
KRISLAI
Paakstinti Jaunimą! 
Sugrįžta.
Negrinas ir Dimitrovas. 
Tik Savaite Laiko.

Rašo R. Mizara.

Kalbėjausi su tik ką iš 
prakalbų maršruto grįžu
siu Vytautu Zablacku. Pra
kalbos, sako jis, bendrai 
pavyko: kur tik rengėjai 
gerai garsino, ten susirin
ko žmonių ir jie atydžiai 
klausėsi.

—Bet neesu pasitenkinęs 
dėlto, kad mažai jaunimo 
ateina į prakalbas, — už
baigė jaunas kalbėtojas.* * *

Kodėl mažai jaunimo lan
kosi į prakalbas? Ar čia nė
ra ir tėvų kaltės, kad jie 
nepaakstina savo vaikus 
lankytis prakalbosna ir iš
girsti, kaip Amerikos jau
nuoliai podraug su viso pa
saulio jaunais žmonėmis 
gynė ir tebegina pasaulio 
demokratiją nuo juodojo 
fašizmo. 4*

Greitu laiku d. Zablackas 
išvyks į Mass, ir apielinkę 
su prakalbomis. Būtų ge
rai, kad ten daugiau jau
nimo įsitrauktų į masinius 
mitingus. * * *

Šiandien, šeštadienį, su
grįžta dar keliosdešimts 
amerikiečių kovotojų Ispa
nijoj. Jų tarpe yra ir vie
nas lietuvis, Bolis Kilas, iš 
Rumford, Me.

Šis jaunas vyras išbuvo 
Ispanijoj porą metų. Ilgo
ką laiką apie jį nebuvo nie
ko girdėti ir dėlto daug rū
pesčio turėjo jo motina ir 
draugai.

w Dabar visi galės gražiai 
pasidžiaugti. * * *

“Tautos gyvena ne tik 
pergalėmis, bet taipgi ir ge
rais pavyzdžiais, duodamais 
savo žmonėms.”

Šitaip pareiškė Ispanijos 
respublikos premjeras Juan 
Negrinas, kalbėdamas par
lamente, kuris susirinko 
slaptai pereitą trečiadienį.

Ispanijos tauta tokius pa
vyzdžius ir duoda. Ji duoda 

♦ juos visam pasauliui. Tai 
i herojų tauta, — tauta jau 

virš pustrečių metų beko- 
vojanti su Italijos ir Vo- 

/ kietijos armijomis. 
* * *

, Smagu, kad Ispanijos
r parlamentas vienbalsiai nu

tarė tęsti karą. Jeigu Kata- 
lonija ir bus pralaimėta, pa
reiškė atstovai, tai bus ve
dama kova centralinėj Is
panijos daly.* * *

Prie to, ką sakė Negri
nas, galima pridėti Dimit- 
rovo pasakymą:

“Nėra ir negali būti pa
sauly jėgų, kurios galėtų 
pasukti istorinio vystymosi 
ratą atgal! Ateitis priklau
so ne einančiam atgal pa
krikusiam kapitalizmui ir 
jo pūvančiam sutryhui — 
fašizmui, o einančiam pir
myn socializmui, į kurį nu- 

5i kreiptos visų darbo žmonių, 
visos žmonijos akys.”* * *

Tatai turėtų įsitėmyti 
kiekvienas, kuris tiek daug 
šūkaloja apie sunaikinimą 
pažangių žmonių judėjimo, 

,, apie “eliminavimą komu
nizmo.” * * * H

Iki mūsų dienraščio baza- 
ro tepasiliko tik savaitė.
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LERMAS SENATE PRIEŠ ROOSEVELTO DEMO
KRATINĘ TARPTAUTINĘ POLITIKĄFrancijos Valdovai

Rengiasi Pripažint
Franco "Valdžią”

H----------------------------------------------------------

Paryžius. — Francijos 
ministeris pirmininkas Da- 
ladier ir užsieninis ministe
ris G. Bonnet darbuojasi už 
pripažinimą generolo Fran
co “valdžios.”

Išvažiavo Francijos sena
torius Leon Berard į Bur- 
gosą, generolo Franco “sos
tinę.” Į stotį jį palydėjo 
buvęs Ispanijos karaliaus 
a m b a s a d o r ius Paryžiui, 
Quinones de Leon. Senato
rius sakė laikraščių repor
teriams, kad vyksta pas 
“gerus kaimynus.”

Rengiasi keliaut pas 
Franco ir atstovas Franci
jos seimo P. Taittinger, 
narys francūzų republikonų 
sąjungos, jau senai prita
riančios generolui Franco.

Jie kalbėsis su Franco 
neva apie tai, ar jis priim
tų į savo valdomą plotą is
panus, pabėgusius iš Kata- 
lonijos į Franci ją, ypač Is
panijos respublikos kariš
kius, kaip sako Francijos 
valdovai. Bet jie naudoja 
pabėgėlių klausimą tik kaip 
skraistę pridengt tą faktą, 
kad Francijos valdžia per 
tuos “neoficialius” savo pa-! 
siuntinius darys žingsnių 
dėlei generolo Franco val
džios pripažinimo.

Francijos premjeras Da- 
ladier ir užsieninis minis
teris Bonnet jau senai no
rėjo sumegst ryšius su Is
panijos fašistų “valdžia.” 
Tam priešinosi dalis minis- 
terių ir ypač socialistai ir 
komunistai atstovai seime. 
Dabar gi Ispanijos pabėgė
lių klausimas suteikia Da- 
ladierui-Bonnetui progą da
ryt žingsnius dėlei Franco 
“valdžios” pripažinimo.

Reakciniai Francijos val
dininkai, neva “žmonišku
mo” sumetimais, įkalbinėja 
Ispanijos respublikai užleist 
likusį Katalonijos kampą 
fašistam; sako, “neliet 
kraujo bergždžiai.”

NUTRAUKTI SOVIETŲ 
DIPLOMATIJOS RYŠIAI 

SU VENGRIJA

Maskva. — Sovietai už
darė savo atstovybę Buda
pešte, Vengrijoje. Nes 
Vengrija dabar yra tik Hit
lerio pastumdėlė.

Sovietai visai nutraukė 
diplomatijos ryšius su Ven
grija.

Tokio. — Japonija dar 
tik rengiasi paskelbt karą 
Chinijai.

Visi geri draugai ir prie- 
teliai prašomi pasiskubinti 
su dovanomis. O Brooklyno 
ir apielinkės lietuvių visuo
menė raginama būti pasi

ruošusi bazaran atsilankyti.

Fašistai Sušaudys Suimtus 
Barcdonoj Buvusius Res

publikos Valdininkus
Barcelona, Ispanija. — 

Fašistai areštavo buvusį 
liaudies karinio teismo pir
mininką Eduardą Barriobe- 
ro, buvusius teisėjus res- 
publikiečius L. Pomaresą ir 
Fernandą Berenguerą, liau- 
dietį buvusį prokurorą Elo- 
lą ir daugelį kitų likusių 
Barcelonoj respublikos vei
kėjų.

Fašistai apšaukė juos 
“žmogžudžiais” ir grąsina 
visus juos sušaudyt.

Japonijos Generolai Pa
imsią Šalies Pramonę

Į Savo Rankas
Tokio, vas. 3.—Slapti Ja

ponijos seimo posėdžiai 
svarsto vyriausių karinin
kų reikalavimą paimt bent 
penkiolika svarbiausių Ja
ponijos pramonių į rankas 
kariškos valdybos. Sako, 
kad tatai reikalinga sek- 
mingesniam karo vedimui 
prieš Chiniją.

Tvirtinama, kad tas ge
nerolų planas “turėsiąs būt 
priimtas.”

GEN. FRANCO UŽĖMĖ TRIS 
KATALONŲ MIESTELIUS
Burgos, Ispanija. — Ita

lų ir ispanų fašistų kariuo
menė užėmė Šils miestelį, 
Katalonijoj, ir grumiasi 
linkon didesnio Geronos 
miestelio.

Vakarinėje dalyje Kata
lonijos fronto fašistai už
kariavo strateginį miestelį 
Bergą, už 23 mylių nuo 
Francijos rubežiaus, ir 
briaujasi link Puigcerdos ir 
Seo de Urgel.

Centraliniame K a t aloni- 
jos fronte fašistai atėmė iš 
respublikiečių s t r a t e g inį 
Vich miestelį ir varosi pir
myn. linkui San Gregorio 
kalnyno.

Italijos fašistų legionai 
ir maurai pajūryje per ke
lias dienas beveik nieko 
nelaimėjo.

Užsieniniai koresponden
tai sako, kad respublikie- 
čiai, pirm apleisdami Vich, 
iškraustė iš jo visus savo 
karinius reikmenis. O fašis
tai giriasi, kad tame mies
telyj jie pagrobę “keturis” 
respublikiečių lėktuvus ir 
“daug amunicijos.”

Shanghai. — Anglija už
protestavo, kad japonai su-, 
ėmė ir nepaleidžia anglų 
prekinio laivo “St. Vincent 
de Paul.”

Washington. — Republi- 
konas senatorius A. H. 
Vandenberg, a t ž a gareivis 
demokratas sen. Pat Mc- 
Carran ir kiti sukėlė dar 
didesnį lermą, prieš prezi
dento Roosevelto “vienpu
siškumą” tarptautinėj poli
tikoj. Jie staugia prieš prez. 
Roosevelto pareiškimą, kad 
Amerika turi eiti išvien su 
demokratinėmis šalimis 
prieš karo pavojų iš užpuo- 
likų-fašistų pusės.

Jie taip pat smerkia Roo
sevelto valdžią, kad jinai 
pirko už $10,750,000 sidab
ro iš Ispanijos respublikos. 
Neva “demokratas” senato
rius B. Clark šaukia, kad 
Rooseveltas viešai pasaky
tų, apie ką jis kalbėjosi su 
senatorių komisija kari
niais reikalais, kas liečia 
bendrą veikimą su Franci- 
ja ir Anglija prieš pavojų 
iš fašistinių užpuolikų.

Tie politikieriai kartoja 
Herberto Hooverio, atgalei- 
vio republikono ex-prezi- 
dento, radio kalbą, kad Am
erika turėtų lygiai pardavi- 
nėt karo reikmenis Vokie
tijai, Italijai ir Japonijai, ir 
tuomi parodyt “bepusišku-

Byla prieš Waterburio 
Valdininkus, Nusuku
sius Miliūną Dolerių
Waterbury, Conn. — Ei

na teismas prieš Waterbu
rio majorą T. Franką 
Hayes ir 22 kitus valdinin
kus, kurie per 8 metus nu
suko milioną dolerių pinigų 
iš miesto iždo. Jie įrašinėjo 
į miesto valdybos knygas 
įvairias nebūtas “išlaidas” 
už nebuvėlius “darbus” bei 
reikmenų užsakymus.

Taip liudijo E. G. Levy, 
vienas iš teisiamųjų, New 
Haveno advokatas. Jis pats 
gavo 22 tūkstančius dole
rių iš to grafto per Water
burio majoro Hayes’o sek
retorių Th. P. Kelly. Už tai 
jis davė patarimus Water
burio valdininkams, kaip 
vogt miesto iždą ir “paka- 
vot vagystės galus.”

HERBERT HOOVERIO 
KRIUKSĖJIMAS PRIEŠ 

WPA DARBUS

New York. — Fašistuo- 
j antis mulkis Herbert as 
Hooveris perskaitė kito pa
rašytą jam “mitrią” kalbą 
hotelyj Astor, kurioj išvadi
no ^velniais” prezidento 
Roosevelto sumanymu sta
tomas vanden-elektros sto
tis. Tuos viešus WPA pa- 
šalpinius darbus Hooveris 
vadino tiktai “šalies iždo 
eikvojimu.”

Šia proga Stevenso Tech
nologijos Institutas apdova
nojo Hooverį laipsniu “inži
nerijos daktaro.” 

mą.” Kaip Hooveris, taip 
jie deklamuoja, būk Roose
veltas, rodydamas palanku
mą demokratinėms šalims, 
“vedąs Ameriką į karą.”

F a š i s tinis republikonas 
k o n g r e s manas Hamilton 
Fish nugiedojo taip, kad, 
girdi, prezidento Roosevel
to reikalavimas apgink- 
luot Guam salą tai esą 
“karinė provokacija ir už
puolimas prieš Japoniją.” 
Jis karščiavosi, kad Roose
veltas “darąs slaptą kaip ir 
karinę sąjungą su Franci j a, 
Sovietu Rusijos talkinin
ke.”

Devyni mažumos nariai 
kongreso užsieninių reikalų 
komiteto išleido pareiški
mą, kur smerkia Roosevel- 
tą už “vienpusišką” politi
ką, einančią su demokrati
nėmis šalimis (prieš fašistų 
diktatūras).

JAPONŲ PLANAS PRIEŠ 
HOLANDŲ SALAS

Tokio. — Pranešama, kad 
Japonijos karo laivyno ko- 
mandieriai kalbasi apie žy
gį prieš Holandijos valdo
mas “Indijos” salas, kur 
galėtų gaut reikalingų ka
rui medžiagų.

Japonai Beveik Negalės 
Giliau, Įlįsti Chinijon, 
Sako Giliną Generolas
Chungking, Chinija.—Ja

ponai pasmarkino atakas 
prieš chinus Yangtze upės 
klonyje ir praneša, kad jie 
atgriebę nuo chinų Ching- 
shian miestą.

Žemai nupuolęs vanduo 
toj upėj trukdo japonų ka
rinius laivus nuo plaukimo 
aukščiau bombarduot chinų 
pozicijas.
Japonai Bandys Perkirst 

Kelią Tarp Sovietų ir
Chinijos

Japonai rengiasi toliau 
atakuot chinus šiaur-vaka- 
riuose, idant užkirst kelią, 
kuriuom chinai gauna gin
klų ir amunicijos iš Sovie
tų.

Japonai sunaikino mūri
nes sienas savo užimtų Chi- 
nijoj miestų; sako, kad be 
tų sienų jiem būsią leng
viau kovot prieš chinų par
tizanus.

