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Su pirma diena vasario 
prasidėjo Lietuvių Litera
tūros Draugijos (ALDLD) 
už naujus narius vajus, ku
ris tęsis iki gegužės 1 die
nos.

Nereikia nei aiškinti, ko
kią didelę rolę ši organi
zacija suvaidino ir dar su
vaidins mūsų apšvietos ir 
bendros kultūros gyveni
me. Net ir svetimtaučiai, 
kai jiems pasakai, kokią 
mes turim knygoms leisti 
organizaciją, stebisi.

Nuo savo įsikūrimo Lie
tuvių Literatūros Draugija 
jau išleido 43 knygas. Da
bar ruošiasi leisti naują. 
Be to, ji leidžia puikų žur
nalą “Šviesą,” kurią go
džiai skaito net ir Lietuvoj 
gyveną intelektualai.

O kur kiti apšvietos dar
bai, kuriuos mūsų garbinga 
organizacija atlieka?

Todėl per šį vajų kiek
vienas turime pasirūpinti 
gauti kuodaugiausiai naujų 
narių, kad galėtume dar 
daugiau švietimo darbų nu
dirbti.

. —o—
Vakar minėjau, kaip ku

nigų “Darbininko” redak
torius džiaugiasi, būk Va
karų Europoj komunizmas 
nykstąs. Tačiau kitam to 
paties laikraščio numery 
kitas kunigas rašo iš Belgi
jos va kaip:

“1938 m. per savivaldy
bių rinkimus Belgijoj ko
munistai laimėjo 123 vietas, 
o 1932 m. jie buvo pravedę 
tik 51 atstovą. Aiškus ko
munistų laimėjimas.”

Tai katram kunigui da
bar tikėti?

Savais laikais tas pats 
“Darbininkas” rašė, jog 
komunizmą gimdo tam ti
kros sąlygos, gimdo netei
singa sistema,—kapitalistij 
godumas.

Kunigai sutiks, kad šian
dien kapitalistiniam pasau
ly toji socialinė neteisybė 
vis didėja, užuot mažėjus.

Jeigu taip, tai kuriais 
sumetimais kun. Kmitas 
nori pasauliui įpasakoti, 
kad komunistinis judėjimas 
bus sunaikintas?!

“Raisto” skaitytojams ga
lima pranešti, jog “Lais
vės” direktorių taryba nu
tarė išleisti šitą puikiąją 
apysaką knygos formoje.

Reikia, pasakyti, jog tai 
bus kur kas pilnesnė ir ge
resnė knyga, negu toji, ku
rią išleido velionis Jonas 
Naujokas. Tosios vertimas 
buvo labai prastas (pav.: 
žodis facę buvo išverstas 
“burna”; cheeks—“veidai,” 
ir tt.) ir nepilnas. Daug 
gražių autoriaus nupieštų 
vaizdų buvo apleista.

Tuoj bus paskelbtos 
smulkmenos apie tai, kada 
knyga išeis ir kiek kaštuos.

Nesenai numirė Petras 
Naujokas, lietuviškų ciga
rų išdirbėjas. Kadaise, kai 
gyveno jo brolis, Jonas 
Naujokas, jų vardas buvo 
žinomas visoj Amerikos lie
tuvių visuomenėj. ; Jonas
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Klaipėdos Vokietinin
kai Prisiekė Ištiki

mybę Hitleriui
LIETUVOS VALDŽIA ŽADA ĄIEKLIUDYT KLAIPĖ

DOS NĄZIAMS HITLERIŠKAI VEIKTI
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ISPANIJOS SEIMAS NUTARĖ ŽŪTBŪ
TINIAI GINT KATALONIJĄ, NORS 

BAISIAI TRŪKSTA GINKLU
Premjeras Negrin Nusiskundė, kaip Demokratijos Išdavė 

Ispaniją—Visi Seimo Atstovai Užgyre Kovą iki Galo
Figueras, Ispanija, vas. 2. 

—Ispanijos respublikos sei
mo atstovai, laikydami sesi
ją mūrytame skiepe vienos 
senos pilies, čia nutarė tęst 
kovą iki galo prieš genero
lą Franco, Mussolinį ir Hit
lerį. Jie nusprendė nesi- 
traukt ir iš liekamo Kata- 
lonijos kampo, o gint jį nuo 
fašistų iki pat paskutinių
jų. Nes išlaikyt bet kokią 
Katalonijos dalį tai reikš 
didelį sutrukdymą fašistų 
karo prieš Madridą ir cen- 
tralinę Ispaniją abelnai.

(Seimo sesija įvyko mū
rytame rūsyje todėl, kad 
Italijos ir nazių lakūnai 
nuolat bombarduoja Figu
eras.)
4 Visų Liaudies Fronto 
partijų atstovai šiame sei
me — kairieji respublikie- 
čiai, socialistai, komunistai, 
katalonai ir baskai — visi 
kaip vienas užgyre premje
ro J. Negrino' pareiškimą, 
kad respublikos valdžia ves 
žūtbūtinę kovą prieš fašis
tus.

Negrin savo kalboj pa
reiškė :

“Jeigu mes prarasime 
Kataloniją, tai kovosime 
centralinėje Ispanijoj. Tau
tos gyvena ne vien pergalė
mis, bet ir pavyzdžiais,‘ku
riuos jos duoda savo žmo
nėms.”

Jis pakartojo tikslus, už 
kuriuos respublikiečiai ko
voja: už tautinę Ispanijos 
nepriklausomybę, už žmo
nėms pageidaujamą val
džią, ir už tautos suvieniji
mą po karo — be persekio
jimo tų, kurie prieš ją ka
riavo.
Kareiviai Turi Laukt ^au

tuvų, kol Jų Draugai 
Krinta

Minis teris pirmininkas 
Negrin nurodė, jog respub
likiečiai kariauja ne tik už 
savo, bet ir kitų kraštų de
mokratiją; ir karčiai- jis 
skundėsi, kaip demokratinė 
Anglija ir Franci ja su savo 
“bepusiškumu” kenkia Is
panijos žmonėms gintis 
nuo fašistu.

Negrin taipgi skundėsi 
didele stoka ginklų. Sako, 
daugelis mūsų kareivių vi
sai neturi ginklų; jiem ten
ka laukt beginkliam, ' iki 

mokėjo reklamuotis, ko ne
pajėgė Petras.

Be to, Jonas Naujokas 
buvo stiprus kultūrinių 
darbų rėmėjas. Jei ne jis, 
tai Sinclairio “Raistas” vei
kiausiai būtų daug vėliau 
pasirodęs lietuviškam ver
time.
- Kažin, kaip dabar bus su 

“Naujoko cigarais” ?

priešai užmuša jų draugus; 
tik tada šie kareiviai gau
na šautuvus — nuo kritu
sių karžygių.

Masinis žmonių bėgimas 
nuo fašistų iš Barcelonos ir 
kitur taip pat labai apsun
kino respublikiečiam kovą 
Katalonijoj; ale dabar, sa
ko, jau persitvarkė respub
likos kariuomenė ir geriau 
galės laikytis prieš fašistus.

Wall Street Kapitalistai 
Išvieno su Fašistais 
Prieš Lotyną Ameriką

Tą Faktą Pabrėžė Drg. 
Browder Meksikos Komu
nistų Partijos Suvažiavime

Mexico City. — Aštunta
me suvažiavime Meksikos 
Komunistų Partijos kalbėjo 
broliškas delegatas iš Jung
tinių Valstijų,, Earl Brow
der, generalis sekretorius 
USA Komunistų Partijos. 
Jis nurodė, jog šiandien pa
saulyje yra keturi svar
biausi ' atspirties punktai 
prieš fašistų Romos-Berly- 
no-Japonijos “ašį.” Tie at
spirties punktai tai Ispani
jos respublika, Chinija, vie
nybė visų Šiaurinės, Cent- 
ralinės ir Pietinės Ameri
kos šalių ir Sovietų Sąjun
ga.

Bet Jungtinių Valstijų 
Wall Stryto kapitalistai ir 
Standard Oil kompanija ne
nori visų Amerikų vienybės 
prieš fašistų kraštus. Tie 
kapitalistai - imperialistai 
yra priešingi prezidento 
Roosevelto gero kaimyno 
politikai kas liečia Centra- 
linę ir Pietinę Ameriką,— 
sakė Browder. Wall Stryto 
imperialistai pasinešę vergt 
ir išnaudot Lotyniškos Am
erikos kraštus ir jie dedasi 
prie fašistinės Romos-Ber- 
lyno-Japonijos “ašies” prieš 
tų kraštų žmones, — kaip 
pabrėžė E. Browder.

Fašistam Kai Kur Telieką 
20 Myliu per Kataloniją 

Iki Francijos Sienos
Barcelona, Ispanija. — 

Fašistai praneša, kad jie 
užėmė Blanes, pajūryj, už 
35 mylių į šiaurius nuo 
Barcelonos. Pasklido gan
dai, kad fašistai užvaldę ir 
strateginį miestą Vich, 30 
mylių nuo Barcelonos, ir 
jau atakuoją Bergą, vaka
rinėje dalyje Katalonijos 
fronto, už poros desėtkų 
mylių nuo Francijos sienos. 
Bergą daugiausiai štur
muoja Mussolinio divizijos.

Klaipeda, sausio 29 d. — 
Naziai O r d nu ngsdiensto 
nariai, sportininkai, smogi
kai, drauge su savo vadu, 
gyvulių gydytojum Neu- 
mannu prisiekė ištikimybę 
Hitleriui. Po to surengė de- 
monstratyves eisenas per 
miestą.

Kaunas, sausio 27 d. — 
Ministeris pirmininkas Mi
ronas priėmė spaudos at
stovus, kuriems pareiškė: 
jog nevaržydama autono
miniams organams tvarky
tis naziškai, Lietuvos vy
riausybė tikisi, kad lietu
vių-vokiečių v i s u o m eninė 
veikla viena kitai “nekliu-

Francija Ragina Liaudiečius 
Katalonijoj Pasiduoti

Paryžius, vas. 2. — Fran
cijos valdžia. kreipėsi į An
gliją ir į Vokietijos ir Ita
lijos atstovus Burgose, ge
nerolo Franco “sostinėj,” 
kad jie perkalbėtų genero
lą Franco daryt karo pa
liaubas (pertaiką) su Ispa
nijos respublikiečiais Kata
lonijoj. Francijos valdovai 
stengiasi per tuos tarpinin
kus dšgaut iš>gen. Franco 
“lengvas sąlygas,” kuriomis 
respublikiečiai Katalonijos 
kareiviai galėtų pasiduot 
fašistams.

Sykiu Francijos vyriau
sybė įkalbinėja Ispanijos 
respublikai daryt paliaubas 
su fašistais Katalonijoj. 
Francūzų valdininkai sako, 
kad fašistai “vis tiek už
ims” likusią Katalonijos da
lį, kuri rūbe žiu o j asi su 
Francija; tai, girdi, esą ne
verta ten daugiau ir kraujo 
lieti.

Jie siūlo, kad šimtai tūk- 
štančių respublikiečių ka
riuomenės pasiduotų gene
rolui Franco’ui, tik prašo, 
kad jis jų “skaudžiai ne
baustų.” Antras Francijos 
valdovų pasiūlymas, tai kad 
gal gen. Franco leistų Is
panijos respublikai per- 
kraustyt jos kariuomenę iš 
Katalonijos į centralinę Is
paniją...

Francijos valdžia bijo, 
kad jei fašistai prispirs Ka
talonijos r e s p u b 1 ikieeius 
prie Francijos sienos, tai 
kokie 250,000 Ispanijos res
publikos kareivių su gin
klais mesis per sieną į 
Franci ją.

Idant pastot jiem kelią, 
Francijos vyriausybė jau 
atsiuntė 50,000 armijos 
saugot tenaitinį savo rube- 
žių ir nepraleist respubli
kiečių kariuomenės per sie
ną. Kitas uždavinys tos 

dysiančios”, — kaip sako 
oficialis pranešimas iš Kau
no.

Lietuvos Nepriklausomybės 
Minėjimas Vilniuje

Vilnius, sausio 31 d. — 
—Įsteigtas komitetas Lie
tuvos N e p r i k lausomybės 
sukakties minėjimui su
ruošti.

“Lithuanica 2”
Kaunas, sausio 31 d. — 

B r. Baršauskas, skraidyda
mas “Lithuanica 2”, sėk
mingai atliko eilę kosminių 
(visatinių) spindulių tyri
nėjimų.

Francūzų kariuomenės tai 
žiūrėt, kad pulkai italų fa
šistų, dasigrumdami iki sie
nos, neįsibriautų į Franci ją.

NAZIAI APTAKSUOSIĄ 
BAŽNYČIAS 20 PROC.

Berlin, vas. 2. — Naziai 
rengiasi panaikint viduji
nes ir užsienines skolas ir 
aptaksuot katalikų ir pro- 
testonų bažnyčias 20 pro
centų. Nes Vokietijos val
džiai trūkstą finansų.

Šeši Sovietą Kareiviai 
Išmušė 18 Japoną iš 

Sovietinės Salos
Maskva. — Aštuoniolika 

japonų ir Manchukuo ka
reivių mėgino užimt Sovie
tų salą Argun upėje, ties 
Kailastuevskaja, prie šiaur
vakarinės sienos tarp Man
chukuo k’ Sovietų Sibiro.

Įvyko susikirtimas šautu
vais ir kulkasvaidžiais. So
vietų leitenantas Kalitin su 
penkiais raudonarmiečiais 
kareiviais iš viso užkure įsi- 
briovusiem į salą japonam 
tokią ugnį, kad nukovė bei 
sužeidė septynis japonus, o 
kitus vienuoliką privertė 
bėgt. Japonai bėgdami išsi
nešė ir saviškius užmuštus 
ir sužeistus.

Įsiveržėliai japonai sužei
dė tik sovietinį leitenantą 
komandierių, ir tai leng
vai.

Sovietų valdžia pasiuntė 
griežtą protestą Japonijai 
prieš šį ir kitus japonų įsi- 
briovimus per Sovietų sieną 
paskutiniais laikais.

♦

ORAS

Šiandien apsniaukę, šal
čiau. — Oro Biuras.

ATGALEIVIAI SENATORIAI SUKĖLĖ 
LERMĄ PRIEŠ ROOSEVELTĄ KAD 

JISAI REMIA DEMOKRATIJAS
Republikonai ir Dešinieji Demokratai Reikalauja Lygiai 

Pardavinėt Amerikos Ginklus ir Fašistų Kraštam
Washington. — Rėp. ir 

dešinieji dem. s e n a t oriai 
kelia ermyderį, kad prezi
dentas Rooseveltas pareiš
kė, jog Jungtinės Valstijos 
turi laikytis išvien su An
glija ir Francija, kaipo de
mokratinėmis šalimis, prieš 
karo pavojų iš Japonijos- 
Vokietijos-Italijos pusės. 
Pranešama, kad prez. Roo- 
seveltas slaptame pasitari-

Pažangūs Kongresma- 
nai Atakuoja Dies "Ty

rinėjimą” Komisiją
Dies Reikalauja dar $150,- 
000 “Tyrinėjimam” prieš 

Naująją Dalybą

Washington. — Dingier, 
Keller ir penki kiti pažan
gūs kongresmanai smarkiai 
atakavo Dieso komisiją, ne
va “tyrinėjančią prieš-ame- 
rikinius judėjimus.” Jie rei
kalavo visiškai panaikint 
šią komisiją kaipo daugu
moje sudarytą iš fašistų 
pakalikų. Tie kongresmanai 
nurodė, jog Dieso komisija 
iš esmės veikia prieš Nau
josios Dalybos žmones, per
sta ty dama juos “komunis-. 
tais.”

Dies reikalavo skirt dar 
$150,000 jo vadinamiem 
“tyrinėjimam.” Šiuo tarpu 
atrodo, kad Dieso komisija 
galės būt palikta “veikti,” 
bet sakoma, kad jinai ne
gausianti daugiau, kaip 
$100,000.

NAZIAI APKRIKŠTIJO 
ROOSEVELTĄ “BOLŠE

VIZMO ČAMPIONU”
Berlin, vas. 2. — Hitleri

niai laikraščiai apšaukė 
prez. Rooseveltą “čampio- 
nu bolševizmo.” Nes Roose
veltas nori, kad Amerika 
laikytųsi išvien su demo
kratinėmis šalimis prieš pa
vojų iš fašistinių valstybių 
pusės.

Čechoslovakija Veja Laukan 
Žydus, bet Kliudo ir 

“Arijus” Ateivius
Praga, Č e c h o Slovakija, 

vas. 2. — Pagal Hitlerio 
reikalavimą, Čechoslovakų 
valdžia įsakė per vieną iki 
šešių mėnesių išsikra*ustyt 
iš Čechoslovakijos faktinai 
visiem žydam. Valdžia pa- 
naikiųo ir pilietystę visų 
žydų, gautą po 1918 m. lap
kričio 1 d. Čechoslovakijoj 
dabar esą 15,000 žydų.

Čech oslovakija vysianti 
laukan taipgi tūlus “arijus” 
ateivius.

me su senatine karo reika
lų komisija taipgi užreiškė, 
jog kare tarp fašistinių ša- • 
lių, iš vienos pusės, ir An
glijos ir Francijos, iš ant
ros pusės, Amerika turėtų 
visomis galimybėmis remt 
Angliją ir Franci ją, nors 
pati ir vengtų įsivėlimo j 
karą.

Republikonai senatoriai 
Johnson, Lodge ir kiti rė
kia: šalin valdžios slapty
bes! Jie būk biją, kad Roo
seveltas neįtrauktų Ameri
ką į karą. Tie senatoriai 
smerkia prez. Rooseveltą, 
kad jis pats leido Franci- 
jai pirkt 600 karinių lėktu
vų iš Amerikos. Jie tartum 
“nežino,” kad prezidentas 
turi tokią legalę teisę.

Tie senatoriai įkandžiai 
k 1 a u šia: ar prezidentas 
Rooseveltas užgirtų lygų 
orlaivių ir kitų karo pabūk
lų pardavinėjimą ir kitoms 
šaliins (kaip kad Vokieti
jai, Italijai ir Japonijai)? 
Tuom klausimu jie advoka
tauja fašistiniams kraš
tams. ’ ’

Republikonas senatorius 
H. Johnson neva “apgailes
tavo,” kad bandomajame 
skridime sudužo. karinis 
Douglas lėktuvas, vienas iš 
tokių, kokius Francija užsi
sakė iš Amerikos. Bet nei 
Johnson nei kiti Roosevel
to priešai senate nereikalar- t 
vo, kad valdžia ištirtų Hit
lerio agentus, kurie sužiniai 
gadina Amerikoj statomus 
karinius lėktuvus, ypač 
Californijoj. K o m p a nijos 
naudoja tuos nazius kaip 
mechanikus ir net peržiū
rėtojus, iš vienos pusės, ir 
kaipo šnipus ir gengsterius 
prieš darbo unijas, iš ant
ros pusės.

