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Penktadienio “Laisvėje” 
dr. A. L. Graičiūnas smar
kiai pliekia tuos lietuvių
laikraščių redaktorius, ku
rie spausdina nesąmones 
apie Sovietų Sąjungą.

Jis jiems kerta: “užsida
rę keturiose sienose ir ne
matot, kad skaitytojai jūsų 
laikraščių išaugo iš kūdi
kystės laikų mąstymo!”

Jfc # M=
Nežinau, daktare, ar jie 

tą mato ar nemato, bet vie
nas aišku: jie serga neapy
kantos Sovietų Sąjungai li
ga. Jie ta liga serga per 
virš 20 metų ir užuot išgy
ti, dar vis labiau kamuoja
si. Maža tebėra vilties, kad 
jie kada nors išsveiks.

O gal dr. Graičiūnas, kai
po gydytojas, dar turi vil
ties?

* * *
Pereitą šeštadienį teko 

būti Bostone ir dalyvauti 
Lietuvių Komunistų Dis- 
trikto suruoštam bankiete. 
Jis buvo gražus ir pasek
mingas. Be to, padaryta 

t Agitacijos Fondui pinigų.
Dorchesterietis d. Buze- 

vičius (Buzak) priėjęs prie 
manęs ir sako:

—Šia poradolerinė—duok 
tai įstaigai, kuriai labiau
siai reikalinga.

Aš juos atidaviau Agita
cijos Fondui.

* Ms *
» <

Kalbėjausi su visa eile
♦ Amerikos Lietuvių Kongre

so Bostono Skyriaus veikė
jų. Jie gražiai ir pasekmin
gai ten veikia. Net dėl tos 

; rezoliucijos, dėl kurios tiek 
daug triukšmo kėlė “Nau
jienos,” jie susitaikė ir nu
tarė to klausimo daugiau 
niekur nebekelti.

Tai parodo, kad tiems 
žmonėms — tiek socialis
tams, tiek komunistam, tiek 
nepartiniams — rūpi ben
dras darbas, bendri demo
kratijos gynimo reikalai, o 

‘ ne bendrų jėgų skaldymas.
Svarbu priminti ir tai, 

kad jie yra įsitikinę, jog 
trockistai — Stilsonas su 
Strazdu, — atėjo į Ameri
kos Lietuvių Kongresą jį 

, ardyti, o ne stiprinti.
* * *

Gražiai į pažangių žmo
nių judėjimą žiūri ir p. A. 
J. Kupstis, kuris nesenai 

, tapo paskirtas federalės
vyriausybės namų įkainuo- 

; toju.
Kada pamatai, kaip pa

žangūs biznieriai, profe- 
# sionalai ir darbininkai eina 

ir dirba išvien, labai smagu 
darosi!

* « *

Gerai daro Franci jos se
natorius Marcelius Cachin 
ragindamas sušaukti An
trojo ir Trečiojo Interna
cionalų vadus bendron kon- 
ferencijon Ispanijos res
publikai gelbėti.

Dar yra galimybių Ispa
nijos respubliką apginti, jei 
tik būtų suremtos viso pa
saulio pažangių žmonių jė
gos. * * *

Aleksis Tolstojus ir My
kolas šolochovas, du žy
miausi rusų rašytojai, pri-

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

No. 31 Telefonas STagg 2-3878.

Italijos Armija Pa
siliksianti Ispani
joje ir po Karo _ H------------

Roma. — Italijos sutartis 
su Anglija sako, kad Italija 
“atšauks” savo kariuomenę 
iš Ispanijos, kaip tik baig
sis ten karas. Bet Virginio 
Gayda, išreikšdamas Mus- 
solinio mintį, rašo įtakinga
me fašistų laikrašty “Voce 
d’Italia,” kad nei Italijos, 
nei nazių kariuomenė netu
ri pasitraukt iš Ispanijos 
žemės, kol bus ten tvirtai 
įdrūtinta generolo Franco 
valdžia ir kol bus sunaikin
ti visi “raudonieji.”

Tas Mussolinio laikrašti
ninkas pasakoja, kad jeigu 
Italijos juodmarškiniai ap
leistų Ispaniją, kaip tik 
baigsis ten karas, tai esą 
galėtų vėl kokia priešfašis- 
tinė šalis padėt raudonie
siem sukilt prieš generolą 
Franco.

Todėl Italijos armija tu
rinti pasilikt Ispanijoj, iki 
bus pilnai užtikrinta fašis
tam ne tik karinė, bet ir po
litinė pergalė.

(Tokiais pareiškimais 
Italijos fašistai parodo savo 
tikslą, kad jie rengiasi pa
silikt Ispanijos žemėse ne
ribotą laiką, arba visai už- 
valdyt tūlas Ispanijos sri
tis, ypač Balearic salas.)

Lietuva Nubaudė Išnie
kinusius Vytį Nazius
Klaipėda, sausio 25 d. — 

Lietuvos valstybės ženklą 
Vytį Smalininkų pašte už
tepusius smala Skėrį, Reškę 
ir kitus Klaipėdos teismas 
nubaudė iki šešių mėnesių 
kalėjimo.

Lenkai Panaikino Eilę Bylų 
Už Lietuviškų Veiklą

Vilnius, vasario 3d. — 
Pastaruoju laiku lenkai nu
traukė eilę bylų Vilniaus 
krašto lietuviams už lietu
višką veikimą.

Federacijos Vadai šaukia 
Išmest Raudonuosius Mo

kytojų Lokalus

Miami, Florida. — Ame
rikos Darbo Federacijos 
Taryba įsako išbraukt iš 
Mokytojų Federacijos visus 
tuos mokytojų lokalus, kur 
“viešpataują komunistai.” 

imti į Sovietų Mokslo Aka
demiją.

Abu pasižymėję rašyto
jai. Abu plačiam kultūriš
kam pasauliui žinomi. Abu 
verti akademiko vardo.

Tai įvertindami, Sovietų 
mokslininkai ir uždėjo ant 
jų galvos tą garbingą vai
niką.

Brooklyn, N. Y., Antradienis, Vasario (Feb.) 7, 1939

Gen. Franco Atšaukiąs 
Italą Juodmarškinius 
Nuo Francijos Sienos
Perpignan, Franci j a. — 

Francūzų vyriausybė pra
nešė generolui Franco’ui, 
kad jinai bijo, jog Italijos 
juodmarškinių divizija gali 
įsibriaut iš Katalonijos į 
Franci ją, kada ta divizija 
pasieks Francijos sieną. 
Todėl, sakoma, gen. Franco 
atšaukęs italų juodmarški
nius iš to ruožo, kuris rube- 
žiuojasi su Franci j a.

Gen. Franco pasikvietė 
Francijos karininkų komi
siją parodyt jai, kad fašis
tai nestatą tvirtovių prieš 
Francijos sieną.

Taip fašistų ; komandie- 
rius pradėjo rodyt manda
gumą Francijai todėl, kad 
Francūzų valdžia jau pa
siuntė savo “neoficialius” 
atstovus į fašistų “sostinę” 
Burgosą tartis dėlei ryšių 
sumezgimo tarp Francijos 
ir fašistų valdomo Ispani
jos ploto.

MARTIN YRA TIK ĮNAGIS 
SKEBININKO AUTO. FA

BRIKANTO H. FORDO
Tarrytown, N. Y.— Vice

pirmininkas CIO Jungtinės 
A u t o m o b ilių Darbininkų 
Unijos, Wyndhamas Morti- 
meris sugrąžino atgal pen
kis Tarrytowno lokalo va
dus, kuriuos buvo išbrau
kęs Homer Martin, unijos 
išdavikas, buvęs jos pirmi
ninkas, bendradarbis ske- 
bininko fabrikanto H. For
do.

Mortimeris pranešė, kad 
valdyba Jungtinės Automo
bilių Darbininkų Unijos 
įteikė skundą valdiškai Dar
bo Santikių Komisijai prieš 
H. Martiną, kad jis darė 
slaptus sąmokslus su H. 
Fordu prieš uniją.

Martin dabar paskelbė 
neva suvažiavimą neskait
lingų savo šalininkų, žino
damas, kad visos unijos su
važiavimas kovo 20 d. ga
lutinai išmes jį iš unijos.

Dideli Ohio Upės Potviniai 
Išvijo 30,000 Žmonių

Cincinnati, Ohio. — Čia 
Ohio upė pakilo 54 pėdas 
aukščiau vidutinio savo ly
gio. Potviniai šios upės ir 
įplaukiančių į ją mažesnių 
upių išvijo iš namų 30,000 
žmonių Ohio, Kentucky, 
West Virginia ir Penna, 
valstijose.

Šiuose potviniuose, kiek 
žinoma, žuvo jau 6 žmonės.

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

ISPANIJOS PREZIDENTAS MANUEL AZANA 
REIKALAUJĄS PASIDUOT FRANCO’U1(?)

Bet Premjerais Negrin Pasiryžęs Tęst Karą prieš Fa
šistus Centralinėję Ispanijoje

Perpignan, Franci j a, vas. 
6. — Su Ispanijos respub
likos premjeru Negrinu 
pervažiavo į Franci ją ir ke
turi jo ministerial: Hospi- 
talitet, Gonzalez, Pena ir 
Saiz.

Pranešama, jog, persikė
lęs Franci j on, Ispanijos 
prezidentas Manuel Azana 
“reikalaująs, kad Negrino 
ministerių kabinetas tuo- 
jaus atšauktų liaudiečių ka
rą” ir pavestų generolui 
Franco’ui likusiąją dalį Is
panijos respublikos.

Pirmiau buvęs Ispanijos 
premjeras Jose Girai, Kata
lonijos valdybos pirminin
kas Luis Companys, perva
žiavę Francijon, ir “dauge
lis” Negrino kabineto na
rių, pasak Associated Press, 
taipgi būk spirią Negriną 
tuoj pasiduot fašistam.

Fašistai Užėmė Bąla
mos ir Seo de Urgel, 
Katalonų Miestelius
Barcelona, Ispanija.—Fa

šistai Katalonijoj užėmė 
Palamos miestelį prie Vi
duržemio Jūros ir Seo de 
Urgel, susisiekimų centrą 
šiaurėje, prie Andorros ru- 
bežiaus.

Fašistai sako, kad res- 
publikiečiai sunaikino tiltus 
ir fabrikus pirm pasitrauk
dami iš Geronos miesto; 
bet už trijų mylių į šiau
rius nuo Geronos jie dar 
kanuolėmis apšaudo fašis
tų pozicijas.

Generolo Franco kores
pondentai buvo pranešę, 
kad fašistai jau šeštadienį- 
sekmadienį užėmę Figue- 
ras, 15 mylių nuo Franci
jos sienos. Bet pagal New 
Yorko Times koresponden
to pranešimą, respublikie- 
čiai tebegina Figueras, dar 
šiuos • žodžius berašant.

EXTRA!
NELEIDO NEGRIN UI 

SKRIST Iš FRANCIJOS 
Į ISPANIJĄ

Perpignan, Franci j a, vas. 
6. — 20,000 Ispanijos res- 
publikiečių kareivių jau 
perbėgo iš Katalonijos į 
Franciją; bėgą ir kiti.