Aukštas chinų komandie- 
rius gen. Chen Chien pa
reiškė :

“Japonai jau beveik ne
galės giliau įlįsti į Chiniją. 
Japonija turėjo 46 divizijas 
armijos iš viso, ir 32 japo
nų divizijos yra Chinijoj, o 
liekamos 14 divizijų yra 
reikalingos japonam namie 
ir Manchukuo krašte.”

ORAS

šeštadienį giedra. — N. 
Y. Oro ‘Biuras.

Mussolinis Grūmoja
Karo Veiksmu prieš

Jungtines Valstijas
---------------------------------------------a

Ablava prieš Žiurkes Laiki
nojoj Chinijos Sostinėj 

Chungkinge
Chungking, Chinija. — 

Vyriausybė duoda po du 
centus už kiekvieną užmuš
tą bei sugautą žiurkę. 
Taip sausio mėnesį buvo su
naikinta 30 tūkstančių žiur
kių Chungkinge, laikinojoj 
Chinijos sostinėj.

Esama tokių didelių ir 
smarkių žiurkių, kad nuo 
jų bėga katės; tai žiurkėm 
medžiot vartojama ir šu
niukai. Bet yra žiurkių su 
nuodingais kietais, aštriais 
ūsais, kaip adatomis. Dur- 
damos tais ūsais, sakoma, 
jos nunuodijusios ir nema
žai šuniukų.

Fašistai Bombardavo 
Jau 99-nis Anglijos 

Prekinius Laivus
London. — Ispanijos fa

šistų, Mussolinio ir Hitlerio 
orlaiviai ir karo laivai iki 
šiol bombardavo jau 99 
Anglijos prekinius laivus, 
kaip kad pranešė seimui 
Anglijos užsienio reikalų 
vice-ministeris R. Auster 
Butler.

Tais žygiais fašistai už
mušė 26 Anglijos piliečius 
ir sužeidė 26.

ŽUVO JAPONŲ SUBMARI- 
NAS SU 40 JŪREIVIŲ

Tokio, vas. 3. — Bema- 
nevruojant jūroj tarp Ky
ushu ir Shikoku salų, susi
dūrė po vandeniu du Ja
ponijos submarinai, ir vie
nas jų nugrimzdo dugnan 
kokius tris šimtus pėdų. Su 
šiuo submarinu žuvo apie 
40 jūreivių.

Tas submarinas buvo 
1,635 tonų įtalpos, ginkluo
tas aštuoniais torpedų šau
dymo vamzdžiais, ir galėjo 
be apsistojimo perplaukt 
per didžiausią Pacific Van
denyną iš Japonijos į Ame
riką ir atgal.

ITALŲ ORLAIVIAI NAI
KINA VALENCIJĄ

Valencia, Ispanija.—Pen
ki Italijos orlaiviai bombo
mis užmušė 11 nekariškių 
gyventojų ir sužeidė 27-nis 
šiame mieste. Numetė 100 
bombų.

' Garrison, N. Y. —Iššoko 
iš bėgių (relių) trys vago
nai ilgo prekinio traukinio 
ir sustabdė visų traukinių 
praėjimą. Bet niekas nesu
žeistas. Tas prekinis trau
kinys turėjo 63 vagonus.

Roma. — Italijos laikraš
čiai, rašydami pagal Musso
linio įsakymą, grūmoja, kad 
Italija padarys Panamos 
Kanalą savo kariniu fron
tu prieš Jungtines Valsti
jas. Jie apšaukia preziden
tą Rooseveltą patronu 
“tarp tau ti n ė s ž y d i j o s.” 
Juodmarškinių spauda rė
kia, kad tai už “žydų fi- 
nansierių pinigus” Ameri
ka parduodanti šimtus ka
rinių lėktuvų Franci jai.

Naziai šėlsta prieš 
Rooseveltą

Berlin. — Hitlerininkų 
laikraščiai apkrikštijo pre
zidentą Rooseveltą “taikos 
priešu pirmo numerio.” Kad 
Rooseveltas pareiškė, jog 
Amerika turi laikytis iš
vien su Franci ja ir Anglija 
prieš fašistus užpuolikus, 
naziai vadina tą pareiški
mą “karo paskelbimu” Vo
kietijai ir Italijai.

Newark, N. 1, Valdininkai 
Teisiami Kaip Grafteriai
Newark, N. J. — Miesto 

majoras Ellenstein, susimo- 
kinęs su savo komisionie- 
riais, pigiai pirko žemės 
sklypus, o paskui labai 
brangiai juos miestui par
davė lėktuvų aikštei. Par
duodant šiuos sklypus, tie 
ponai atplėšė septynis kar
tus daugiau negu už juos 
mokėjo. Taip jie apkirto 
miesto iždą daugiau kaip 
$100,000. Be to, jie vogė 
miesto pinigus įvairiais ki
tais būdais.

Už tai dabar yra teisiami 
majoras Ellenstein, 4 jo 
komisionieriai ir 7 kiti po
litikieriai.

BELGŲ PREMJERAS 
SPAAK GAVO Į KAILĮ 
NUO KARO VETERANŲ

Brussels, Belgija. — So- 
cial-fašistuojantis Belgijos 
ministeris pirmininkas P. 
H. Spaak gavo apdaužyt 
nuo Belgijos pasaulinio ka
ro buvusių kareivių. Jie už
puolė Spaaką už tai, kad jis 
dabar paskyrė Flamando 
Akademijos nariu Marten- 
są, pataikūną buvusio Vo
kietijos kaizerio.

Kada vokiečiai užėmė 
Belgiją, tuomet Martens 
sutiko jiem tarnaut kaip 
Flamandų, Belgijos dalies, 
tarybos narys. Ta taryba 
buvo įsteigta pačių kaizeri- 
ninkų.

Maskva. — Maršalas Bu- 
dionny ir armijos koman- 
dierius Gr. Kulik tapo pas
kirti šalies apsigynimo vi- 
ce-komisarais.
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Dėl Sovietų Sąjungos Tarimosi 
Su Vokietija

Jau prieš tūlą laiką spauda rašė, kad 
tarp Sovietų Sąjungos ir Vokietijos na- 
zių valdžios atstovų būsią pradėti pasi
tarimai taikos palaikymo reikalu. Kiek 
tos žinios turi pagrindo, sunku pasakyti. 
Bet dėl to, matyt, Chicagos lietuvių men
ševikų laikraščio redaktorius gaus sma- 
genų uždegimą (bent taip jis nuduoda).

Kodėl gi paminėtasis redaktorius taip 
karščiuojasi ir kliedi, būk neužilgo, esą 
komunistai šauksią “Heil Hitler!”? Pri- 
sipažinsime, mums tai nesuprantama.

Kiek tai liečia Sovietų Sąjungą, ji vi
suomet pabrėžė reikalą kovoti už taiką. 
Josios politika—taikos politika.

Prieš tūlą laiką Sovietai siūlė Rytų 
Europos valstybėms sudaryti Rytų Pak
tą, taikos paktą, bet tuomet tam prieš
taravo tiek Lenkija, tiek kitos valstybės. 
Trokšdami išlaikyti taiką, Sovietai no
riai darytų nepuolimo sutartį su kiek
viena valstybe, nepaisant, kokią tvarką 
ji turi. Gerai atsimenam, Sovietai ka
daise siūlė Japonijai sudaryti nepuolimo 
sutartį, bet Tokijo ponai atsisakė. Ji tą 
siūlė ir Vokietijai.

Sovietai niekad negrąsino Vokietijai 
Jle^njokad neskelbė Vokietijai už

puolimo tik dėlto, kad ten viešpatauja 
žiauri fašizmo diktatūra' Sovietų vy
riausybė gerai žino, kad tik kiekvienos 
šalies žmonės tegali pakeisti tokią ar ki
tokią santvarką. Jokia išlaukinė jėga jo
sios pakeisti negali, jei patys žmonės to 
nenorės.

Sovietų Sąjunga turi padariusi nepuo
limo sutartį su Lietuva, nepaisant kad 
ten viešpatauja fašizmas. Ji palaiko pre
kybos sutartis su visais fašistiniais kraš
tais. Ji tai daro, kadangi iš visų pusių 
apsupta kapitalistinių kraštų, kadangi 
kitų socialistinių kraštų, tokių kaip ji 
pati, pasauly dar nėra.

Hitleris, tiesa, per tūlą laiką grasino 
Sovietams karu. Jis grasino paimsiąs 
Sovietų Ukrainą. Jis žadėjo tą ir kitą. 
Aišku, Sovietai Hitlerio grąsinimų nebi
jojo ir nebijo. Bet jie visvien nenori ka
ro. Jie trokšta taikos. Jie pasimoję kelti 
krašto žmonių gėrį, pasimoję vesti kraš
tą iš socializmo į komunistinę visuome
nę.

Na, ir jeigu akiregy to, Hitlerio val
džia siūlo Sovietams, sakysim, sudaryti 
tarp SSSR ir Vokietijos nepuolimo su
tartį, tai kas čia blogo? Jei tas įvyktų, 
tai tik parodytų, jog Hitleris, pagaliau, 
savo grąsinimus Sovietams prarijo ir 
nusilenkė prieš Sovietų vyriausybės tai
kos politiką. Tai parodytų nusilpnėjimą, 
t. v. Berlyno-Romos-Tokijo ašies.

Akiregy to, mums tiesiog nesupranta
ma, kodėl Chicagos menševikų laikraš
tis taip karščiuojasi ir kodėl jis bando 
kalbėti tokius durnus dalykus, kaip tai, 
būk komunistai šauksią “Heil Hitler!”? 
Jeigu jis turėtų senso, tai žinotų ir tai, 
jog lietuviai komunistai kaip kovojo 
taip tebekovoja prieš smetonišką . reži

mą Lietuvoj, nepaisant to, kad tarp Lie
tuvos ir Sovietų Sąjungos yra iki šiol 
gan geri santikiai, kaipo tarpe valsty
bių.

Bet jeigu menševikų dienraščio redak
torius taip karščiuojasi dėl to, kad tarp 
Sovietų Sąjungos ir Vokietijos gali būti 
padaryta nepuolimo ir prekybos sutar
tys, tai kaip jis daląiko matydamas sa
vo draugus socialistus gražiausiai sugy
venant su Hitlerio valdžia?

Ar Švedija nepalaiko normališkų ry
šių su Vokietija? 0 kas Švediją valdo, 
ar ne socialistai?

Ar Belgija, kurios premjeru yra so
cialistas, nepalaiko normališkų santikių 
su Vokietija?

Ar Danija ir Norvegija nedaro to pa
ties?

Taigi visas tas triukšmas, kurį Chi
cagos menševikų tūzas bando sukelti, ne
turi jokios logikos.

Hearsto Imperija Griūva
“CIO News” praneša, kad Amerikos 

fašistų ideologas, Hearstas, netenka dar 
dviejų leidinių. Šiomis dienomis užsida
rė jo vienas dienraštis Milwaukeje — 
“Wisconsin News”, o kovo mėnesį užsi
darys žurnalas “Pictorial Review.”

Skaitytojai turbūt atsimena, kad prieš 
tris metus “Wisconsin News” dienraščio 
redakcijos ir raštinių darbininkai, pri
klausą Amerikos Laikraštininku Gildi
jai, buvo sustreikavę ir smarkiai turėjo 
kovoti, kol streiką laimėjo.

Hearsto spauda — reakcinė spauda. 
Kadangi Amerikos žmonės eina su pa
žanga, tai ir Hearsto spaudą jie boiko
tuoja. Dėl to šis milijonierius reakci
ninkas laikraščių leidėjas priverstas kas 
metai po kelis savo laikraščių uždaryti.

Dėl to tenka tik pasidžiaugti, nes už
darymas hearstinio laikraščio atima jam 
galimybes skleisti fašistinę propagandą 
Amerikos žmonėse.

Tuo pačiu sykiu Chicagoje Hearstas 
dar turi du dienraščiu: “Herald-Ex
aminer” ir “Evening American.” Bet jau 
kelinta savaitė, kai streikuoja abiejų 
dienraščių redakcijos ir raštinių, darbi
ninkai. Streiką vadovauja Amerikos Lai
kraštininkų Gildija.

Teisingai “CIO News” pastebi: jei 
Hearstas nenusileis teisingiems strei- 
kierių reikalavimams, tai jis turės už
daryti ir Chičagos dienraščius.

Nuo to laiko, kai gildijiečiai išėjo 
streikan, abu hearstiniai Chicagos dien
raščiai, sako streiko vadai, nustojo 195,- 

, 000 skaitytojų. Be to, apie 283 firmos 
ištraukė savo skelbimus. Tai milžiniškas 
Hearstui smūgis, kuriuo gali pasidžiaug
ti kiekvienas anti-fašistas.

Čilės Nelaimė
Žemės drebėjimas, sukratęs Čilės res

publiką, sunaikinęs du miestus ir dau
gybę žmonių gyvybių, taipgi palikęs be 
pastogės šimtus tūkstančių gyventojų, 
labai atsilieps į visą respublikos buitį.

Čilėje, kaip jau žinoma, tik nesenai 
susidarė Liaudies Frontas ir laimėjo 
prezidento rinkimus. Liaudies fronto 
valdžia pasirįžo pravesti krašte visą eilę 
reformų, lengvinančių žmonių gyvenimą. 
Deja, užpuolęs žemės drebėjimas tą vis
ką sutrukdė, atstūmė atgal.
• Jungt. Valstijų prezidentas Roosevel- 
tas atsišaukė į šio krašto žmones padėti 
Čilės žmonėms išgyventi tą baisią gam
tos katastrofą.

Be abejoį tasai prezidento balsas ras 
atgarsį Amerikos žmonėse ir jie stos pa
galbon nukentė j tįsiems čiliečiams. Rau
donasis Kryžius renka tam tikslui au
kas. Kiekvienas, kuris tik išgali, priva
lėtų prisidėti.