Kitas republikonas sena
torius Lodge įnešė kongre
sui sumanymą — prižiūrėt 
valdišką dviejų bilionų do
lerių finansų stabilizacijos 
—pastovumo fondą, idant, 
girdi, Rooseveltas negalėtų 
varto t to fondo pinigus*, 
kaip karinę paramą tūloms 
svetimoms (demokrati
nėms) šalims.

ŽINIŲ ŽINELES
Trenton, N. J. — Valsti

jos seimeliui įnešta aptak
suot visus suaugusius New 
Jersey piliečius po $2 per 
metus bedarbiam šelpti.

Burgos, Ispanija. — Ne
oficialiai pranešama, kad 
fašistai užėmę Seo de Urgel 
pasienyj Francijos ir An- 
dorros.
Chicagietė dainininkė p. B. 
Drangelienė pakviesta kon
certuoti Varšavoje.
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Pagalba Demokratiniams 
Kraštams

USA senato militariniams reikalams 
rišti komisija buvo pakviesta į Baltąjį 
Namą posėdin, kuris buvo tiek svarbus, 
jog net nevalia buvo imtis pokalbių 
nuorašai.

Dabar Washingtone eina gyvos disku
sijoj dėl to prezidento Roosevelto ir. pa
minėtosios komisijos pasitarimo. Prezi
dentas pareiškęs komisijos nariams, kad 
Jungtinės Valstijos parduoda Franci j ai 
naujausius orlaivius ir kad ši šalis pri
valo visais galimais būdais padėti pasau
lio demokratijoms atsilaikyti prieš fašis
tinius kraštus, prieš agresorius.

Mūsų nuomone, prezidentas jau senai 
turėjo tatai padaryti. Visųpirmiausiai 
tatai reikėjo padaryti reikale Ispanijos 
respublikos apgynimo. Jeigu šiandien 
prieinama tos išvados, kad atsilaikymas 
Franci jos ir Anglijos demokratijų prieš 
fašistinį agresorių yra podraug apsau
ga Amerikai, tai, reikia nepamiršti, kad 
ir Ispanijos respublikos išlaikymas reiš
kia tą patį. Kaip greit fašizmas įsistip
rintų Ispanijoj, taip greit Francija ir 
Anglija, o podraug ir viso pasaulio de
mokratiniai kraštai būtų labai susilpnin
ti.'

Bet Amerikos vyriąusybė tatai pražįū- 
rėjo.„ Tai davę progos Italijos fašizmui 
ypačiai Ispanijoj jau gerokai įsistiprin
ti. Bet dar nėra pervėlu: Afnerika tu
rėtų kuoveikiausiai nuimti embargo ir 
leisti Ispanijos respublikai pirktis gink
lų. Nereikia nei abejoti, kad, gavusi 
ginklų ir maisto, Ispanijos respublika 
dar galėtų apsiginti ir išvyti laukan įsi
veržėlius.

Tas pats tenka sakyti ir dėl Chinijos. 
Japonija ją užpuolė ir baisiai terioja. 
Japonijos imperialistinio fašizmo įsistip- 
rinimas Chinijoj reikštų sustiprėjimą 
fašizmo pasauliniai. Tai reikštų susilp- 
ninimą pasaulio demokratijos. Podraug 
tai reikštų sustiprėjimą didelio Ameri
kos priešo.

Taigi Jungtinės Valstijos privalo tuč
tuojau duoti juo didesnės paspirties Chi
nijos liaudžiai gintis nuo neprieteliaus. 
O J Japoniją neturi būti įleista iš mūsų 
krašto joks dalykas, gelbstąs agresoriui.

Tiesa, dėl šitokio prezidento žygio Vo
kietijos nazių spauda labai siunta. Ji 
sius dar labiau. Dūks dėlto K ir Romos 
viešpačiai, kadangi sustiprinimas demo
kratinių kraštų, jų agresyviškesnis nu
sistatymas silpnins fašizmą.

drąug reakciniai liaudininkai “Lietuvos.,^.- 
Žiniose” įtikinėja Lietuvos liaudį, kad 
girdi, Hitleris jokių teritorinių preten
zijų, po Čechosloyakijos, daugiau netu
rįs. Čia Liet, fašistų valdžia ir reakci
niai liaudininkai pralenkia net Goebbel- 
są, kurio propagandos ministerija jau 
prieš tris savaitęs išaiškino, kad pasau
lis klaidingai suprantąs Hitlerio žodžius 
dėl teritorinių pretenzijų išsižadėjimo. 
“Fiureris” anaiptol nemanąs išsižadėti 
savo “brolių”, kur jie bebūtų ir visuo
met esąs pasiryžęs juos .išvaduoti. Tai 
štai kokia tiesa. Ir jei šią tiesą, kaip ir 
tikrąją padėtį Klaipėdos krašte, slepia 
nuo Lietuvos liaudies lietuviška fašistų 
valdžia, tai rodo, kad ji Klaipėdos išsi
žada, dar daugiau, kad ji nenori rasti 
būdų jį apginti ir kartu bijo, kad Lie
tuvos liaudis nepriverstų fašistų valdžią 
tų būdų j ieškoti. Jei šitoks fašistų val
džios laikymasis Klaipėdos atžvilgiu yra 
aiškus, tai liaudininkų ir “Liet.- Žinių” 
laikymasis ne visai aiškus; ar jie serga 
smegenų mažakraujyste manydami, kad 
Hitlerį bus galima sugraudinti ir įtikin
ti, kad Klaipėda bus tik “našta” (“L. 
Ž.” Nr. 271), juo labiau, kad tą naštą 
užsidėjęs jis gali pabloginti Vokietijos 
santikius su Lietuva, arba tie reakciniai 
liaudininkai lošia prie vieno stalo su fa
šistais.

Dabar klausimas, kas privedė Klai
pėdą prie šitokios padėties? Reikalas 
toks, kad fašistų valdžia savo vedama 
politika nutautino Klaipėdos kraštą ir 
nutautino per 10 metų daugiau, nei kai
zerinė Vokietijos valdžia tai sugebėjo 
padaryti per praėjusį šimtmetį (1837 m. 
lietuvių Kl. krašte buvo 76 nuoš., o da
bar—57 nuoš.).

Tasai nutautinimas ir privedimas prie 
dabartinės padėties, Klaipėdos krašte, 
ėjo šiais keliais: pirma, prijungus Klai
pėdos kraštą prie Lietuvos, nepravesta 
žemės reforma, paliekant didelius dva
rus vokiečių dvarininkų rankose. Dabar » 
šie dvarininkai ir sudaro svarbiausią 
branduolį hitlerininkų judėjime. Antra, 
fašistų valdžia įtraukė kaip ir visos 
Lietuvos liaudį Klaipėdos krašto darbi
ninkus ir valstiečius į ėkonoiūinį skurdą, | 
atiduodama juos į nepažabotus dvarinin
kų ir fabrikantų eksploatacijos nasrus. 
Trečia, fašistinė reakcija ir teroro prie
monės, karo stovis, nukreiptas visą lai
ką kaip tik prieš revoliucinį ir demokra
tinį masių judėjimą. Visa tai iššaukė di
džiulį Klaipėdos krašto liaudies nepasi
tenkinimą fašistų valdžia. Tąjį nepasi
tenkinimą, po priedanga Klaipėdos iš
laisvinimo, hitlerininkai ir panaudoja 
savo agresingiems tikslams. O karo sto
vio hitlerininkams panaikinimas sudarė 
didžiausių galimybių jų veikimui prieš 
Klaipėdos ir visos Lietuvos liaudį.”

Vajus už Naujus Narius į Lietu
vių Literatūros Draugiją

I

Amerikos - Lietuvių Dar

LKP Organas Apie Klaipėdą
• Lietuvos Komunistų Partijos Centro 

Komiteto organas “Tiesa” (iš gr. 10 d., 
1938, vadinasi, prieš pačius seimelio rin
kimus) šitaip apibūdina padėtį Klaipė
doj ir dėl josios tikruosius kaltininkus:

“Lietuvos fašistų valdžia, kaip įmany
dama slepia nuo Lietuvos liaudies ir pa
saulio tą padėtį, kuri yra dabar Klaipė
dos krašte. O padėtis yra, būtent, tokia, 
kad Hitlerio galia Klaipėdos krašte stip
resnė nei Smetonos. Klaipėdos krašte 
jau suorganizuoti smogikai. Hitleris sa
vo marionetės Neumano rankomis daro 
Klaipėdos krašte ką nori. Ir seimelio 
“rinkimus” hitlerininkai tvarko taip, kad 
tik jie praeitų,, o paskui jau nesunku 
bus po “laimėjimo” prijungti Klaipėdos 
kraštą prie. Vokietijos.

Už visą tai Hitleris siūlo Lietuvai ge
rus santikius... žinoma, tik iki tol, kol 
užpuls pačią Lietuvą. Ir šių faktų aki
vaizdoj Lietuvos fašistų valdžia, o po-

Nei Cento Jiems!
Reikia pasveikinti kongresmanus Mar- 

cantonio, Keller ir Coffee, už tai, kad 
jie pradėjo kongrese energišką kovą 
prieš Dieso komitetui daugiau pinigų 
skyrimą.

Supraskit, tasai reakcininkas reikalau
ja paskirti jo “tyrinėjimo komitetui” 
dar $150,000, kad jis už juos galėtų bjau- 
rioti reakcininkams nepatinkamus žmo
nes ir prezidento Roosevelto vyriausybę!

Diesas—tas pats džentelmanas, ku
riam net mažytė ir visos Amerikos vi
suomenės mylima kino artistė, Shirle^ 
Temple, pavojinga, komunistė!

Tuo pačiu sykiu didžiausi Amerikos 
demokratijos priešai, reakcininkai ir fa
šistai, nepaliečiami!

Amerikos žmonės privalo siųsti savo 
kongresmanams Washingtone reikalavi
mus, kad jie nebalsuotų už skyrimą 
Dieso komitetui naujos pinigų sumos. 
Jie privalo reikalauti panaikinti tąjį ko
mitetą, kuris yra niekas daugiau, kaip 
juoda dėmė visam kongresui ir Ameri
kos demokratijai!

bininkų Literatūros Drau
gija (Liet. Literatūros 
Draugiją) skelbia vajų už 
naujus narinę. Vajus pra
sidėjo su vasario 1 diena ir 
tęsis iki 1 -dienai gegužės.

Kas Gali Įstoti? '
Į Lietuvių Literatūros 

Draugiją .gali įstoti kiekvie
nas lietuviu,, kuris myli sa
vo kalbą, i tau tą, kultūrą, 
progresą, Jąisvę, demokra
tiją, kuris > nėra blogo apsi
ėjimo žmogus. Prie mūsų 
organizacijos gali prigulėti 

1 vyrai ir moterys, jauni ir 
seni, neskaitant amžiaus. 
Čia gimęs jaunimas, ku
riam lengviau skaityti an
glų kalboje, gauna anglų 
kalboj literatūrą.

Koki Organizacijos 
Tikslai?

Literatūros Draugija su
sitvėrė 1915 metais. Ji jau 
gyvuoja 24 metus. Ji savo 
tikslu, štato:

Leidimą tokių raštų, ku
rie tarnautų dvasiniam ir 
ekonominiam darbininkų 
minių pakėlimui, auklėji
mui solidarumo ir šiaip jau 
praplėstų jų .^žinojimo ribas 
įvairiose riiokšlo šakose. Ši 
Draugija leidžia knygas, 
brošiūras ir žurnalą. Ji 
ruošia prakalbas, paskaitas, 
prelekcijas, apšvietos ir 
kultūros vakarus, remia 
įvairias kovas už darbo 
žmonių ir ąbelnai žmonijos 
geresnį .gyyęnimą, .progresą 
ir civilizaciją, ? >

' Kiek >Reikia Mokėti! 
Duoklių?

Literatūros 'Draugijos 
yra metinė duoklė. Narys 
moka 10 centų - įstojimo 
(kurio nėra laike šio va
jaus). Nario metinė duoklė 
yra $1.50. ‘Bet jeigu iš šei
mynos priklauso daugiau, 
kaip viehas^asmuo, tai tik 
vienas moka $1.50, o kiti 
gali prigulėti mokant tik 
po 10c į metus ir turi ly
gias teises su visais nariais, 
-ąpart gavimo literatūros.

Ką Gauna Literatūros 
Draugijos Nariai?

Literatūros Draugijos na
riai, mokėdami metinę duo
klę, ne vien įgauna teisę būt 
nariais didžiausios lietuvių 
kultūros ir apšvietos drau
gijos, bet dar gauna ir vel
tui literatūros. Kiekvienas 
narys, kuris moka $1.50 į 
metus, tai per visus metus 
gauna gerą, mokslišką ir 
didelį trimėnesinį žurnalą 
“šviesą,” kuris turi 36 pus
lapius, tąlpina istorijos, 
mokslo, politikos, dailės ir 
'kitokius raštus. Prie to, 
■kas, metai gauna Draugijos

išleistą knygą. 1938 metais 
visi nariai gavo “ūkanas,” 
knygą, kuri turi 342 pusla
piu ir kurios kaina yra 
$1.25. ?Reiškia, žmogus pri
gulėdamas prie Literatūros 
Draugijos ne vien dalyvau
ja jos kultūros ir apšvietos 
veikloj, bet ir grąžon už sa
vo duoklę gauna pilną nario 
duoklės vertę literatūra. 
Nariai, kurie nori gauti tik 
“Šviesą,” jie metinių .duo
klių moka tik $1.

Platus Mūsų Darbas
Literatūros Draugija jau 

išleido 43 knygas ir brošiū
ras skirtingomis temomis ir 
pavadinimais, Ji leidžia jau 
šeštas metas žurnalą “Švie
są.” Ji' turi plačiausią veik
los dirvą. Kas met suren
gia šimtus prakalbų, pa
skaitų, prelekcijų, pamokų, 
suvaidina teatrų, suruošia 
koncertų ir kitokių paren
gimų. Ji remia streikuo
jančius darbininkus. Ji 
kovoja už Lietuvos nepri
klausomybę, Lietuvoj ‘ at- 
steįgimą demokratijos. Ji 
teikia ipagelbą Ispanijos ko
vingai liaudžiai ir energin
gai veikia už geresnį žmo
nijos gyvenimą šioj šalyj, 
darbuojasi prieš karą ir fa
šizmą. Literatūros Draugi
ja palaiko ir artimiausius 
-ryšius su lietuviais,^ kur tik 
jie gyvena. Ji turi savo 
skyrius (kuopas) ne vien 
kiekviename Jungt. Valsti
jų ir Kanados mieste, -kur 
'tik pyra įįįę tuviu,, bet taip, 
pat Pietų Amerikoj — Bra
zilijoj, Argentinoj, Ūru- 
guajuj, Francijoj ir turi at
skirų narių Kuboj ir kitur. 
Literatūros Draugija taip 
plati, kaip plačiai lietuviai 
gyvena pasaulyj.

Kur -Galima Įstoti į 
Draugiją?

Į Literatūros Draugiją 
galima įstoti kiekviename 
/mieste, kur tik yra jos kuo
pos. Kur kuopų nėra, ten 
lietuviai gali pavieniais pri
gulėti, tai yra, pasimokant 
savo duoklę tiesiai į centrą: 
ALDLD, 46 Ten Eyck St, 
Brooklyn, N. Y.

Dovanos už Vajaus 
'Darbuotę

Kiekvieną metą' Literatū
ros Draugija vajaus metu 
gauna kelis 'šimtus naujų 
narių. Daugiausiai naujų 
narių gavusioms kuopoms 
,duodame vertingas dova
nas. Tas ;bus ir šiemet. 
Šięmet skiriamos dovanos 
ne vien kuopoms, bet ir at
skiriems kuopų nariams, 
kurie daugiausiai pasidar
buos. Jos yra sekamos:

Kuopoms:
Kuri kuopa gaus dau

giausiai naujų narių, tai 
bus suteikta garbės vėlia
va, kuri yra raudonos spal
vos.

Nariams:
Pirma dovana—rašomoji 

plunksna už $10, su Litera
tūros Draugijos vardu.

Antra dovana —“Laisvė” 
arba “Vilnis” ištisiems me
tams.

Trečia t dovana—“Laisvė” 
arba “Vilnis” pusei metų 
arba “Liaudies Balsas” me
tams.
Kas Galės Gauti Dovanas?

Kiekviena kuopa ir kiek
vienas narys turi teisę stoti 
į lenktynes vajaus laiku. 
Garbės vėliavą—ant kurios 
bus laimėjusios kuopos nu
meris ir miesto vardas—lai
mės ta kuopa, kuri gaus 
daugiausiai naujų narių va
jaus metu, tai yra, kurios 
nariai daugiausiai pasidar
buos.

Atskiri asmenys gaus' 
sužymėtas dovanas, nepai
sant, ar jų kuopa laimės 
garbės vėliavą, ar ne. At
skirų asmenų naujų narių 
duokles siunčia kuopa, pa
žymėdama, kas juos gavo. 
Nariai turi būti pilnai apsi
mokėję tokią duoklę, kokia 
jiems priklauso. Atskiras 
asmuo gaus teisę laimėti 
tik tada, kad ir mažiausią 
dovaną, kada jis gaus ne 
mažiau 15 naujų narių į or
ganizaciją.

Literatūros Draugijos 
Centro Komitetas kviečia 
visus apskričius, kuopas, 
narius ir nares į vajaus 
darbą. Mes nematome rei
kalo vesti agitaciją. Mūsų 
organizacijos gyvavimas 
per 24 metus, išleidimas 
“Šviesos” per penkis'metus, 
išleidimas 43 knygų ir bro
šiūrų įvairiomis temomis, 
sutraukimas į organizacijos 
eiles virš 6,000 lietuvių, jau 
patsai savaimi kalba už jos 
didelius darbus.

Vajaus pasekmės bus 
skelbiamos spaudoje. Visi 
ir visos darban, kad šimtus 
vyrų ir moterų gavus į Li
teratūros Draugiją!

ALDLD Centro 
Komitetas.

t

Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAS:

Ar tiesa, kad Jungtinėse 
Valstijose valdžia bando įs
teigti tokias farmas, kokios 
randasi Sovietų Sąjungoje? 
Aš ką nors panašaus skai
čiau laikraščiuose, bet ne
pilnai supratau. Nejaugi 
Amerikos valdžia pradėtų 
sekti bolševikus?

Skaitytojas Calif.
ATSAKYMAS:

Nieko panašaus. Roose
velto valdžia taip toli nuo 
bolševikų, kaip Californija 
nuo. New Yorko.

Tačiau šita valdžia daro 
vieną bandymą kooperaty
viškos farmerystės. Arizona 
valstijoje, prie Coolidge 
miestelio, jinai paėmė dide
lį plotą žemės, įvesdino 
$500,000 dolerių, surinko 
60 farmerių šeimynų ir pa
vedė joms bendrai žemę ap
dirbti. Visa žemė apdirba
ma stambioms mašinomis. 
Tie farmeriai negauna nuo
savybėn nei žemės, nei ma
šinų. Tai tik už algą vienoj 
ar kitoj formoj dirbą darbi
ninkai.