Ispanijos ministeris pir
mininkas Negrin norėjo 
lėktuvu skrist iš Francijos 
į centralinę Ispaniją tęsti 
kovą prieš fašistus; bet 
Francijos valdžia neleido; 
sako, jeigu nori skrist, tai 
grįžk į Kataloniją ir lėk sau 
iš ten.

Meadowmere Park, Long 
Island, N. Y.—Įlūžus upe
lio ledui prigėrė du vaikai.

Bet premjeras Negrin su 
užsienių ministerių J. Al. 
del Vayo ir kitais yra pasi
ryžę tęst karą centralinėje 
Ispanijoje prieš fašistus. 
Ten respublikos valdžia dar 
turi ketvirtadalį viso Ispa
nijos ploto su tokiais did
miesčiais, kaip Madridas ir 
Valencija.

Ispanijos prezidentas M. 
Azana, kaip sako jo tarnau
tojai, “jau visiškai nutrau
kęs ryšius” su respublikos 
ministerių pirmininku dr. 
Negrinu.

Pranešama, kad su Aza- 
nos automobiliais pervažia
vę į Franci ją ir keli trokai 
prikrauti aukso, sidabro ir 
meno-dailės kūrinių.

(M. Azana niekad nepa
rodė jokio pasiryžimo ar 
vadovybės kare prieš fašis
tus. Jis tuo tarpu dažnai 
gyveno klioštoriuose.)

150,000 Liaudiečių 
Pereisią iš Katalo

nijos į Franciją
Perpignan, Franci j a. — 

Pasak Associated Press, tai 
visa 200,000 armija Ispani
jos respublikiečių traukiasi 
atgal ištisame Katalonijos 
fronte, ir fašistai tikisi šio
mis dienomis užvaldyt li
kusį Katalonijos sklypą, 
jau tik tokio dydžio kaip 
mažiukė Rhode Island vals
tija, Amerikoj.

Pranešama, kad kokie 
150,000 respublikos kariuo
menės pereisią per sieną į 
Franciją; ir Francūzų val
džia leisianti jiem pereit; 
tada juos nuginkluosianti ir 
duosianti pasirinkt, katrie 
norėtų plaukt j respubliki
nę centralinę Ispaniją, o 
katrie į fašistų užvaldytą 
plotą.

Didelė dauguma liaudie
čių lėktuvų perskrido iš 
Katalonijos į centralinę Is
paniją, o 28 į Franciją. Nu- 
sileidusieji Franci jo j liau
diečių lėktuvai buvo už
grobti Francūzų vyriausy
bės.

Japonų Bombininkai Išžudė 
600 Nekariškių Žmonių
Chungking, Chinija.—Ja

ponų lakūnai šimtais pade
gančių bombų naikino 
Wanhsien, Kewiyang ir Yi- 
shan miestus, ir užmušė 
600 nekariškių gyventojų, o 
sužeidė kelis kartus dau
giau. Jie, be kitko, sudaužė 
ir francūzų katalikų baž
nyčią Wanhsiene.

Brooklyn, N. Y., vas. 6.— 
Nežinia kas nušovė A. Sici
liano ir C. Lattano ir jų
dviejų šunį, Bergen St.

D. Federacijos Vadų 
"Pataisymai” -- Pavo- 
jus Visom Unijom

Ispanijos Respublika 
Atlygina Francijai už 
Pabėgėlių Užlaikymą
Perpignan, Franci j a.—Is

panijos respublikos valdžia 
žadėjo atlygint Francijai 
už užlaikymą 150 tūkstan
čių civilių žmonių ir kariš
kių, kurie pabėgs nuo fašis
tų iš Katalonijos į Franci
ją. Tai Francūzų valdžia ir 
atidarė savo rubežių tiem 
bėgliam, per Le Perthus ir 
Cerbere.

Be kitų, eina į Franciją 
4 iki 5 tūkstančių liuos- 
norių kovotojų, kurie dar 
buvo užsilikę Ispanijos res
publikoj, bet jau senai bu
vo atšaukti iš karo fronto.

R e s p u b 1 i kos kareiviai 
persivaro į Francijos pusę 
savo trokus ir net kanuoles, 
bet ten visi yra grynai nu
ginkluojami, kaip tik perei
na per sieną.

Nežinia, ką Franci ja da
rys su atimamais iš jų gin
klais ir kitais kariniais 
įrengimais.

FRANCIJA RAGINA FAŠIS
TUS GREIČIAU UŽIMT 

VISA KATALONIJĄ
Perpignan, Franci j a. — 

Ispanijos premjeras dr. J. 
Negrin su keturiais savo 
ministeriais buvo pervažia
vę į Franciją pasitart kas 
liečia priėmimo pabėgėlių iš 
Katalonijos. Paskui prem
jeras Negrin sugrįžo į Ka
talonijos miestelį Junquera, 
arti Francijos rubežiaus. 
Jis būsiąs Katalonijoj, kol 
fašistai neužimsią paskuti
nio žemės sklypelio tenai, 
kaip praneša N. Y. Times 
korespondentas.

Perpignan, Franci j a. — 
Manuel Azana, Ispanijos 
respublikos prezidentas, at
vyko Francijon, girdi, “pra
šyt Francūzų ir Anglų val
džių pagelbos kariuomenei 
ir žmonėms Ispanijos res
publikos” (kaip pranešama 
newyorkinei spaudai).

Bet Francijos vyriausy
bė kreipėsi su prašymu į 
generolą Franco, kad jis 
kuo greičiausiai užimtų lie
kamąjį respublikines Kata
lonijos ruožą. Sako, tada 
Francijai pasidarytų leng
viau išspręst klausimą pa
bėgėlių iš Katalonijos. 
Francūzų valdininkai nuro
dinėja fašistam, kad liau- 
diečiai Katalonijoj vis tiek 
“negalį” daugiau priešin
tis.

ORAS
Šiandien būsią lietaus.

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

Washington. — Senato
rius D. I. Walsh, “demokra
tas,” įnešė kongresui žalin
gus pataisymus Šalies Dar
bo Santikių Įstatymo. Tie 
pataikymai yra sumanymas 
Amerikos Darbo Federaci
jos yądų, ir jie siūlo štai 
ką:

Duot samdytojams teisę, 
kada jiem patinka, paskelbt 
darbininkų balsavimus, kur 
darbininkai pasisakytų, ko
kios unijos jie nori kaip sa
vo atstovės deryboms su 
bosais;

Leist samdytojams bile 
kada per teismus išreika- 
laut, kad unijos išduotų sa
vo narių sąrašus ir kitus 
dokumentus.

Siūlydami šitaip “patai
syt” Darbo Santikių įsta
tymą, Federacijos vadai 
siekia pravest darbininkų 
balsavimus ne pagal visą 
pramonę, bet pagal atski
rus amatus - amatėlius, ir 
taip suardyt CIO unijas.

Bet jeigu kongresas pri
imtų šiuos Darbo Federaci
jos vadų “pataisymus,” tai 
kirstų smūgį ne tik unijoms 
priklausančioms prie Indus
trinių Organizacijų Kon
greso, ale ir Federacijos 
unijom, sako CIO Centras.

Klaipėdos Naziai Sveiki
nasi Hitleriškai

Klaipėda, vasario 3d. — 
Nuo sausio 31 dienos Klai
pėdos vokietininkai pradėjo 
sveikintis “Heil Hitler” 
(Tegyvuoja Hitleris!) Tuo 
pačiu laiku klaipėdiškė na
zių vyriausybė iš antspau
dų pašalino Lietuvos vals
tybės ženklą Vytį.

Baltijos Valstybės Tvirtina 
Neutralumo Pagrindus

Kaunas. — Nuo vasario 
1 iki 3 dienos vykusi devin
toji Baltijos Santarvės kon
ferencija patvirtino neutra
lumo (bepusiškumo) nusi
statymą, padėjusi tvirtes
nius pagrindus Baltijos 
valstybių tarpusaviam su
siartinimui.

Chinu Partizanai Sunaikino 
Daugius Japonų

Shanghai, Chinija.— Chi- 
nų partizanai išžudė visus 
japonų kareivius Hunchao, 
arti Shanghajaus, 'nukovė 
daugį japonų Pootunge, su
naikino 200 japonų arti 
Changshos, išžudė japonų 
būrį ties Soochowu, ir pa
grobė 70 kulkasvaidžių, 
daugį šautuvų ir 328,000 
kulkų.

!
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Dideli Sovietų Atsiekimai
Minint penkiolikos metų Lenino mir

ties sukaktį Maskvoje Didžiajame Teat
re įvyko masinis susirinkimas. Draugas 
A. S. Ščerbakovas pasakė ilga kalbą, ku
rioj įrodė, kaip Lenino mokslas perga
lingai žygiuoja pirmyn. Jis sakė, kad 
Rusija buvo viena iš labiausiai atsili
kusių kraštų ekonominiai ir kultūriniai, 
o dabar stovi priešakyje kitų šalių. Se
niau Rusijoj negamino nei traktorių, nei 
lėktuvų, nei kombainų, nei masiniai įvai
rių žemės ūkio mašinų, nei kitų tech
nikinių dalykų. Dabar Sovietų šalis dau- 
gelyj šakų gaminime mašinerijos užima 
pirmą vietą pasaulyj.

1938 metais Sovietai pagamino virš 
15,000,000 tonų špižo (čygūno); 18,000,- 
000 tonų plieno; apie 13,500,000 tonų ro- 
liuoto metalo; virš 50,000 traktorių; per 
200,000 automobilių ir 23,000 kombainų.

Prie caro Rusijoj viešpatavo virš 18,- 
000,000 atskirų valstiečių 'ūkių, kur že
mė buvo apdirbama senovišku būdu, at
silikusiai ir mažai išduodavo vaisiu. 
Dabar Sovietų Sąjungoj viešpatauja ko- 
lektyvis žemės apdirbimas, kur valstie- i 
čiai susijungę ir bendrai apdirba laukus 
naudodami įvairiausias mašinas.

1938 metais Sovietų Sąjungoj buvo 
250,000 kolchozų; 6,344 mašinų ir trak
torių stotys; 474,500 traktorių; 150,000 
kombainų; per 170,000 automobilių ir 
automobilinių sunkvežimių tik kolchoz- 
ninkų naudojamų; šimtai tūkstančių 
traktorinių plūgų, kuliamų mašinų ir 
milionai įvairiausių kitų mašinų, kaip 
tai sėjimo, sodinimo, apkasimo, gruntų 
laužymo ir kitų.

Sovietų šalies atsiekimai dideli. Šalis 
turtinga, išaugo miestai, išbudavota di
džiausi pasaulyj fabrikai ir dirbtuvės, 
kalnai ir žemė turi daug gerybių, tas 
viskas suteikia pilniausią galimybę sėk
mingai išbudavoti socializmą ir nuo jo 
eiti pirmyn, šalis apsupta kapitalistinių 
ir fašistinių valstybių. Ji turi būti pa
sirengus apsiginti.