Anarchistas Maištininkas 
Katalonijoj Suvaldytas

Perpignan, Ispanija. — 
Anarchistas Quintila kari
nis komandantas Puigcerda 
miestelyj, arti Franci jos 
rubežiaus, kaip pranešama, 
buvo areštavęs respublikie- 
tį majorą to miestelio, bet 
respublikiečių k a r iuomenė 
paliuosavo majorą įr suval

dė Quintilą. Sakoma, kad 
Quintila norėjęs įsteigt sa
vo “valdžią.”

Slapti Fašistai Jau Viešai 
Trukšmauja

Perpignan, Franci ja. — 
Slapti fašistuojantieji gai
valai rėkė, baubė ir nedavė 
kalbėt Ispanijos respublikos 
premjerui Negrinui mieste
lyj La Junquera, šiaurinėj 
Katalonijoj.

Hitleris Labai Nudžiugino 
Italijos Fašistus

Roma. — Krykštauja iš 
džiaugsmo Italijos fašistai, 
kad Hitleris savo kalboj ža
dėjo Italijai pilną karinę 
paramą. Mussolinis tikisi, 
kad tas Hitlerio prižadas 
priversiąs Franciją užleist 
tiilas savo žemes Italijai.

LAISVE

Newyorkieciu demonstracija Times Aikštėje pereitą savaitę, reikalaujan 
ti nuimti embargo nuo Ispanijos respublikos.

Buvęs Kaizeris Apie Hitlerį
Žurnale “Ken” įtalpintas 

įdomus žurnalisto W. 
Burckhardt pašnekesys su 
buvusiu Vokietijos kaizeriu 
Wilhelmu II. Žurnalistas jį 
atlankė pereitų metų gale, 
Doorne, Holandijoj.

Tarpe kita ko, p. Burck
hardt rašo:

“Po paprasto pasikalbėji
mo apie sveikatą, jo arche
ologiškus tyrinėjimus ir t. 
p. dalykus, aš pasukau savo 
kalbą į svarbesnius klausi
mus: apie dramatiškus įvy
kius, kurie dėjosi pereitų 
metų rugsėjo gale. Buvusio 
imperatoriaus kalboje jau
tėsi kaž kokia tai atsarga, 
nenoras atvirai išsireikšti. 
Tik man užkliudžius klausi
mą apie Hitlerį, buv. kaize
ris pasisakė kiek atviriau iri 
su tam tikru užsidegimu. 
Aš išsireiškiau, kad “viskas 
priklauso” nuo Hitlerio. 
Buv. kaizeris sutiko su ma
no nuomone:

“Taip, viskas priklau
so nuo jo, —aišku. 1914 
metais viskas priklausė nuo 
kokio tuzino1 žmonių, tačiau 
painiavos tiek daug padary
ta, kad ir dabar dar nėra 
aišku, kas ir kokią rolę yra 
sulošęs.”

—O ką tamsta, kaipo as
muo, manote apie Hitlerį?

“Nichts!”
Žodis “nichts!”—nieko— 

jo buvo ištartas rūstoku to
nu ir jis greitai pradėjo 
žingsniuoti po kambarį, lyg 
tai ką svarstydamas pats su 
savim...

“Jis yra žmogus be šei
mos, be kūdikių ir be Dievo. 
Argi tad reikia jam būt 
žmonišku? Aš neabejoju jo 
ištikimumu. Bet tas Jo sa
votiškas ištikimumas ir ski
ria jį nuo žmonių ir nuo 
būtinų pareigų... Jis orga
nizuoja legionus, bet ne pa
čią tautą. Tauta remiasi 
ant auklėjimo šeimynų, ant 
religijos, tradicijomis jinai 
auginama motinų širdyse, 
tėvų išmintyj ir kūdikių 
džiaugsme...”

—O kaip gi su tais, ku
rie jį apsupa?

“Tūlą laiką aš pats bu
vau linkęs manyt teigiamai 
apie nacional-socializmą. Aš 
skaičiau jį neišvengiamu. 
Maniau, kad apie jį susi-

kaipo tautą poetų ir muzi
kų, artistų ir karžygių, — 
jis pavertė į govedą isteri
kų, tūkstančiais susitelku
sių melagių ir fanatikų. . .”

__________z

' Tai taip kalba apie naziz- 
mą ir “fiurerį” Hitlerį ex- 
kaizeris Wilhelmas II.

P. Balsys.

telks visi Vokietijai gero ve
lijanti ir išmintingi žmo
nės. Bet jie vienas po kitam 
liko prašalinti, arba užmuš
ti... Papen, Schleicher, 
Neurath — ir net Blom
berg. Ir jis (nac.-soc.—B.) 
niekuom daugiau neliko, 
kaip tik^klika rudmarškinių 
gengsterių!”

Po ilgos tylos, tas buvęs 
imperatorius baigė savo 
monologą:

“Tas žmogus gali šaliai 
duoti kasmet vis naujus lai
mėjimus, bet tautai garbės 

iš to nebus. Mūsų Vokietiją,

ĮVAIRIOS ŽINIOS

kietijos fašistus. Kažin ką 
į tai pasakys Lenkijos žmo
nės.

Lenkijos Fašistų Dviveidė 
Politika

Lenkijos fašistai faktiš
kai remdami karo agreso
rius aiškino savo politiką, 
kad būk jie neina išvien su 
Vokietijos'fašistais, bet nei
na ir su demokratija ir So
vietų Sąjunga. Jie sakė, 
kad jeigu pasisakytų su 
Europos demokratija, lai
kytųsi su Franci j a, o Fran
ci j a turi bendro apsigyni
mo sutartį su Sovietų Są
junga, tai ta jų politika at
vestų prie karo Sovietų Są
jungą su Vokietijos fašis
tais ir Lenkiją padarytų vėl 
karo lauku, kaip buvo 1914- 
1915 metais.

Bet maska nupuolė, kada 
Vokietijos fašistai puolė 
Čechoslovakiją. Tada Len
kijos valdonai užpuolė Če
choslovakiją iš kitos pusės 
ir pačiupo anglies kasyklas 
Tichene.

Vokietijos fašistai gavo 
; didelį plotą Čechoslovakijos, 
Lenkijos valdonams teko tik 
kaulas. Dar daugiau, Vo- 

i kietijos fašistai pradėjo 
1 garsiai šaukti, kad 1939 
metais arba jie ginklų pa- 
gelba atsiims nuo Lenkijos 
koridorių, arba Lenkija tu
rės šokti pagal Hitlerio mu
ziką.

Lenkijoj kilo apmaudas. 
Demokratiniai sluogsniai, 
šalies patriotai pasipiktino 
tokia pulkininko Becko poli
tika ir pereitais rinkimais 
fašistiniai elementai daug 
pralaimėjo. Lenkija atnau
jino su Sovietų Sąjunga ne
puolimo sutartį ir spauda 
pradėjo rašyti, kad gali su
sidaryti Rytų Europoj ben
dras blokas iš Rumunijos, 
Vengrijos, Lenkijos, Lietu
vos, Latvijos, Estijos ir

nijos ir Bothnijos užlajų, 
kaip koki vartai į Baltijos 
jūras. Ten viso yra apie 6,- 
500 salelių, ant kurių gyve
na 22,000 žmonių. Tas sa
lelių archipelagas turi di
delės karinės svarbos. Ten 
gali slėptis submarinai ir 
kiti karo laivai arba lėktu
vai ir užpuldinėti visoj apy
linkėj laivus ir miestus. 
Alando salos tik 77 mylios 
atstu nuo Stockholmo, Šve
dijos sostinės ir 175 mylios 
nuo Helsinki, Finijos sosti
nės. Jos priklausė Rusijai 
ir todėl turėtų būti Sovietų 
Sąjungos. Bet 1918 metais 
ten įsiveržė finai, o paskui 
švedai ir Tautų Lyga jas 
buvo palikus Finijos globai. 
Tada Tautų Lyga darė vis
ką, kad tik daugiau atplė
šus nuo Sovietų Sąjungos, 
kad tik ją susilpninus. So
vietų Sąjunga protestavo
prieš tokį neteisingą pasiel
gimą ir dabar negali tylo
mis leisti grobikams vieš
patauti.

Alando Salų Svarba
Finijos valdonai budavo- 

ja karo laivynui ir orlaivy- 
nui bazes ant Alando salų. 
Alando salos yra tarpe Fi-

Santiago, Chile. — Karei
viai sušaudė eilę plėšikų, 
atsiradusių pasėkoje bai
saus žemės drebėjimo.

GYVAPLAUKIAI ANT 
VEIDO

Drauge gydytojau, prašy
čiau ir man ką patarti per 
mūsų dienraštį “Laisvę,” tai 
būsiu jums labai dėkinga.

Dalykas štai koksai. Jau 
tūlas laikas, kaip aš pradė
jau pastebėt smulkius plauke
lius ant veido, ypač ant apa
tinių veido dalių. Ir regis, 
kad tų gyvaplaukių atsiran-

I da daugiau.
Esu kur tai skaičiusi, jog 

tai paeina nuo tūlų liaukų 
pairimo. šiaip sau fiziniai 
jaučiuos gerai, tai, dėl tų gy- 

jvaplaukių, dar nesikreipiau į 
I gydytoją. Bijau, kad tame 
dalyke nepatyręs gydytojas 

' dar blogiau nepadarytų. O, 
! antra vertus, taip būti irgi ne
malonu.

Ką man patartumėt daryti ? 
Jei reikėtų, sutikčiau eiti ir 

: pas gydytoją. Lauksiu pata- 
1 rimo. Iš kalno ačiū.

ATSAKYMAS
Jūsū, Drauge, tiesa. Kai 

moteriai bei merginai atsiran
da gyvaplaukių ant veido, tai 
kaltos yra liaukos. Bent ke
lios liaukos gali būti kaltinin
kės. Visų dažniausia gyva
plaukių atsiranda, kai lytinės 
liaukos — kiaušidės (ovarai) 
silpnai veikia.

O lytinės liaukos, savo 
ruožtu, daug priklauso nuo 
posmageninės liaukos (pitui- 
tarinės). Priekinė posmage
ninės liaukos skiltis tvarko ir

reguliuoja kiaušidinių liaukų 
prievoles. Taip gi ta pati 
priekinė posmageninė skiltis, 
tarp daugybės kitokių parei
gų, reguliuoja ir skydinę (ti
roidinę) liauką ir viršinkstines 
liaukas. Ir visos šitos išskai
čiuotos liaukos turi savo inta
kų į gyvaplaukių atsiradimą.

Visas tokio veikimo mecha
nizmas yra painus ir neleng
va Jums būtų susivaikyti. Tai 
aš Jums paduosiu bent prak
tišką dalį. Ir apysveikei, nor
maliai moteriai bei merginai 

: ilgainiui gali pradėt atsiras
ti gyvaplaukių, jei jos lytinis 
gyvenimas nėra patenkina
mas. Dėl lytinio bado ilgai
niui menkėja kiaušidės, o ta
da ir tie gyvaplaukiai prade
da želti. Atbulai, gerai pa
tenkinamas lytinis sugyveni
mas gaivina ir pačias kiauši- 
dines liaukas ir visą organiz
mą.

Draugė malonėsite įsitėmy- 
ti šią gamtos taisyklę, žino
ma, jei kiaušidės, ar dėl šio
kios ar kitokios priežasties, 
yra apsilpę ir to pasėkoje at
siranda gyvaplaukių, tai labai 
daug gera padaro kiaušidinių 
ekstraktų vartojimas. Geriau
sia, kai gydytojas perijodingai 
įleidinėja su adata į raumenis 
moteriškos sunkos (“female 
sex hormone”), atatinkamo
mis dozėmis. Prie to dar gi 
gerai esti dėtis makštin tokios 
sunkos supozitorijų (žvaku
čių). Tik asmeniškai gydyto
jas galėtų tai tiksliai priskirti.

Klausimai ir Atsakymai

Sovietų Sąjungos prieš Vo
kietijos fašistų karo agresi
jas. Aišku, kada Vokietijos 
fašistai visoms toms šalims 
grūmoja, tai sveikas protas 
sako, kad jos visos bendrai 
turi gintis.

Bet Lenkijos užsienio mi- 
nisterio pulkininko Juzefo 
Becko išdavikiška politika 
dar nesibaigė. Jis nuvyko 
pas Hitlerį, tarėsi ir dabar 
vėl kalba, kad Lenkija lai
kysis senos politikos — ne
rems nei Vokietiją, nei de
mokratiją. Reiškia, faktiš
kai ji vėl ruošiasi remti Vo-

KLAUSIMAS:
Ar yra toks dalykas, kaip 

įstatymų profesija Sovietų 
Sąjungoje? Tai yra, ar So
vietų Sąjungoje lavinami 
taip vadinami advokatai?

J. F.
ATSAKYMAS:

Aiškus dalykas, kad ir 
Sovietų Sąjungoje reikia įs-| 
tatymų ir teismų procedū
ros žinovų. Todėl yra tokiai 
profesija. Tai žmonės, kurie' 
specializuojasi įstatymų ir 
teismų procedūros suprati
me.

Tačiau jų vaidmuo vi
suomenėje yra ne tokis,

kaip pas mus advokatų. Jie 
ten neturi reikalo už pini
gus ginti kaltus prasižengė
lius.

Sovietų Sąjungoje yra as
tuoni taip vadinami juridi
niai institutai. Jie randasi 
šiuose miestuose: Maskvoje, 
Leningrade, Saratove, Ka- 
zaniuje, Sverdlovske, Char
kove, Minske ir Taškente.

Be to, yra teisių skyriai 
prie įvairių universitetų.