Tas žemės plotas apima 
4,200 akrų.

Kas iš to bandymo išeis, 
nežinia. Valdžia sako norin
ti • paakstinti kapitalistus 
įvesti savo kapitalo į žemės 
ūkį. Nori įrodyti, kad toks 
žemės dirbimas ir tvarky
mas gali duoti didelius pel
nus ant įvesto kapitalo.

Bet valdžios priešai pra
dėjo šaukti, kad šita farma 
yra tokia pat, kaip Sovietų 
kolektyvai. Taip pasakė tos

farmos buvęs gasp/idorips 
ponas R. A. Faul. O spauda 
tuojau pasiėmė tą Faulio 
pareiškimą ir išpūtė į di- 
džiausį burbulą.

KLAUSIMAS:
Aš atsimenu; buvo laikai, 

kai, spauda‘plačiai rašydavo 
apie' lavonų deginimą. Ar 
todėl, kad tai buvo naujas 
dalykas, ar gal dabar degi
nimas lavonų išėjo iš ma
dos? Senelis.
ATSAKYMAS:

Deginimas lavonų ne tik 
neišėjęs iš mados, bet labai 
plačiai pasklidęs. Labai 
daug laisvų žmonių dar gy
vi būdami prašo jų lavonus 
sudeginti, kai jie numirs.

Tai, žinoma, geriausias 
būdas laidojimo. Kodėl da
bar mūsų spauda už degini
mą lavonų nebeagituoja? 
Todėl, kad tai nebėra joks 
liaujas dalykas. Neigi tai 
yra koks nors svarbus kla
sių kovos reikalas.

Ateis laikai, kai visi la
vonai bus deginami. Jau ne
kalbant apie liaudies svei
katos reikalavimą, kapinės 
užima be galo daug vietos. 
Juo gyventojų skaičius au
ga, tuo didėja kapinės. Jau 
dabar prie didmiesčių kapi
nės turi užėmusios milžiniš
kus geros žemės plotus. O 
visoje Amerikoje, sakoma, 
kapinės turi užėmusios 1,- 
000,000 akrų žemės plotą.

nės partijos pandos kitokias priemones 
demokratijos atsteigimui.

Vadinasi, ir Bulgarijoj žmonės ^bruz
da ir bruzda smarkiai.

Bulgarijoj Žmonės Juda
Demokratinės partijos Bulgarijoj šio

mis 'dienomis įteikė karaliui Borisui rei
kalavimą, kad jis kuoveikiausiai atsteig- 
tų demokratines teises ir-laisves toje ša- 
iy- ' .

Reikalavimas, sakoma, yra aštrus, ui- ■ 
timatumo pobūdžio. Jei karalius atsisa
kys tatai padaryti, tai visos demokrati

Meksikos Komunistų 
Suvažiavimas

Septintasis Meksikos Komunistų ’Par
tijos suvažiavimas, kurio sesijos, šiuos 
žodžius rašant, tęsiasi Meksikos Mieste, 
be abejo, yra vienas dš svarbiausių su
važiavimų tos partijos istorijoj.

Šiemet įvyks prezidentiniai ;to krašto 
rinkimui. Komunistų Partija, kuri turi 
•plačios įtakos Meksikos, organizuotuose 
.darbininkuose ir šiaip ^visuomenėj, be 
abejo, vaidins didelį vaidmenį (rinkimuo

se. Meksikoj, kaip ir Jungtinėse Valsti
jose, verda didelės kovos tarp pažangos 
'ir -reakcijos. Reikia nepamiršti dar ir to, 
kad Meksikoj gyvena Trockis, galva pa
saulio trockistų, kurių tikslas skaldyti 
darbininkų judėjimą, niekint jį ir tuo pa
dėti reakcijai.'

Todėl septintojo suvažiavimo delega
tai, visapusiai situaciją apsvarstę, nu
statys gaires, sulyg kuriomis eidama, 
Meksikos liaudis užtikrins sau laimin
gesnį rytojų.

Brolišku delegatu nuo Amerikos ko
munistų yra Earl Browder, generalinis 
sekretorius USA Komunistų Partijos. 
Nereikia nei aiškinti, kad jo ten dalyva
vimas dikčiai padės broliams meksikie
čiams .išrišti daug svarbių problemų.

KLAUSIMAS:
Ketinu apsivesti. Ar man 

negalite pranešti apie nau
ją New Yorko Valstijoje įs
tatymą, kuris reikalauja 
medikališkų certifikatų nuo 
visų, kurie tik prašo apsi- 
vedimo leidimo.
ATSAKYMAS:

Įstatymas, kuris pradėjo 
veikti liepos 1 d., reikalau
ja, kad kiekviena porą, ku
ri tik prašo leidimo, turi 
Į) r i statyti raštą nuo gydyto
jo (kuris po leidimu prak
tikuoja), kad jis darė jiems 
kraujo bandymą ir jie -liuo- 
si nuo sifilio. (

F. L. L S.
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SKANDALAS SU POETO MICKEVIČIAUS I DID^įV meteorV .........._______ I BAISI JĖGA
PAMINKLU VILNIUJE

Dauguma nukrintančių

CHILE—JOS ŽEMES DREBĖJIMAI, 
GAMTA, ŽMONES IR ISTORIJA

Jau 1922 metais, kada 
“vidurinė Lietuva” buvo 
prijungta prie Lenkijos, ki
lo Vilniuje sumanymas sta
tyt paminklą lietuviui len
kiškam poetui Adomui Mic
kevičiui. Generolas Želi
govskis, atplėšęs Vilniją 
nuo Lietuvos ir netekęs 
tarnybos Lenkų armijoj, 
buvo išrinktas pirmininku 
komiteto statyt Mickevičiui 
paminklą.

Iš pradžios buvo surink
ta nemaža pinigų tam pa
minklui ir paskelbtas jo 
planų kontestas. Pirmą do
vaną laimėjo lenkų dailinin
kas Stanislovas Šukalskis, 
o antrą vilnietis Rapolas 
Jakimavičius. Gyventojai 
gėrėjosi Jakimavičiaus pro
jektu, o į Šukalskio planą 
tam paminklui žiūrėjo kaip 
į baidyklę: šukalskis vaiz
davo poetą Mickevičių kaip 
kokį ligų suėstą nabagą. 
Bet Šukalskis kilęs iš “gi
lios Lenkijos,” iš Poznanės, 
o Jakimavičius vietinis, to
dėl lenkų komisija ir priė
mė poznaniečio projektą.

Bet kas. ten komisijoj su
simaišė, ir po kelių metų 
jinai paskelbė varžytines 
dėl naujo projekto Mickevi
čiaus paminklui. Ir šiose 
varžytinėse laimėjo skulp
torius Henrikas Kuna. Jis 
pataikė i slaviškai-lenkišką 
patriotinį skoni — Micke
vičiaus pavidalą užtupdė 
ant senovės slavų stabmel
diško dievaičio Sviatovido; 
tatai patiko paminklo ko
misijos nariams.

Bet neužilgo po to neži
nia kur dingo visa ta ko
misija. Vienas lenkų laik
raštininkas porą metų at
gal iškrėtė visą Vilnių, ir 
nesurado nė vieno tos ko
misijos nario.

.Pats paminklo sumany
mas apmirė. Pritrūko pi
nigų — išeikvota pusė mi- 
liono auksinių, ir neaišku, 
kam visi tie pinigai išleis
ti. “Dar blogiau,” jog Hen
rikas Kuna, laimėjęs antras 
paminklo projekto varžyti
nes, pasirodė esąs žydų tau
tos žmogus. Tai ir jo labai 
slaviškas Mickevičiaus pa
minklo planas atsirūgo len
kam patriotam “nekošer.” 
Reikėjo kaip nors šį pro
jektą numarint.

Bet lenkininkai turėjo 
ką nors daryt, nuduot, būk 
čia kas nors dėlei to vei
kiama; ir Ožeškienės aikš
tėn suvertė paminklo pama
tus, trejetas metų atgal. Te
gul žmonės įsivaizduoja, 
kad paminklas jau “gata
vas”; tik trūkstą pinigų 
jam iš fabriko išpirkt... 
Bet jau niekas aukų nebe- 
siuntė paminklui.

Ne tik lenkam, bet ir lie
tuviam nepatinka, kad poe
to Mickevičiaus pavidalas, 
užtupdytas ant dievaičio 
Sviatovido, yra aprengtas 
ubago drabužiais; niekas 
nenori žiūrėt j tokią baidy
klę. O lenkai tautininkai 
neva dar “demokratai” at
virai išstoja prieš tokį 

paminklo projektą kaipo 
I žydo pagamintą, nors iš 
pradžios jis jiem patiko, kol 
jie sužinojo, kad tai žydo 
artisto projektas.

Lentų “Paminklo” 
Klajonės

Paminklo darbui susmu
kus, tad Vilniaus miesto 
valdyba, kokiais tai sume
timais, sugalvojo poetui 
Mickevičiui laikinį pamin
klą iš lentų; bet tai buvo 
keistas padaras, nes kaip 
rašo vilniškis koresponden
tas Kauno spaudai:

“Vilniaus gyventojai Ve
lykų pirmą dieną negalėjo 
atsistebėti, kuriam galui iš 
lentų sukaltas kažkoks stul
pas, ant kurio viršaus ma
tyt lyg antras stulpas, lyg 
žmogysta. Įsižiūrėję aty- 
džiau, tikrai matome žmo
gaus pavidalą, o juo labiau, 
kad prie galvos pridėta 
ranka. Vilniečiai visaip 
aiškino, ką Mickevičius da
ro savo dešine ranka...

“Kai kurie tvirtino, kad 
Mickevičius nespėjęs pirm 
švenčių nueiti į pirtį ir ka
sosi galvą; kiti,—kad Mic
kevičius kasosi pakaušį, 
galvodamas, ką geriausia 
tokio paminklo statejams 
nupirkti per Jurgio turgų, 
kuris kasmet rengiamas ba
landžio 23 d. Ožeškienės 
aikštėje.”

Šiaip ar taip, bet lenti
nis paminklas ilgai dar 
riogsojo gatvės viduryje. 
Po kiek laiko jis buvo išar
dytas ir vėl sukaltas kito
je aikštėje, kur irgi pa
stovėjo keletą savaičių. 
Pagaliau, “paminklas” iš
nyko iš tos vietos, ir išdy
go netoli teismo rūmų, jau 
cementuotoje gatvėje. Mat, 
ir Lenkijos Valdomame Vil
niuje ties Lukiškio aikšte 
yra apie 100 jardų cemen
tuota dalis gatvės, nors 
daugiau niekur to nėra šia
me mieste. Čia ir buvo su
kaltas trečią kartą Micke
vičiaus “paminklas,” bet po 
savaitės jis “pabėgo” jau į 
Bernardinų sodą, kur buvo 
norima jis ketvirtą kartą iš 
tų pačių lentų sukalti; bet 
jis buvo skiriamas tai vie
tai, kur stovi vasarinio te
atro mediniai namai, o tie 
namai dar nenugriauti, tai
gi ir “Mickevičiaus lentos” 
turės laukti neribotą laiką. 
Taip Mickevičiaus “pamin
klo” lentos ir medžiai, ir il
sisi Bernardinų sode.

Kai kdrie šposininkai, 
matydami, kad Vilniaus 
“tėvai” nesuranda pasto
vios vietos Mickevičiaus 
paminklui, nors ir lenti
niam, todėl, siūlo štai ką: 
Tegul jie gauna.didelį ve
žimą, ant jo pastato lenti
nį poeto Mickevičiaus pa
minklą, ir taip jį po visą 
miestą laisvai vežioja...

“Paminklo” lentos ir sie
nojai, vinys ir darbas atsi
ėjo 3,000 auksinų, o kiek
vienas perkraustymas iš 
vietos į vietą po 500 auk
sinų. Bet vis tai dar tik 

apie 5,000 auksinų išlaidų. 
Bet paminklui buvo surink
ta 500 tūkstančių auksinų, 
apie kuriuos težino tik pa
minklo komitetas; ale var
gas, kad niekas to komiteto 
nežino.

Keista. Lenkų patriotai, 
kurie žodžiais taip savinasi 
Mickevičių, • negali “išste- 
nėt” pastatyt jam pamink
lo Vilniuje, kur Mickevi
čius veikė.

Antra vertus, poetas A- 
domas Mickevičius nieka
dos nebuvo Varšavoje nei 
Lvove, nei Krakove, nei 
Poznanėje, bet tuose ketu
riuose miestuose jam pa
statyti gražūs paminklai.

Ar tik vilniškiai lenkinin
kai nebijo Mickevičiaus lie
tuviško šešėlio? —J. C.

Tūli Žymesni Įvykiai 
Čia ir Kitur

Pirmas Jungtinių Vals
tijų Parcel Post (“pundų 
pašto”) siuntinys pasiųstas 
1913 m. sausio 1 d.

Amerika nupirko Louisi- 
anos Teritoriją nuo Fran- 
cijos 1803 m. sausio 31 d. 
(Iš tos teritorijos padaryta 
net 9 didžiosios valstijos ir 
dar keturiom priskirta po 
geroką sklypą. Louisiana 
valstija yra viena iš tų de
vynių valstijų.)

Edisono elektros lempos 
užpatentuotos 1880 m. sau
sio 27 d.

Pirmas bankas įčarte- 
riuotas Philadelphijoj, Pa., 
1780 m. vasario 1 d.

Pirmas telefonų išbandy
mas Amerikoj buvo 1876 
m. kovo 10 d.

Jungtinės Valstijos nu
pirko Alaską nuo Rusijos 
1867 m. kovo 30 d.

Pirmas “eleveiteri.s” trau
kinys Jungtinėse Valstijose 
1878 m. balandžio 30 d.

Lindbergh su lėktuvu 
“Spirit of St. Louis” be su
stojimo, virš Atlanto Van
denyno, perskrido iš New 
Yorko į Paryžių 1927 m. 
gegužės 20 d. Lindbergh 
apsivedė su milionieraite 
Anna Morrow 1929 m. ge
gužės 27 d.

Pirmas laiškas lėktuvu 
pasiųstas iš New Yorko į 
Bostoną, Mass., 1926 m. bir
želio 30 d.

Rusijos caras Mikė II su 
šeimyna sušaudyti 1918 m. 
liepos 16 d.

Pirmas geležinkelis Jung
tinėse Valstijose elektrifi
kuotas 1885 m. rugsėjo 1 d., 
Baltimore, Md.

Bostone, Mass., įvyko po
licijos streikas 1919 m. rug
sėjo 9 d.
Pirmutinė Jungtinių Vals

tijų konstitucija tapo pri
imta 1787 m. rugsėjo 17 d.

Surinko J. Matačifinas.

Madrid. — Fašistų ka- 
nuolės iš priemiesčių bom
bardavo Madridą ir sudau
žė kelis namus jame.

ant žemės meteorų yra ne
dideli. Bet 1908 m. Sibire 
nukrito žėruojančiai įkai
tęs apie 130 tonų svorio me
teoras ir sukėlė tokį karšto 
oro vėsulą, kad 20 mylių 
aplinkui išvertė visus me
džius, nulupo jiem net žie
ves ir užmušė per 1,000 
briedžių.

O senais laikais vietoje, 
kur dabar Arizonos valsti
ja, Amerikoj, nukrito apie 
miliono tonų meteoras. Jis 
prakirto kietąsias kalnų 
uolas ir išmušė 1 mylios 
pločio duobę skersai-išilgai 
ir 600 pėdų gilumo. Savo 
karščio sukeltu vėsulu ir 
garais, kaip spėja moksli
ninkai, šis meteoras sunai
kino visą gyvybę ir augali
ją per 100 iki 200 mylių 
aplinkui. —A.

Klaidingos ir Teisingos 
Nuomonės apie Orą
Dauguma žmonių sako, 

kad žiemą būną šalčiausias 
oras tada, kai dienos trum
piausios. Ar tai tiesa?— 
Ne.

Trumpiausios dienos žie
mą yra gruodžio 21, 22 ir 
23. Bet iki sausio mėnesio 
pabaigos žeme vis išduoda 
daugiau šilumos, negu ji
nai gauna nuo saulės, ir tuo 
būdu žemė dasišildo orą. 
Šalčiausias oras paprastai 
prasideda vėliau, po to kai 
jau susilygina žemės išduo
dama šiluma su jos gauna
mąja nuo saulės šiluma.

Daugelis žmonių sako, va
sarą todėl šilčiau negu žie
mą, kad vasarą žemė esanti 
arčiau saulės. Ar tai tie
sa?—Ne.

Žemė arčiausia saulės bū
na sausio 2 d. Tai, rodosi, 
turėtų būt ir šilčiausia; bet 
mes negauname tiek šilu
mos štai dėl kokių priežas
čių: Dienos dar tebėra 
tčumpos; antra, saulės 
spinduliai perdaug įžulniai 
(įžambiai) pasiekia žemę 
šiauriniame jos puskamuo- 
lyj; kur mes gyvename; o 
trečia, tai sniegas gulintis 
ant žemės atmuša iki 80 
procentų gaunamos nuo 
saulės šilumos atgal į dau
sas.

Žmonės sako, kad rudens 
šalnos pirmiau paliečia 
daržus ir sodus kloniuose 
ir tarpkalnėse negu ant 
kalnų. Ar tai tiesa? — 
Taip.

Sunkesnysis šaltas oras 
pirmiau nuslenka į klonius 
ir daubas, ir dažnai ten ru
denį pasidaro 5 iki 10 laips
nių šalčiau negu ant viršu
kalnės, nors jinai būtų ir 
nelabai aukšta.

Žmonės šneka, kad atda
ras langas pritraukiąs per
kūno trenkimą. Ar tai tie
sa?—Ne.

Atviras langas pats sa- 
vaimi nepritrąukia žaibo. 
Kartais.ir per uždarą lan
gą perkūnas nutrenkia 
žmogų viduj, tačiaus, su
prantama, kad lango stiklas 
gali dažnai patarnaut kaip

Tai viena iš Pietų Ame
rikos respublikų, kurią sau
sio 24 dieną nuplakė skau
di gamtos rykštė — že
mės drebėjimo katastrofa. 
Kiek žmonių toj katastro
foj žuvo, teisingos skaitli
nės dar neturime ir vargiai 
turėsime.

Katastrofos išvaizda to
kia pasibaisėtina, kad mies
tai ir miesteliai, kuriuos 
palietė žemės drebėjimas, 
sulyginti su žeme. Kad su
žinoti, kiek gyvasčių žuvo, 
anot pranešimų, tenka skai
tyti tik gyvuosius, ir tik iš 
gyvųjų teks nustatyti ir žu
vusiųjų skaičius. Daugelis 
kūnų palaidota po griuvė
siais; daugelis sukritę ir 
ant amžių palaidoti žemės 
prasivėrusiose prarajose.

Kai Kurios Istorinės 
Nelaimės

•• Priimtas Jungtinių Vals
tijų konstitucijos 18-tas 
priedas, įvedęs prohibiciją- 
“blaivybę,” 1920 m. sausio 
16 d.