Drg. Ščerbakovas sakė: “Kad apsau
gojus socializmą nuo priešų užpuolimo, 
kad jų užpuolimą ant mūsų šalies pa
vertus į jų pačių sumušimą ir pražūtį, 
tai Sovietų Sąjungai reikalinga galin- 

• ga, gerai išlavinta, pastovi armija, rei
kalinga įvairių rūšių armija, gerai iš
lavinta ir apginkluota...

“Ir kaip galinga Sov. Sąj. Raudonoji 
Armija, tai to liudininkais buvo visas 
pasaulis keletas mėnesių atgal. Visi pa
mena mūšius prie Kashan ežero, kada 
Japonijos generolai bandė Sovietus iš
provokuoti į karą.

“Manau, kad visas pasaulis persitikri
no, kad bolševikų žodžiai nesiskiria nuo 
darbų. Kartą tautų vadas drg. Stalinas 
pareiškė: “Nei vieno colio savo žemės 
neatiduosime,”—taip ir bus. Japonai sa
murajai patyrė, ką reiškia Sovietų gink
lai.

“Mūsų artilerija į griuvėsius pavertė 
japonų, artileriją, sudaužė jų apkasus. 
Mūsų tankai krušino japonų apkasus ir 
tai, kas ten buvo. Mūsų kulkasvaidžiai 
švino lietum pylė į japonus. Mūsų pės
tininkai dabaigė kanuolių ir lėktuvų 
pradėtą naikinimo darbą.' Ant Zaozior- 
naja kalno ir vėl plevėsuoja raudonoji 
vėliava. Japonai išgrūsti!”

Sovietų Sąjungos dideli atsiekimai. 
Jos piliečiai turi ką ginti ir turi kuom 
ginti!

Nauji Japonų Blofai
Nesenai mes rašėme, kad Tolimuose 

Rytuose gali vėl būti susikirtimų tarpe 
Sovietų Sąjungos ir plėšikiškos Japoni
jos. Dalykas tame, kad Sovietai atsisa
ko senomis sąlygomis žvejojimo plotus 
išrandavoti japonų žvejų kompanijoms. 
Japonijos imperialistai gyrėsi, kad jie 
siųs karo laivus apsaugojimui savo kom
panijų žvejojimo. Bet matyti, kad jie bi
jo, idant Sovietų karo laivai, submari- 
nai ir orlaiviai neišpiltų jiems kailį, taip, 
kaip Raudonoji Armija išpylė prie Ka
shan ežero.

Todėl Japonijos — Manchukuo karo 
provokatoriai išprovokavo eilę susikirti
mų ant Sovietų ir Mandžurijos sienos. 
Kelios dienos atgal japonai buvo užėmę 
Arguno upėj Sovietų salą, bet jie iš ten 
buvo išgrūsti. Japonai kelis kareivius pa
liko užmuštais. Dabar iš Japonijos ir 
Manchukuo skelbia, būk per keturias 
dienas ėjo tarpe Sovietų ir japonų mū
šiai ir japonai “laimėję.” Mūšiai buvo 
Mengoskili srityj, apie 60 mylių į šiaur
ryčius nuo Manchuli. Žinoma, tai naujas 
japonų blefas ir pasigyrimai “laimėji
mais.” Visi pamenam, kaip japonai begė
diškai melavo, kad jie dešimtimis naiki
na Sovietų lėktuvus ir tankus prie Ka
shan ežero, kad jie laiko užėmę Zaozior- 
naja kalną. Tikrumoj viskas buvo at
bulai. Tada Raudonoji Armija sukruši- 
no japonų jėgas rugpjūčio 6 dieną ir at
siėmė Zaoziornaja kalną, o mūšių nu
traukimas įvyko 12 dieną. Reiškia, ne 
Sovietų armija atakavo be pasisekimo 
kalną, bet japonai per šošias dienas vėl 
bandė jį užimti ir kiekvienu kartu buvo 
sumušti. Taip ir dabar, ne Sovietų ka
reiviai pralaimėjo, bet japonai ir man- 
chukiečiai!

Rooseveltas Nori Taikos
Vokietijoj ir Italijoj fašistai ir Ameri

koj reakcionieriai pradėjo bjaurią kam
paniją prieš prezidentą Rooseveltą. Jo 
vardu rašomi melai ir įžeidimai. Fašistai 
kaltina Rooseveltą, būk jis nori užkurti 
pasaulinį karą. Prezidentas Rooseveltas 
atsakydamas į tuos melus pareiškė:

(1) Mes nesusirišę su jokia kita vals
tybe karo reikalams. (2) Mes už tai, kad 
pasaulyj būtų palaikomos atdaros pre
kyvietės, tame skaičiuj ne tik mums, bet 
ir kitiems. (3) Mes pilnai simpatizuoja
me bent kokiam karo apsiginklavimo su
mažinimui, ir (4) Mes stojame už taiką.

Generolas Gamelin Pasitrauks
Franci j os vyriausias armijos vadas ge

nerolas Marie Gustave Gamelin greitai 
turės 65 metus amžiaus ir pagal seną 
tradiciją jis pasitrauks iš armijos vado
vystės. Manoma, kad jo vietą užims ge
nerolas Georgas, kuris gimęs 1875 me
tais.

Georgas pastaruoju laiku kartu su Da- 
ladier važinėjo Afrikoj, kur buvo ruošia
mos karinės prieš Italijos fašistus de
monstracijos. Georgas yra žymus karo 
vadas. Bet tūli politiniai rateliai mano, 
kad Gamelin pasitrauks ne tiek dėl se
natvės, kiek dėl kitų reikalų. Tūli karo 
vadai mano, kad jis neužtektinai paruo
šė Franci jos karo jėgas, kad perdaug 
buvo apleistas orlaivynas.

Jack Dempsey Gražiai Užvažiavo
Ir Vėl į Ameriką atvyko Hitlerio iš

garbintas kumštininkas Max Schmeling. 
Pirmiau jis pralaimėjo kumštynes su ne
gru kumštininku Joe Louis, tai išvyko į 
fašistų pavergtą Vokietiją. Ką jis ten 
darė, slepia, bet yra rimtų girdų, kad 
nekaip jam sekėsi. Dabar Amerikoj fa
šistiniai elementai pradėjo garsinti, būk 
jis vėl kumščiuosis su Joe Louis. Vieno 
New Yorko laikraščio skaitytojų špal- 
tose buvęs pasaulinis kumštininkas Jack 
Dempsey rašo: “Schmelingas yra per
daug optimistinis. Jis vos išvengė mir
ties pereitose kumštynėse su Louis ir aš 
manau, kad būtų klaida ir vėl jam kumš- 
čiuotis su Joe Louis. Max yra geras boi- 
sas ir gabus sportininkas, bet jeigu jis 
vėl kumščiuosis, tai tada grįš į Vokie
tiją sužeistas.”

Kaimas, Kuriame Gimė ir Augo V. Kudirka
' • — vi. Civinskas 1 1 1 —

Platus, žvyruotas vieške
lis zigzagais rangosi tarp 
pilkų plonu snięgo sluoks
niu apdengtų laukų, tarp 
didesnių ir mažesnių vien
kiemių kupstų. Užpakalyj 
už' daugelio vieškelio pasi
sukimų liko mažutis, labai 
švarus Gižų bažnytkaimis, 
prieky už 7 km. vieškelis 
užlūžta Pilviškių miškelyj, 
o kairiau matyti į mišką 
besispraudžią.s didokas ir 
gražus Paežerių kaimas.

—Tai labai senas kaimas, 
—šneka jau pagyvenęs val
stietis iš Juodupiu kaimo, 
pavėžinęs mane keletą kilo
metrų nuo Gižų. — Apylin
kėje nėra tokių senų žmo
nių, kurie atsimintų, kada 
susikūrė prie šitų miškų 
Paežerių kaimas, kurie 
žinotų, kada ir kokiam dva
rui paežeriečiai baudžiavą 
ėję...

Ir pliaukštelėjo botagu, 
ragindamas risčia bėgti ar
klius, pridūrė:

—Ponas, tur būt, girdė
jot apie šitą kaimą. Ten, 
ana, prie ežero gyvena 
Kuncaitis. Žmonės šneka, 
kad ta vieta istorinė ir kad 
tik dėl jos šio kaimo' var
das niekuomet nebus už
mirštas. Aš tai neatsimenu, 
bet man tėvas pasakojo, 
kad ten labai senai gimė 
dr. Kudirka...

Dr. Vincas .’Kudirka čia 
dar gyvas žmogių lūpose, 
apie jį pasakojami prisimi
nimai ir kuriamos legendos, 
kurios dažnai toli nuo re
alybės.

Paežeriečiai. gerai nesu
pranta dr.^Mudirkos dar
bų, bet žino, kad jis buvęs 
didelis ir garbingas žmo
gus, jei daug metų praslin
kus po jo mirties, jam sta
tomi paminklai ir jo vardu 
vadinami miestai.

—Taigi, nėra čia tokių 
senų žmonių, kurie atsi
mintų, kuomet jis gimė, ir 
kada tvoras pūdė jo vys
tyklai, — valstietis žiūri1 
pro arklių nugaras į tolį, 
kalba lėtai, — ale dar žmo
nės atsimena, kaip jis bėg
davo Į mokyklą, kaip mies
te jam buvę sarmata savo 
tėvų ir kaip tėvai užmiršo 
mieste savo sūnų, nepano
rėjusį būti kunigu...

Ta sodyba ant pat užša
lusio ežero kranto, apaugu
si aukštais ir gausiais me
džiais, nuplikusiais jau ru
dens darganose. Didele pir
kia, dideli moliniai tvartai,

didelis klojimas ir kt. tro
besiai supo viduryj kiemo 
esantį nemažą senų medžių 
sodą. Iš tolo šita sodyba 
buvo nepanaši į ūkį, bet at
rodė, kaip mažas gražus 
dvarelis. Tačiau jau artė
jant prie jos iš ežero pusės 
pirmieji įspūdžiai blėso, ir 
greit pasirodė, kad šita so
dyba gerokai apleista,—ji 
šiandien jau tik primena 
gražiuosius Kudirkų na
mus, kuriuos prieš kelias
dešimt metų dr. Kudirkos 
tėvas paliko savo sūnui. 
Ir neapsirikau. Kuone visos 
trobos pasenusios, tvoros 
(jei tat galima pavadinti 
tvoromis) sulūžusios. Prieš 
didžiuosius vartus — dide
lė keturkampė duobė, iš ku
rios imta molis, tarytum 
norima vilkus gaudyti.

Prieangyj mane sutiko 
jauna simpatiška šeiminin
kė. Pasjsveikinęs pasiteira
vau, ar nepaklydęs, ar ra
siu šeimininką, gal rasiu 
kokį seną žmogų, kuris pa
pasakotų - apie netolimus 
laikus, namus, ežerą ir miš
ką. Į visus šituos klausimus 
ji linksėjo galva ir atidarė 
duris į seklyčią, parodė kė
dę, pati dingo už gretimų 
durų.