Viršminėtuose specialiuo
se teisių institutuose moki
nys turi išeiti keturių metų 
kursą, kol užbaigia tą pro
fesiją.
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Suvalkiečių-- Bėdos
(Tęsinys iš pereitos savaitės Meno Skyriaus)

Net žadėjo nulupt skūrą, 
Kad pagerint mūs natūrą. 
Sakė:—gaila mums net kulkų 
Dėl tokių prakeiktų 'mulkių...
Neišgavę nieko gera, 
Vėl į nuovadą nuvarė.. . 
Kai vyriausi jau pavargo,— 
Tardė šoferis ir sargas... 
Ir atėjo diena trečia, 
0 vis iš mūs juokus krečia.
Nežinia, ką dar darys, 
Ar paleis, ar kur varys? 
Atsirado ir Taraila, 
Tur būt sargui mūs pagailo: 
—Gal leist valgyt ir miegoti? 
žmonės taip negali trivoti... 
O Taraila jam atkirto 
Balsu peklišku ir tvirtu: 
—A, nebūk tu jiems toks geras, 
Atsimink ką jie padarė! 
Jei keli žiopliai padvės, 
Lietuva nenukentės...
Mus nuvarė į areštą, 
Ten, j kitą miesto kraštą, 
Ten mus visus patalpino 
Ir su spyna užrakino. 
Gali valgyt ir miegoti, 
Gali metais ten trivoti. 
Nors utėlės šonus ėda, 
Bet kaliniui tai negėda...
Kai mane žmona aplankė, 
Negalėjau paduot ranką: 
Nė artyn jos neprileido, 
Matos liūdesys ant veido...
Mus Šakiuose ilgai laikė 
Taip jie daro, .kaip jiems reikia. 
Vieną dieną, veik iš ryto, 
Buvo visiems įsakyta 
Susirinkt visus daiktus, 
Ir kaip matant buvo baigta. 
Daug sargų tuojau suėjo 
Kur fordukas jau tratėjo. 
Jie tuojau padarė ‘rodą’; 
Ant vien kito mus sugrūdo.
Ten nebuvo jokios gėdos: 
Moters mums ant kelių sėdos. 
Pravažiavom gerą galą, 
Jau kai kurių veidai bąla. 
Pradeda kai kas vaitoti, 
O bobelės ašaroti,
Vienai—koja, kitai—ranka, 
O trečiai jau jėgos senka. 
Kita kvapo neatgauna, 
O fordukas keliais mauna. 
Pristatys jis mus į vietą, 
Ar nuveš į kitą svietą— 
Apie tai jie negalvoja, 
Bet sugrūdo ir važiuoja...
Štai pamatėm aukštą tvorą 
Ir sutikom sargą storą. 
Jis ne vieną suvalkietį 
Į šį urvą įeit kvietė.
Kratą man tuojau padarė, 
Ir į prieangį įvarė.
Neradau ten gero draugo, 
Kuris būtų mano raugo...
Mane išvežė į Kauną, 
I sostinės miestą slauną, 
Į tą laikiną sostinę, 
O gal urvą paskutinį? 
Gal reiks būt čia ir pasenti, 
O gal mirt, neišgyventi?
Kai vidun mane įvarė, 
Tai net baisu pasidarė: 
Manau, čia tai jau nėra štukų! 
Čia ir durys ant ratukų. 
Aš sau vienas taip galvoju, 
Net man plaukai atsistoja. 
Kai į kamerą įvarė, 
Linksmiau biškį pasidarė.
Ten radau pažįstamų, 
Manė jie: kad iš namų. 
Bet buvau iš Vilkaviškio, 
Naujo nieko jiems nei biškio. 
Jie pasakė visą tvarką, 
Kad valdišką duoda švarką. 
Ir grindis kasdien plauna, 
Ir kokį čia maistą gauna— 
Juodos duonos daugiau svaro, 
Ir kai ką prie darbo varo;

Vieni knygas dirba, krausto, 
Kiti kieme arklius kausto,

Kiti malkas skaldo, pjauna, 
Moters baltinius čia plauna, 
Staliai baldus dirba, tepa, 
čia pat vietoj duoną kepa. . . 
Rodos, turmas čia didokas, 
Bet jau ir čia vietos stoka: 
Visur pilna, privaryta. 
Tikrin vakarą ir rytą, 
Nepabėgtų kad nė vienas 
Nė per naktį, nė per dieną.
Visus ten į draugę maišo, 
Už ką baudžiamas nepaiso: 
Tie, kur buvo mano krašto, 
Nežinau, ką jie taip mąsto, 
Bet nebūna nusiminę, 
Sako:—Vargstam už tėvynę! 
Buvo keli savanoriai 
Kurie laisvesni būti nori. 
O kai nukratė jungą caro, 
Vėl kalėjiman juos varo. 
Karo teismas dar juos teisė 
Ir paskyrė bausmę baisią. 
Taip jie buvo smarkiai kirtę, 
Kar net priteisė jiems mirtį. 
Smetonai puolė jie po kojų, 
Ir gyvybę dovanojo... 
Bet tie nėra nusiminę, 
Kurių sąžinė dar gryna. 
Tik Mauza susinervavęs, 
Lyg kas jį būtų prigavęs. 
Judošiaus amatą jis varė 
Ir kitiems bėdų pridarė. 
Dabar jam matyti gėda, 
O gal ir sąžinė jį ėda?
Mat, visi draugai apleido, 
Jis nerodo linksmo veido.

O kas jo pas mus nežino? 
Buvo žmogus paskutinis... 
Kas nežino tokio dėdės,— 
Jis senai jau žmones ėdė...
O štai B., nors menkas yra, 
Bet drąsuolis, tikras vyras!
Nors jį mušė ir kankino, 
Nieko jis nepripažino.
Taip pat L. Jis jau nuo seno 
Tenai pagiry gyvena.
Ūkį turi jis neblogą, 
Bet kišenės sirgo sloga. 
Jis daug dirbo, bet rytojus 
Vistiek gręsė jam pavojais: 
Antstolis gal išvaryti, 
O paskui ką reiks daryti? 
Jeigu bus ilgai ši tvarka 
Gal nuvilkt nuo kupros švarką. 
Pavasarėlio gražų rytą, 
Pas jį krata padaryta.
Nerasta jokių dalykų, 
Bet namie jo nepaliko. 
Tuoj jį į šakius nuvarė— 
Ir velnišką kvotą darė. 
Liepė viską pripažinti 
Ir ką žino, pasakyti.
Nors tas L. vyras ir kūdas, 
Bet tikrai jo kietas būdas. 
Jį visaip tenai kankino, 
Bet vistiek neįbaugino. 
Gal jis ir tikrai nežino, 
Bet jį mušė ir .kankino.
Babravičius su Taraila*) 
Jau ne vieną rado kvailą, 
Kuris kitam bėdą vertė, 
Kad pats galėtų išsinerti. 
Kas draugų bėdon nevelia, 
Tasai žino tiesų kelią, 
O pardavikai ir šnipai 
Galo susilauks tikrai.

Suvalkietis.

*) Babravičius ir Taraila — Šakių kriminalines 
policijos valdininkai.
(Paimta iš Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo politinių 

kalinių antifašistų žurnalo "Kovotojas”)

Iš L. M. S. III-čio Apskr. 
Konferencijos

Sausio 29 d., L.D.P. Kliubo svetainėje, Eli
zabeth, N. J., įvyko LMS 3-čio Apskričio kon
ferencija. Būnant delegatu, ir man teko da
lyvauti joje. Todėl, iš gautų ten įspūdžių, no
riu mesti žvilgsnį apie pačią konferenciją, jos 
tarimus, delegatų išsireiškimus-diskusijas ir 
vienetų veiklą šio apskričio ribose.

Rytas. Apie 11 vai. apskr. pirmininkas, d. 
Krūtis, atidarė konferenciją, nors delegatai 
dar nevisi pribuvę. Kiek vėliau, jų pribuvo vi
so 18, nuo 6 vienetų. Su svečiais, rodos, galėjo 
būt virš 30 dalyvių. Pusė jų — jaunimas. Nuo
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LMS Komiteto pribuvo d. Bronė Šalinaitė, 
Centro Sekretorė. Taipgi pribuvo visų apskri
čio ribose esamų chorų mokytojai.

Konferencijos formalumai. Prezidiumas už
ima savo vietą. Konferencija pradėjo savo 
darbą.

Aš čio noriu pažymėti tik ryškesnius pažy
mius, kUrie rišosi su kritiškais meno srityj 
klausimais.

Išklausius apskr. komiteto ir vienetų rapor
tus, kilo diskusijos. Bendruose apkalbėjimuo
se, pasirodė, .kad per pereitą metą nedaug aps
kričio ribose nuveikta praktiško-organizacinio 
ir idėjinio darbo, tai yra, nepasiekta tokia 
aukštuma, kurios siekta. Neigiamos tam prie
žastys visaip buvo aiškinamos. Tačiau, vyriau
sia kliūtis, kaip buvo suprasta, tai stoka ko
operacijos ir draugiškumo pačiuose choruose, 
jų nariuose—jaunime ir suaugesniuose. Tas 
klausimas diskusuotas labai rimtai. Kalbėjo 
jaunieji ir “seniai.” Tuo klausimu prieita prie 
bendros išvados, būtent: renčia veikti didžiau
sioj draugiškumo dvasioj. Vykinti gera disci
plina. Siekti daugiau meno apšvietos. Traukti 
daugiau jaunimo prie chorų ir kitų meninių 
grupių.

Tam padaryta tinkamų tarimų ir pažadėta 
juos vykdinti gyvenimam

Perrinktas apskričio komitetas. Jis sudary
tas iš 7 asmenų—jaunuolių ir suaugesnių.

Priimta keletą tikslių rezoliucijų.
Kalbėta apie LMS. lenktynes-vajų už gavi

mą naujų narių į chorus bei kitas mūsų vie
netas. Nutarta vesti smarkesnį “gandą” nau
jų narių gavimui. Laimėjusieji konteste gaus 
gražias iš centro dovanas. Priminta, kad lenk- 
tynių-vajaus laikas jau ne ilgas. Reikia pasku
bėti ...

Konferencija buvo sugestinga ir konstruk- 
tyvė. Ji įpylė mūsų menininkams daugiau 
draugiškumo, daugiau kiltumo, daugiau ener
gijos veikti, auklėti darbininkų klasės meną, 
tobulinti savo siela-jausmus.

Draugas V. Tauras davė paskaitą (konfe- 
Į rencijos protarpyje) apie Šekspyro asmenį ir 

jo kūrybą. Paskaita buvo įdomi. Daugiau to
kių paskaitų apie klasikus, drauge Taurai!

F. Kl-ton. «

L. M. S. IV-to Apskričio 
Ribose

Minėjo M. Petrauską
Miko Petrausko atminčiai koncertas 29 d. 

sausio, suruoštas per LLD. 27 kp., New Bri
tain, Conn., buvo gražus, skambantis. Hart
fordo Laisvės Choro Stygų orkestrą, vadovys
tėje V. Visockio, palinksmino dalyvius su sty
gų gaudimais ir dainelėmis. Malonu buvo 
.klausytis ir tėmyti į tokią gražią grupę jau
nimo, kuri taip maloniai susimokinus stygas 
virpina, rodos, tik žadinte žadina klausovus: 
“Ir jūs pabuskit iš letargo miego, stokite į 
kovą už darbo liaudies būklės gerinimą, demo
kratijos išlaikymą ir darbo liaudies dailės plė
timą.”

> Už jų puikų pasirodymą publika gausiai ap
dovanojo aplodismentais.

Iš tos grupės smuiko solo grojo jaunutis 
vaikinas J. Ramanauskas; armoniko solo gro
jo J. Seliokiutė; lūpų armoniko solo grojo A. 
Grigaliūnas; mandalinų duetus skambino B. 
Roman ir iCh. Gailiūnas. O merginų grupė, 
pritariant stygoms, dainavo. Laisvės Choro 
veikėjas, d. J. A. Pilkauskas, pasakė prakal- 
bėlę apie reikalingumą organizuoti jaunimą 
į chorus, organizuoti panašias stygines orkes
tras ir kitas organizacijas. Jis kvietė New 
Britaine sutverti chorą, nes V. Visockis pasi
ryžęs ii’ vėl padėti vadovauti chorą.

Kitą dalį programo vietos Jaunuolių Dra
mos Grupė išpildė anglų kalboj,—dainas, juo
kus ir eiles. Solo dainavo Nina Sakovich, J. 
Baukus, V. Yokimas, ir eiles sakė Ralf. Jų 
programas sutvarkyta gražiai. Šioj grupėj yra 
daug lietuviško jaunimo ir jis žada tvert lie
tuvių chorą.

Oras tą dieną pasitaikė gražus, bet publi
kos buvo ne perdaug. Labai daug matės sve
čių is plačios apieliiikės: iš Naugatuck, New 
Haven, Plainville, Hartford, o daugiausiai iš 

- Torrington, kurie tik ką sutvėrė savo chorą. 
Draugė Ling iš tolimos Kalifornijos, aplanky
dama savo sesutę, newhavenietę B. Medelienę, 
kuri dar vis serga, į koncertą su gentimis at
vyko.

Ačiuojame visiems programo pildytojams, 
svečiams ir visiems, kurie dirbo atminčiai Mi
ko Petrausko sudaryme gražaus koncerto.

Tiesa, girdėjosi rūgojimų, kad Petrausko 
kūriniai nebuvo naudojami, ne jo dainos, bet 

angliškos buvo dainuojamos. Tačiau ne ką 
bepadarysi, .kad mūs spėkos to visko atlikti 
neleido. Kaip patsai Petrauskas būdamas gy
vas dainuodavo įvairias dainas, net skirtingo
mis kalbomis, taip ir mes čia, esamom spė
kom jį atžymėjom.

Lenktyniuos
LMS. 4-tas Apskritys meta pirštinę i lenk

tynes su kitų valstijų dailės mylėtojais. Tor- 
ringtone šį metą jau sutvėrė chorą iš virš 20 
narių ir tiek pat garbės narių. Manchesteryje 
18 d. vasario įvyks koncertas, dalyvaus Hart-' 
fordo Laisvės choro Stygų orkestrą ir patsai 
choras; ten draugai kalbės ir yra vilties, kad 
choras susitvers, nes vietos gyventojai to rei
kalauja, todėl ir ruošia tokį pamarginimą su
traukimui žmonių, supažindinimui jų apie 
choro reikalingumą ir kad jam padėjus pama
tus.