Vokiečiai nuskandino Cu- 
nard linijos laivą “Lusita
nia,” 1915 m. gegužės 7 d., 
su kuriuom žuvo 1,134 žmo
nės, tarp jų ir 114 ameriko
nų.

Amerika paskelbė karą 
Vokietijai 1917 m. balan
džio 6 d.

Clevelande, Ohio, sudegė 
125 žmonės ligoninėje 1929 
m. gegužės 15 d.

Italijos baliūninis orlai
vis “Italia”, . komanduotas 
gen. Umberto Nobile, eks- 
plodavo 1928 ,m. gegužės 
24 d.

Johnstown, Pa., ežeras- 
tvenkinys prakiuro, užlie
jamas miestą 1889 m. gegu
žės 31 d., prigirdydamas 
2,209 žmones.

Vokietija paskelbė karą 
Francijai ir Belgijai 1914 
m. rugpjūčio 3 d.

Republikonas Herbert 
Hoover, buvęs prezidentas, 
gimė West Branch, Iowa, 
1874 m. kovo 22 d.

Jungtinių Valstijų laivy
no baliūninis orlaivis “She
nandoah” eksplodavo au
droje Ohio valstijoj 1925 m. 
rugsėjo 3 d.

Pittsburgh, Pa., įvyko di
delė gazo eksplozija, dauge
lį namų sunaikino ir pra
žudė aštuonis šimtus žmo
nių 1926 m. lapkričio 14 d.

Įvyko didelė eksplozija 
kasyklose Monongaheloj, 
W. Virginijoj, ir žuvo 361- 
nas mainierys, 1907 m. ko
vo 24 d.

Surinko J. Matačiūnas.

užtvaras nuo žaibo elek
tros.

Kai kurie žmonės sako, 
jog griaustinis savaimi yra 
visai nekenksmingas. Ar 
tai tiesa?—Taip.

Kenksmingas yra tik žai
bas, o griaustinis yra tik 
žaibo trenkimo garsas.

—N. M.

Rašo SENAS VINCAS
Tačiaus, vaduojantis vė

lesniais pranešimais, žuvu
sių bus apie 40 tūkstančių 
ir dar daugiau sužeistų, su
žalotų. Apie 90 tūkstančių 
žmonių paliesta!

. Kas ta Chilė? Kur ji ran
dasi? Kaip didelė? Kuom 
tos šalies žmonės verčiasi? 
Nors nesu pasibrėžęs į vi
sus klausimus pamatiniai 
atsakyti, nes tai prisieitų 
parašyti didoką brošiūrą, 
bet nors dalinai supažindin
ti “Laisvės” skaitytojus su 
Chilės respublika visgi ma
tau reikalo.

Chilė tai nusidriekęs ruo
žas sausžemio apie 289,810 
ketvirtainių mylių tarpe 
Andes kalnų ir Pacifiko 
Vandenyno. Kitais žodžiais 
sakant, tai ruožas žemės, 
nusidriekęs pagal Argenti
ną ir atsirėmęs į Perų res
publiką ir turintis apie 5 
milionus gyventojų.

Chilės gyventojai jau ne 
šiandien yra susipažinę su 
žemės drebėjimais. Šis rūs
tus žemės drebėjimas jiems 
nėra pirmutinis ir, galima 
daleisti, nebus ir paskuti
nis. Skirtumas tik tame, 
kad nuo vieno žemės drebė
jimo chiliečiai nukenčia 
mažiau, o nuo kito — dau
giau. Gi pastarasis žemės 
drebėjimas bene bus žiau
riausias tos šalies istorijo- 
je?

Chilė tai vulkanu (ugnia- 
kalnių) tėvynė. Nepersto
jančiai veikianti vulkanai 
tai Osorno ir Calbuco. Ta
čiaus, apart didelio ploto 
dykumos, chiliečiai turi ir 
derlingos žemės ir turtingu 
mišku, • kuriuose auga geri 
medžiai, įvairių rūšių rie
šutai ir kitokie valgomi vai
siai.

Ju miškuose netrūksta 
briedžių, lapių, laukiniu ba
landžiu, paukščių ir žvėre
lių. Unėse ir ežeruose ran
dasi daugybė žuvies ir lau
kinių ančių. Gi Pacifiko 
Vadenynas, prie kurio pri
siglaudęs ir Chilės respub
likos žemės ruožas, gausus 
ne tik geros rūšies žuvimis, 
bet ir didesniais jūros gy
vūnais, kaip tai: bangžu- 
vėmis, seals (jūrų liūtais) 
ir roniais.

Kur žemė derlinga, ji 
apdovanoja savo gyvento
jus ne tik maistu, bet ir 
aprėdalu—medvilne'. O ant 
netinkamų žemdirbystei že
mės plotų auginama avys 
ir karvės.

Chilė turtinga ir minera
liniais turtais: geležim, an
glim, variu, aukū ir sida
bru. Ji daugiausia išeks
portuoja vario. Apart jau 
paminėtų mineralų, chilie
čiai turi nitrogeno, iodinos, 
sieros, druskos, gipso ir kit
ko.
Į Chilę pirmutinis europie

tis įkėlė koją, tai portuga
las Chileo, 1520 metais, tad 
šalis ir užvardinta jo var
du, atėmus tik vieną, ak
centuotą raidę “o” su dviem 
taškučiais ant jos viršaus.

Kaip kiekvienos tautos 
žmonės, taip ir Chilės nau
ji ateiviai neapsiėjo be ko
vų prieš užpuolikus bei pa
vergėjus. Jauniems pionie
riams, nespėjus nė kojas su
šilti toj šalyj, pagyventi tik 
33 metus, kaip 1553 metais 
indėnai beveik visus juos 
išskerdė.

Po tam ėmė netoli 200 
metu, iki indėnų suganū- 
binti chiliečiai vėl kiek at
sikvėpė, iki juos nepavergė 
karališkoji tada Ispanija. 
Kad nusikratyti Ispanijos 
jungo, chiliečiai 1810 met. 
sukilo prieš .savo pavergė
jus po revoliucijos vėliava, 
ir jiems revoliucijos kovose 
teko grumtis per daugelį 
metu.

Tik 1910 metais chilie- 
čiams pasisekė kiek savisto
viau sutvarkyti savo respu
blikos reikalus ir lengviau 
atsikvėpti, kol vėl juos ne
nuplakė ši skaudi gamtos 
rykštė, rūstus žemės drebė
jimas.

Patikrinta, Jog Atomas 
Galima Suskaldyti
Jau kiek pirmiau Vokie

tijos mokslininkai suskaldė 
atomus uraniumo metalo ir 
paliuosavo didžią jų ener
giją. O seniaus daugelis 
mokslininkų sakydavo, kad 
atomas tai esanti mažiausia 
ir nesuskaldoma medžiagos 
dalelytė.

Uranium yra sunkiausias 
iš 92-jų žinomų chemijai 
elementų.

Dabar Amerikos moksli
ninkai Columbijos Univer
siteto, Carnegie Instituto ir 
Johns Hopkins Universite
to patikrino laboratorijose, 
jog uraniumo atomas yra 
suskaldomas, kada jis bom
barduojamas tam tikrose 
mokslinėse mašinose neu
tronais tinkamu, elementų.— 
O neutronai taipgi yra da
lelytės įvairių elementų 
atomų.

Taip suskaldžius į dvi da
lis uraniumo atomą, iš jo 
išeina “širdys” bariumo ir 
tūlų kitų elementų, ir tada 
tos uraniumo skeveldrėlės 
išvysto milžinišką elektrinę 
jėgą.

Jeigu neutronais su 5 mi- 
lionais voltų bombarduoja
ma atomas uranimo, tai 
jį suskaldžius pasidaro jau 
200 milionų voltų energijos. 
Tik vargas, kad bombarda
vimas negana tankiai pa
taiko į uraniumo atomo 
širdį.

Šis atradimas, kada jis 
bus ištobulintas, galėsiąs 
tarnaut kaip didžiausias 
šaltinis varomosios jėgos 
pramonei ir kelionėms, — 
spėja daugelis mokslininkų.

Gal pagal šį atradimą 
teks permainyt ir dabarti
nius sprendimus apie žemės 
amžių ir apie neišsisemian- 
čią per tūkstantmečius 
energiją saulės ir kitų 
žvaigždžių, — sako gamt- 
mokslininkai. —N.



Ketvirtas puslapis LAISVE Penktad., Vasario 3, 1939

UPTON SINCLAIR 4-KAISTASI
10-25-38—84

daržovių. Tai vis “Vilnies” 
gausūs rėmėjai. Jie supran
ta, kad yra reikalinga sėti ap
švietę tarpe tų, kurie dar ne
skaito darbininkų spaudos.

B—kas.
(Tąsa)

Taigi tą naktį Jurgis pergulėjo stokjardų policijos 
nuovadoj. Bet šiuo ruožtu jis turėjo pinigų su savim 
ir, atsipeikėjęs, galėjo gauti atsigerti ir pasiųsti pasiun
tinį pas “Bush” Harperį, pranešti tam, kas įvyko. Vie
nok Harperis nepasirodė, tik pribuvo vėliau, po to, kai 
apsilpusį ir sergantį Jurgį nuvežė į teismą ir pareikalavo 
užsistatyti penkis šimtus kaucijos, kol pasirodys, kaip 
jo auka dikčiai sužeista. Jurgiui labai pasidarė pikta, 
nes dabar buvo visai kitas teisėjas ir jis pasisakė dar 
niekados pirmiau nebuvęs suareštuotas, o taipgi, kad tas 
jį pirmiau užpuolęs,—ir jeigu dabar būtų kam už jį 
gerą žodį užtarti, jį veikiai būtų galėję paleisti.

Pribuvęs Harperis, paaiškino, kad jis buvęs mieste 
ir žinios negavęs. “Kas tamstai atsitiko?” klausė jis.

“Aš sudirbau vieną vyrą,” atsakė Jurgis, “ir dabar 
man reikia penkis šimtus kaucijos užsistatyti.”

“Aš galėsiu tą gerai aprūpinti,” atsakė tas, “nors, 
žinoma, tamstai gal ir prisieis keletą, dolerių išleisti. 
Bet kas tokio pasidarė?”

“Tai buvo žmogus, kuris kartą su manim labai blo
gai pasielgė,” atsakė Jurgis.

•“Kas jis tokis?”
“Jis yra bosas Brown’o skerdyklose — ar bent 

buvo. Jis vadinasi Connor.”
Ir tas akis pastatė išgirdęs. “Connor!” sušuko jis. 

“Ne Philip Connor.”
“Taip,” atsakė Jurgis, “tai tas pats. Kodėl?”
“Dėl Dievo!” ištarė tas, “tai tu ir įsmukai, žmogeli! 

Aš tamstai nieko negaliu padėti!”
“Nepadėti man! Kodėl ne?”
“Na, jis yra vienas iš žymiausių Scully’io vyrų—ji,s 

yra narys Karo Rėksnių Draugovės ir jie kalbėjosi nu
siųsti jį į seimelį. Philip Connor! Dieve tu mano!”

Jurgis sėdėjo nusiminęs.
“Juk jis gali nusiųsti tamstą į Jolieto kalėjimą, jei 

tik panorės!” pridūrė tas.
“Ar negalima pasirūpinti, kad Scully išimtų mane 

pirmiau, negu dasižinos apie tai?” paklausė pagaliaus 
Jurgis.

n

jis negalėjo pasidrąsinti maišytis su paprastąja niekšų 
gauja—jis turi slapstytis viens .sau, nes buvo nužymėtas 
pražūtim Jo senieji draugai išduotų jį, kad daugiau 
įtekmės įgyti; jam prisieitų nukentėti ne tik už prasi
žengimą, kurį jis papildė, bet ir už kitus, kuriuos jam 
primestų, kaip kad už jo su Duane’u užpuolimą buvo1 
kaltinamas kas kitas.

O taip pat dabar jis įrėši ir prie kitų sunkenybių. 
Jis įpratęs buvo visai kitaip gyventi, o tai nėra taip 
lengva perkeisti. Kada pirmiau būdavo be darbo, jis 
pasiganėdindavo, jei gaudavo pramigti tarpdury ar kur 
po vežimu, jei tik neužlydavo ir jeigu turėdavo penkioli- 
ką centų dienai užsikąsti .karčiaipose. Bet dabar jis 
daugiau visokių dalykų reikalaudavo ir gerokai nukęs- 
davo, kai reikėdavo be to apsieiti. Retkarčiais jis turė
davo išsigerti—išsigerti, nes trokšdavo gėrimų, ne vien 
užkandžiams, kuriuos prie gėrimų galima gauti. Troš
kintas gėrimų taip buvo stiprus pas jį, kad jis jau ne
paisydavo kitų dalykų—jis turėdavo išsigerti, nors tai 
jau būtų paskutinis jo penktukas ir nors paskui jam 
prisieitų badą kęsti visą dieną.

(Bus daugiau)

Harrison - Kearny, NJ.
Mirė Nanevičius

Sausio 25 d. pasimirė ilgų 
metų ligonis Nanevičius. Sau
sio 28 d. likosi palaidotas Ar- 
lingtono kapinėse. Velionis iš 
jaunų dienų buvo pavyzdingas 
ir plačiai žinomas žmogus.

Detroit, Mich.
Demonstracija Nusisekė

Sausio 20 d. WPA darbinin
kų unija (CIO), Workers Al
liance unija ir.keletas auto
mobilių darbininkų lokalų 
surengė protesto demonstraci
ją Cadillac Square.

Oras buvo bjaurus: lijo ir 
snigo per visą dieną. Demons
trantai pradėjo maršuoti kaip 
3 vai. po pietų, nuo Sibley 
gatvės Woodward Ave. iki 
Cadillac Square, kur minios 

' darbininkų laukė atmaršuo- 
Ijančių. Tai ir prisipildė Ca-

Bet Scully’o nėra mieste,” atsakė tas. “Aš net ne- dillac aikštė darbininkais, ku- 
žinau, kur jis yra, jis prasišalino, kad su streiko rei- riU £al6i° būti apie 20 tūks- 
kalais nesusidurti/’ 'tančių. Rengimo

Žinoma, kad tai buvo labai blogai. Vargšas Jurgis 
sėdėjo visai nuliūdęs. Jo įtekmė, kiek turėjo, susidūrė 
su dar didesne įtekme ir jis pasijuto parblokštas ir iš
mestas! “Bet kągi aš dabar pradarysiu?” užklausė jis 
bailiai. *

“O ką aš galiu žinoti?” atsakė tas. “Aš net nepa
sidrąsinčiau tamstai kauciją gauti—na, aš galėčiau pra
puldyti save visiškai!”

' tančių. Rengimo pirminin
kas ir keturi kiti kalbėtojai 
savo kalbose pasmerkė Wash
ington© reakcionierius kon- 
gresmanus ir senatorius, ku
rie yra užsimoję sumažinti su
mą $875,000,000, proponuoja- 
mą prezidento Roosevelto be
darbiam šelpti ir pašelpiniams 
darbams. Tąipgi buvo už girti

ma nusisekė gerai. Didžiumą 
programos išpildė Aido Cho
ras, po vadovyste W. Gugo. 
Gražiai 'dainavo chicagietė A. 
Kenstavičienė. Taipgi gražiai 
sugrojo jaunieji Smitrevičiai 
koncertinkų duetą ir viena 
Smitrevičienė sugrajino kele
tą kavalkų, kas publikai la
bai patiko. Aido Choras pasi
žymėjo gerai; ypač vyrų kvar
tetas labai puikiai sudainavo. 
Vakariene buvo labai gera, 
Lietuvės gaspadinės priruošė 
visokios rūšies gardžių valgių; 
už tai joms reikia atiduoti 
kreditas. Gal liks gerokai 
pelno. Mat, buvę detroitie- 
čiai farmeriai suaukavo daug 
maisto. Vienas paršiuką, ki-. 
tas veršiuką, o dar kitas ke
letą desėtkų tuzinų kiaušinių,

Tyla vėl užstojo. “Ar tamsta negalėtum tai padaryti j tie kongresmanai ir senatoriai, 
man,’’ klausė Jurgis, “ir nuduoti, kad nieko nežinojai, kurie reikalauja, kad būtų 
ką aš apmušiau?” 'skiriama pilna suma $875,-

Buvo atsiųstos ir 
telegra

“Bet ar daug tas tamstai gero atneš, kaip teisme 000,000.
atsidursi?” klausė Harperis. Paskui jis sėdėjo kėlės mi- perskaitytos kelios 
nutas, nulenkęs galvą ir užsimąstęs. “Nieko daugiau mos nuo tų kongresmanų, ku-nutas, nulenkęs galvą ir užsimąstęs, 
nelieka, bent tiek,” ištarė jis. ° Aš galėčiau pasirūpinti, 
kad tamstos kauciją numažintų, o tada, jeigu tamsta 
turi pinigų, galėtum ją užsimokėti ir prasišalinti.”

“Kiek tam reikės?” užklausė Jurgis, kaip anas jam 
dar plačiau apie tai paaiškino.

“Aš nežinau,” atsakė tas. “O kaip daug tamsta 
turi?”

“Aš turiu apie tris šimtus dolerių.”
“Na,” pasakė Harperis, “negaliu tikrai pasakyti, bet 

bandysiu tamstą paleisti už tiek. Tamsta buvai draugu 
ir aš rizikuosiu—aš labai nenorėčiau matyt tamstą nu
siųstą į valstijos kalėjimą metams arba dvejiems.”

Pagaliau Jurgis, praardęs, išsiėmė banko knygutes, 
kurias nešiodavosi ^užsisiuvęs kelinėse ir pasirašė ant 
paliudijimo, kurį Harperis parašė, kad jis paveda anam 
atsiimti visus pinigus. Tada tas, nuėjęs, atėmė visus ir 
nusiskubinęs į teismą, paaiškino, kad Jurgis tai šaunus 
vyras ir Scully’o draugas ir kad jį tūlas streiklaužis 
buvo užpuolęs. Tokiu būdu kaucija tapo numažinta iki 
trijų šimtų dolerių, ir Harperis pats ją užstatė; bet jis 
apie tai Jurgiui nieko neminėjo, kaip lyginai ir apie 
tai, kad, reikalui prisiėjus, jiems bus gana lengva tą 
dalyką nuvelti ir nereikės kauciją užmokėti ir jis leng
vai galėsiąs tuos tris šimtus pasilaikyti sau kišeniuje už 
savo rizikavimą eiti prie Mike Scully! Viskas, ką Jur
giui pasakė, tai kad jis jau esąs laisvas ir kad geriausias 
dalykas, ką jisai galįs padaryti, tai prasišalinti, kaip 
greit tiktai galima. Taigi Jurgis, pilnas dėkingumo už 
patarnavimą, priėmė dolerį ir keturiolika centų, kuriuos 
anas jam įteikė kaipo neva dar atlikusius, prisidėjo 
jprie sayo dviejų dolerių ir dvidešimts penkių centų, ku
rie buvo likę nuo vakarykščio pasilinksminimo ir, įsėdęs 
J vagoną, išvažiavo į kitą Chicagos dalį.