Aš kiek nusivyliau. Ne
maniau, kad rasiu lūšna, 7 t-7
kurioje gimė tas didysis 
lietuvis, bet buvau įsitiki
nęs, jog rasiu pirkią, ku
rioje , dr. V. Kudirka augo 
ar bent svečiavosi, šita pir
kia nauja, švari, dideliais 
langais. Seklyčios viduryje 
nedidelis stalas, ppe jo — 
pora kėdžių? kambario kam
pe nuo šalčio suneštų gėlių 
vazonai, ant sienos — ka
lendorius, iš virtuvės—rau
donų plytų krosnies galas 
ir kakalis aplink jį. Kamba- 

į ryj nematyti tos kruopščiai 
rūpestingos rankos, kuri 
butą padaro jaukiu, bet 
kambarys švarus ir šviesus.

Žmogus, kurio aš lau
kiau, galėjo turėti apie 65- 
70 metų, aukštas, išdžiūvęs, 
velkąs medinę koją.

—Aš nesu Kudirkų gimi
nė ir net nebuvau kaimy
nas, — sako jis.—Aš nupir
kau šitą vietą iš Motiejaus 
Kudirkos... Kad būčiau 
žinojęs, kad Vincas bus 
toks didelis žmogus, būčiau 
kitaip tvarkęs ūkį. Ale kad 
tada — aš šitą vietą pir
kau 1903 m.—į jį net mūsų 
kaimo žmonės kitaip žiūrė
jo. Iš tokių vyrų, koks bu

vo jis, žmonės juokėsi, juos 
vadino cicilikais, o jie Lie
tuvą prikėlė. Motiejus Ku
dirka pasakojo, kad tik na
miškiai jau prieš daktaro 
mirtį suprato ir užjautė 
Vincą Kudirką. ..

—Dabar sodyba jau ne ta. I 
Gyv. namas perstatytas, i 
tvarto tik sienos likę. Tik | 
kluonas išsilaikė iki šių lai- i 
kų ir tai tik todėl, kad la
bai brangi statybinė me
džiaga. Bet ir kluoną pava
sarį griausime, nes kitaip— 
jis pats sugrius. Toks jis 
senas ir netvirtas. Tačiau 
vis tik visi trobesiai yra 
senose vietose, kaip buvo 
dr. Kudirkai gimstant ir• 
augant. Senis Giraitis atsi
mena kiemo sode obeli, ku- 
rios vaisius mažas Vincu-1 
kas labai mėgęs...

* * *
1 Maža Lietuvoj kaimų,' 
i maža sodybų, kurios galėtų 
! pasigirti tokia puikia gam- 
! ta, kaip sena dr. Vinco Ku
dirkos tėviškė. Miškas, ta
rytum didžiulė pasaga, iš 
trijų pusių supa kaimą, ne
nutoldamas niekur toliau, 
kaip per porą tūkstančių 
metru nuo buvusios Kudir
kų sodybos, o ežeras stings
ta ledu prie pat trobesių. 
Miškas vasarą sužaliuoja, 
jis ošia vėjuotomis dieno
mis, ir jo ošimas ateina net 
iki pačios sodybos, kur su
silieja su tyliu ežero šniokš
timu. Per 80 metų tas miš
kas nepaslinko net vieną 
pėdą pirmyn, ar atgal, eže
ras nei kiek nenusekė, tik 
anksčiau kaimo sodybos 
buvo apaugusios didesniais 
medžiais ir vasara nuo me
džių žalumo virsdavo ža
liu dideliu medžių kūgiu. 
Netenka abejoti, kad tas 
miškas, ežeras, gražiausios 
sodybos daug prisidėjo iš 
dr. V. Kudirkos išugdyti 
menininką, kad paliegusi 
sveikata, kuri neišlaikė 
žiaurių Kudirkos gyvenimo 
sąlygų, buvo jam ne įgimta.

—Jau toks Kudirkų liki
mas, kad jie žlugo nuo 
žmonių, su kuriais dakta- 
ras kovojo, — kalba senu
kas.—Ana rusai kalėjimuos 
nusmaugė daktarą, o žydai 
jo brolį išvarė iš namų. Aš 
šneku teisybę. Šitas ūkis 
tuomet buvo didelis, 70 
margų. Senis Kudirka jį 
pavedė sūnui Motiejui, ku
ris turėjo išmokėti dalis 
ir 500 rublių tėvo padarytų 
skolų. Motiejus vedė žmo
ną, žadėjusią 3000 rublių 
pasogos, bet pažadai liko 
pažadais. O Motiejus buvo

(Tąsa ant 5-to pusi.)

ŠYPSENOS
Reidus Dalykas

Viena pirkėja, varginusi 
batų pardavėjas jau dau
giau kaip valandą, pagaliau 
neiškenčia ir ima tiesiog 
bartis:

—Na, matyt, mano nu
merio vis vien ju> man ne
duosit!

—Tikrai sunku, tamsta, 
surasti batus, kurie viduje 
būtų 9 nr., o iŠ viršaus 4 nr.

Grafologai Kitų “Ateitį ži
no,” o Savo Nežino

Kaune yra grafologas B., 
kuris spėja žmonių ateitį 
sulyg jų rankraščio. Pas 
B. anąsyk atėjo vienas 
vyrukas, kuris pasisiūlė pa
daryti grafologo B. kino 
reklamą. Už reklamą B. re
klamų rinkėjui sumokėjo 
25 lit. ir grafologas paėmė 

| kvitą. Be to, skelbimų rin
kėjas iš grafologo B. paė- 

jmė ir enciklopedijos vieną 
tomą, girdi, iš enciklopedi
jos prie reklamos padary
siąs kažkokius ypatingus 
ženklus, ir tt.

Bet keista, kad grafolo
gas iš skelbimų rinkėjo ra
šysenos neatspėjo savo at
eities, kad jis apgaunamas: 

•skelbimų rinkėjas dingo su 
25 litais ir enciklopedija.

Grafologas dabar šaukia
si ne savo mokslo, bet poli
cijos, kad apgaviką suraš

ytų.
(Surankiota)

Redakcijos Atsakymai
J. Grabauskui, Cliffside, 

N. J.—Iškarpute iš jūsų mies
telio angliško laikraščio nepa
sinaudosime. Tokie pamišėlių 
aktai nelabai Įdomūs plačiai 
Amerikos lietuvių visuomenei. 

' Už pasitarnavimą draugui 
esame dėkingi.

K. Mikolaičiui, Baltimore, 
Md.—Jūsų raštą “Laisvoji Sa
kykla” netalpinsime, nes jis 
dalykų nepataisytų, jeigu ir 
tai]) būtų, kaip rašote. Mes 
netikime, kad visi ALDU) 25 
kuopos veiklesni draugai yra 
negeri, kad vietos komunistai 
šioki ir toki. Matyt, kad jūs, 
drauge, patsai nežinote, ko 
norite. Nesenai netiesą skel- 

į bet apie eilę kitų miestų Li
teratūros Draugijos kuopų, tai 

įkas gali tikėt, kad dabar jūs 
rašote tiesą? Nemanykite, kad 
uždėjimas antraštės “Laisvoji 
Sakykla” jau leidžia mūsų lai
kraštyje rašyti kas papuolė ir 
niekinti mūsų judėjimą. Grū- 
mojate eiti i “kitą spaudą. 
Nieko nepadarysi m. Jūsų va
lia, bet tas tik ir parodo, kad 
jums apeina ne gerinimas vie
tos dalykų, bet priekabiavi
mas.

f

*

GINČIJAMI UNIJOS REKORDAI PO SARGYBA

Sargybinis apžiūrinėja United Automobile Workers Unijos Plymouth Localo 
inventorių, kuris Detroito teismo įsakymu padėtas po sargyba, kad neleist Ho
mer Martinui paglemžt UAW nuosavybę.

Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAS:

Ar galėtumėte paaiškinti, 
kaip skaitlinga yra organi
zacija Young Men’s Chris
tian Association? Ji, matyt, 
yra labai turtinga, nes už
laiko daug didelių namų be
veik visuose miestuose.

Skaitytojas G.
ATSAKYMAS:

Sakoma, kad Y.oung 
Men’s Christian Associa
tion turi 1,184,000 narių 
Jungtinėse Valstijose ir 
Kanadoje. Gi visam pasau
lyje ji turinti apie du imlio
ti u narių.

Ją remia labai daug tur
tingų žmonių, todėl ji gali 
užlaikyti tuos namus su vi
sokiais sporto įrengimais. 
Be to, ten už dyką neįeisi, 
turi mokėti įstojimą. Iš to 
susidaro krūva pinigų.
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THE NEW SUIT TWICE A WEEK
SPORTS-HUMOR-N E W S
OF CLUB ACTIVITIES

by zYlexander Oxman

WHEN Eddie woke up with the 
sun shining in his face the 

first thing he remembered was the 
job. He sat up scratching his head. 
Don’t rub your head; scratch it, he 
thought. Scratch it hard n you’ll 
never be bald. Downstairs he heard 
his mother moving around, rattling 
pots and pans, pulling out the 
drawer that contained the silver
ware, her slow, heavy presence fil
ling the house.

I got a job, he said to himself, 
grinning. No more bummin. No 
more, Say Mister... puttin on a 
swell front with the stuff yuh learn
ed like Self - Confidence n Assur
ance n a Neat Appearance n always 
talk back real polite n when yuh 
got the cold air callin the guy a 
bastard! He leaned over, picked up 
a Durham sack from the chair and 
rolled a cigarette. Lighting it, he 
lay back flat on the bed, contented, 
staring up at the blistered, blacken
ed ceiling.

Eighteen a week, he thought. No 
more waitin on corners Saturday 
nights jus sittin on your can waitin 
n frettin n feelin damned bad inside 
when they came by swingin their 
bare legs and the smell of powder 
makin your insides flame. He got 
up.

Pretty soon when he’d dressed and 
gone downstairs his brother, Frank, 
entered the kitched glumly. Frank 
slouched into a chair.

Why don’t he git out? Why don’t 
he git a job? Eddie asked himself, 
bent over a plate of fried potatoes 
n eggs. The guy’s jus too fat from 
layin round on his butt. He looked 
up at the Big Ben on the mantle
piece; 7:30. Jus a half hour to reach 
work.

Frank said:
‘‘Got work, eh?” He said it like 

he meant: You lucky punk. Findin 
work when a real guy has to pound 
the sidewalks.

Eddie scowled.
‘‘Yeh,” he said. He hoped some 

day to knock hell outa his brother 
for his digs and cracks and constant 
ragging and picking. ‘‘Yeh,” he ad
ded, ‘‘it didn take me long t’ git 
work.”

Frank jumped.
“Gittin smart?”
“Why?” Eddie closed his fist.
“Why?” Frank laughed. ’“I’ll knock 

your block off, punk, if yuh git 
wise.”

She came over then, her face 
moist and greasy from the steam
ing, foamy water in the sink. She 
hovered nervously over them.

“Frank,” she said in a weary 
voice, “leave ’im be.”

•Perhaps our student M. D.’s 
will be interested in this medical 
note: Teeth are extracted through 
the back of the neck in Germany. 
It seems that only one man is 
allowed to open his mouth . . .