New Britaine irgi yra noras choro pas pa
čius kai kuriuos jaunuolius. Tai vis geri ap
sireiškimai. O drg. V. Visockis tikrai paliko 
“bizy”. Jis vadovauja Laisvės Chorą ir Sty
gų Orkestrą, jis jau pradėjo vadovaut Tor- 
ringtono naujam chorui, jis žada padėt Man
chesteryje ir vėliau—pačiam New Britaine. 
Mūsų Vincas pasiryžęs padirbėti labai daug 
dėl jaunimo, dėl chorų. Jam savaitės pradė
jo būti pertrumpos dėl tiek darbo, o ir savi 
reikalai reik atlikti. Bet jis glaudžiai koope
ruoja su LMS IV Apskričiu ir žada pasidaryt 
sau “pamočninkų”. Mes vėliname Visockiui 
gero pasisekimo jo darbuotėje ir linkime kuo 
didžiausios šeimos LMS. pastogėje,—daug 
chorų ii- kitų dailės grupių!

LMS. Apskričio ribose rodos jau randai ly
giai keletas chorų, styginė orkestrą, dramos 
grupė (bene Waterbury), kuri turėtų būt pa
stovi organizacija. Dabar dar reikia šokėjų 
grupės. Kokiam nors mieste turi įsisteigti 
ir šokėjų grupė, o tada Conn, valstijoj bus 
“setas” dailės grupių.

A. D.

Prabėgomis
LMS. 4-to Apskričio darbuotojai metą i tirš

tinę kitiems mūsų apskričiams gavime naujų 
narių ir organizavime naujų chorų. Ketvirta
me apskrityje greitoj ateityj manoma turėt 
trys nauji chorai. Atrodo, kad chorų organi
zavime Conn, valstijos mūsų menininkai pa
siims lauriatą . . .

Ten smarkiai darbuojasi dd. V. Visockis, 
Valaitis ir kt.

Pirmas Apskritys (chicagiškis) daug nesi- 
garsina, bet ten veikiama rimtai. Bendrų in
formacijų apie veikimą apskričio ribose duo
dama mažai, bet atskiri chorai ir kitos gru
pės su centru .kooperuoja labai gražiai.

Dalykai blogiau stovi Antrame Apskrityje 
(Mass, valst.). Ten yra nemažai intelektua
lių jėgų ir daug geros medžiagos, bet stoka 
vadovybės. Dabartinė apskričio vadovybė, 
matomai, mažai savo organizacijos reikalais 
tesirūpina. O tai blogai...

Senesnieji Mass, valstijos mūsų veteranai 
turėtų susirūpinti, kad savo valstijos vardą 
nenupuldytų. Ką sakote, Mass, valstijos drau- 
gai-veikėjai?

Neužmirškime, kad chorams pakrikus nu
kentės ir bendras mūsų pažangusis judėjimas. 
Chorai mums prigelbsti sutraukti mases į 
įvairius mūsų parengimus, jie jas fraternali- 
zuoja.

Torringtono (Conn.) naujai susitveręs Cho
ras Echo jau prisiuntė savo duoklę už 1939 
metus.

Sveikiname mūsų naują šeimynos narį!

Newarko lietuvių draugijos labai gražiai 
pasielgė pagerbdamos operos dainininkę p-lę 
Anna Kaskas-Katkauskaitę, kuri Newarko 
Mosque Teatre pildė rolę garsaus .kompozito
riaus Verdi operoje “La Forza del Destino”.

Apie tą gražų Newarko lietuvių pasielgimą 
šiame skyriuje telpa atskiras straipsnis. Pa
siskaitykit.

LMS. 3-čio Apskričio darbuotojas N. Pakal
niškis užakcentuotai pareiškė šių žodžių rašy
tojui :

“Mūsų pereitoje konferencijoje visi rapor
tai išduoti lietuvių kalba, o juos pagamino 
jaunuoliai.”

Sveikintinas reiškinys!
P. Balsys.

Harrison, N. J.
Kas Girdėt Pas Mus?

Dienraštyje “Laisvėj” mato
me iš įvairių miestų ir mieste
lių pranešimų-korespondencijų 
ir matome iš jų, kaip mūsų 
broliai darbininkai dirba nau
dingus darbus ir kloja kelią į 
geresnę ateitį sau ir visų dar
bininkų naudai. . .

Mūsų kolonijoje jau nuo se
nai gyvuoja ALDLD. 136 kuo- 

I pa. šios organizacijos drau
gai, patersoniečiai, neapsilei- 
džia didmiesčių draugams. Jie 
lenktyniuoja: rengia piknikus, 
balius, vakarienes, išvažiavi
mus ir tt. Ir jiems sekasi ne
blogai. O sekasi todėl, kad 
jie moka draugiškai sugy
venti. O klaidai įvykus, moka 
tinkamai ją pataisyti he įsi
žeidimų ir užsipuldinėjimų. 
Likusį pelną nuo parengimų 
nededama į banką, bet naudo
jama abelniems darbininkų 
reikalams, o ypač spaudos— 
“Laisvės”, “Vilnies”, “Daily 
Worker” ir t. p.

Vasario 12 d. yra ruošia
ma puiki vakarienė. Likęs 
pelnas nuo jos bus sunaudotas 
ten, kur bus reikalinga skubi 
pagelba. Vakarienė įvyks po 
num. 134 Schuyler Ave., 
Kearney, N. J. Durys bus at
daros 3:30 po pietų. Įžanga 
$1 asmeniui. Tikietus galima 
gauti pas d. J. Marcinkevičių, 
111 John St., Harrison, N. J.

Sausio 4 d. įvyko ALDLD. 
metinis susirinkimas. Kai ku- ' 
rie k p. valdybos nariai pareiš
kė pageidavimą išeit iš val
dybos pareigų. Bet kp. orga
nizatorė, d. A. Jasmantienė, 
perspėjo, kad narys, išbuvęs 
šioj darb. organizacijoj 5 me
tus, “neturi teisės atsisakyt 
pats.” Tai niekas ir neužsimi
nė apie atsisakymą—visi val
dybos nariai ir pasiliko tie 
patys tarnaut ir šiems me
tams. Kp. valdyba susideda iš 
šių draugu: Organizatoriaus 
pareigas eina d. A. Jasman- 
tienė, nutar. rašt.—K. Kuz
mickas. fin. rašt. — F. Šim
kus, ižd. -— M. žolynas, kny- 
giaus—F. Jasmanta ir J. Mar
cinkevičius.

Visi draugai pasiryžę dėti 
pastangas, kad šiais metais 
pasekmingiau veikus “Lais
vės” vajuje, negu pereitą me
tą.

“Keleivyj” tilpo pranešimas 
iš mūsų kolonijos. Tarn kita 
ko, ten sakoma: “.. .darbams 
pagerėjus ir laisviečiams iš 
centu kortom lošt pripratus.”..

Tai neteisingas informavi
mas. Darbai čia nepagerėjo, 
bet dar sumažėio. WPA palei
do iš darbu 250 darbininku. 
Worrington Pump Works per
eito gruodžio 25 d. paleido 
anie tris šimtus darbininku; 
Hayte Rolling Bearing tedir
ba tik tris dienas savaitėje. 
Abelnai. visos dirbtuvės dirba 
silpnai. Kur tik nepažvelgsi,— 
visur atleidinėjami darbinin
kai. O jeigu kur ir grąžinami, 
tai su nukapotomis algomis. 
Darbininkai, neklausvkite to 
“Keleivio” neva renortieriaus, 
ir į Harrisoną darbu iieškot 
nevažiuokit, nes apsiriksite...

Kas dėl to “kortom lošimo,” 
tai. suprantama, tas “K.” ko
respondentas rašo tik todėl, 
kad anšmeižti jam nepatinka
mu įsitikinimu žmones. Jis nu
siskundžia. kad “Laisvė” jo 
“raštu” netalpina, o “K.”, esą, 
net prašo, kad tik jis rašytų, 
ir tegul sau rašo... K. K.
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(Tąsa)
Jurgis vėl pradėjo lūkuriuoti pas darbaviečių var

tus, bet nuo laiko, kaip jis radosi Chicagoje, dabar sun
kiausiai buvo darbą gauti. Iš vienos pusės buvo ekono
minis krizis ir milijonas ar du žmonių, kurie neturėjo 
darbų pavasarį ir vasarą, dar ne visi buvo vietas gavę; 
be to, buvo streikas ir septyniasdešimts tūkstančių dar
bininkų, vyrų ir moterų, įvairiose vietose per kelis mė
nesius neturėjo ką veikti—dvidešimts tūkstančių pačioj 
Chicagoj ir daugelis iš jų jieškojo darbo po visą miestą. 
Nei kiek dalykų stovį nepagerino, kada keletas dienų 
vėliau streikas tapo apleistas ir apie pusė streikierių 
grįžo į darbą; bet į kiekvieno priimtojo vietą vienai ske- 
bas pametė darbą ir pabėgo. Dešimts ar penkiolika tūks
tančių naujai pargabentų negrų, svetimžemių ir krimi
nalistų dabar tapo paleisti į miestą rūpintis apie save, 
kaip jie gali. Kur tik Jurgis nepasisuko, vis sutiko su 
kai kuriais, ir jis labai bijojo, kad gal keliems iš jų gali 
būti žinoma, jog jis yra “reikalaujamas.” Jis būtų pra
sišalinęs iš Chicagos, bet, savo pavojų geriau pamatęs, 
jau beveik nei cento neturėjo; o jau kur kas geriau 
papulti į kalėjimą, negu kad žiema turėtų kur kaimuose 
užklupti.

Praėjus apie dešimčiai dienų, Jurgis jau turėjo tik
tai kelis centus, o jokio užsiėmimo dar nebuvo gavęs— 
kad nors vieną dieną kur būtų gavęs padirbėti, ar progą 
panėšėti keno skrynutę. Dabar, kaip ir seniau, kada išėjo 
iš ligonbučio, jis jautėsi be pajėgos ir bado šmėkla jam 
stovėjo akyse. Baimė ir rūpestis neduodavo ramumo ir 
tas dar labiau jį suteriojo, negu trūkumas maisto. Jam 
prisieis badu numirti! Rodėsi, kad toji šmėkla ištiesia 
savo bjaurias rankas link jo—rodėsi, kad jis jos kvapą 
jaučia ant savo veido, ir jis surikdavo nuo jos baisumo, : 
jis pabusdavo naktį, drebėdamas, šalto prakaito apipil
tas ir pakilęs bėgdavo toliau. Jis melsdavo darbo visur 
eidamas, kol nebūdavo visai nuilsęs; jis negalėdavo sė- ' 
dėti, nieko’ neveikdamas—vis eidavo kur nors, liesas, 
suvargęs, visados dairydamasis aplinkui. Kur tiktai ne
pasisukdavo, nuo vieno miesto galo iki kito, visur už
tikdavo šimtus tokių pat kaip ir jis; buvo matyt, kad 
žmonių visur yra užtektinai ir begailestingoji valdžios 
ranka tiktai pamodavo jiems eiti šalin. Yra vienas ka
lėjimų skyrius, kur žmogus sėdi už grotų, o viskas, ko ; 
jis tiktai pageidauja, yra lauke; yra ir kitas skyrius, 
kur visi daiktai už grotų, o žmogus lauke.

Kada jam liko tiktai dvidešimts penki centai, Jurgis 1 
atsižinojo, kad duonkepiai prieš uždarymą naktį, išpar
duoda likusiąją duoną už pusę jos kainos, taigi po to 
nueidavo ir nusipirkdavo už penktuką du kepalaičiu 
pasenusios duonos ir, susilaužęs, susikimšdavo į kiše- 
nius, o paskui kramtydavo po biskelį. Tada jis nei centą 
neišleisdavo, ne bent tik duonai, o po dviejų ar trijų ' 
dienų, jis jau ir duonai ėmė gailėtis ir vaikščiodamas 
pradėjo žiūrėti į pelenų ir sąšlavų statines ir tarpais, 
išsikrapštęs ši tą, nukratydavo žemes nuo jo ir manyda
vo, kad kiek minutų esąs toliau nuo pabaigos.

Taip per keliolika dienų jis vaikščiojo alkanas ir 
jausdamasis kas kart silpniau, o vieną rytą tai labai 
nesmagų turėjo atsitikimą, kurs bjauriai jį užgavo. Jis 
ėjo gatve, kur buvo daugelis visokių krautuvių ir vienos 
prižiūrėtojas pasiūlė jam darbą, bet padirbėjus kiek, 
atleido jį, sakydamas, kad jis per silpnas esąs. Jis sto
vėjo greta ir matė, kaip priėmė kitą žmogų jo vieton, 
paskui apsivilko savo švarkus ir nuėjo sau, susilaikyda
mas, kiek galėjo, kad nepradėti verkti, kaip mažas vai
kas. Jis buvo pražuvęs! Taip jam buvo lemta! Jokios 
vilties jis negalįs turėti! Bet veikiai jo nusiminimas per
sikeitė į įširdimą. Jis pradėjo keikti. Jis sugrįšiąs po 
sutemų ir parodysiąs tam niekšui, ar jis dar tinkąs kam 
nors ar ne!

Murmėdamas taip sau po nosia, jis pro kampą gat
vės pamatė krautuvę daržovių ir vaisių, o lauke buvo 
pridėta kopūstų. Jurgis greitai apsidairė aplink ir, pa
sigriebęs vieną galvą, sprūdo pro kampą. Pakilo riksmas 
bei šūkavimai ir keletas vaikų bei vyrų leidosi jį vytis, 
bet jis greit nėrė į šoninę gatvę, iš tos į kitą, o jau to
liau, išėjęs į didesnę pradėjo palengva eiti, pasikišęs ko
pūsto galvą po skvernu taip, kad praeinantieji nieko 
ir patėmyti negalėjo. Dasigavęs į saugią vietą, atsisė
dęs, suvalgė pusę to saldžiojo kopūsto galvos, kitą pusę 
susikaišiojo į kišenius, kad turėti kitai dienai.