SKYRIUS XXVII
YZARGŠAS Jurgis vėl pasijuto ištremtiniu ir valkata.

* Jis buvo pažeistas—jis ir visai buvo pažeistas, kaip 
žvėris, kuris netenka savo nagų. Su vienu smūgiu jam 
nukirto visus tuos pragumus, su kurių pagalba jis leng
vai galėjo pragyventi ir išsisukti, jeigu kur ką padary
davo. Jis jau negalėjo gauti užsiėmimo, kada panorėjo; 
jis jau negalėjo vogti, nesibijodamas už tai nubaudimo— 
dabar jis turi rizikuoti su paprastąja banda. Dar aršiau,

rie pasisakė savo telegramose, 
kad jie pilnai užgiria darbi
ninkų protestus, jie yra pa- 
sirįžę reikalauti, l^ad būtų pil
na suma priimta.

Taipgi vieno kongresmano 
buvo prisiųsta ir skaityta te
legrama, kurioj jis nurodinėjo, 
kad tai reikalinga numušti 
$150,000,000. Jo telegrama 
buvo griausmingai visos publi
kos nubaubta. Mat, kokių 
yra išrinkta atvirų reakcionie
rių ! Tai pasekmės cigarinių 
balsuotojų. Buvo priimta ir 
užgirta vienbalsiai rezoliucija, 
smerkianti reakcionierius kon- 
gresmanus ir senatorius, kurie 
priešinosi skyrimui $875,000,- 
000. Taipgi buvo priimta ir 
užgirta kita rezoliucija, kurio
je buvo reikalaujama, kad 
vietoje $875,000,000, būtų ski
riama $1,000,000,000 (bilio- 
nas dolerių) ir būtų pakelta 
pašelpiniuose darbuose 
ninkam iki 75 centų 4 
dą ir duotų dirbti 120 
dų per mėnesi.

—o—
“Vilnies” Naudai Pramoga

Sausio 22 d., finų svetain- 
nėje, buvo “Vilnies” naudai 
surengtas koncertas ir vaka
rienė. Publikos dalyvavo ne- 
perdaugiausiai. Gal dėlto, 
kad pasitaikė šaltas oras. 
Taipgi įvyko tuom pačiu laiku 
Ispanijos gelbėjimo naudai 
tarptautinis bazaras. Taipgi 
Detroit Art Institute tuom pa
čiu laiku atsibuvo Lenino mir
ties paminėjimo prakalbos. 
Visi trys parengimai buvo 
svarbūs. Dauguma negalėjo 
koncerte dalyvauti. Progra-

darbi-
valan-
valan-

Apie aštuonioliką metų atgal 
liga atskyrė nuo darbininkų 
judėjimo. Per 18-ką metų jis 
išvargo ligoninėje.

Tebūnie jam amžina ramy
bė, o likusiai nuliūdime jo 
šeimai—tvirtybė.

—o—
Sausio 28 d. Crucible Steel 

darbininkai išėjo sėdėjimo

mom..” Darbininkai paleisti 
neribotam laikui.

—o—
Vietinės ALDLD kuopos na

riai smarkiai ruošiasi prie gra
žios pramogos, kuri įvyks va
sario 12 d., 134 Schuyler 
Ave., Kearny, N. J. Bus ge
riausia proga pavalgyti sykiu

streikai!, nes kompanija dėlei su visais savo draugais skani 
savo godumo nedavė dirbtuvė
je šilumos laike šalčių. Kom
panija, begėdiškai tyčiodamo- 
si iš darbininkų, pareiškė: 
“Jeigu jums šalta dirbti, tai 
sėdėti dar šalčiau—eikite na-

vakarienė ir smagiai pasišok
ti prie geros muzikos.

Vietos ir apielinkės lietu
viai širdingai prašomi atsilan
kyti ! A. K.

“Swing-artistsa”. . . ARTIE SHAW

Išbandykite 1939 m. Dvigubai-Švelnius

Old Gold
Extra subrandinti Tabakai duoda Extra Skonį!

VISADA ŠVIEŽI! 
Dvigubai apsaugoti dviem už
valkčiais Cellophane. VIRŠUTI
NIS užvalktis atskfcTO APAČIOJ, 
pakelio.

Naujoviškas
kaip Swing Muzika

UŽSISTATYKITE: ROBERT BENCHLEY su ARTIE SHAW’S Orkestru, Sekmadienių 
vakarais, Columbia Network.

Copyright. 1939. by I’. Lorillard Co., Inc.

BANKIETAS IR ŠOKIA
Su Puikia Muzikos-Dainų ir Kalbų Programa
Rengia Lietuvių Komunistų Pirmas Distriktas, Atžymėjimui 20 metų Komunistu

IGNAS KUBILIŪNAS 
Komikas-Dainininkas

R. MIZARA 
“Laisves” Redaktorius

IZABELE YARMOLOVICH
Mezzo-Sopranas

4 Vasario-February, 1959
ST. OMER’S HALL

376 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.
Pradžia 7:30 vai. vakaro —■ Įžanga $1.00

KĄ GAUS UŽ $1 ATSILANKĘS?

3.

5.

Turkių ^Vakarienė su prieskoniais ir įvairiais gėrimais 
šokiai prie LDS Jaunuolių Orkestros.
Dainuos Izabele Yarmolovich, Mezzo-Sopranas
R. Mizara, iš Brooklyno, pasakys kalbą iš Komunistų Partijos veiklos 
Ignas Kubiliūnas, dainuos naujų komiškų dainų. Pianiste H. Žukauskaite

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'.

T
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Advice to Young Singers on 
Preparing for Rehearsals

It seems that the writing urge has 
started again in the Baltimore Ly
ros Chorus and who am I to be left 
out of anything? But I shall turn 
a wee bit to a more serious side of 
our community, life and bring to 
light a few points that we ought to 
know.

As you all should know by now, 
our first concert of this year will be 
on February 12. Not very far off I 
must admit, but we must be fully 
prepared for it just the same. Since 
our last big concert was held last 
April, we must polish up on our be
havior, dignity, and etiquette as 
well as our singing. Almost without 
exception, good singing can be mar
red when these qualities are lack
ing. We want to be proud of our 
singing and our name. To the youn
ger members oL the chorus: If you 
remember that your behavior re
flects upon tne name of the chorus, 
I’m sure you cannot go astray.

Preparing for Rehearsals
A word about the singing. With

out a doubt you must attend all re
hearsals before a concert. Before 
you come to a rehearsal, swallow a 
few teaspoons of lemon juice. This 
gives a clear and concise tone to 
the voice (other choruses please co
py). Also, on the night of a concert 
do not drink any coffee! This may 
not seem important, but it is of vi
tal importance. To the younger 
members of the chorus: As you are 
always ready first when going to a 
rehearsal or a concert and are wait
ing for Mom and Pop, you could 
do a little practicing by yourself. 
Practice breathing exercises for 5 
minutes. Then run up and down the 
scale (with your voice) and up

Cleveland Signs Up in 
LMS Membership Drive

The new executive board of the 
Lyros Chorus took office January 
19, 1939. The newly elected officers 
are: Casper Gendrich, president; 
Henry Rolin, dues secretary; Victor 
ZUkas, recording secretary; Charles 
Andrews, financial secretary; and 
Frank Streback, treasurer.

Plans are being made by the 
chorus to attend the New York 
World’s Fair in August to partic
ipate in the Lithuanian Day pro
gram. To be eligible to attend the 
Fair with the chorus, and with ex
penses paid; you must join the cho
rus before March 1, have all back 
dues paid, attend rehearsals‘Mfcy 
week, and be in good standing. If 
you haven’t joined, do so before it’s 
too late. Come down to the Lith
uanian Workers Hall, at 920 East 
79th St., any Friday, at 8:30 p. m.

The Lyros Chorus has entered in 
the LMS drive for increased mem
bership. Membership in the cho
rus has increased since the starting 
of its new season, and new mem
bers are coming every week.

.... “Curioso.”

-Youth and Adults 
United, Make a 
Swell Combination

The Lyros Chorus of B’more had 
its package party and dance Satur
day and it was a successful one. The 
winner of the Lithuanian flower 
garden stand was Charles Lucas. 

“Everybody had a swell time; they 
took their packages like good sports 
even if some had jokes attached.

Speaking of sportsmanship, some 
member^, can really show it when 
they are in the mood. Jennie P. 
showed her’s by volunteering to give 
her time to help the committee. Our 
big little Alfred shows he can take 
it like a man with all the h----- he
Sets.

The adults should consider that 
the youth are just beginning to 
learn and that they should be guid
ed correctly. So it is their duty to 
teach and explain everything to the 
youth as to how an organization is 
built, so that they can be proud of 
the younger generation’s work in 
the future.

, And youth should consider the 
adults too! When a young person is 
picked for a committee he should 
keep his ears and eyes open, listen 
and learn how to make affairs suc
cessful. They need your ideas and 
cooperation so don’t lean back and 
say, “Oh, the adults are doing this 
and I’m not interested.” You should 
be interested because the adults’ 
work and progress is for the youth 
of today and tomorrow.

Let’s all get together shoulder to 
shoulder and have our work pro
gress. With good cooperation I 
know that the Baltimore youth will 
progress, because we have a nice 
group that has started the good 
work. With right guidance and pa
tience watch the Baltimore Youth 
organizations grow and have suc
cess. —???

again till you have reached the high
est note you can and have someone 
count out how long you can hold 
that note. If you cannot hold it fox’ 
25 counts, you are a weakling.

Next, take a deep breath and 
count yourself till you exhaust your
self. If you pass out before you 
reach 40 then that accounts for 
some of the infected notes coming 
from the tenor section lately.

One last thing—when, singing 
please open the mouth so as to 
form an O that is sitting up and 
not an O sitting sidewise. If you 
don’t, it gives the impression that 
you don’t know what you are sing
ing. Of course, if you don’t, excuse 
me!

Always watch the conductor. Af
ter all he is more than just a ther
mometer that you look at for up- 
and-down directions. He is more im
portant than all of us together. He 
is our helper, our guide, and our 
leader. His word is law and obe
dience and attention are expected. 
He knows what he is doing, or he 
wouldn’t be a music-^teacher.

Well, I hope all of you are bene
fited by this sermon in one way or 
another, arid I sincerely hope my 
little game ’twas not in vain.

Madam Snoopnose.

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

EDUCATION-STORIES

OffAndriu’
Whenever a runner has 

turned a corner and sees the 
home stretch before him his 
heart often skips a beat or 
two. So in the same way the 
LYS skipped two heartbeats— 
two issues—as it entered well 
into 1939.

The regular bi-weekly ap-1 
pearance of the Youth Section 
continues and the deadlines 
remain the same: Wednesday 
for Friday’s issue and Friday 
for Tuesday’s issue. All art- 
icle$, correspondence and 
questions must be sent to:

Laisve Youth Section
427 Lorimer Street 

Brooklyn, N. Y.

Torrington Youth Build Chorus 
And Enter in Drive for Members
TORRINGTON, Conn, — It has 

been a long time since Torrington 
youth were last heard from in the 
Laisve Youth Section. And it seems 
longer still to us, who, thirsting 
for progressive organizations, found 
our chorus difficult to reorganize in 
the face of eminent reactionaries. 
However, thanks to the Lietuviij 
Meno Sąjunga 4th District, January 
saw the nucleus of a new chorus 
formed — a chorus, which, profiting 
by the experience gained through

District Ramblines
Hello, folks! and how are you 

these fine wintry days?.. The cho
rus writers seem to have started the 
year off right—by not writing a 
thing about what’s going on in their 
choruses.

Today throughout the whole dis
trict there is a form of sleeping 
epidemic. Sports are at a stand
still; operettas and concerts are the 
same because there is no one to 
teach the choruses . . .

In Gardner the chorus has no 
teacher. The one they had mar
ried. And that’s not so good 
(about the chorus we mean), after 
going forward for so long and now 
to turn back just because there is 
no one to teach them . . .

Worcester is in the same fix, 
no teacher and also no othex* 
things . . . Lawrence will soon be 
on the same list if they behave, as 
of late. Don’t be too fussy; as 
long as you have a teacher it’s up 
to you to help and make good . . .

Lowell is pretty active. Fox' a 
new chorus it deserves a good deal 
of credit if they keep going the 
way they are at present . . . Nor
wood has a teacher but is following 
the other choruses in laying down 
on the job—we can do just like the 
others do . . .

Bridgewater isn’t doing much ei
ther. The head of the Sports Com
mittee is out there but as far as I 
can remember I did not see any 
kind of a sports schedule printed in 
the LYS or any report on any 
sport of any kind . . . So. Boston 
would be quiet also, only the radio 
singer gives us a sign that they 
are still alive . . . And in passing I 
shall ask you all again — please 
write, won’t you??? Until you hear 
from me again, I shall remain as^ 
ever, for news to give to you . . .

—Retlaw Qhlnwell.

oux' former group, will be stronger 
and more liberal.

During the first meeting in Janu
ary, after an exceptionally well- 
presented concert by the Hartford 
Laisvė’s Stygų Orchestra, in Tor
rington, we Lithuanians, heeding the 
animated Hartford youth, realized 
that the time had come to reor
ganize.

Such an organizational meeting 
was held the following day with 
16 enthusiastic youth participating. 
Professoi’ Visockis came up from 
Hartford to give us our first re
hearsal. We know now why Hart
ford’s Laisve’s Chorus has pro
gressed so rapidly since Professor 
Visockis began directing. He has 
the personality, the love of music, 
and the initiative that is so neces
sary to a teacher, and foi’ the eleva
tion of a chorus to the highest 
rank. We know that we can surge 
ahead under his excellent guid
ance!! !

Our officers'<-*rirrir^:tpresideht,‘ J. 
Budelis; vice-president, Anthony 
Telensky; secretary, Julia Budelis; 
and treasurer, Vote Kelmelis. After 
some deliberations we selected 
Lithuanian Echo Chorus aš oui' 
name. But the greatest attainment 
that Torrington’s Lithuanian youth 
achieved that very first meeting 
was our unanimous decision to be
come a unit of the Lietuvixj Meno 
Sąjunga—LMS.

Our rehearsals are hold each 
Tuesday night at 7, at the Beech
wood Ave. Hall.

On Sunday, January 22, the cho
rus held a mass meeting to acquaint 
the Lithuanians here with the pur
poses and aims of the LMS and 
our aims. Mr. Pilkauskas of the 
Hartford Laisve’s Chorus, Mr. V. J. 
Valaitis (the LMS 4th District’s 
organizex* from New Britain), and 
Professor Visockis were the princi
pal speakers. We are indebted to 
them for their explanations, con
structive advice and loyal support. 
We also thank the LMS for its 
moral and financial aid, which wo 
needed so greatly.

In three weeks oui’ membership 
has grown to 40 members, including I 
the “garbės nariai.” We have alrea
dy set the date of oui’ first concert 
at April 15, and h^ve received an 
invitation to sing in New Britain qri 
the LMS 4th District’s concert in 
April.

Thus we have stepped once more 
into the path of progress from 
which we had deviated a yeax' ago!

—“The Echo.”
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The “Past, Present and 
Future” column has been 
omitted due to lack of space 
but will reappear Tuesday.

—The Editors.

AGES 14-17

177.

ĄGtS 18-a.l

NOW- 4,000,000 

| IN COLLEGE

HI 1900 
237,000

NOW- 1,000,000

SEMI'SKILLED WORK

<1 % Want th is w ork.

40% RECEIVE THIS
VI&UAU-SO-PRBSS___ _________ "

ENGLISH PART
PUBLISHED EVERY 

TUESDAY AND 
FRIDAY

THE RULING CLAHSS by A. REDFIELD

“He’s below... seasick.”

LDS ANNOUNCES QUALIFICATIONS 
FOR STUDENT-AID STIPENDS

BROOKLYN, N. Y.—The Associa
tion of Lithuanian Workers this 
month moved to establish an annual 
$400.00 fund fox’ the assistance of 
needy students. The creation of 
such a Scholarship Fund comes as 
the result of the LDS Pittsburgh 
Convention’s decision to help as 
much as possible Lithuanian stu
dents who need financial aid to con
tinue their studies in college.

At a meeting of a special commit
tee appointed by the LDS Executive 
Board to draw up a list of qualific
ations fox' the annual LDS Stipend j 
the following regulations were 
made:

1. The applicant must have been 
a member of the LDS in good j 
standing fox' a period of at least one 
year.

2. His oi’ her scholastic standing

must be good. ’
3. The applicant must* be at least 

a sophomore engaged in academic or 
professional studies at a college or 
university.

4. He must need the money to 
continue his schooling.

5. The branch of which the ap
plicant is a member must endorse 
the application. He must be of good 
character, worthy of the scholarship.

The applicant’s activity in the 
LDS and among Lithuanian-Ameri- 
cans in general will, of course, also 

j be taken into consideration in de
termining if he is to be one of the 
scholarship recipients.

It was decided that all applica
tions for LDS Scholarships must be 
in the National Office of the LDS 
by August 1 in ordex' to be eligible 

r for the fall term award.

Hartford Rests After Series of 
Parties and Varied Activity

Make Believe Ballroom Bali Kilas, Ab. Line. Vet, 
In Newark Tonight Returns from Spain

NEWARK, N. J. -- All L. D. S. 
members and friends arc invited to 
the LoDeStars Make Believe Ball
room for an evening of good fun 
this Friday, February 3rd, 1939 at 
180 New York Ave. in Newark, 
N. J. Dancing will begin at 8 p.m. 
Refreshments and contests will be 
your reward for turning out.

-r- Comm.

NEW YORK, N. Y.—Ninety-two 
volunteers who fought with the 
Abraham Lincoln Brigade in Spain 
will arrive Saturday, February 4, on 
the S. S. President‘Harding. Among 
the returning veterans is Bali Ki
las, Lithuanian-American youth of 
Rumford, Maine, who was active 
among Brooklyn Lithuanian youth 
before his departure for Spain in 
1937.

Worcester LDS Youth 
To Hold Whist Party

B’more Prepares for Its 
Coming Concert

<

HARTFORD, Conn. — “W hat’s 
happened to our reporter?” they all 
say, so here I am to give you a 
brief resume of oui’ activities.

Going way back to December-— 
came a surprise birthday party fox' 
Algird Yuska, a member of the cho
rus. The party took place at his 
home in Wilson, Conn, and what a 
grand time we did have! Do you 
have any more birthdays soon, Al?

Then came the orchestra’s Christ
mas party at which time gifts wore 
exchanged and members supplied re
freshments and music fox' dancing. 
“And so far into the night—.”

Aid in Building Chorus

Then a trip to Torrington, Conn., 
to try to reorganize the chorus 
there. The orchestra put on a short 
concert with dancing following and 
then came the surprise. First — re
freshments that certainly looked good 
to a famished crowd. In the midst of 
the revelry the .treasurei’ was gi
ven $10.00 for the afternoon’s en
tertainment. Although we may seem 
unappreciative we sincerely thank 
you for youi' generosity.