•The bees and the birds, a Me
dical Record editorial states, aren’t 
in the least interested in venereal 
diseases nor is their sex life un
duly complicated by economic con
siderations and what the Sacred 
Cow of Convention may think. We 
still remember the time when we 
threw spitballs at each other and 
yawned from boredom while our 
H. S. biology teacher attempted to 
teach us the facts of life without 
mentioning the human body and its 
functions. We were way ahead of 
her—so we thought . . .

•We are glad to note that a 
strong movement is now on foot 
for sexual education in the schools. 
Nor is sex the only field where 
curtains have to be swept away. 
The “knowledge” of the "older 
guys” is of little value when scien
tific facts are unavailable and me
dical care isn’t present in the treat
ment of venereal diseases or the 
use of contraceptives . . .

•Ignorance pays a high price 
too often. In the same fashion ig
norance of economic laws, of politic
al laws, of political motives and 
methods, takes a high toll among 
youth who are unable to express 
themselves as citizens of democra
cy and builders of tomorrow . . .

•With the complicated warp and 
woof of politics enmeshing our dai
ly lives youth can use- their votes, 
their civic power and their pressure 
groups, only if they have a clear 
and concise picture of what the na
tional and international scene means 
to them and how it vitally affects 
their interest . . .

•Such knowledge, difficult to 
obtain when youth must work and 
are unable to attend school, must 
be supplied by ourselves—by the or
ganized mass of Lithuanian-Ameri
can youth . . .

•Knowledge is strength. Wher
ever its field, be it sex life or 
economic life, its a force leading to 
a better life . . .

Frank glared across the table at 
Eddie and then bent over his plate 
of food.

And Eddie, remembering his job 
with the tailoring firm, mopped up 
the egg drippings with a chunk of 
bread and gulped down his coffee. 
He left the room shouting over his 
shoulder:

“S’long, Mom.”
“Goodby, Son.”
The first day was soft. All he did 

was stand around watching the head 
shipping clerk, a young good-look
ing guy fresh from college, pack the 
out-going suits into flat, square 
cardboard boxes. Then the guy yell
ed:

“Okay, kid. Tie ’em up.”
The guy explained casually one 

afternoon:
“If you need a suit, kid, you kin 

pick one up dirt cheap.” He was 
looking at Eddie’s suit. “Some of 
’em come back because of slight im
perfections. Y’know, mebbe a fault 
in sewing, cutting. Anyway, you kin 
git one cheap, kid.”

Eddie looked at the suit he was 
wearing: a drab, faded blue serge 
he’d bought at Penton’s for fifteen 
bucks three years ago. It’d be swell, 
he thought, to have a suit. Some
thing classy n flashy. He had an 
ache, then, for the smartness, the 
inevitable assurance that comes 
from looking welldressed.

But the remembrance of his mo
ther sobered him. The rent, the 
cracked, blistered ceiling, the col
lectors. Hell, he said to himself, his 
face downcast, I jus can’t think ot 
it. They’d raise murder.

BUT on Saturday afternoon, about 
thirty minutes before closing 
time, he saw the suit. A hard-finish

ed worsted with little suns of gold 
woven beautifully into the strong 
fabric. His eyes glistened boyishly.

Jesus, he thought, Jesus ... it’s a 
knockout. He fingered the cloth 
with growing interest, his light blue 
eyes filmed with irresistible desire. 
If I had it, he thought, I sure could 
look swell. I sure could knock their 
eyes out with this.

The guy came over to the metal 
rack. He looked down at Eddie’s 
eager, flushed face, then said:

“Nice, huh?”
“It’s a pip,” said Eddie.
The guy smiled.
“It’s a thirty buck suit. You kin 

get it for ten.”
Lord, Eddie thought, ten bucks! 

His gaze was fixed on the little suns 
of gold in the cloth. His insides 
burned with want. He took it off 
the rack trembling with exultation.

Back in the dressing room he 
stripped swiftly. The suit fitted him 
almost perfectly. j

God, he thought, God it’s a honey. 
I sure could git plenty o’ jellyroll 
with this. I sure could. Won’t I 
knock their eyes out? He twisted 

I his body to get a better view of 
himself in the long, broad mirror. 
Eighteen... The old lady could have 
the eight. Mebbe ... mebbe it’d be 
okay.

His eagerness crowded out every
thing else, dwarfed the exigencies of 
his mother’s barren life, blotted out 
everything save fhe driving, push
ing throb of desire beating violently 
within him. He packed the suit 
carefully into a box, grinning at the 
guy.

“S’long,” he said to the guy, later.
The guy chuckled.
"You’ll look like a million, kid,” 

he said.
Eddie laughed loudly.
Out in the street Eddie’s head 

was aflame with shooting sparks of 
fulfillment. People crowded the side
walk, pouring out of factories and 
talking in loud, brittle voices, pour
ing out into the Saturday afternoon 
sunshine, laughing and joshing and 
pushing roughly toward the street 
car and none, he thought, proudly 
carrying the box, was as happy as 
he. He walked swiftly, eager to 
reach home.

But today, for some undefinable 
reason, the streets seemed unusually 
long. Six more blocks. Lord, won’t 
I look great! I sure kin git out now 
n knock their eyes out. Five blocks, 
four... Jesus, when will I git 
there? Sweat beaded his forehead. 
Cinderella Dance Hall. Right out 
there in the center of it all with 
the light shining down on the suit. 
He grinned.

THE house was quiet when he 
entered it. He skipped up the 
stairs singing: I Can’t Give You 

Anything But Love, Baby.
His mother was bent over the 

sink peeling spuds when he noisily 
stamped into the room. She turned 
around, the wrinkles on her neck 
twisting together like strands of 
fine string.

He laid the box on the table.
"Hello, Mom,” he said, grinning.
"Hello, Son,” Her eyes were glued 

on the bax.
She was waiting for him to ex

plain the presence of the box. He 
scrapped his shoe over th floor.

"Lissen, Mom,” he said, wetting 
his lips with the tip of his tongue. 
"Lissen...” somehow the words 
that had gushed violently within 
him now clogged deep down some
where inside. "Lissen, I----- , I----- ”

He crossed back to the table 
swiftly, broke the string with a vio
lent wrench and made a rattling 

(Continued on Page Five)

EDUCATION-STORIES

SCHEDULE OF MASSACHUSETTS CI ■ Builders Hold Educ. Med
TIES TO BE VISITED BY ZABLACKAS
Barcelona has fallen but the 

heroic struggle of the Spanish 
people against fascism conti
nues with renewed vigor. 
Thousands of American educ
ational and civic leaders are 
petitioning the President to 
Lift the Embargo against the 
Spanish Governement.

What these history-making 
events mean to 
American youth
will be explained by Vete 
Zablackas, veteran of the 
Spanish war, during his tour 
throughout various Lithuani
an communities.

For the next week the fol-> 
lowing cities are scheduled 
he visited :
• Stoughton, Mass., Feb. 7

Montello, Mass., Feb. 8 
Bridgewater, Mass., Feb.

Worcester, Mass., Feb. 10
Hudson, Mass., Feb. 11
Lowell (afternoon), Feb. 12
Lawrence (eve), Feb. 12
Haverhill, Mass., Feb. 13
Nashua, N. H.
Vete Zablackas is a young

Feb. 14

years of

ENGLISH PART
PUBLISHED EVERY 

TUESDAY AND
FRIDAY

On Lith Independence
“CHINA CANNOT BE DEFEATED,” SAYS 
VISITOR TO EAST UPON SEEING THE

Lithuanian- 
and adults

to

9

man, twenty-five
age, who has seen the ravages 
of fascist aggression first-hand 
in Spain. For this reason 
Lithuanian - American young
people should attend these 
meetings and have thę oppor
tunity of getting a clear pict
ure of international events 
from a youth who has taken 
part in them. Vete will speak 
in English whenever necessa
ry and will answer any ques
tions the audience may have 
regarding the conflict.

BROOKLYN, N. Y—The twenty- 
first anniversary of Lithuanian in
dependence will be celebrated here 
at a youth meeting to be sponsored 
by the Brooklyn LDS Builders on 
February 15.

The meeting will take place the 
Wednesday evening at 8 p. m. and 
an interesting program is being ar
ranged by the meeting’s committee, 
Walter Kubilius and Kay Michelson. 
It will take place at 427 Lorimer 

'street, Brooklyn.
Ping-pong, dancing 

will follow after the
and a social 
meeting.

—Comm.

Lith Spain Vet Speaks 
at Paterson Meet

Abraham Lin-
General Fran-

very interest-

CROWINC STRENGTH OF THE PEOPLE

by A. REDFIELDTHE RULING CLAHSS

of bayonets, to go 
against Loyalist sol-

Spain, Stanley went 
by no means over

Last Sunday, January 29, a mass 
meeting was held for Stanley Mo
tiejūnas, one of the young fellows 
who has just returned from Spain, 
having fought in the 
coin Brigade against 
co and his fascists.

Stanley delivered a
ing speech telling of his experiences 
behind the lines. He told of the 
horrors of war and how it affected 
the civilians, women and children, 
who are being slaughtered by the 
thousands by Franco. Captured re
bels (from Italy) told Loyalist sol
diers how they were often forced, 
at the point 
“over the top” 
diers...

The war in 
on to say, is
even though Barcelona has been a 
great loss to the Spanish people. 
The people of Spain are determined 
to fight till their breath for sur
render will mean worse than death. 
In conclusion, Stanley urged us all 
to fight for the lifting of the em
bargo.

A resolution of the meeting was 
sent to President Roosevelt stress
ing that the lifting of the em
bargo was imperative for the good 
of Spain and all democratic coun
tries. —Adele Bimba.

It’s his first day at the office.
“Yeah, he’s starting at the bottom.”

California Labor Non-Partisan League Aids 
Liberal Governor to Fight Insecurity

League of 
annual con- 
16. It was

Labor’s Non-partisan 
California held its third 
vention January 14 to 
held in the best hotel of the capital
city of that state, and was attend
ed by some of the best known poli
tical figures in the government. 
This was quite a difference from 
three years ago when the League 
met for the first time in a small 
crowded room for which they had a 
hard time getting the rent.

High point 
vention, at 
people were 
main address
quet by the Lieutenant Governor of 
California, Ellis E. Patterson. Stat
ing in his talk the problems of the 
government, and his and his col
leagues’ viewpoint toward these 
conditions, he described thoroughly 
the things toward which California’s 
Non-partisan League has been work
ing.

of the three day con- 
which a half million 
represented, was the 
at the delegates’ ban-

Security for People 
Most important of all are the

old age pensions, and they must be 
adequate to give people the pur
chasing power necessary to consume 
what is now called the "surplus,” 
and the crops which are being.,plow
ed under because people haven’t the 
money to buy them.

A thing in which the governor 
hopes, 
health 
health 
social 
small
be paid every week, and when ill
ness occurs the patient may call on 
a physician of his own choosing, and 
if necessary go to a hospital at no 
cost whatsoever to himself.

to lead the other states is 
insurance for everyone. The 
plan would be similar to the 
security in which a very 
percent of the salary would

As California has large agricul
ture fields, migratory workers are a 
great problem as they move from 
one district to another during the 
harvesting season, and then have no 
work for 
year. Not 
for these 
be found 
who, as they go from one place to

about 6 months in the 
only must jobs be secured 
people, but means have to 
to educate their children,

bills for unemployment security and|anuIhe[. do not )earn tQ even read
and write.