Apie tą pat laiką tūlas Chicagos laikraštis, kuris 
daug turėjo pelno iš “prastųjų žmonių”, įtaisė bedar
biams virtuvę, kur kiekvienas dovanai galėjo gauti puo
delį sriubos. Kiti žmonės kalbėdavo, jog tą jie todėl 
įtaisė, kad tas didelį apgarsinimą padare, kiti vėl saky
davo, kad prie to juos pastūmėjo baimė, kad jų skaity
tojai badu neišmirtų; kokios priežastys nebūtų ten bu
vusios, viralas būdavo gana tirštas ir karštas ir kiek
vienam iki vėlyvai nakčiai duodavo po puodelį. Kada 
Jurgis apie tai dasigirdo nuo savo draugo, jis nusitarė, 
jog iki rytmečiui gaus kokią pusę tuzino puodelių, bet, 
kaip pasirodė, jis džiaugėsi ir vieną gavęs, nes jau nu
ėjęs, rado eilę pristojusią per du trapgatviu, o tiek pat 
dar sttfvėjo, kada vietą pagaliau uždarė.

Toji virtuvė buvo “linksmųjų vietų” apskrity, netoli 
miesto dalies, kur jam pavojinga buvo pasirodyti, nes 
jį ten pažinojo, bet vis tiek tenai nuėjo, nes buvo pasi
daręs atkaklus ir net buvo pradėjęs mąstyti apie patai
sos namus, kaipo apie vietą, kur prieglaudą galima rasti.

miegodavo tūloje tuščioje vietoje, bet veikiai permaina 
oro priminė apie prisiartinančiųjų žiemą; pradėjo pūsti 
šaltas vėjas iš šiaurės ir užeidavo vėtra su lietum. Tą 
dieną Jurgis du kartu užėjo išsigerti, kad nors valandai 
kur prisiglausti, o naktį išleido paskutiniu savo du 
centu “pasenusiojo alaus lindynėje.” Tą vietą užlaikė 
negras, kuris, išėjęs, nusileisdavo padugnes iš bačkelių, 
išmestų ant šalitakio iš karčiamų, o paskui, “uždakta- 
ravęs” chemišku būdu, kad putotų, parduodavo po du 
centu už katilaitį; perkantieji turėdavo tiesą pergulėti 
per naktį ant grindų su visa govėda nusigyvenusių iš- 
tremtinių vyrų ir moterų.

Visi tie baisumai juo labiau jį kankino, kad visados 
primindavo tas geras progas, kokias jis buvo prastojęs. 
Duokime sau, ir dabar artinosi rinkimų laikas—beveik 
už penkių savaičių šalies balsuotojai pasirinks preziden
tą; jis girdėjo vargšus, tarp kurių maišėsi, bekalbant 
apie tai ir matė miesto gatves papuoštas plakatais ir 
vėlukais—ir kas gali aprašyti tą tužbą ir nusiminimą, 
kuris jį apėmė?

(Bus daugiau)

Binghamton, N. Y
Bankietas, Ir Aukos 

Tom Mooney
Draugams Levosei ir Anta

nui Mainioniams jų giminės 
M. ir N. Pronskūnai, taipgi 
draugai Dajena ir Jonas Stro
lis surengė vestuvių sidabri
niai sukakčiai paminėti ban- 
kietą sausio 14, Lietuvių Sve
tainėj. Publikos, visokių pa
žiūrų, dalyvavo 150 su virš ir 
visi linksniai laiką praleido.

Šis bankietas vertas pami
nėti todėl, kad buvo skirtin
gas nuo kitų tos rūšies ban- 
kietų, kad ne vien gėrimu ir 
valgymu čia pasitenkinta, bet 
atlikta nors maža dalelė vi
suomeninio darbo, sukelta 
graži auka drg. Tom Mooney 
nuo čion dalyvavusių, kaipo 
sveikinimas su jo išlaisvinimu 
iš kalėjimo, kur jis nekaltai iš
buvo 22 metus.

Kada draugas Jonas Vaiče
kauskas, gėlininkas, buvo ren
gėjų perstatytas pakalbėti, tai 
jis pirmiausiai palinkėjo “jau
navedžiams” geros kloties, o 
paskiau trumpai paaiškino, 
kad būt gražu, jei čion susi
rinkusieji pasveikintų d. Tom 
Mooney nors su maža auka. 
Jis prašė, kad kiek kas išga
li paaukotų. Sukelta daug 
aplodismentų, kada d. J. Vai
čekauskas suminėjo vardą d. 
Tom Mooney, to visame pa
saulyje garsaus kalinio. Dar 
kalbėjo “piršlys” d. J. Undre- 
jūnas ir Dr. J. Breivis, linkė
dami jubilėjantam ilgo ir lai
mingo šeimyninio gyvenimo. 
Pats jubilėjantas d. A. Mai- 
nionis dėkavojo rengėjams už 
šaunų bankietą ir dovanas, 
kurias gavo nuo visų dalyvių 
—gražų setą sidabrinių peilių 
ir šakučių, taipgi dėkojo vi
siems atsilankiusiems.

Didelis kreditas' priklauso 
rengėjams už pavelinimą d. 
Vaičekauskui kalbėti, ir leidi
mą rinkti aukas virš minėtam 
tikslui. Būtų gerai, kad ir kiti 
tos rūšies bankietai būtų pa
našiai atžymėti. Aukas rinko 
A. Žemaitienė ir Jonas Strolis, 
vienas iš rengėjų šio bankie- 
to. štai aukotojų vardai:

Jųbilėjantai A. L. Mainio- 
niai $2. Po $1: J. H. Vėžiai, 
Endwell Bakery savininkė 
Mrs. Tomiška, J. N. Kamins
kai, J. K. Vaičekauskai. Po 
50c.: Linionis, M. Pronskū- 
nas, Jonas Strolis, J. Undre- 
junas, S. . Mainionis, Al. Ka
minskas, Petras Mikalajūnas. 
Po 25 c.: J. Rasčikas, V. Če
kanauskas, Edna Strolienė, A. 
Žemaitienė, Anna Kaminskai
tė, A. Mainionis, jaunuolis; A. 
Yudikevičius, Ch. Zdulfonis, II. 
Pagiegalienė, iZdanevičius, A. 
Garnis, S. Jasilionis. Ivanaus- 

1 kas 20c., O. Pagiegalienė 15c.
Po 10 c.: K. Kulbis, P. Ka- 

• minskas, Ališauskas, Staniulis, 
. O. Girnienė ir J. K. Navalin- 

Iki to laiko oras dar vis buvo gana puikus ir jis skienė, taipgi savo pridedu už

persiuntimo lėšas 16c. Viso su
rinkta $13.50.

Ačiū visiems už aukas.
“Laisves” Korespondente.

Mentone, Franci j a.—Mi
rė vienas geriausių airių 
poetų, Wm. B. Yeats, 73 
metų amžiaus.

čia d. Davidonienė išdavė 
gerą raportą iš savo darbo lai
ke “Laisvės” vajaus, tik nusi
skundė, kad buvo palikta vie
na tame darbe. Draugai, ku
rie pasižadėjo, nekooperavo.

Mūs kuopos “Laisvės” ag
entu paliko ir vėl drg. J. J. 
Bakšys; todėl “Laisvės” skai
tytojai atsinaujinkit savo pre
numeratą pas d. Bakšį.

Mūsų kuopa dalyvaus Kom. 
Partijos Bazare, kuris įvyks 
17-18 d d., kovo (March) va
karais, Heardsleigh St. Svetai
nėje. Heardsleigh St. išeina iš 
Summer St.

šiame susirinkime drg. D. 
žemeikis apsiėmė prie suren
gimo stalo tame bazare prie 
P. Sadausko, pirmiau išrink
to.

Kadangi ir ALDLD 155 mo
terų kuopa turi išrinkus delega
tus tam pačiam tikslui, tai bus 
vienas šaunus bendras abiejų 
kuopų stalas Kom. Partijos 
bazare. Todėl čia yra prašo
mi visi ką-nors gražaus tam 
stalui paaukuoti; aukuodami 
matykite drg. žemeikį. Apart 
kitų daiktų, galite aukuoti 
konservuoto maisto bei pini-

draugo, 
dabar randasi Paryžiu- 
gydosi sunkiai sužeistą 
Ten randasi ir dar 5 su- 
lietuviai, kovoję Ispani- 

fašizmą. Draugas

gaiš. Mes tikimės, kad šis 
Kom. Partijos bazaras bus re
miamas šimtu nuošimčių. Tai 
yra mūsų partija, kuri rūpi
nasi mūsų, darbo žmonių rei
kalais. O mes susirūpinkim 
mūs Komunistų Partija! Drg. 
F. Mazurka paėmė 10 knygu
čių bazaro įžangos tikietų iš
platinimui; tai yra kvota skir
ta mūsų kuopai. Labai smagu 
matyti draugus dirbant bend
ram tikslui.

čia buvo perskaitytas laiš
kas nuo drg. B. Kuprinsko, 
Ispanijoj kovojusio 
kuris 
j e ir 
koją, 
žeisti
joj prieš 
Kuprinskas dėkoja mūsų kuo
pai už jam nusiųstą auką, šis 
susirinkimas, atsakant į jo pa
dėkos laišką, ir vėl sumetė 
$3.00, kad visi ten tarp savęs 
pasidalintų. Aukojo po 50 
centų: J. M. L., J. Daugėla; 
po 25c.: D. žemeikis, J. J. 
Bakšys, J. Kanapkis, J. Skliu
tas, B. Mizara ir J. Norvaiša. 
F. Mazurka 15c., II. Stonkus 
10c. Ačiū už aukas, draugai. 
Šis susirinkimas nutarė, kad 
mūsų knygius kas mėnesį su 
drg. Bakšiu išplatintų 5 kopi
jas jaunuolių žuranlo “Voice”.

Kalbės Vytautas Zablackas

vasario 10 d., 7 vai. vakare, 
29 Endicott St. Svetainėje.

Drg. Vytautas tik ką sugrį
žęs iš Ispanijos, kur jam teko 
būti 20 mėnesių karo lauke 
prieš fašizmą. Jis žodžiu 
mums perduos tas karo bai
senybes, kurias jis pats per
gyveno. Todėl Worcesterio ir 
visos apylinkės lietuviai atsi- 
lankykit į šias taip nepapras
tai svarbias prakalbas! Drau
gas Vytautas yra jaunuolių 
angliško skyriaus “Laisvės” 
redaktorius ir puikiai vartoja 
lietuvių kalbą; jis yra geras 
kalbėtojas.

Įžanga visiem dykai. Kvie
čia abi ALDLD kuopos—šių 
prakalbų rengėjos.

J. M. L.

Naziai ir Italai iš Oro Bom
barduoja Figueras

Perpignan, Franci j a. — 
Italijos ir Vokietijos orlai
viai be atlaidos bombarduo
ja Figueras ir Geroną 
miestelius, kaipo naujus 
laikinus centrus Ispanijos 
respublikos valdžios Kata- 
lonijoj. Vien Geronoj tie 
bombininkai užmušė bei su
žeidė per 100 žmonių.

t
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LAISVES BAZAR AS
Didysis Išpardavimas Brangių Daiktų už Pigiai

CEAAft Vertes Daiktų Bus QEAAA 
flJVvv Išparduota Pusdykiai

Bazaras 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 Avė. (Vienas Blokas nuo Broadway) Brooklyn, N. Y.

išlipti ant Lorimer St. stoties. Važiuodami automobiliais iš NewVažiuojant Jamaica “L” reikia
Jersey, važiuokite per Williamsburgh tiltą ir važiuokit Broadway iki Manhattan Avė. Nuo tilto 

iki Manhattan Avenue yra apie 11 blokų.

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

duetų, šokiai prasi- 
orkestrą.

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

Sekmadienį, Vasario-February 12. Įžanga 20 centų
Programoje dalyvaus Merginų Oktetas iš Philadelphia, Pa., vadovaujant Nellie 
Statkevičiūtei; Pirmyn Choras, vadovaujamas Geo. Kazakevičiaus. Dieną, nuo 
1 iki 6 vai., 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

4

tokios dovanos, kuriomis džiaugsis kiekvienas. Programoje da-Bus duodamos 
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 “Laisves” 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 garimais.
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Cleveland© Kronika
Šis Tas iš Pažangos Lauko
Mūsų mieste Earl Brow ete

rio prakalbos išklausyti buvo 
suėję arti 8,000 žmonių. Net 
šykščioji kapitalistų spauda 
negalėjo ignoruoti tokio mi
tingo. Tiesa, jo kalbą ir net 
patį atvaizdą sufušeriavę įdė
jo. Bet 8 tūkstančiai turės 
progos kitiem tūkstančiams 
parodyti “Cleveland Press” 
murza. v

Trečiadienį ten pat, kur 
kalbėjo Earl Browder, tūlas 
Julian Bryan sakė kalbą ir ro
dė paveikslus iš nazių Vokie
tijos. Per tris valandas 6,000 
žmonių su didžiausiu domėsiu 
sekė jo lekciją ir tėmijo jod
žius. Oi, kaip būtų naudinga, 
jei milionai žmonių pamatytų 
nazizmą pilname nuogume. . .

Savaitės bėgyje buvo eilė 
kitų naudingų mitingų. John 
Gates debatuose irgi buvo 
daug žmonių. Penkioliktos 
Brigados komisaras John Ga
tes šimtams clevelandiečių įro
dė, kad komunistas gali būt 
ne tik geru kariniu vadu, bet 
sugabiu debatorium už demo
kratijos interesus. Jo oponen
tas, advokatas James A. Chia
ra, pats tą turėjo pripažinti.

Pereitą šeštadienį LDS 55 
kuopa turėjo šokius. Narių ir 
svečių buvo kupina Lietuvių 
Darbininkų svetainė. Tai buvo 
gražus ir skaitlingas pasižmo- 
nėjimas.