After the feast one and all troop
ed upstars where oui' leader, Mr. W. 
Visockis, called the Torrington 
youth together and with the aid of

the night of our leader’s testimonial 
to show him that his fine work is 
appreciated. At present he is very 
much taken up with the operetta 
but although no definite date has 
been set, the rehearsals are show
ing progress and we hope to set the 
time shortly. During the course of 
the banquet collections were made 
for the boys in Spain and the even
ing’s donations netted $25.00. Guests 
were present from New York, Mass, 
and Conn, to enjoy dancing and 
feasting with the rest of us.

Then we found we had another 
man amongst us for the next day a 
birthday party was tendered Char
les Gailen, an orchestra member. 
This occasion took place at the Lai
svė Hall where refreshments were 
served and dancing and games were 
enjoyed by the merry group.

So you see, much has happened 
but we are looking forward to the 
trips to Manchester and New Brit
ain, Conn, and the operetta. Speak
ing of such, it would help a great 
deal if all members would attend 
regularly rather than having all the 
girls show up at one rehearsal and 
the fellows at the next. How about 
getting together and making it a 
perfect attendance each week?
This and That:—

WORCESTER, Mass. — Well, 
folks, this is your Lancer reporter 
again bringing to you the latest 
news of the week. How are the 
whist party tickets selling? I don’t 
see any floating around. Is that 
right? Our raffle tickets sell like 
hot dogs at Coney Island, keep it 
up we’ll reach lop yet.

What person in our group discus
ses every thing outside but never 
has a word to say at meetings? We 
want new members so do not for
get to be a good salesman and sell 
them a life long membership card 
to our LDS youth branch. Our 
Whist Party is next. Friday so don’t 
forget to come and bring your 
friends. We’ve extended the invi
tation to our out-of town friends 
and I wish to say in behalf of our 
members that we will see*to it you 
all have a whisty good time. Come 
on, folks, there’s going to be re
freshments and a barrell of fun.

L.D.S. Whist Party is the name 
29 Endicott St. is the station, 
Aftci’ you get in,
Youi- head will go in rotation. 

Some fun, eh?
Well, now I guess I’ll snoop 

around and pick up some dirt for 
the next time I send in an article? 
Wishing you’d all come to our whist 
party. And so a fond farewell un
til next week. A fool has a lot. to 
say, that’s why I’m not writing 
much! Reporter.

Cupid Strikes LDS’ers 
At Valentine Dance

CLEVELAND, Ohio.— Valentine 
—sweetheart time—dim lights and 
all the attractions of a grand pent
house arc yours at the Cleveland 
LDS Branch 201 Gala Valentine 
Dance on February 11, 1939.

The Dance will be held at 920 
E. 79th Street in Cleveland, Ohio, 
and the admission is only 25 cents. 
As a special added attraction there 
is tjie unforgettable dobr prize of 
a barrel of beer! This is worthy 
of any Valentine dance! Tickets for 
the dance are still available and 
can be had from Biruta Naunchik 
and Acquila Bckevic. —B. N.

Wasted Effort: The Nazi who 
tried to get his parrot to repeat

“Heil Hitler!”

BALTIMORE, Md.—Lyros Chorus 
is now in preparation for a gigantic 
concert to be given on February 12, 
1939, at the Lithuanian Hall, 853 
Hollins Street. The chorus had 
a package party on January 28, 
1939, at the same location, and I 
hope everyone had a good time. I’d 
like to make a suggestion, if I 
may—I notice that the Baltimore 
Lyros Chorus has a fairly large fol
lowing that attend every rehearsal 
just to listen to us. Wouldn’t it 
be just as well if they joined us 
and became bona fide members? 
Now let’s not hoax' any remarks 
about being too old to learn. Eve
ry minute that you live, you’re al
ways learning something new and 
you’ll never get to know it all. 
Here’s my suggestion list which 
contains prospective members that 
present members can obtain:

Mr. and Mrs. Ekewise; Mrs. Pa- 
serskis; Mrs. Stock; Mr. and Mrs. 
Skadin; , Mrs. Joseph Deltuva; Miss 
Vilma Skadin; Miss Catherine Pa- 
serskis; Mr. and Mrs. Kutchins; 
Mr. Pivariunas.

There are many others but time, 
memory and space prohibit.

What a miserable beating Mildred 
and Ruth administered to the two 
Alberts last Sunday in their bowl
ing match! Ruthie was a whiz and- 
Mildred wasn’t so bad herself. You 
should have heard the men’s room 
quartette singing “Siuntė Mane Mo
tinėlė” on the second floor during 
intermission. At the same lime 
Albert and Alfred singing with the 
two girls, the same song, and out on 
the stairway.

Has anyone noticed the bracelet 
on Viola’s right ankle? — How’s 
Georgie, Viola? Ida was arguing 
with Albert over her usual argu
ment and Helen was late as usual. 
Ida, Mildred and Ruth slipped out 
for an ice cream sundae and were a 
little tardy in their return. Wonder 
what | happened to Johnnie Lock- 
wich ? I bet the 3rd werse of “Dul 
Dul” did get him after all!

See you at rehearsal!
Youi’s truly,

—Trebla.

Walt Disney’s cartoons are 
banned by Mussolini because the 
Italian people might start singing, 
“Who’s afraid of the big bad wolf?”

“Romeo and Juliet” are banned 
from Italian screens. Reason: Juliet 
is shown on the balcony instead of 
Benito.

the Hartford youngsters . held a 
short rehearsal. Then plans were 
made to have a meeting to reorga
nize the chorus. The next day Tor
rington had its chorus so oui’ pur
pose was realized and everyone had 
a pleasant time. Now we are look
ing forward to hearing from you 
soon and also enjoying your pro
grams.

Party for Director
A brief breathing spell and came

**

Detroit Comments on 
Chorus Activity

DETROIT, Mich.—Gosh all hem
lock ... it can’t be true, but it must 
be! We have our chorus pictures 
that were taken ages ago. Boy oh 
boy, don’t we look swell!

“We’re going to New York to the 
World’s Fair,” that’s all you hear 
these days. Why, we even have a 
fund started and everything. Hey 
entertainment committee! — how 
about doing something to make that 
fund grow? We sure gave you a 
load of suggestions. So get busy.

“My, how nice the girls look in 
their long dresses,” that’s what they 

"Said last Sunday. I think we looked 
pretty swell myself. But talking 
about looking nice, did you see To
ny Matsas? He must have walked 
out of Esquire, a perfect specimen 
of what the well dressed man should 
wear. I’m telling you Esquire hasn’t 
a thing on the Aido Chorus of De
troit!

All in all the program on the, 
Sunday before last went off very 
well. However, something must be 
wrong with the acoustics at Finnish 
Hall, because just as the quartet fi
nished their second numbei' I heard 
an echo. Well, maybe I was wrong 
because it sure sounded like Ray 
Lyben’s voice, and he’s not in the 
quartet.

Lately we have been worrying a 
bit about an operetta, but a little 
birdy told me that Wally has dug 
up two brand new ones from I don’t 
know where. I’m itching to find out 
what they are.

February 18 is a date you had 
better put a circle around. It’s the 
day we are to give our play, “Pir
masis Degtindaris” and to encou
rage the Sweetheart Dance, to the 
tunes of Frank Caesar and iris ele
ven musical Freshmen featuring 
Maxino Locke. ** —Moj.

I wonder why the chorus omitted 
its New Year’s Eve dance?... It 
seems that oui' “Jack of all trades” 
still finds the girl in the teal blue 
dress interesting ... You don’t be
lieve in holding your mon, Lee, do 
you ? ...

Has our ex-president found a 
heart interest in the orchestra?... 
What’s keeping our chorus secreta
ry from rehearsals ? ... We certain
ly are glad to see you at the cho
rus, Jennie... How does it feel to 
have so many girls vying for your 
attention, Charlie? Who said he 
was a hermit?... You’ve become a 
man of moods, Paul. Is it because 
you are leaving us so soon? We cer
tainly will miss you and wish you 
the best of luck in your future 
achievements ...

Anna and Marion—your absence 
was noted at the last party. Hope 
you have fully recuperated... Say 
Al, I still wonder -what was occupy
ing you for such a long time at 
that first party... You had better 
change your working hours, Aldona, 
so you could fully enjoy our parties.

So for the time being I’m still— 
—Who?

SWEATSHOP . . . Usually located 
away from strongly unionized cen
ters and away from the attention 
of conscientious inspectors in states 
with anti-sweatshop laws. Most pre
valent in the garment and allied 
industries; certain skilled operations 
can be taken care of and boot
legged, without the skilled union 
workers’ knowledge, to the sweat
shop where relatively unskilled 
workers complete the job at sub- 
subsistence wages, in hazardous sur
roundings, . for long hours. The in
crease of sweatshops corresponds to 
the increase of unemployment; an in
exhaustible supply of desperate hu
man beings plays into the sweatshop 
owners’ hands.

STRIKEBREAKER . . . Specific
ally, an individual who takes a job 
in a struck shop, thereby replacing 
a striker and helping the employer 
to continue hįs business, despite the 
strike. The strikebreaker may act
ually perform the work of the em
ployee lie has replaced. As is the 
case with most professional strike
breakers, he may merely have been 
hired to give the appearance of bu
siness going on as usual, or to in
timidate the strikers. Actually, any 
one who helps to strengthen the 
struck employer or to weaken the 
strikers is Ja strikebreaker.
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Laisvoji Sakykla
Nors Matėm, Bet Tylėjom 

Kol Nusibodo...

Ir taip—mūsų spauda ne- 
liautinai vieni kitus daboja it 
prisibijodama, kad kuris nors 
laikraštis nepradėtų dirbti 
tveriamo (creative), kūry
binio, apčiuopiamo ir žmo
nėms matomo darbo. Net ir 
organai didžiulių organizacijų 
pamiršta savo pareigas, dėl 
kurių jie buvo sutverti ir įpar
eigoti dirbti. Jeigu parašai 
straipsnelį, kuriame žybterėja 
kūrybiniai - kultūrinės mintys, 
tai būk įsitikinęs, kad tas ta
vo straipsnelis taps įmestas į 
p. redaktoriaus išmatoms 
krėbę ir pasaulio neišvys! Ir 
kas skaudžiausia, tai tau ir 
atgal nesugrąžins. Dargi ir 
paaiškinimo nemalonės suteik
ti. Priežodis sako: “Bobų 
pletkų nesuvaikysi.” Tai ti
kriausia teisybė. Tik tas prie-1 
žodis priklauso ne boboms, o | 
mūsų lietuviškai -amerikoniš-. 
kos laikraštijos vedėjams, 
štai, skaitau pretenduojančia
me vadovybės Amerikos lietu
vių gyvenimo laikraštyje, kad 
Sovietų Sąjungoj darbininkai 
dirba tik 8 valandas dienos 
darbą. Ir jei tu pasivėlavai 
ateiti valgyklon, o darbinin
kams pasibaigė darbo diena— 
8 valandos, tai jis viską metęs 
išeina, ir tau,-nors šaukštas, 
peilis ir šakutės buvo padėta 
ant stalo, bet rašalo ar keps
nio nebesulauksi, nes darbi
ninkas, geriau pasakius, pa
tarnautojas, išėjo namon, nes 
jo 8 valandų darbo diena 
pasibaigė. Ir pretenduojantis 
prie vadovybės Amerikos lie
tuvių laikraštis deda į savo 
skiltis tokią žinią “žiopliems” 
skaitytojams, manydamas, kad 
puikiai atvaizdavo Sovietų- Są
jungos piliečių nesugabumą ir 
nepajėgumą 8 valandų darbo 
dienos sutvarkyti.

Kitas Amerikos lietuvių 
laikraštis, su ne mažesne pre
tenzija prie vadovybės mūsų 
lietuvių gyvenimo, rašo: “Va
žiuoju gelžkeliu—jau nesaky
siu, kiek vargo turėjau pakol 
liuesam važiavimui nusipirkau 
tikietą — su bėda įsigavau 
vagonan ir, ačiū dievams, 
traukinys išsijudino, važiuo
jam ! Pavažiavom kokį de- 
sėtką kilometrų ir traukinys 
sustojo . Mat, mašinistui pasi
baigė 8 valandų darbo diena 
ir tas sustabdė traukinį ir iš
lipo, o mes traukinyje sėdim 
ir laukiam, iki po 16 valandų 
poilsio mašinistas sugrįžo ir 
pradėjo 8 valandų darbo die

ną. Išalkę, nemigę, verdam 
iš pykčio. ' Traukinys išsiju
dino ir, ačiū dievams, mes 
važiuojam.

Trečias, didelis žinovas apie 
kolchozus, rašo: šienas sau
sas lankoje — tik sudėk į 
Stirtas ar suvežk daržinėn; 
bet lauko darbininkams pasi
baigė 8 valandų darbo diena 
ir, metę darbą, skubinasi na
mon. O čia dangus niaukia
si; gali būti lietaus, ir šienas 
sausas nesugrėbtas ir į stirtas 
nesukrautas, ar daržinėn ne
suvežtas. Ant rytojaus smar
kus lietus sumirkė visą sausą 
šieną ir, tokiu būdu, šienas 
tapo supūdytas ir nebetikęs 
gyvuliams šerti.

Ar tai ne baisus apsileidi
mas iš pusės komisarų ? ! 
Vargšai Sovietų Sąjungos pi
liečiai, ar ne? Ir visi tie trys 
laikraščiai, pretenduojanti 
prie vadovybės Amerikos lie
tuvių gyvenimo tvarkymo, ma
no, kad mes tokie žiopliai, įti
kėsim aklai tokioms p. redak. 
teikiamoms žinioms! Kaip gi 
čia, Amerikoj, sureguliuota 8 
valandų džlrbo diena ? Kaipgi 
Amerikoj sureguliuotos val
gyklos, traukiniai ir farmų 
darbai ?

O jūs, ponai redaktoriai, 
per daug suvargę, perdaug 
užsidarę keturiose sienose 
esat ir nematot, kad skaity
tojai jūsų laikraščių išaugo iš 
kūdikystės laikų mąstymo! 
Tokiomis teikiamomis mums, 
skaitytojams, žiniomis tik sau 
pakenkiate. Masės sustoja 
beskaitę jūsų laikraščius. Jūs 
pamiršot vieną labai menką 
daiktelį. Ir štai jums, ponai 
redaktoriai, duona, o mums 
žaismas, žaismas nusibodo ir 
mes jį metėm į šalį, o jūs ne
tekot skaitytojų ir kasdieninės 
duonos riekelės, dargi aptep
tos sviestu, skilandžiu priklo
tos.

Norite, kad mes jūsų laik
raščius skaitytumėm, jūsų 
laikraščiais gėrėtumės ir jus 
už mūsų vadus laikytumėm! 
Duokit tveriamų (creative), 
kultūriniai - kūrybinių idėjų - 
minčių, o ne muilo burbulų, 
pagražintų melagyste, insinu
acija, .kerštavimu vieni kitiems 
ir tt.

Tas negerai, negerai! Skai
tytojų ir duonos neteksite. 
Netikit man, tai paklauskit p. 
S. E. Vitaičio, kuriam nusibo
do valgyti duona, aptepta 
sviestu ir storai priklota ski
landžiu.-

Dr. A. L. Graičūnas.

Senegalesų kariai atvyko į Džibuti, Francijos Somalilandą (Afrikoj) saugoti kraš
tą nuo Italijos fašistų užpuolimo^

Katalonijos Kariai Būsią 
Perkelti į Valenciją

Perpignan, Francija. — 
Pranešama, kad , Ispanijos' 
valdžia rengiasi laivais per- 
siųst desėtkus tūkstančių 
geriausių savo kareivių iš 
Katalonijos į Valenciją, jei
gu pasirodys, kad jau fašis
tai vis tiek užima visą Ka- 
taloniją.

London. — Valdininkai 
sako, kad Anglija galėtų 
pasigaminti jau po 3,000 
karo lėktuvų per mėnesį.

“Liaudies Balso” Atstovo Maršrutas
Baland. 15, Minersville, Pa.
Bal. 18, Shenandoah, Pa.
Bal. 19, Wilkes-Barre, Pa.
Bal. 20, Scranton, Pa.
Bal. 21-22-23, Binghamton,

Balso” atstovas 
mus kaip tik laike 
Draugijos vajaus 
narius. Taigi,

Lietuvių Literatūros Draugi
jos Centro Komitetas prašo vi
sus apskričių komitetus ir kuo
pų valdybas, kaip tik gausite 
pranešimus, tai tuojaus imkitės 
už darbo. Paimkite svetaines, 
darykite plakatus, gerai garsin
kite, prakalbas, kad jos iš visų 
atžvilgių būtų pasekmingos. 
Jeigu kokių bus reikalų, tai su
sisiekite 
mitetais, 
dienas.

su savo apskričių ko-
kurie jums paskirs

Bet mū- 
reikalin-

lankėsi

“Liaudies 
lankysis pas 
Literatūros 
už naujus
bus galima atlikti du darbai— 
paremti “Liaudies Balsas” ir 
gauti naujų narių į mūsų orga
nizaciją.

D. M. Šolomskas, 
ALDLD CK Sekr.

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

Minint Lietuvos Nepriklausomybės 21 
Metą Sukaktuves, Platinkime Žmonėse 

Labai Svarbią Brošiūrą

LIETUVOS LAISVES
DRAUGAI IR PRIEŠAI

P
 PARAŠE III

R.M1ZARA *1!

Kaip kasmet, taip ir šiemet 
Jungtinėse Valstijose lankysis 
Kanados lietuvių liaudies laik
raščio “Liaudies Balso” atsto
vas, kad supažindinus Jungt. 
Valstijų lietuvius su Kanados 
lietuvių gyvenimu, organizaci
jomis, veikla ir gavus aukų ir 
naujų skaitytojų minėtam du
kart savaitraščiui.

Mes galime pasidžiaugti, kad 
Kanadoj mūsų jaunesni broliai 
ir sesutės, pradėję leisti mažytį 
kartą į mėnesį laikraštuką, iš
auklėjo jį į du .kart savaitinį di
delį ir gražų laikraštį, 
sų pagelba buvo ir yra 
ga kanadiečiams.

Jungt. Valstijose
draugai M. Guoba, A. Morkis, 
J. Adomėlis ir kiti. Šiemet bus 
vienas iš veikliausių draugų 
“Liaudies Balso.” Mes kol kas 
nežinome, kuris, bet žinome tą, 
kad geras prakalbininkas ir 
nuoseklus aiškintojas.

“Liaudies Balso” atstovas 
lankysis rytinėse valstijose ir 
todėl mes prašome rengti jam 
prakalbas arba šaukti Literatū
ros Draugijos, Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo, “Laisvės” 
skaitytojų ir kitų organizacijų 
narių ir simpatikų susirinki
mus. Kur galima, tai reikia ir 
vietos draugą arba iš artimes
nių centrų pastatyti kalbėti, 
kad svečiui pagelbėti. Kaip kur 
galima rengti prakalbas ir kon
certą vienu kartu, kur turim 
dailės spėkų.

“Liaudies Balso” atstovo 
maršrutas prasidės su Roches
ter, N. y. Jis lankysis sekamo
se kolonijose:
Maršrutas New Yorko ir New 

Jersey Valstijose

Rochester, N. Y. bus kovo 
4-5 dienomis.