Gurie,
not an

And
seems

Ford Madox Ford once said New 
York is not America. Sigrid 
who was born in Brooklyn, is 
American citizen, it appears, 
one Dies committee witness
to want Shirley Temple, who was 
born in Santa Monica, Cal., to 
back where she came from. 
Mr. Roosevelt doesn’t know it, 
think he should be advised that
country is falling to pieces under 
his very

go
If 

we 
the

nose...

Film Dept.: The best hit 
1939: Hitler’s black eye!

of

Closely connected with education 
is the necessity of providing jobs 
for the youths who come out of 
high schools and colleges to find 
that their education doesn’t help 
them get a job, and are forced to 
rely on someone else for support.
/California’s Non-partisan League 

has been working for solutions of 
these conditions, and with the aid 
of the first democratic governor the 
state has had in 40 years, and his 
aides, people are looking hopefully 
forward toward a speedy one.

—E. K.

PARIS.—To a crowded audience here, which besides French 
personalities and press representatives included Mr. Wellington 
Koo, Chinese Ambassador in Paris, Mrs. Charlotte Haldane gave 
her impressions of the two months visit she has just made to 
China, impressions which she®------------------------------------------
summed up in the conviction 
that “There is no question of China 
being defeated.”

In support of this conviction she 
first of all contrasted the numerical 
military forces under Japan with 
those of China. At present, Japan 
has 2,500,00 under arms; 1,700,000 
of these arc in Chinese territory, 
the number of killed, wounded and 
sick totaling 700,000. Because of 
guerilla activity, stronger now than 
ever, Japan is forced to keep 300,- 
000 men in Manchuria.

China, too, has 2,500,000 men un
der arms, another million trained 
reservists, and at least six million 
men who can be called to the co
lors. This is not taking into ac
count the hundreds of thousands of 
partisan x fighters, who constantly 
harrow the invaders.

In the five provinces occupied or 
partially occupied by the Japanese, 
a constant boycott of the invaders 
goes on. Peasants refuse to supply 
them with food and shelter, and re
fuse to handle currency circulated 
by the puppet governments.

People United
After praising the political unity 

of the Chinese people, which was, 
she said, perhaps the main clue to 
China’s resistance, Mrs. Haldane 
spoke of the political education 
throughout the country. “China is 
not ‘red’,” she said—“it is a demo
cracy as we understand democracy, 
political, moral and social liberty for 
the people. Chinese women are 
much further 
emancipatipn than 
French women.”

She told 
man, Mme. 
who at 58 

1 active part

Chinese 
along the road of 

either British or

of an 
Chao 

years 
in her

old peasant wo- 
from Manchuria, 
old is taking an 
people’s struggle.

Choruses, to Keep and Get More Members, 
Must Hold Broader Group Activity

Nock, N. Y.
a Sunday in 
the LMS 3rd 
I feel that I 
the highlights

Great 
FTER spending 
New Jersey at 

district conference, 
should like to give 
and my ideas concerning the' confe
rence for the coming year.

Although, after losing myself in 
New Jersey, I arrived rather late 
at the conference, I had ample time 
to observe 
the reports 
Difficulties 
have been 
choruses represented at this con
ference. Some have financial diffi
culties, others lack members, and 
still others fail to hold their mem
bers once they get them. It is this 
last which interested 
Plans for attracting 
and holding 
ed. Pirmyn 
note of 
should:

what was mentioned in 
that had taken place.— 
of one kind or another 
encountered by all the

a

old ones 
Chorus 
few—.

me most, 
new members 
were mention- 
should make 

Choruses also

She is known as the “Mama of the 
Guerilla Troops”—a typical 
of Chinese womanhood.

youth participated. About one third 
of the delegates at' the 
were young people. These 
legates took part in the 
and brought forth 
ive plans for the 
young people are 
of the future, and 
Keep up the good

many 
future.

potential 
to them 
work!

conference 
young de
discussion 
construct- 

These 
leaders 
I say—

lot to write for

some of 
at the 
of great 
of Great

the ideas 
conference 
aid to 
Neck.

the

and 
has

example

Sent to the Far Eastern 
as representative of the 
World Committee against War and 
Fascism and the Coordinating Com
mittee for Aid to China, Mrs. Hal
dane was also correspondent of the 
London Daily Herald. She talked 
with many leading figures of Chi
nese life, traveled across the vast 
country, and saw the ravages caused 
by the war, the brutalities com
mitted.

Republic 
Womens

Japan Must Be Boycotted

is not enough for the democra- 
to protest at these brutalities, 
concluded. Japan must be boy-

It 
cies 
she 
cotted, and crippled in this first step
towards carrying out the famous 
Tanaka Memorandum. The demo
cracies must realize this is no time 
for timidity before the axis power 
in the Far East. China is their 
friend and must be helped as such.

LaGuardia Praises the 
“American Way” 
For American Youth

NEW YORK CITY, N. Y.—The 
Mayor of the City 
Fiorello LaGuardia, 
evening praised the 
Administration as 
was helping young 
“American way.”

of New York, 
last Tuesday 

National Youth 
a force which 

people in the

way” was
Mayor with 

fascist countries

con- 
the

The “American 
trasted by the 
methods used by 
where political beliefs or ideologies 
are implanted in the minds of the 
youth as a “condition 
them.”

for helping

Administra- 
“makes no

"Our National Youth 
tion,” LaGuardia said, 
attempt to implant any particular 
political ideal or any so-called ide
ology in the minds 
people in its charge 
for helping them.

"It is designated
what
is best fitted to 
be continuing in 
useful work in a

of
as

to

the young 
a condition

help each
he or sheyoung person do 

prefers to do or 
do. This may 
school or finding 
chosen field.

“It is not merely temporary finan
cial assistance but the providing of 
experiences and the teaching of 
work habits which should be of va
lue throughout life.

“The principle emphasis is on the 
needs of the individual young per
son and not on the glorification of 
the state. This is the American 
Way.”

The radio broadcast, over stations 
WHN and WNYC, launched a se
ries of youth programs to be con
ducted under the NYA auspices in

Since it is my 
the Pirmyn Chorus, I think that I 
should mention 
brought forth 
which would be 
Pirmyn Chorus

Although Pirmyn Chorus is 
has been financially sound, it 
lacked spirit, MALES, Lithuanian 
education, and interesting activities 
for a long time.

If the Pirmyn Chorus will take 
some of the suggestions of the LMS 
conference to heart, I am sure that 
the chorus will not have the dif
ficulties concerning the getting and 
holding of members that it has had 
in the past. The Aido Chorus of 
Brooklyn is known to be an active 
chorus. Its membership is large and 
ever increasing. All ready, during 
the membership drive, they have re
cruited 15 new members. Let us 
take an example from them, Great 
Neck, and try to catch up!

—Olga Lukauskas.

Co-eds Tell All and 
Reveal Technique

1. Give 
members 
along their friends. This will ac
quaint new persons with the mem
bers and activities of the chorus.

2. Keep the whole chorus active 
by producing plays, operettas, etc., 
in which each member shall take 
part.3. . _ .- - -
Dance and vocal 
national costumes, 
a chorus to win 
third prize in the 
drive. This money would give the 
new group a fine start and the 
group would enliven the affairs 
which are given by the chorus.

4. Have occasional lectures at re
hearsals. Through a study of Fine 
Arts, Lithuanian History, national 
traditions, etc., chorus members 
would learn more about Lithuania, 
the land of their forefathers, the 
country which is now being threaten
ed by the Fascists of Europe, and 
they would appreciate the value of 
their chorus more fully.

5. Send cards to absent members 
notifying them of what is taking 
place at rehearsals. When an absent 
member feels that his fellow croon
ers miss him, he will return to sing.

6. Make plans for each coming 
year and make every effort to carry 
them out.

There were other minor plans 
mentiohed, but I shall not delve in
to them further hefe. However, in 
the discussion during which these 
plans were brought forth, I was in- mon with other employees, particul- 

terested to note to what extent the arly trade union interests, but who agency serving the management.

parties, invite old and new 
and ask them to bring

Organize Lithuanian Folk 
groups using the 
This will enable 
$5 which is the 
LMS membership Hearts and Flowers at 

LDS Valentine Dance

1939.
have not had enough pub- 
we urge all members to 
quota and push ahead to

CLEVELAND, Ohio.—The LDS 
youth branch, No. 201, is holding a 
Valentine Dance with a door prize 
of one barrel of bear — and the 
date is not very far away — Feb
ruary 11,

Tickets 
licity so 
sell their
a grand Victory Sale. The dance is 
being held at 920 E. 79th St. and 
the admisison is only 25 cents.

Members who need more tickets 
to Sell may get them from Acquila 
Bekevic and Bertha Naunchik.

—Comm.

STOOL PIGEON . . . Originally, 
the pigeon sent out as a decoy to 
attract other pigeons. In labor 
circles, this is the employee who 
pretends to have interests in com-

MINNEAPOLIS, Minn.—There are 
ways—and there are ways, Univer
sity of Minnesota male students 
learned last week when the girls 
“exposed”

Several 
university 
answered 
One girl said she avoided embraces 
by struggling for a while, 
swearing softly in 
finally 
away.

“He 
time,”

Another 
girl’s reaction 
the automobile 
her on a date.

“I talk and 
finally he gets bored and drives on,” 
was one girl’s solution.

When asked if they objected to 
being kissed goodnight on the first 
date, two-thirds of the girls indicat
ed they did not, and one freshman 
said kisses were out until the tenth 
date. A senior gave the most defi
nite answer. She said:

“Goodness, no.”

all.
young men attended a 
forum at which co-eds 

a questionaire on men.

telling him

then 
the man’s ear, 

pointedly to get

the idea by thatusually gets
she said.

question concerned a 
when a man parks 
the first time he has

talk and talk, and

is either being paid for, or is will
ing to sell, such information to the 
management or to the labor spy
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(Tąsa)
Tai buvo Alena Jasaitytė, dailiausioji mergina buvu

si jo vestuvėse! Alena Jasaitytė, kuri taip puikiai išrodė 
ir taip išdidžiai šoko su išvažiotoju Juozu Račiumi! Jur
gis paskui ją matė tik vieną ar du kartu, nes Juozas 
apleido ją, įsimylėjęs į kitą merginą, o Alena persikėlė 
kur tai kitur iš Packingtowno, bet kur, niekas nežino
jo. Dabar jis iš netyčių su ja susitiko!

Ji taip pat labai nusistebėjo, kaip ir jis. “Jurgis 
Rutkus!” ištarė ji, žiūrėdama. “Ir dėl Dievo malonės, 
kas gi tau pasidarė?”

“Aš... man labai nepasisekė,” mikčiodamas, sakė 
jis. “Aš nedirbu ir neturiu namų, nei pinigų. O tu, Alena, 
ar jau ištekėjai?”

“Ne,” atsakė ji, “aš dar neištekėjau, bet turiu gerą 
vietą.”