Nedėldienį toj pačioj vietoj 
Lietuvių Moterų Kliubas turė
jo metines sukaktuves nuo sa
vo susiorganizavimo. Eva Si- 
mans davė pirmiausiai rapor
tą iš Taikos ir Demokratijos 
Kongreso Washingtone. Čia 
buvo daug moterų ir vyrų. Po 

| raporto moterys pavaišino sve
čius skaniais užkandžiais. Tai 
buvo smagus, smagus dd. mo
terų metinis organizacijos pa
minėjimas. Linkiu jum, se
sės, ilgų, ilgų metų!

Clevelandiečių Aukos Draugo 
Browderio Mitingui

Drg. J. Vaupša $2.40; S. 
Šlekys $1; po 50c.: J. Rauli- 
naitis, M. Žebrauskienė, K. 
Tamkus, dd. Šklėriai, J. Ma
žeika ir M. Lukošius; po 
25c: Bagužis, Smith, Andriu- 
šiunienė, Noreika, Mazan, 
žebrys, Palton, žemaitis, Dy- 
lys, Nemura, Dagis. Viso su
daro $10.

Ton sumon įeina surinktos 
aukos LDS Apskr. konferenci
joj, kurių buvo $3.33.

šios aukos buvo priduotos 
lietuvių vardu viršminėtame 

' mitinge. Taipgi lietuviai biz- 
] nieriai, profesionalai, draugi
jos ir pavieniai asmenys turė
jo sveikinimų to mitingo pro
gramoj už apie $30.

Pačių lietuvių Clevelando 
Liaudies Vienybės Sueigoj bu
vo virš poros šimtų, kurie, be 
abejonės, yra aukavę tame 
mitinge bendrai su kitais, kur 
susidarė aukų suma $1,700.

M.

sūnus. Vyriausias, Kazimieras, 
26 metų; Aleksandras, 23 me
tų ; Edvardas, 21 metų.

Linkėtina gilios užuojautos 
Kriuno šeimynai ir greičiau 
pergyventi tas liūdnas valan
das. R.

Hitleris Grūmojimais, 
Nors “be Karo,” Rei

kalauja Koloniją
Berlin.—Hitleris pasikal

bėjime su laikraštininkais 
sakė, jog jis tikisi, kad An
glija ir Franci j a (gal) per 
derybas sugrąžins naziams 
kolonijas, kurias Vokietija 
valdė pirm pasaulinio karo.

Nazių spauda rašo, kad 
jeigu Anglija ir Franci j a 
“turi gana išminties,” tai 
jos atiduos Vokietijai tas 
kolonijas. Hitlerininkų lai
kraščiai perspėja Anglus ir 
Francūzus, kad jeigu nebus 
patenkintas nazių reikala
vimas kolonijų, tai Vokie
tija sumobilizuosianti Len
kiją ir kitus neturtingus 
kraštus, ir jie veiksią iš
vien prieš Angliją ir Fran
ci j a.

Antra, jeigu 
negaus kolonijų, 
kuo pigiausiai 
savo dirbinius į
rinkas ir tuomi muš Anglų 
ir Francūzų prekybą, — 
kaip kad grasina naziai per 
spaudą.

Vokietija 
tai jinai 

“dumpins” 
pasaulines

mokėtos už paskutinius du 
— Sekr. P. Ž.

mėnesius.
(28-29)

PATERSON, N.
N. J. Radio Koncertas 

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.

ir Balius

(28-29)

PHILADELPHIA, PA.
L. D. 10 kp. susirinkimas įvyks 
vasario, 8 vai. vak. Liaudies 

Visi

Telephone: EVergreen 8-3770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

do automobilius ir karietas 
veselijoins, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

Pittsburgh, Pa.
Minėkim 21 Metų Gyvavimą 

Nepriklausomos Lietuvos
Pitsburgho ir apielinkės 

draugijos bendrai rengiasi 
prie apvaikščiojimo 21 metų 
gyvavimo nepriklausomos Lie
tuvos. Bendrai rengia visos 
sriovės. Iš praeito posėdžio 
pasirodo, kad tarpe skirtingų 
sriovių komiteto susitarimas 
eina gana gražiai. Buvo ma
žų užsispyrimų iš vienos ir ki
tos pusės, bet ir vėl prieita prie 
geros tvarkos.

Komitetas susideda iš san- 
dariečių, socialistų ir komunis
tų. Laike parengimo kalbė
tojai bus nuo 3 sriovių — nuo 
sandariečių, socialistų ir ko
munistų. Parengimas atsibus 
L. M. D. svetainėj, 142 Orr 
St., Pittsburghe, 19 d. vasa
rio, lygiai kaip 8 vai. vakare. 
Visi Pittsburgho ir apylinkės 
lietuviai dalyvaukite, nes mes 
visi esame susidomėję dabar
tine padėtimi Lietuvos gyveni
mo, ir mes gerai suprantame, 
kokius kaimynus turi mūsų 
tėvynė Lietuva ir kokia dabar
tinė politika ir derybos veda
mos su Vokietija ir Lenkija. 
Mūsų visų troškimas — at- 
steigimas demokratinių teisių, 
laisvės žodžio, spaudos, susi
rinkimų ir kartu gynimasis nuo 
užpuolikų. Taigi visi Pittsbur
gho ir apylinkės lietuviai 19 
d. vasario, kaip 8 vai. vakare, 
būkit L. M. D. svetainėj. Va
karas susidės iš prakalbų, dai
nų ir muzikos.

—o—
Pitsburgho gabus muzikos 

mokytojas jaunuolis, LDS 160 
kuopos narys, Artūras Nor
kus, gavo nuolatinį darbą. 
Sekmadieniais vadovauja or
kestrą, kuri duoda muzikos 
kavaikų aukštos klasės kliu- 
buose ir per radio. Artūras 
Norkus turi daug gabumo ir 
pasirįžimo muzikos srityj. 
Pittsburgho angliška spauda 
labai gražiai aprašė apie Ar
tūro Norkaus gabiai vadovau
jamą orkestrą. Linkėtina Ar
tūrui daug gerų pasekmių.

E. K. Sliekienė.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

Schenectady, N. Y.
Mirė d. Jurgis Kriunas

Sausio 2 d. d. J. Kriunas 
susirgo pavojingai ir tuojau 
buvo nuvežtas pas gydytoją. 
Po apžiūrėjimo, gydytojo įsa
kymu, buvo nuvežtas ligoni
nėn. Bet buvo jau pervėlu— 
buvo trūkę kas viduriuose ir 
užnuodijo vidurius. Liga taip 
smarkiai veikė, kad gydytojai 
jau neturėjo vilties gelbėt.

Sausio 4 d. naktį mirė išsir
gęs 40 valandų. Jei būtų 
kreiptasi prie gydytojaus su 
laiku, būtų galėję ligą pra
šalinti, išgelbėti gyvastį.

Velionis buvo pašarvotas 
graboriaus Glocks koplyčioj. 
Daugelis draugų ir pažįstamų 
jį aplankė. Karstą puošė dau
gelis gėlių vainikų,—nuo ve
lionio šeimynos ir jo giminių, 
tarp kurių buvo nuo L. A. 
Kliubo, L.D.S. 18-tos kp., A. 
L. Co. darbininkų 5-to Mašin- 
šapio, kur jis dirbo per dau
gelį metų; ir nuo C. L O. Uni
jos.

Sausio 8 d. J. Kriunas pa
laidotas Park View kapinėse. 
Velionis buvo laisvų pažiūrų 
ir laisvai buvo palaidotas.

Prieš išlydint, d. A. Gu- 
dzinskas pakalbėjo, nužymė
damas velionio praeitį. 32 
automobiliai lydėjo į kapiny
ną. Nuo kapų visi sugrįžo 
į kliubą ant pietų, kur buvo 
užkviesti per jo šeimyną.

Kriunas mirė sulaukęs 59 
metų amžiaus. Pagal jo tvir
tą subudavojimą, dar galėjo 
gyventi.

Velionis paėjo: Kauno vedy
bos, Kėdainių parapijos, Bit- 
kūniškių vienkiemio.

Amerikoje išgyveno 36 me
tus. Schenectady išgyveno 32 
metu. Dirbo American Loco
motive Company. Taipgi pris
ėjo jam susitikt su ilgom be
darbėm.

Velionis priklausė prie L. 
A. Kliubo, LDS 18 kp. ir 
ALDLD. Parengimams dirbda
vo su noru; sakydavo: ‘Jūs 
dirbkit raštišką darbą, aš 
dirbsiu kitus darbus.” Rėmė 
darbininkų reikalus.

Velionis paliko savo gyveni
mo draugę Oną Mironaitę- 
Kriunienę ir tris išaugusius

Barcelona, Ispanija. — 
Ketvirtadienį vietinėj ka
tedroj buvo laikomos 
šios už žuvusius katalikus 
ir jų kunigus pirmais karo 
metais.

6 d.
Name, 735 Fairmount Ave. 
draugai prašomi dalyvauti ir atsi
vesti naujų narių j kuopą. Apart ki
tų reikalų bus išduotas raportas iš 
įvykusio Kongreso Washingtone už 
Tvarką ir Demokratiją. — Kp. Sekr;

(27-29)

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

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore i-61»l

ClesnentVokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

ir pavienių.

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7171

CHARLES 
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

i
i
I
I

i

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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FRANK DOMIKAITIS 3

Brooklyn Laisvės ’ Name417 LorUher St.

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

Dr. Herman Mendlowitz
33 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDEGIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Tcl. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

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

CTrrrrr
5 
SwtAi

2

irairairairairairaira  wiratrai irairairairairaira

Office Phone
EVergreen 8-1090

Inside Phone
EVergreen 4-6485

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

mi-

NAUJOJE VIETOJE

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd Street Open Day and Night

RHEA

Special Rates per Week
LADIES’ DAYS

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

36-42 Stagg St. Tel.
Varpo Keptuves Keksai

Poughkeepsie, N.
Neva pažangus senatorius 
La Follette taip pat nušne
kėjo, kad sėdėjimo streikai 
esą “neteisėti.”

Washington. — Dešinieji 
senatoriai mobilizuojasi at
mest prezidento Rbosevel- 
to skinamą Fl. H. Robert- 
są kaip federalį apskričio 
teisėją Virginijoj.

, cv/ ik: vuiutui uvi; » «-nv- pi vm i»>v>n

HARRY & JOHN PLATE
I Ave., • Brooklyn, N. Y.

that License No. 
529 has been issued to the undersigned 

Section 76 of 
Control Law at 

of Brooklyn, 
the

NOTICE is hereby Riven that License No. 
GUI 1138 lias been Issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Bevera.ge Control Law at 
7010—3rd Ave.. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to b<] consumed off the_ premises.

7010—3rd

NOTICE is hereby given 
EB 35— :  1___ 1___ 1
to sell beer at retail under 
the Alcoholic Beverage 
1713 Avenue U, Borough 
County of Kings, to be consumed mi 
premises.

MINNIE KRINSKY 
d-b-a I'amous Kosher Delicatessen

1713 Avenue U, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3587 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
140 Court St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

JAMES P. SMITH 
d-b-a Jim’s Restaurant

140 Court St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7468 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1224—8th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

JOHN GALLAGHER 
a-k-a 445—13 St. 

1224—-8th Ave., Brooklyn, N. Y.

Alcoholic

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
HUDSON, MASS.

Am. Liet. Kongresas, Hudson 
Skyrius rengia prakalbas 19-kos m. 
Lietuvos Nepriklausomybės minėji
mui. Įvyks vasario 19 d., 2:30 vai. 
po pietų, H. L. P. Kliubo Svet., 
Kalbės St. Michclsonas, “Keleivio” 
Redaktorius ir V. Zablackas, jau
nuolis sugrįžęs iš Ispanijos. (29-30)

MONTELLO, MASS.
Literatūros Draugijos, 6 kp. susi

rinkimas įvyks pirmadienį, 6 d. va
sario, Liet. Taut. Namo kamba
riuose, 7 vai. vakaro. Visi nariai bū
tinai dalyvaukite, nes turime daug 
svarbių dalykų aptarti. (29-30)

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 susirinkime, pasimokėkite 

duokles. Nekuriu narių duoklės ne-

NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

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

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

NOTARY PUBLIC

ta

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

• • o

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

—1
H
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Telefonas: Humboldt 2-79G4

DR. J. J. KAŠK1AUČ1US
* i

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

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

IlM

B

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Managed by

TEITELBAUM

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

Sun. ail day and night

VARPO KEPTUVE
Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
Vestuvėm ir Parem Yra Skaniausi

' Ai/''-''

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, člelų kviečių, čielų rugių, sen- 
viciam 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 Roll*.

Siunčiame duoną per paštą | kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svori ir kalnas.

Varpas Bakery 3642 Stagg Street Brooklyn, N. Y.



šeštas puslapis šeštadienis, Vasario 4, 1939

Now Wko^g^^Zi 11 h h
kad vaikas pats įkritęs į karš

tą vandenį maudynėj.

Iš BildingŲ Streiko
Bildingų aptarnavimo dar

bininkai streike laikosi soli
dariai. Kitų amatų darbinin
kai, ypatingai drabužių siuvi
mo distrikte, mūru stovi už 
streikierių pečių, miniomis pa
deda pikietuot.

Penktadienio vakarą Hotel 
Center sušauktas special is 
streikierių mitingas svarstyt 
kompromisinį majoro LaGuar- 
dijos pasiūlymą streiką baigt. 
Jame siūloma susitart ant 47 
vai. savaitės. Unija reikalauja 
44 vai. savaitės ir pakelt 
gas po $1 į savaitę.

ai-

Sutrukdė Gerą Darbą
Pasaulinėj Parodoj nebus 

paviliono, kuriame norėta pa
rodyti vokiečių prieš-nazinio 
laikotarpio, taipgi ateities Vo
kietijos kultūra, menas, mok
slas, kokį sutveria Vokietijos 
pabėgėliai. Parodos prez. 
Whalen rekomendavo tą pla
ną atmest dėlto, kad nespė
jama pavilioną užbaigti prieš 
prasidėsiant parodai dėl 
kos lėšų.

sto-

MASPETH, N. Y
Ketvirtadienį, vasario 

Zablackų kambariuose įvyko 
LDS 14 kuopos susirinkimas. 
Narių šiame susirinkime ne
daug dalyvavo. Ir tai blogas 
reiškinys. Ateityje, draugai, 
stengkimės susirinkimus lan
kyti skaitlingiau.