Schenectady, N. Y. kovo 6-7 
• dienomis.

Brooklyne ir apylinkėj nuo 8 
dienos kovo iki 18 d. kovo. 
Newark, Elizabeth, Bayonne, 
Paterson, Jersey iCity, Great 
Neck ir įvairios Brooklyno 
miesto dalys turi tuojaus pasi
rinkti dienas ir tame reikale 
susisiekt su ALDLD Centro 
Komitetu.

Tel.: MArket 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas
Gamintojas Geriausios Rūšies

Nesvaiginančių Gėrimų
Pamėginkit mūsų specialų Drink-

Mixer TOM COLLINS
Taipgi parduoda lietuviško bra

voro alų iš New Britain
Cremo “Connecticut Best”
Pristato pareikalavimus: saliū- 

nams, krautuvėms, vestuvėms, ir tt.
Reikalaukite visur to vardo

SODfiS IR ALAUS
91-98 Warwick St., Newark, N. J.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

LAISVES BAZAR AS
Didysis Išpardavimas Brangių Daiktų už Pigiai

$5000 rertŠs ?aip^ $5000 Išparduota Pusdykiai

Bavaras Bus Ištisas Keturias Dienas
Kiekvieną dieną bus svečių iš kitų miestų. Kiekvieną dienų bus skirtinga 
programa. Kiekvieną dieną bus specialūs išpardavimai visokių daiktų.

BAZARAS BUS BROOKLYN CENTRAL PALACE
16-18 Manhattan'Ave Brooklyn, N. Yt

(Vienas Blokas nuo Broadway)
išlipti ant Lorimer St. stoties. Važiuodami automobiliais iš New 

Jersey, važiuokite per Williamsburgh tiltą ir važiuokit Broadway iki Manhattan Avė. Nuo tilto
iki Manhattan Avenue yra apie 11 blokų.

Važiuojant Jamaica “L” reikia

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

duetų, šokiai prasi- 
orkestra.

Šeštadienį, Vasario-February 11. Įžanga 20 centų

KAINA TIK 5 CENTAI

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

ir Lietuvos žmonių laisvę.
•

Kiekvienam masiniam mitinge,, kiekvienąkn parengi
me turi būti platinama ši brošiūra.%

Draugai literatūros platinimo agentai, siųskit 
kuoveikiausiai užsakymus.

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

Z

Maršrutas Connecticut 
Valstijoj

ALDLD 3-čio apskričio ri
bose, Connecticut valstijoj, 
“Liaudies Balso” atstovas lan- 
»kysis pradedant su sekmadie
niu, kovo 19 dieną ir baigiant 
su šeštadieniu, 25 diena kovo. 
Kuopoms dienas paskirs drg. 
V. J. Valaitis.

Maršrutas Massachusetts 
Valstijoj

Mass valstijoj \ maršrutas 
prasidės su sekmadieniu, kovo 
26 diena ir baigsis su balan
džio 9 diena. Kolonijoms dienas 
paskirs ALDJTD 7-to Apskričio 
sekretorė drg. M. Lukienė.

Maršrutas Pennsyvanijos 
Valstijoj

“Liaud. Balso” atstovas, vyk
damas atgal linkui Kanados, 
turės sekamose kolonijose pra
kalbas :

Balandžio 12-13 dd., Phila
delphia, Pa.

Balandžio 14 d., Easton, Pa.

Programoje dalyvauja Bangos Choras iš Elizabeth, N. J., vadovybėj Aldonos 
Klimaites, ir Brooklyno mišrus oktetas “Ensemble,” vadovybėje B. šalinai tęs. 
Išleidimas brangių daiktų, bei proga kiekvienam išbandyti savo laimę, šokiai 
prasidės 6 vai. vakaro. Johnny Nevin’s 5 kavalkų Naktinių Pelėdų Orkestrą. 

j..

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., vaikam dovanos skiriama, šokiai 6-tą valandą vakare, prie George 
Kazakevičiaus penkių kavalkų orkestro s. Gros lietuviškus ir amerikon. šokius.

Pirmadienį, Vasario-February 13. Įžanga tik 15c
Bus duodamos tokios dovanos, kuriomis džiaugsis kiekvienas. Programoje da
lyvauja Aido Choras, vadovaujamas A. Žilinskaitės, 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 pasivaišinti gerais valgiais ir gėrimais.
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Penktad., Vasario 3, 1939 LAISVE Septintas puslapis

Clevelando Kronika
Koncertas ir Prakalbos

/

Sekmadienį, vasario 5 d., 
bus geras koncertas ir prakal
bos. Parengimas įvyks Lietu
vių Svetainėj, 6835 Superior 
Ave. Pradžia 5:30 vai. va
kare. ,,

-v •

Šį parengimą rengia lietu
vių komunistų kuopa, kuri gy
vuoja Clevelande. Apart kon
certo, bus vienas iš lietuvių 
geriausias kalbėtojas, tai drg. 
A. Bimba.

Koncertinę programos dalį 
išpildys Clevelando lietuviams 
gerai žinomas ir mylimas jau
nuolių Lyros Choras, kuris vi
suomet gerai atsižymi savo ge
rom dainelėm. Rusų darbinin
kų choras yra gana didelis ir 
labai gerai dainuoja. Rusai 
taip pat dalyvaus šiame kon
certe.

Prie to, bus geri šokikai, 
kurie visuomet publiką pa
tenkina savo geru artistišku 
išsilavinimu; publikai linksma 
matyti tokius šokius ir gerai 
pritaikytą muziką prie tų šo
kių.

Be tų jau pasilinksminimų 
ir įvairios programos, kuri bus 
šiame koncerte, Clevelando ir 
šios apylinkės lietuviai turėtų 
labai atkreipti atydą į tai, kad 
bus geras kalbėtojas, kuris 
kaip tik ir yra dabar reika
lingas mums, kad gerai daly
kus nušviestų—apie gręsiantį 
pavojų Lietuvai iš Hitlerio fa
šistų pusės. Ne vien tik, kad 
didžiausias pavojus Lietuvai, 
bet dabar baisus terorizavi
mas Ispanijos ir Chinijos, kur 
šiandien visas pasaulis mato 
fašistų pavojų, naikinimą ma
žųjų tautų gyvybės.

Prie to, fašistai pasivergda
mi mažąsias tauteles, visu įšė- 
limu rengiasi pradėti kitą pa
saulinį karą,—jie rengiasi pul
ti nevien tik mažąsias tautas, 
bet fašistai rengiasi pulti Uk
rainą ir Sovietų Sąjungą, ti
kėdami gauti pritarimo visose 
šalyse. Taip fašistai mano 
pradėti karą prieš Sovietų 
Sąjungą. Be abejonės, jei 
mes, darbininkai, neapsižiū
rėsime ir nekovosim dabar 
prieš gręsiantį pavojų iš fašis
tų pusės, tai galima greitai ti
kėtis to, ką fašistai dabar da
ro Ispanijoj.

Taigi, ką mes turėsime veik
ti, kad sustabdyti fašistinį vei
kimą ir terorą Europoj, ir jų 
fašistinį veikimą šioj šalyj ? 
Draugas A. Bimba geriausia 
išaiškins ir duos atsakymą į 
klausimą, kuris šiandien stovi 
prieš yisus darbininkus ir pro
fesionalus.

Todėl Clevelando lietuviai 
prašomi visi dalyvauti lietu
vių komunistų kuopos koncer
te ir prakalbose.

Įžanga dėl tokio didelio ir 
svarbaus parengimo yra nedi
delė. Prie durų 35c.; ant šo
kių tiktai—25c.

belaikomi vergijoj ir be jokių 
prasikaltimų yra nubučiuoja
mi.

Kitą raportą išdavė Moterų 
Kliubo delegatė drg. Eva Si- 
manienė, kuri dalyvavo Prieš
kariniam Kongrese, atstovau
dama Moterų Kliubą ir'L.L.D. 
190 kp. Kongreso delegatės 
raportas buvo ilgas ir, pagal 
jos išgalę, buvo geras. Tik 
vienas dalykas reikalinga pa
stebėti, tai kad drg. delegatė, 
užbaigus savo raportą, be rei
kalo pradėjo atakuoti sau ne
patinkamas ypatas, įvardinda
ma ir smerkdama jas už ne
veikimą dėl Lygos už Taiką 
ir Demokratiją.

Abelnai paėmus, draugų Si- 
manų raportai buvo geri, ir 
tik per draugus Simanus ir jų 
gerą pasidarbavimą—mes ga
vome išgirsti raportus iš atsi
buvusio Kongreso už Taiką ir 
Demokratiją.

Todėl Clevelando Progresy
vių Moterų Kliubui ir L. L. D. 
1*90 kuopai priklauso garbė 
už pasiuntimą delegato.

Dar noriu priminti, kad 
draugės moterys visus dalyva
vusius šiame mitinge pavaiši
no, dalindamos veltui užkan
džius, kurie buvo geri ir ga
lėjo valgyti, kiek kas norėjo.

Iš šio kliubiečių moterų pa
rengimo turėtų ir kitos or
ganizacijos imti pavyzdžius. 
Moterys nevien atlieka daug 
naudingų darbų darbinin
kiškame veikime, bet jos 
moka ir draugiškai pasitikti 
tuos žmones, kurie rėmė jų 
veikimą. Todėl moterys, ku
rios dar nepriklausote prie 
.Moterų Progresyvio Kliubo— 
stokite dabar.

I. A. V.

SO. BOSTON, MASS.
RADIO

Šeštadienį, vasario-Feb. 4-to, 
radio programa per stotį 
WORL, 8:00 vai. ryte bus se
kanti :

1— Ona Baltrus iš South 
Bostono.

2— Kalbės .p. S. dPaltanavi- 
čienė apie “Viduramžių Sep- 
tynius Pasaulio Stebuklus.”

3— RADIO KONTESTAS.
Sekmadienį, vasario-Febru- 

ary 5-to radio programa per 
stotį WORL, 9:30 iki 10:30 
vai. ryte bus sekanti:

1— S. Shato orkestrą iš 
Hudsono.

2— Jieva Sidariutė iš Hud
sono.

3— Ona Murkunienė ir Kat
rina Paredniene iš Hudsono.

Prašome parašyt laiškelį ar 
atvirutę į stotį WORL, Lithu
anian Program, Boston, Mass., 
pranešdami savo įspūdžius.

Steponas Minkus,
garsintojas.

SUMAŽĖJO MIRTINOS 
NELAIMĖS

Uhicago. — Pernai įvai
riuose nelaiminguose atsiti
kimuose visose Jungtinėse 
Valstijose žuvo 95,000 žmo
nių, tai 10,200 mažiau negu 
1937 m.

Tokio. — Japonijos val
džia ~ tik dabar pradeda 
svarstyt paskelbimą karo 
prieš Chiniją.

WORCESTER, MASS.

dainuos Lyros Choras, Rusi} Darb. 
Choras, klasiškos šokikės ir kiti dai
lės mėgėjai. Gera orkestrą šokiams. 
Bus gėrimų ir valgių. (26-28)

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, vasario 5 d., 3:30 vai. 
po pietų, 15-17 Ann St., Harrisone. 
Draugai, būtinai dalyvaukite šiame 
susirinkime, nes yra 
reikalų aptarti, kaip 
reikalai ir kiti. — K.

(27-28)

daug svarbių 
tai vakarienės 
K., Sekr.

MINERSVILLE, PA.
Dr. J. J. Kaškiaučiaus prakalbos 

įvyks sekmadienį, vasario 5 d., 2 v. 
po pietų, Citizens Club Hali, 3rd ir 
South Sts, Temoje: "Jūsų sveikata 
moderninės medicinos šviesoje.” Vi
si lietuviai esate užkviečiami skait
lingai susirinkti, pasiklausyti 
taip svarbių prakalbų. Įžanga 
tui. 26-28)

šių 
vėl-

WILKES-BARRE, PA.
Liet. Progrosyvis Kliubas ruošia 

iliustruotas prelekcijas sveikatos 
klausimu. Įvyks vasario 5 d., 7 vai. 
vak. Kliubo Svet., 325 E. Market 
St. Prelekcijas duos vietiniai ir apy
linkės gabiausi lietuviai-profesiona- 
lai. Dr. A. Valybus,\ Dr. C. Retke- 
vičius ir Adv. V. Valinčius. šaukia
me vietinius ir apylinkės lietuvius 
ir lietuvaites dalyvauti, nepraleiskite 
progos ir skaitlingai atsilankykite 
šias prelekcijas! Įžanga veltui.

(26-28)

i

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus Susirinkimas

Ateinantį sekmadienį, 5 d. kovo, 
Liaudies Name įvyks visuotinas dar
bininkiškų organizacijų susirinkimas 
2:30 vai. po pietų, 735 Fairmount 
Ave. Šiame susirinkime bus greitai 
atlikti organizaciniai reikalai, o po

Iš Lietuvių Moterų Kliubo 
Parengimo

Sausio 29 d., Lietuvių Dar
bininkų Svetainėj, Clevelando 
Lietuvių Moterų Kliubas turė
jo mitingą. Po mitingui laikė 
smagų vakarėlį ir šokius, šį 
mitingą moterys sušaukė labai 
greitai, (rodos, į porą dienų) 
buvo sušauktas tikslu, kad iš
duotų raportą kliubo delega
tas iš atsibuvusio kongreso 
prieš karą ir fašizmą, Wash
ington, D. C.

Draugas Dr. Siman ne de
legatas, bet jis raportavo iš 
minimo kongreso; taip pat jis 
apipasakojo įspūdžius iš jo 
kelionės po pietines valstijas, 
kur jis tyrinėjo paprastų dar
bininkų gyvenimą ir jų padėtį 
tose valstijose. Dr. Siman ra
gino visus remti T. D. A. veik
lą. todėl, kad ši organizacija 
vienintelė yra, kuri gina poli
tinius kalinius. O labiausiai 
kovoja už negrų teises, kur 
pietinėse valstijose negrai te

ŠEŠTADALIS GYVENTOJŲ 
BADMIRIAUJA

Sausio 27 d. Viešų Pašalpų 
departmento direktorius Ger
hard Becker, kalbėdamas čia 
republikonų kliubui, pasakė, 
kad vienas šeštadalis visų gy
ventojų Worcesteryj gyvena iš 
pašalpų tiesioginiai arba iš 
pašalpos darbų. Jis pasakė, 
kad 36 tūkstančiai darbinin
kų neturi pastovaus darbo, o 
apie pusė jų dirba po kiek 
laiko prie _WPA darbų; kita 
pusė gauna šiokią tokią para
mą iš miesto. Daugelis jų vi
sai nieko negauna.

Tai įsivaizduokit, vienas 
šeštadalis miesto gyventojų 
badmiriauja, neturi tinkamo 
maisto sau ir savo šeimynoms, 
neturi tinkamų drabužių ap
sigynimui nuo šalčio ir sarma
tos, ir neturi žmoniškų namų 
kur gyventi. Amerikos darbi
ninkai skursta ir badmiriauja, 
turtingiausioje šalyje pasauly! 
Ar ne laikas susiprasti ir siųs
ti reikalavimus kongresma- 
nam ir senatoriam Washing- 
tonan,'kad neprileistų mažini
mą sumos pinigų dėl WPA 
darbų ir neprileistų reakcio
nieriam vykinti jų kenksmin
gas darbininkam užmačias!

Bedarbis.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
DETROIT, MICH.

LDS 21 kp. susirinkimas įvyks va
sario 5 d., sekmadienį, 1 vai. po pie
tų, Draugijų Svet., 4097 Porter St. 
Malonėkite visi ir visos dalyvauti 
šiame susirinkimo, pasimpkėkite 
duokles. Nekuriu narių duoklės ne
mokėtos už paskutinius du mėnesius. 
— Sekr. P. Ž. (28-29)

PATERSON, N. J*
N. J. Radio Koncertas ir Balius 

įvyks 5 d. vasario, Washington Sve
tainėj, 78-80 Godwin St., pradžia 
5.30 vai. vak. Įžanga 40c. Programoj 
dalyvaus Baltos Lelijos Choras ir ki
ti scenos mėgėjai. Kviečiame visus 
patersoniečius ir iš apylinkės daly
vauti šiame koncerte. — J. Matačiū- 
nas. j (28-29)

PHILADELPHIA, PA.
L. L. D. 10 kp. susirinkimas įvyks 

6 d. vasario, 8 vai. vak. Liaudies 
Name, 735 Fairmount Ave. Visi 
draugai prašomi dalyvauti ir atsi
vesti naujų narių į kuopą. Apart ki
tų reikalų bus išduotas raportas iš 
įvykusio Kongreso Washingtone už 
Tvarką ir Demokratiją. — Kp. Sekr.

(27-29)

PATERSON, N. J.
LDS 123 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 5 d. vasario, 10 vai. ry
to Bakanausko Svet. Visi nariai bū
kite laiku, taipgi nepamirškite už
simokėti narinių duoklių. — J. Ma- 
tačiūnas. (27-28)

CHESTER, PA.
ALDLD metinis susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 5 d. vasario, 2 vai. po 
pietų, Lietuvių Kliube -4th & Upland 
St. Visi dalyvaukite susirinkime, nes 
bus rinkimas naujos valdybos.

(27-28)

' ELIZABETH, N. J.
Bangos Choras rengia "Card Par

ity,” sekmadienį, vasario 5 d., LDP 
;Kliube, 408 Court St. Pradžia 6 vai. 
vakaro. Įžanga 35 centai. Bus duo
dama ir prizai už geriausį lošimą: 
Taipgi bus užkandžių. Prašome vi
sus dalyvauti ir .linksmai , praleisti 
laiką su bangiečiais. (27-28)

t* •*

$15,000 BAUSMĖS Už 
VIEŠBUČIO ĮŽEIDIMĄ 

PER RADIO

Pittsburgh, Pa. — Radio 
komedininkas Al Jolson 
treji metai atgal per radio 
pastebėjo, kad Summit 'Vieš
butis Uniontowne esąs su
puvęs.
A Viešbučio savininkai už 
tai patraukė NBC radio 
.korporaciją tieson, ir dabar 
apskrities teismas priteisė, 
kad korporacija turi išmo-,. 
keti $15,000 tam viešbučiui 
už garbės įžeidimą ir biznio 
gadinimą.*

WORCESTER, MASS.
LDS 57 kp. .rengia paskaitas apie 

sveikatą. Prelegentu bus Dr. Jonas 
Repšys iš Cambridge, Mass. Dr. 
Repšys yra gerai žinomas gydyto
jas Cambridge’iuje ir populiarus pa
skaitų skaitytojas. Todėl, kiekvienas 
lietuvis ir lietuvė turėtų naudotis 
proga išgirsti Dr. Repšio paskaitą, 
pasakykite ir savo draugams. Įvyks 
vasario 5 d., 2:30 vai. po pietų, Lie
tuvių Svet., 29 Endicott St. Nesivė- 
luokite .atsilankyti. — Koresp. 
(26-28)

CEEVELANP, OHIO
Koncertas, prakalbos ,lr šokiai.
Rengia Liet. Komunistų Kuopa. 