Jiedu stovėjo valandėlę, žiūrėdami viens į kitą. Pa
galiau Alena prakalbėjo. “Jurgi,” sakė ji, “aš pagelbė
čiau tau, jei tik galėčiau, kaip mane gyvą matai, pa
gelbėčiau, bet pasitaikė, kad išėjau be pinigų ir, tikėk 
man, neturiu nei cento su savim. Vienok aš galiu tau ką 
kitą padaryti—galiu pasakyti, kur pagalbą rasi. Galiu 
pasakyti, kur yra Marė.”

Jurgis sužiuro. “Marė!” ištarė, nusistebėjęs.
“Taip,” atsakė Alena, “ir ji pagelbės tau. Ji turi 

vietą ir gerai prisilaiko; ji džiaugsis tave pamačius.”
Daugiau kaip metai jis pabėgo iš Packingtowno, 

jausdamas kaip ir iš kalėjimo būtų pabėgęs; o tai nuo 
Marės ir Elzbietos jis stengėsi pabėgti. Bet dabar, išgir
dęs minint jųdviejų vardus, jis nudžiugo. Jis norėjo pa
matyti jiedvi; jis norėjo eiti namon! Jiedvi pagelbės jam 
—jiedvi maloniai su juomi apsieis. Greitai perbėgo savo 
mintyse visą padėtį. Kad jis pabėgo, tai turi gerą prie
žastį išsiteisinti — gailestis jo sūnui mirus; taip pat 
turėjo gerą išsiteisinimą, kad nesugrįžo—jos išsikėlusios 
iš Packingto-wno. “Gerai,” atsakė jis, “aš eisiu.”

Ji pasakė jam numerį Clark gatvėj, pridurdama: 
“Gali nesakyti mano antrašo, nes Mare jį žino.” Taigi 
Jurgis tiesiog ir leidosi ten.

Jis rado didelius mūrinius namus, gana aristokra
tiškai išrodančius ir paskambino durų varpelį. Jauna 
juodveidė mergina priėjo prie durų, pravėrė jas apie 
colį ir gana neužsitikinčiai žiūrėjo į jį.

“Ko tamsta nori?” užklausė ji.
“Ar čia gyvena Marė Berčinskaitė?” paklausė jis.
“Aš nežinau,” atsakė mergina. “Ko tamsta nori nuo 

JOS?” ... „ •
“Norėčiau matyti ją,” tarė jis, “ji mano giminaitė.”
Mergina valandėlę lyg ir abejojo, ką daryti. Paskui 

atidarė duris, sakydama: “Įeik.” Jurgis įėjo ir stovėjo 
priemenėje, o ji tarė: “Aš nueisiu pažiūrėti. Kaip tamsta 
vadiniesi?”

“Meldžiu pasakyti jai, kad tai Jurgis,” atsakė jis ir 
mergina užlipo aukštyn. Už poros minučių ji sugrįžo. 
atgalios sakydama: “Čia nėra tokios ypatus.”

Jurgis visai nusiminė. “Bet man pasakė, kad ji čion 
gyvena,” teisinosi jis.

Bet juodveidė tik galva papurtė. “Ponia sako, kad čia 
nėra tokios ypatos,” atsakė ji.

Ir jis stovėjo valandėlę, nežinodamas, ką pradėti, 
nusiminęs. Paskui pasisuko prie durų, norėdamas išeiti. 
Vienok tuo laiku kas ten pabaladojo į duris ir mergina 
nuėjo pažiūrėti. Jurgis girdėjo brūžavimą kojomis ir iš
girdo, kaip ji suriko; veikiai atšoko atgal ir pro jį, 
žėrinčiomis akimis ir pabalusi iš išgąsčio, puolėsi aukš
tyn laiptais, šaukdama, kiek tik jos plaučiai tesėjo: “Po
licija! policija! mus prigriebė!”

Kokią sekundą Jurgis stovėjo susimaišęs, bet pama
tęs mėlynas uniformas, metėsi paskui juodyeidę. Jos, 
šauksmas buvo signalu esantiems aukščiau; namai buvo 
pilni žmonių ir Jurgis matė, kaip visi lakstė į visas 
puses, rėkdami ir šaukdami, kad ir dar kitiems duoti 
gąndą. Ten buvo vyrų ir moterų; tosios, daugiausiai už- 
simetusios tik palaidais apdangalais, vyrai gi kuoįvai- 
riausiomis drapanomis. Viename šone Jurgis pamatė 
didelį kambarį su puikiomis, aksomu apmuštomis kėdė
mis ir stalais apkrautais tacomis su stiklais. Kazyros 
buvo išbarstytos po visą kambarį — vienas stalas ap
verstas ir vyno bonkos raičiojosi ant grindų, o kas jose 
buvo, liejosi ant kaurų. Viena mergina buvo apalpusi 
ir du vyru ją laikė, o apie tuzinas kitų kimšosi prie 
priešakinių durų.

Veikiai vienok iš lauko smarkiai pradėjo baladoti į 
duris taip, kad žmonių pulkelis puolėsi atgal. Tuo pat 
laiku stora moteriškė, su nudažytais veidais ir deiman
tais ausyse, tekina nubėgo laiptais nuo viršaus, sunkiai 
kvėpuodama: “Į užpakalį! Greitai!”

Ji pirmutinė leidosi laiptais į užpakalį, o Jurgis pas
kui ją; virtuvėje ji paspaudė guzikėlį ir spinta pasistū
mė į šalį ir toje vietoje pasirodė tamsi skylė. “Eikite!” 
užriko ji ant būrio žmonių, kurių buvo apie dvidešimts 
ar trisdešimts ir jie pradėjo kimštis vienas pro kitą. 
Vos paskutinis išnyko skylėje, kaip pirmutinieji pra
dėjo rėkti ir išgązdintas būrys puolėsi atgal šaukdamas: 
“Jau ir jie tenai! Mus sugavo!”

“Aukštyn,” suriko moteriškė ir visas būrys antru 
kartu puolėsi bėgti, moterys ir vyrai, keikdami, rėkda
mi ir kimšdamiesi, kad būt pirmutiniais. Vienais laip
tais, kitais, trečiais,—o ten buvo kopėčios užlipti ant 
stogo, ir būrys susigrūdo ties jomis, kuomet vienas vy
ras stengėsi pakelti užleidžiamas dureles. Jų vienok ne-

galima buvo pajudinti ir kada storoji moteriškė suriko, 
kad atkabinti jas, tas atsakė: “Jau atkabintos. Tenai 
kas sėdi ant jų!”

Už valandėlės vėliau iš žemai balsas šūktelėjo: “Jūs 
geriau liaukitės. Šiuomi kartu mes čia esame ne juo
kam.”

Taigi visi liovėsi ir už kelių minučių keletas poli- 
cistų užlipo aukštyn, dairydamiesi, tai į vieną, tai į kitą 
šoną ir žvairiai žiūrėdami į savo aukas. Vyrai daugiau 
buvo įbauginti ir labiau išrodė į avis. Moterys gi į tą 
viską žiūrėjo, kaip į kokius juokus, kaip kad jos būtų 
pripratusios prie to—o jei kuri ir buvo nublankusi, tai 
vistiek to negalima buvo pažinti, veidus nudažytus tu
rint. Viena jauna juodų akių mergina, apsižergusi ba
liustradą aukščiau laiptų, pradėjo spardyti policistams 
šalmus nuo galvų, kol viens iš jų nesugavo ją už kul
nelio ir nenutraukė žemyn. Ant žemutinių grindų ke
turios ar penkios merginos sėdėjo ant skrynių ir erzi
no praeinančius pro jas policistus. Jos linksmai rėkavo 
ir buvo matyti, kad gerai išsigėrusios; viena iš jų, ap
sidengusi raudonu apdangalu taip garsiai rėkavo, kad 
jos balsas užstelbė visus kitus koridoriuje—Jurgis neno
romis dirstelėjo į tą šoną, o paskui, net išsižiojęs, šūk
telėjo: “Mare!”

tai bus 
lietuvių 
įvykis, 

lietuvis
būtų pasakęs taip

pasi- 
įspū-

(Bus daugiau)

Philadelphia, Pa.
M----------------------- -

Pranešimas
Amilija Mickūnaitė pasira

šė sutartį sausio 1, 1939 m., su 
operos kompanija dainuoti 
Floridoj per 8 savaites. Ji grįš 
į Phila. kovo (March) 15, 
1939 m., o sugrįžusi dainuos 
LDS 5 kp. koncerte. Todėl įsi
gykite tikietus išanksto, nes 
vėliau negausite sėdynių.

Amilija Mickūnus praeitą 
vasarą dainavo 3 mėnesius At
lantic City Steel Pier. Kaip 
matyt, operos ko. nori atimti 
iš mūsų tarpo Amilija Mickū- 
naitę.

viai, turime paremti Amerikos 
jaunuolių organizavimą, kad 
jaunuoliai būtų geresniais ko
votojais, negu iki šiol buvome
mes. Kliubo Narys.

Sausio 27 d., Morkevičiaus 
svetainėje, įvyko pirmą sykį 
Mahanojaus istorijoje taip 
svarbios prakalbos. Jas su
ruošė ALDLD Devintas Ap
skritys.

Prakalbą sakė karžygiškas 
lietuvis, ką tik sugrįžęs iš Is
panijos civilio karo. Juomi 
buvo Vytautas Zablackas, 
Amerikos lietuvis, darbininkų 
klasės kareivis. Bene 
pirmas Mahanojaus 
darbininkų istorijoj 
kad Amerikoj augęs 
jaunuolis
svarbią prakalbą.

Vytautas pradėjo:
“Draugai! Aš noriu 

dalinti su jumis tais
džiais, kurie man pačiam teko 
pergyventi Ispanijos civiliam 
kare, ir kartu padėti Ispani
jos liaudžiai ginti teisybę ir 
laisvę, už kurią dar ir šian
dien Ispanijos liaudis lieja sa
vo kraują!”

Įdėjęs gilią ir svarbią min
tį, pajuto, kad jo gerklę su
spaudė aštrus užsidegimas už 
teisybę, nepergalimas noras 
atiduoti viską dėl Ispanijos 
liaudies, net savo gyvybę, kad 
tik įtikrinti žmones, kad jie 
suprastų tą teisybę ir parem-

tų Ispanijos liaudį, kuri did
vyriškai ginasi nuo fašizmo.

Kalbėtojui pradėjus pasako
ti Ispanijos civilio karo baise
nybes, svetainėje užviešpatavo 
grabinė tyla. ..

Kalbėtojas pasakojo - piešė, 
kaip fašistai nesigaili nieko: 
griauna ir degina turtą, dailės 
ir kultūros įstaigas — istori
nius muzėjus, katedras ir ki
tokius istoriškus pastatus. 
Kalbėtojas piešė pavyzdį, 
kaip kartą 200 fašistų orlai
vių be perstojo ištisas aštuo- 
nias valandas bombomis ir ug
nimi naikino gražiausio Ispa
nijos miesto gražiausias vie
tas, viską paversdami griuvė
siais.