Į sekamą susirinkimą LDS 
14 kuopos valdyba kviečia vi
sus narius dalyvauti. Nes bus 
svarbus susirinkimas ne vien 
tik duoklių atžvilgiu, bet taip
gi turėsime įdomią paskaitą, 
parašytą dr. Margerio. Tema : 
“Sutukimo Reikšmė.” Paskai
ta įdomi ir visi būsite ja pa
tenkinti. Ją išleido LDS Svei
katos ir Apšvietos Komitetas.

Be kitko, LDS 14 kp. paau
kojo $5 “Laisvės” bazarui.

2.

Sunkiai serga gripu “Lais
vės” skaitytojas ir ALDLD 
138 kuopos narys, drg. A. B. 
Arlauskas. Jis užlaiko Andv’s 
Tavern ant Fresh 
(netoli Flushing 
pethe.

Taingi sunkiai 
Ona Kalvaitienė, 
kuopos veikėja.

Linkime draugams greito 
pasveikimo.

Pond Rd.
Ave.), Mas-

susirgo drg.
ALDLD 138

Rep.

Saugo Ligoninių Budžetą
Majoras LaGuardia perspė

jo Miesto Tarybą, kad reikės 
apkarpyt siūlbmą sekamiem 
metam miesto budžetą, tačiau 
pareiškė, kad jokiu būdu ne
galima mažint paskyras ligo
ninėms, švietimui, sveikatai; 
taipgi parkų ir policijos de- 
partmentams.

Darbietis Quill įteikė Tary
bai rezoliuciją prieš Wicks bi- 
Jių, esamą valstijos seimelyje. 
Ji pavesta Įstatymdavystės 
Komisijai.

VISI DALYVAUKITE SUTIKIME BALIO KILO IR 
KITŲ IŠ ISPANIJOS GRĮŽTANČIŲ KOVOTOJŲ

Grįžta Laivu Harding, šeštadienį, Vasario 4-tą

šiandien, vasario 4-tą, grįž
ta iš Ispanijos penkta grupė 
Lincolno Brigados veteranų po 
paleidimo iš Ispanijos Tarp
tautinės Brigados, šioj grupėj 
yra 92 didvyriški demokrati
jos gynėjai. Daugelis iš jų 
sunkiai sužeisti, daug paauko
ję gynime liaudiškos Ispani
jos nuo įsiveržėlių Mussolinio 
ir Hitlerio fašistų.

Sutikime juos audringai, 
masiniai. Parodykime įverti-

nimą jų didžios aukos, nes juk 
ir gyvastį jie buvo pasirįžę pa
dėt, kaip padėjo šimtai jų 
draugų. Sykiu pareikšime ir 
protestą prieš embargo, kuris 
stiprina fašizmą Ispanijoj ir 
čionai, Amerikoj.

Laivas Harding sustos prie 
West 18th St., N. Y. Laikas 
skelbiamas 1 :30 po pietų, ta
čiau, kam galima, atsiklauski
te prieš vyksiant, nes kartais 
įvyksta mažų pakaitų dėl ne
palankaus oro.

Iš Lietuvos Kumpiai, Baravykai ir Agurkai “Laisves” 
Bazare Parsiduos žemom Kainom

Penktadienio vakare, 10-tą 
d. vasario (Feb.) visokio mai
sto produktai bus parduoda
mi nepaprastai žemom kai
nom.

“Laisvės’ 
11, 12 ir 
rio (Feb.) 
Palace, 16 
Brooklyne.

Kiekvieną vakarą bus puiki 
muzikalė programa ir kiekvie
ną vakarą bus šokiai.

Dėl platesnių informacijų 
apie bazarą prašome perskai
tyti skelbimą šioje dienraščio

Komunistai New Yorko Ap
skrityje esą pasirjžę garbingai 
užbaigt savo kvotą partijos ir 
spaudos budavojimo vajuje, 
kuris yra pratęstas iki 27 va
sario.

Apskričio kvota buvo $135,- 
000. Sukelta $110,000. Jie ža
da ant žūt-būt sukelt likusius 
25 tūkstančius dolerių.

Parama Ispanijai

Jaunų Komunistų Lygos N. 
Y. Valstijos konvencija įvyks 
10-12 dienomis šio mėnesio, 
New Yorke. Atstovaus 10,000 
jaunimo.

GRAND CHAIR CORP
A. PETRAITIS

409 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y,

’ Bazaras bus 10, 
13 dienomis vasa- 
Brooklyn Central 

Manhattan Avė.,

Atydai Liet. Am. Piliečių 
Kliubo Nariu

Man rodosi, būtų laikas pa
galvoti ir viešai pasitarti apie 
ateitį ir visą likimą mūsų kliu- 
bo, nors esu girdėjęs nuo ne
kuriu draugų : “Nori ką pasa
kyti, kalbėk ant susirinkimo.” 
Tas gal būt vienaip ir teisybė, 
jeigu aš kalbėčiau apie viduji
nius kliubo reikalus. Bet ka
dangi čionai yra maždaug 
viešas reikalas, ir tokis reika
las, katras paliečia mūsų jau
nimą, tai aš manau, 
bus pro šąli pranešti 
nėr laikraštį. Tegul 
likimu mūsų kliubo 
jaunimas.

kad ne- 
apie tai 
susidomi 
ir mūsų

Isidore Koota, 28 m., turė
jęs brokerio raštinę 80 Broad 
St., New Yorke, nuteistas 
dviem ir pusei metų Sing Sing 
kalėjimo už nusukimą $50,- 
000 įdėlių.

laidoje ant ketvirto puslapio.
Turime džiaugsmo pranešti, 

kad šiame “Laisvės” bazare 
turėsime daug iš Lietuvos im
portuotu maisto produktų: 
kumpių; džiovintų baravykų 
ir agurkų.

Šiuom kartu dovanų gavo
me sekamai:

Ignas Sutkus, Bar & Grill— 
451 Grand St., duoda bačka 
alaus, ir žada ateit į bazarą, 
padėt ją išgert.

J. Gasiunas, brooklynietis, 
“Laisvės” bazarui aukojo $1.

J. Lipsevičius, iš Newarko, 
$1.

Liuteriečiai Kviečia
Pasilinksminti

Dr. Martin Luther Draugija 
kviečia jaunuolius ir suaugu
sius lietuvius pasilinksminti 
jos 33-me metiniame baliuje šį 
vakarą, šeštadienį, vasario 
4-tą, Grand Paradise salėje, 
318 Grand St., Brooklyne. šo
kiams grieš šauni Geo. Kaza
kevičiaus orkestrą. Iš anksto 
perkant bilietas 25c., prie du
rų 30c.

Dalvkas yra tame. Nors mū
sų kliubas ir turi apie 450 ar 
daugiau nariu, bet pastarai
siais metais mes gauname ne- 
daugiausia nauju narių. Ko
dėl? Atsakymas aiškus. Už
tai. kad neatvažiuoja žmonių 
iš mūsų tėvvnės Lietuvos. Ir 
ieigu mes dar ilgiau tain lauk
sim, tai mūs orranizaciia pri
eis prie krizio. Bet mes mali
me to pedasileisti. Yra išeii- 
mps. čia, m ūsu mieste, vrą 
d an n- mūcn įminimo, tik reikia 
mokėti, kaip prie to Jaunimo 
prieitaikrti. kaip fa jaunimą 
netraukti, kad iis pritartų 
mūsų klipbni. kad jaunimas 
būto nariais mūsų kliubo.

Dabar, kaip • jaunimą pa
traukti. kad iis simpatizuotų 
mf>«” kliubui?

Pirmiausia, reikia sutverti 
tam tikrą jaunimo organizaci
ją arba jaunimo sporto kliu- 
bą, kur galėtų priklausyti, 
kaip jaunikaičiai, taip ir jau
nos merginos-mergaites. (čia 
aš kalbu apie jaunimą, kuris 
dar neturi 21 metų.) Pirmiau- 
sis dalykas, reikia įsteigti vi- 

. šokių pasilinksminimų grupes, 
kaip tai: baseball, football, 
basketball tymus ir kitokiu 
sportų. Toliau sutverti daini
ninku. choristu ir solistu kuo
pas; muzikantu, o gal būt ir 
visą beną ir daugeli visokių 
sportų ir žaislų. Tokiu būdu 
patraukę po savo puse būrelį

jaunuomenės, mes galėsime 
laukti šviesesnės ateities. Tai
gi, draugai, aš jums pranešiau 
apie šitą dalyką, kad kiekvie
nas narys susidomėtų tuo rei
kalu ir atėję į susirinkimą 
išreikštumėt savo minti.

Narys.

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 del platesnių informacijų.

(28-29)

33-čias

Metinis Balius
Rengia

DR. MARTIN LUTHER 
DRAUGYSTĖ 

šeštadienį
Vasario 4 February

R
Grand Paradise Svetainėj

318 Grand St., kamp. Havemeyer 
Brooklyn, N. Y.

PRADŽIA 7:30 V. V.
Muzika Geo. Kazakevičiaus 

Įžanga:
Perkant bilietą Išanksto 25c; 

prie durų 30c.

Drg. M. Maželienė atvežė 
pundą drabužių atvykdama į 
LDS 1-mos kuopos susirinki
mą.

Visi turinti nuliekamų dra
bužių prašomi be atidėliojimo 
atvežti Mot. Apšvietos Kliu
bo Komisijai, “Laisvės” salėn. 
Jie dabar labai reikalingi.

Ispanijai Gelbėt Komitetas 
pereitą šeštadienį 17 tonų 
drabužių, maisto ir vaistų iš
siuntė Ispanijai laivu, o $8,- 
700 pasiuntė kablegrama Pa
ryžiuje esančiam savo sky
riui, kad ant vietos supirktų 
būtiniausių dalykų ir skubiau
siai pristatytų Ispanijon, nes 
stoka maisto ir medikamentų 
buvo be galo kritiška. Drabu
žių taip pat labai trūksta, šal
čiai skina aukas tarp mažai 
apsirengusių benamių. Jų na
mus sugriovė Hitlerio ir Mus
solinio fašistų-bombos.

didelių ginčų, švietimo 
klausimais šalininkai 

Taryboj laimėjo tiek, 
kad tą klausimą svarstys
perintendentų taryba.

Po 
lyties 
Šviet.

SU-

ŽIAURUS TĖVAS

teismabutin
Pro

John Strachen, New Yor
ke, sulaikytas po $15,000 kau
cijos, kada jo 3 metų sūnelis 
Jimmy atneštas
su mėlynėm ant veido, 
užtinusias lūpas, vaikutis ban
dė dainuot, kad sužalojimas 
neatrodytų taip blogu ir tei
sėjas nebaustu tėvą. Teisėjas 
ir kiti teismabutyje verkė.

Tėvas vaikutį taip sužalojęs 
ir suraišiojęs už prišlapinimą 
lovos jam su žmona išėjus ju- 
din. Jo žmona, vaikučio mo- 
čeka, pašaukė policiją suval
dyt žiaurūną,'

Policija atnaujinsianti tyri
mą priežasčių vyresnio sūne
lio mirties, 1935 m. Jis buvo 
nušutintas. Tėvas tada sakė,

Vincas <J. Dai nora
------- ;------ -------------- APTIEKORIUS -____ -
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DAUNORO Cold & Grippe Powders nu
ramina karštligę ir galvos skaudėjimą iš 

priežasties slogos—šalčio

Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

REIKALAVIMAI
Reikalingas apšildomas kambarys, 

apmokamas arba pagelbėsiu prie na
mų. Kas turite, meldžiu pranešti: 
Mrs. A. Sutkus, 216 Johnson Avė., 
Brooklyn, N. Y. Tel.: Evergreen 
4-7537. Šaukite po 3-jų po piet.

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

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

Kitchen Sets
Tel. Evergreen 7-8451

Tel. Stagg 2-2173Įsteigta 1892

ROBERT LIPTON •
Jeweler—Laikroddžiai—Brangakmeniai •

701 GRAND ST arti Graham Ave. BROOKLYN •

Parduoda naujus ir taiso laikrodžius ir brangakmenius •

GRADUATION SPECIALS

Graduation Rings (gryno aukso žiedai)

Wrist Watches (rankiniai laikrodėliai) nuo

Kryžiukai ir lakotai su lenciūgiukais nuo

Waterman Fontaninės Plunksnos ir Palteliai nuoBROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842

Gaminam Valgius Amerikoniško ir 
Lietuviško Stiliaus, čia taip pat 
galima gauti Amerikos išdirbinio 

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat 
Savininkas

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Mateušas Simonavicius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

SKELBKITCS “LAISVĖJE

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blogas nuo Hevves eleveiterlo stoties

$1.50
$1.50

Už mažus rankpinigius duodame ant tokių išmokėjimų 
kokius jūs patys pasirenkate

MPĄSjNORJH . 4XR? GATvftSį^L

NEW YORK CITY, N. Y, 

KONCERTAS ir BALIUS
Ruošia Rusų, Lenkų, Lcinko 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 Magikai; (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

(C
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Manhattan Liquor Store
264 Grand St. Brooklyn, N. Y.

(Kampas Roebling St..) 
Tel. EVergreen 7-1645 License No. L. 886

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

Manhattan Liquor Store

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

Didžiausias Pasirinkimas Visokių Rūšių Gėrimų

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

Didžiausia Drabužiy Krautuve 
Williamsburgh’e Skelbia Savo 

February Clearance Sale 
(Išpardavimą nužemintom kainom)

Vyry ir Jauny Vyry Paltų

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

Bi kurie $35 iki $45 vertės puikiausi darbo paltai (Over
coats) ištisai rankų darbo ir tikrai vilnoniai po $27.50 

Visi vyrų ir Jaunų Vyrų Siūtų kainos yra nužemintos 
sulyg aukščiau nurodymo.

HENRY NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave

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

/