Įvyks sekmadienį, vasario 5 d.,. Liet. 
Draugijų Svet., 6835 Superior Ave. 
Durys atdaros 4:30 vai., pradžia 5:30 
vai. vak. Įžanga .išanksto 30c, prie 
durų 35c. Šokiams 25c. Dalyvaus d. 
A. Bimba, vienas iš "Laisvės” re

daktorių, iš Brooklyno. Taipgi turė
sime gražią muzikališką programą:

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

JONAS STOKES

ir pavieniu.

I

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

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

Off iceyPhone 
EVergreen 8-1090

K

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

Brooklyn417 Lorimer St

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vilai VakaroB

$3-50

s

s

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7178

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

“Laisvės” Name

LIETUVIS ADVOKATAS 
50 Court Street 

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

susirinkimo įvyks svarbios diskusi-' 
jos, į kurias yra kviečiama ir pa
šalinė publika. — V. K. Valdyba.

(26-28)

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barsčiai.

Dr. Herman Mendlowitz
38 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312
OFISO VALANDOS

Nuo 1—3 dieną ir nuo 7—8 vak.
NEDALIOMIS

Nuo 10 iki 12 vąl. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd Street

CHARLES 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tari) Ten Eyck ir Maujer Sts.

$1.50
Waterman Fontaninės Plunksnos ir Paišeliai nuo $ J .50

[steigta 1892

GRADUATION SPECIALS

Graduation Rings (gryno aukso žiedai)

Wrist Watches (rankiniai laikrodėliai) nuo

Kryžiukai ir lakotai su lenciūgiukais nuo

Brooklyn, N. Y

VARPO KEPTUVĖ

Inside Phono
EVergreen 4-6485

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

S 
5

5 
S

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

Russian & Turkish Baths, Inc
29-31 Morrell Street

RHEA

Open Day and Night

Managed by

TEITELBAUM

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Vapor Room,
Room* Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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.

Tel. Stagg 2-2178

ROBERT LIPTON
Jeweler—Laikroddžiai—Brangakmeniai

• 701 GRAND ST., arti Graham Ave. BROOKLYN •

Parduoda naujus ir taiso laikrodžius ir brangakmenius •

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

Special Rates per Week

■tr~-

GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Telefonas: 'Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hevvcs elevelterlo stoties

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

Sun. all day and night

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

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

ORINT BŪTI SVEIKU IR STIPRIU 
GALĖTI SUNKU DARBĄ DIRBTI VALGYK

Mlateušas Simanavičius

Vietos ir impor
tuotos degtines ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
Ėlius. Kada būsi

me Brooklyne, už
eikite susipažinti.

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

NA

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

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



Aštuntas puslapis LAISVĖ PenktaČL, Vasario 3, 1939

Now nįos
“Laisves” Svetainėj. Taipgi

Bazaro Žinios
“Laisvės” bazarui vakar au

kojo sekami hrooklyniečiai:
J. Bondžinskaitė $2. 
Walter Kubilius $1.
H. Andriuškevičiene $1.
E. Marčiukienė staltiesę.
F. Pikunas, Connerton, Pa., 

brangaus rankų darbo skary
čių.

A. Novokauskienė iš New 
Canaan, Conn., atsiuntė me
džiagos suknelėms ir langų 
užlaidoms, dėžutę cigaretams 
ir karielius.

Bazaras bus ne tik visokių 
daiktų, bet taip pat puiki pro
grama, kurią pildys Newarko, 
Elizabetho, Great Necko, Ba- 
yonnės, Philadelphijos ir kitų 
apylinkės miestų, taip pat ir 
brooklyniečių geriausios meno 
spėkos. Bus svečių iš tolimų 
miestų.

Kasdien būsimiems šokiams 
grieš žymiosios lietuvių orkes- 
tros: Mikalausko, John Ne
vin’s, Geo. Kazakevičiaus, V. 
Retikevičiaus.

Bazaras prasidės už savai
tės, penktadienį, vasario 10-tą 
ir tęsis per keturias dienas— 
11, 12 ir 13-tą. Vieta: Brook
lyn Central Palace, 16 Man
hattan Avė., Brooklyne.

B-ro Komisija.

Didelė Demonstracija 
Prieš Fašistus

Trečiadienį, tuojau po dar
bo, buvo sušaukta demonstra
cija prie Italijos konsulato 
protestui prieš Italijos fašistų 
įsiveržimą Ispanijon ir terioji- 
mą ispanų, taipgi sustiprini
mui darbuotės prieš embargo.

Publikos suplaukė gerokai 
virš 10 tūkstančių. Net kapi
talistinė spauda, kuri tokius 
išstojimus mažina, pripažino 
buvus 12,000. Garsioji 5th 
Avenue, tarp Rockefeller Cen
ter ir puošniosios Šv. Patrick© 
katedros, užsitvenkė demons
trantais. Trafikas per arti va
landą laiko buvo pasuktas į 
Madison Ave. Gi netilpusieji 
ant 5th Avė. užplukdė gatves 
aplink visa Rock. Center, šau
ksmai “Lift the Embargo on 
Loyalist Spain” ir kiti girdėjo
si per blokus aplink.

Visoj apylinkėj būriai mo
terų darbavosi rinkdamos pa
rašus po peticijomis.

Demonstracija pasiuntė kon
sului telegramą, reikalaujant, 
kad Italijos fašistinė valdžia 
ištrauktų savo armijas iš Is
panijos, paliautu Ispanijos 
gyventojų žudymą.

Sugestuoja Ištirti 
Weinbergo Mirtį 

’’•i,
Gub. Lehman telegrafavo 

prokurorui Dewey nuodugniai 
ištirti aplinkybes žuvimo Ge
orge Weinbergo, kriminalistų 
pasaulio šulo, kuris pereitam 
Tammanės tūzo Hineso teisme 
liūdijo prieš Hinesą ir po to 
visą laiką buvo laikomas De
wey žinioje po apsaugomuoju 
areštu.

Lehmanas gavęs telegramą 
nuo tūlo George E. Mullry iš 
Floral Park, L. I., kurioj sako
ma, kad jis turįs informacijų, 
jog ant revolverio, kuriuomi 
būk Weinbergas nusišovęs, ne
są Weinbergo pirštų žymių.

Vedama vajus uždaryt ban
kus šeštadieniais, jei ne visa
da, tai nors liepos ir rugpjū
čio mėnesiais.

Sulaikytas Charles Batalitz- 
ky, 25 m., nužiūrimas apga
vęs apie 25 krautuvininkus 
falšyvais čekiais.

Pasitikim Didvyriškus 
Demokrat. Gynėjus!

Bali Kil as, Lietuvis Jaunuolis,
Irgi Randasi Tarpe Grįžtančių

Rytoj, šeštadienį, vasario 
4-tą, laivu Harding sugrįžta 
92 didvyriški demokratijos 
gynėjai iš Ispanijos karo fron
to. Laivas sustos Hudson 
Upėj, gale W. 17th St., New 
Yorke.

Lincolno Brigados Draugai 
šaukia visus demokratijos my
lėtojus į masines sutiktuves 
grįžtantiems kovotojams. Lai
vo pribuvimo laikas šiek tiek 
keičiasi sulyg plaukimui esa
mų sąlygų, tad geriausia 
žiūrėti laikraščių vėliausio
se tos dienos laidose arba pa
šaukiant United States Lines 
dėl vėliausių informacijų.

Tarpe sugrįžtančių randasi 
ir Bali Kilas, Brooklyno-Rum- 
fordo lietuviams žinomas jau
nuolis, nuo kurio jau ilgai bu
vo negirdėta ir dar taip nese
nai, d. Vytauto Zablacko su
tiktuvėse, buvo abejojama 
apie Balio likimą. Jie atvyks
ta tiesiai iš Valencijos. Spėja
ma, kad gal rasis ir daugiau 
lietuvių jaunuolių šiame būry
je.

Bali Kilas, rumfordietis jau
nuolis, prieš išvykstant Ispani-

Jaunos Merginos Liūdi
jo Naziy Bundo Vadu 
Nemorališką Elgesį

jon apie metus laiko gyvenęs 
Brooklyne ir iš čia išvykęs Is
panijon, ten išbuvo apie du 
metus.

DRAUGAI PRAŠO 
PARAMOS «4

Lincolno Brigados Draugai 
atsišaukia į mases amerikiečių 
greitos paramos. Aprūpini- 

. mas-z būtiniausiais dalykėliais 
seniau sugrįžusių 1,200 kovo
tojų išsėmė Draugų iždą iki 
paskutiniųjų. Organizacija iš
siuntinėjo specialius laiškus ir 
telegramas žymiems Ispanijos 
rėmėjams ir laukia greito at
siliepimo, nes kitaip gali atsi
durt tokioje padėtyje,- kad 
dabar grįžtančius negalės ap
rūpinti butais, maistu, gydy
mu, drabužiais ir kelionės lė
šomis.

Kelionės taip pat paima 
daug lėšų, kadangi daugelis" 
iš jų paeina iš vidur-vakarinių 
ir vakarinių valstijų.

Sutiktuvės sykiu bus ir de
monstracija už nuėmimą em
bargo, kaip lygiai ir pagarba 
grįžtantiems kovotojams. Visi,, 
^kam galima, dalyvaukime su
tiktuvėse !

Streikuoja Bildingų 
Aptarnautojai

Bildingų Aptarnavimo Uni-
jos prezidentas James J. Bam- 
brick sako, kad iššauktasis 
keltuvų operatorių ir abelnai 

fbildingų priežiūros darbinin- 
“sekmingiau- 

ern Parkway, Brooklyno teis-'sjs bild. aptarnavimo darbinin- 
me liūdijo, kaip jos pametė kų istorijoj šiame mieste.” 
German-American Bunda, iš
ėjo iš jo po pamatymo nazių bildingų, paliečiant 7,000 dar- 
Bundo viršininkų elgesius šunininkų. Ketvirtadienį manyta 
jaunomis merginomis čia, taip- iššaukt dar 500 bildingų dar- 

kempėse bininkus. j

Pribuvę darban- į dangorė-

Helen Vooros, 19 metų, ir
jos sesutė, 16 metų, 390 Ėast-Įhų streikas yra

Iš karto užstreikuota 700

Lietuviam Komunistam

bus abu mokytojai.
Kovo (March) 25 dieną tu

rėsime mokyklos naudai pa
rengimą. Mokytojai, supran
tama, priruoš tinkamai vaiku-
čius išpildymui programos.

Komitetas.

gi padėtį jaunimo 
Vokietijoj.

Merginas teisman buvo pa- žius įvairių ofisų ir šapų dar
Frederick Vanden- 

iberg, 660 z St. Marks Ave., 
! Brooklyn, kaltindamas jam 
grasinimu. Gi merginos liū
dijo, kad jisai yra Bundo va
das. Kad jis jas prikalbino 
įstoti į Bunda, ir kad to Bun
do Helena buvo pasiųsta Vo
kietijon pereitą vasarą. Kad 
jis, vedęs, viduramžis vyras, 
prie jos nuolat lindo. Kad 
pradėjo jas persekioti joms 
pasitraukus iš Bundo. Teisė
jas Pinto jas išteisino.

Vandenberg išsigynė narys
tės Bunde. Tačiau “D. W.” 
korespondentas patyrė, kad 
jis ištiesų yra Bundo vadas 
South Brooklyne. Kad jo gru
pės uniformuoti “storm trupe- 
riai” užpuolė Vokiečių Darb. 
Kliubą toj apylinkėj ir išdau
žė langus, sumušė narius.

Jo grupė remia Wintersc- 
heid’tą, asmenišką Fritzo 
Kuhn padėjėją, atbuvusį dvi 
baudas kalėjime už lytines 
kriminalybes.

Vandenberg yra iš Berlyno 
užgirtas Bundo vadas šiai ap
ylinkei ir kalbėjęs daugelyje 
Bundo mitingų. Jo žmona 
taipgi yra nazių propagandis
te ir dirba tarp moterų.

Perskaitęs merginos priduo
tą Vandenbergo jai rašytą lai
šką, teisėjas Pinto pasakė: 
“Aš nenorėčiau dėl tokio laiš
ko aiškintis savo žmonai.” Iš
mesdamas kaltinimus prieš 
merginas, teisėjas pasakė, kad 
jos teismo keliu gali reikalau
ti atlyginimo iš nazio.

šeši bildingų amatų kon- 
traktoriai sulaikyti kaltinimu 
vertus mūrininkus grąžint at
gal (kick back) iš savo algų 
po $2.20 į dieną.

bininkai ir radę ant keltuvų 
užrašus “Neveikia,” turėjo
dar pusėtina kelionę, kol da- 
sigavo į kelinta ir vietomis į
keliolikta ir keliasdešimta au- C 4,
kšta.

__________________ \

ILGWU 60-tas Lokalas pra
šalino J. Landsman iš mana- 
džerio padėjėjo, ir J. Gold
stein iš biznio agento vietų.

Keturi kailiu industrijos bo
sai patraukti teisman už fal
sifikavimą unijinės žymės 
(label).

Sukniasiuviai Pagelbės 
Savo Bedarbiams

ILGW Unijos Localas 22- 
ras nutarė sudaryt savo be
darbiams šelpt fondą, iš ku
rio pagelbės savo bedarbiams, 
būtinai reikalingiems pagel- 
bos. Nusitarta per dvi savai
tes kovo mėnesį visiem mokėt 
10 nuošimtį viso uždarbio į tą 
fondą.

Murphy įsakė Tirti 
Manton Bylą

Generalio J. V. prokuroro 
Frank Murphy patvarkymu, 
Federalė Grand Jury pradėjo 
tyrinėjimą teisėjo Martin T. 
Manton veiklos. Manton už
imdavo šalies teisdarybėj se
kamą aukščiausią vietą po 
Aukščiausio Teismo. Kilus 
prieš jį kaltinimams, kad ji| 
tą vietą panaudojęs savo as
meniškiems siekiams, jis re
zignavo ir prez. Rooseveltas 
jo rezignaciją priėmė.

Liet. Kom. Kuopos susirin
kimas įvyks vasario 6-tos va
karą, “Laisvės” salėj. Jis šau
kiama šį pirmadienį dėlto, kad 
pereitas buvo bendras su 60-ta 
sekcija, o vasario 13-tą nega
lės įvykt dėl “Laisvės” baza
ro. Valdyba.

ATEITIES ŽIEDO VAIKŲ 
MOKYKLOS REIKALAIS

Kaip jau mokiniams yra' ži
noma, šį šeštadienį (vas. 4d.) 
bus traukiama paveikslai 
A.ž.V.D. Prašome mokinių 
pasiklausti tėvus, ar norės im
ti vieną ar du paveikslus. 
Daugiau perkant, tai bus ma
žiau mokyklos komisijai mo
kėti už nutraukimą.

Prašome mokinių nesivė- 
luoti—susirinkti lygiai 2 vai. 
po pietų, 419 Lorimer Street,

L Crescenzo, 11-kos vaikų 
tėvas, buvęs proto ligoniams 
įstaigoj, sulaikytas už švaisty- 
mąsi namuose, 12 Windsor 
PI., su peiliu rankose.,

GERAS BIZNIS
Parsiduoda Bar ir Grill, pil

ni laisniai gėrimam. Salė ves
tuvėm, parėm ir įvairiem su
sirinkimam. Geros įplaukos. 
Pardavimo priežastis: savinin
kas turi du bizniu. Parduoda
moji vieta:

The Triangle Bar & Grill
94-04 Liberty Avenue 

Ozone Park
(Brooklyno Apylinkėj)

Savininkas R. Jurevičius, 343 
Broadway, Brooklyne. Užeiki
te dėl platesnių informacijų.

(28-29)

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

II

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI
« VALANDOS:

Dr. JOHN WALUK 8—10 ryte 
1—2 p. p.
6—8 vak.

161 NO. 6th STREET Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

VALANDOS:

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS 1-2 p. p.
6—8 vakare

4302 FLATLANDS AVENUE ir pagal sutartį.
Tel. Navarre 8-1919

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 mėty

AS HEAR AS YOUR MAILBOX 
fianli la/ mail clucA at mana/ oMflL 

’,»( write for booklet

6W1NO ST.ATCiRAMAM AVE. OKOOKLYH

33-čias

Metinis Balius
l . ' t

Rengia

DR. MARTIN LUTHER 
DRAUGYSTĖ

šeštadienį
Vasarib 4 February

Grand Paradise Svetainėj
318 Grand St., kamp. Ilavemeyer 

Brooklyn, N. Y.
PRADŽIA 7:30 V. V.

Muzika Ged. Kazakevičiaus
Įžanga:

Perkant bilietu išanksto 25c; 
prie‘durų 30c.

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

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.

NEW YORK CITY, N. Y.

KONCERTAS ir BALIUS
Ruošia Rusų, Lenkų, Lemko ir Lietuvių Darbininkiškos 

Organizacijos bendrai su Jaunuolių Kliubais

Šeštadienį, Vasario 4 February
Manhattan Plaza 66 East 4th St. New York City

PROGRAMOJ DALYVAUS:
(1) Lietuvių Aido Choras; (2) Estoniečių Lurich ir Aberg 

Kliubo Ristikai; (3) Ispanų šokikai šoks Ispanų liaudies šokius; 
(4) 20-to šimtmečio Magi kai; (5) Grupė buvusių raudonarmiečių 
dainuos Raudonosios Armijos dainas ir šoks; (6) Lietuvių Seks
tetas ir Rusų Mandolinų Orkestrą.

Puiki Orkestrą Grieš Šokiams iki Vėlumai Nakties
PRADŽIA 8 VAL. VAKARO. ĮŽANGA 40 CENTŲ

Didžiausia Drabužiui Krautuve 
Williamsburgh’e Skelbia Savo 

February Clearance Sale 
(Išpardavimą nužemintam kainom)

Vyrp 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 vertės puikiausi darbo paltai (Over
coats) ištisai rankų darbo ir tikrai vilnoniai po $27.50 

Visi vyry ir Jauny Vyry Siūty kainos yra nužemintos 
sulyg aukščiau nurodymo.

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

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

IIIIIIH
| LIETUVIŠKI BARAVYKAI I
■ Mėgiamas Žiemos Skanėsis B

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

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

svarų, mėsų—ne mažiau 5 dėžių.

| LITHUANIAN-AMERICAN | 
J Import & Export Corporation g|

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

llllllM
•••••••••••••
: NAUJIENA DĖL VISŲ :
J PARANKIOJE VIETOJE, ir PUIKIAI ĮRENGTAS J

į RESTAURANTAS į
• Čia gausite kopūstų, blynų, dešrų, ir kitų skanumynų. •
9 Visas maistas geriausios rūšies. •
• KAINOS ŽEMOS J
• RYTAIS SKANIAUSIA KAVA VISOJE APIELINKRJE •

: , JOSEPH AŽYS :
J 520 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y. J
• corner Union Avenue •
• •

I...............................................................................................................................

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.

SKELBKITES “LAISVĖJE

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

Gaukite Šiandien, tiktai 75 centai.