Liaudis esanti labai suvar
ginta, stoka gyvenimui reik
menų — duonos, drabužių ir 
ginklų apsigynimui nuo fašis
tų.

Publikos į prakalbas' buvo 
suėję nedaugiausiai, bet visi 
buvo patenkinti d. V. Zablac- 
ko širdinga ir vaizdžia kalba.

Aukų dėl sugrįžusių iš Is
panijos veteranų žmonės su
metė $8.10.

Varde rengimo komisijos, 
tariu širdingai ačiū aukavu
siems ir prakalbose dalyvavu
siems. B. Valukas.

Nuo Redakcijos. Dėl vie
tos stokos, draugo rašinėlis 
teko gerokai sutrumpinti.

Vengry Fašistai Bombardavo 
Sinagogą, Sužeidė 14

Budapest, Vengrija. — 
Baigiantis pamaldoms cen
trinėje žydų bažnyčioje, fa
šistai paleido bombą į ją.

Persigandę maldininkai 
išbėgo į gatvę; tada fašistai 
metė bombą į jų būrį gat
vėje. Viso sužeidė 14 asme
nų.

FRAKCIJA SIŲS LIAU- 
DIEČIUS PAS GEN. 

FRANCO

Perpignan, Franci j a. — 
Dar 1,200 Ispanijos liaudie
čių kareivių perbėgo iš Ka- 
talonijos į Franci ją. Jie bus 
persiųsti į generolo Franco 
plotą, kaip, girdi, ir “patys 
sutinką.”

Liekamame respublikinia
me Katalonijos kampe dar 
yra apie 200,000 liaudiečių 
kariuomenės.

Barcelona, Ispanija.—Fa
šistų vyriausybė liepė sam
dytojams išmokėt darbinin
kams algas mėnesį išanks- 
to.—Jieško darbininkų pa
lankumo.

J. Rainys.

Chester, Pa.
Sausio 31 d. Vytauto Lietu

vių Pašaipiais Kliubas, suren
gė draugui Vytautui Zablac- 
kui prakalbas. Į prakalbas su
sirinko apie 30 lietuvių. Drg. 
(! a i z a u sk a s p ir m i n i n k a vo.

Drg. Zablackas kalbėjo 
apie Ispanijos įvykius ir karo 
baisenybes. Kalbėtojas sakė, 
kad Ispanijos darbininkai, be 
skirtumo sriovių ir pažiūrų, 
visi ginasi nuo sužvėrėjusių 
fašistų iš visų savo jėgų, nors 
gyvenimo sąlygos yra labai 
sunkios. Drg. Zablackas pa
reiškė, kad darbininkai turi 
pagelbėti dabartinei Ispanijos 
liaudiečių kovai prieš fašizmą 
visais būdais.

Baigdamas, kalbėtojas pri
dūrė, kad jaunuoliai privalo 
organizuotis į darbininkų gru
pes prieš fašizmą, kol dar nė
ra įsigalėjęs fašizmas.

Aukų liko surinkta virš 
penki doleriai nukentėjusiems 
Ispanijos kare sugrįžėliams 
kareiviams. Tai gera auka iš 
taip mažo būrelio lietuvių. 
Tiktai gaila, kad atsilankė 
mažai lietuvių; iš jaunuolių 
nebuvo nė vieno. Matyt, mūsų 
lietuviai dar neįvertina dar
bininkų susirinkimų. Negerai, 
papeiktinas a p s i 1 e i d imas! 
Kuomet Ispanijos darbininkus 
maudo kraujuose sužvėrėjęs 
fašizmas, tai mes žiūrime per 
pirštus. . . Atsiminkime, kad 
Hitleris jau baigia praryti 
Klaipėdą; laikui bėgant, jis 
prarys ir visą Lietuvą, jei mes, 
lietuviai, taip žiūrėsime, tai 
liksime ateityj fašistų vergais.

Drg. Zablackas dar jaunas 
vyrukas, bet pilnas energijos 
ir darbininkiškos dvasios. Tai 
bus jaunuolių kartos nenuils
tantis darbininkų vadas ir ge
ras kovotojas.

Mes, senosios kartos lietu-

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

LAISVES BAZARAS
Didysis Išpardavimas Brangių Daiktų už Pigiai

$5000 rert^ *?aip F“s- $5000 
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 New 
Nuo tilto

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

iki Manhattan Avenue yra apie 11 blokų.

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

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

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



AntracL, Vasario 7, 1939 laisva:

Drg. Z. Janausko Prakalbų Maršrutas 
Connecticut Valstijoj

Montello, Mass.

Visos tos kolonijos, kuriom 
nuskirta dienos dėl prakalbų, 
stengkitės rengti prakalbas, 
gerai jas išgarsinant. Nes iš 
Kanados atvykęs atstovas, 
drg. Z. Janauskas, “Liaudies 
Balso'’ gaspadorius, kuris tu
rės daug svarbaus pasakyti 
apie lietuvių tenykštį gyveni
mą, apie jų vedamą spaudą 
ir kitus svarbius įvykius. Die
nos paskirta sekamai:

Sekmadienį, kovo 19 d., 
Bridgeport, Conn., po pietų;

Sekmadienį, kovo 19 d., 
New Haven, Conn., vakare;

Pirmadienį, kovo 20 d., Wa

terbury, Conn., vakare;
Antradienį, kovo 21 d., Tor

rington, Conn., vakare;
Trečiadienį, kovo 22 d., 

; Hartford, Conn., vakare;
Ketvirtadienį, kovo 23 d.,

I Manchester, Conn., vakare;
Penktadienį, kovo 24 d., 

. New Britain, Conn., vakare;
šeštadienį, kovo 25 d., Wa

terbury, rinkimas “L. B.” au- 
k ų-p re n u m eratų.

Stengkitės, veikėjai, greitai 
pranešti apie prakalbų įvyki
mą ir kokioj svetainėj.

V. J. Valaitis,
ALDLD III Apskr. Sekr.

K ALMAS, KURIAME GI
MĖ IR AUGO VINCAS

KUDIRKA

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

lengvo būdo, mėgdavo iš
gerti ir greit pasigerdavo. 
Būdavo užeis į Abraomo 
Švarco karčiamą Pilviš
kiuos, o tas tik laukia Ku
dirkos. Ir taip vargšas pra
siskolino Pilviškių žydams. 
Kudirka matė, kad juo to
liau, juo labiau skursta 
ūkis, kad jis skęsta vis gi
liau skolose. Tada aš nupir
kau iš jo ūkį, ir jis išvažia
vo į Ameriką. Dabar jau 
jis miręs... 

jį: jį:
Kai Kuncaitis šitą ūkį 

pirko iš Motiejaus Kudir
kos, d r. V. Kudirka jau bu
vo miręs, jis nebesulaukė 
savo tėviškės tragedijos. O 
Kuncaitis tik iš kalbų buvo 
girdėjęs tą ciciliką kilus iš 
šitų namu.

I
Seniausias kaime žmogus 

kaimynas Giraitis prisime-, 
na, kaip Kudirka lankęs 
pradžios mokyklą. Kudir- 
kiukas labai gerai mokęsis, 
ir mokytojas jį gyręs pla
čioj apylinkėj. Ale gimna- 
zijon išlaikęs blogiau, negu 
Brazauskų kunigas. Žmo
nės šnekėję, kad Kudirkos 
tėvas nespėjęs “patepti” 
gimnazijoj...

Tėvai norėjo, kad Vincas 
būtų kunigu, o Vincas iš 
mažens nemėgo kunigų. 
Kai jis pabėgo iš kunigų 
seminarijos, tėvai jo pradė
jo visai neremti ir nenorė
jo, kad jis mokytųsi.

D r. Kudirka dažnai par- 
vykdavęs iš Naumiesčio į 
tėviškę, čia sueidavęs su

i žmonėmis, atveždavęs jiems 
draudžiamų knygų, kalbė
davęs apie ūkių tvarkymą, 
apie laukų darbus. Bet žmo
nes nemėgę Kudirkos, nors 
jis buvęs labai geras ir bū
tų “dūšią” atidavęs žmo
nėms. Tada žmonės labiau, 
■negu dabar, klausė kunigų, 
o kunigai nekentė dr. Ku
dirkos ir dažnai iš sakyklos 
jį kolioję.

Tie žmonės visko prikal
bėdavo apie daktarą, ir jo 
draugams Andziuliams ir 
kt. būdavę sunku jį apgin
ti. Už tat daktaras daug 
kalbėdavęs žmonėms, pasi
juokdavęs, jų sermėgos 
jam gražiau atrodančios, 
negu ponų drabužiai, ir 
žmonės mylėdavę daktarą, 
kol jis būdavo jų tarpe.

Šitokias ir dar kitokias 
kalbas žmonės kalba plačioj 
Paežerių kaimo apylinkėje, 
prisimindami didįjį varpi
ninką.

Paežerių kaimas didelis, 
jame gyvena daug stambių 
ūkininkų, kurie kasmet pri
augina daug javų, gyvulių, 
cukrinių runkelių, daug 
pieno pristato į pieninę. 
Kiekvienas ūkininkas turi 
apsčiai bėdų ir rūpesčių, 
apie kuriuos šneka kiek
viena proga. Tačiau net 
laikraštininkui šitame kai
me nesinori klausyti ūki
ninkų skundimosi derlium, 
žemom kainom, mokesčiais, 
samdiniais ir kt., kai žmo
nės mielai kalba apie šitą 
didįjį Vincą Kapsą.

(“L. Ž.”)

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

Lietuvių Tautiško Namo 
Draugovė, at jausdama J. 
Tautvaišą, surengė jam pra
mogą sausio 14 dieną.

Publikos atsilankė 125 ypa
tus. Rengimo komitetas bu
vo gerai prisirengęs, pilnai 
buvo viskuo atsilankiusieji už
ganėdinti.

Pelno liko $66.25. Pini
gai priduoti J. Tautvaišai. Už 
tai jis labai dėkuoja rengimo 
komitetui, gaspadinėms ir L. 
T. Namo Draugovei už sve
tainę.

J. Tautvaiša daug pasidar
bavęs yra dėl L. T. N. naudos. 
Pirmininku būdamas per 8 
metus prižiūrėjo namą kiek 
galėdamas. Jis, bedirbdamas 
dėl L. T. N. naudos, susilau
kė daug priešų,. bet sykiu ir 
daug gerų draugų gavo. Jis 
apsirgo pereitą pavasarį, da
bar atrodo gerai; galima ti
kėtis, kad į trumpą laiką jis 
vėl veiks sykiu su mumis. Jo 
vietą užėmė G. Šimaitis.

Rengimo Komitetas:
A. Sauka,
G. Stepanauskas.

noma, kad išvažiuosime apie 
3 vai. po pietų.

—o—
Great Necko draugijų ben

dro veikimo komiteto pastan
gomis yra rengiamos prakal
bos paminėjimui Lietuvos ne
priklausomybės. Jos įvyks 
ketvirtadienį, vasario 16, Kas- 
močių svetainėj, Great Nccke.

—o—
žiemos sezonas pas mus pa

darė beširdiškų šposų — daug 
bedarbių. Tačiau mūsų žmo
nės su tuomi yra jau apsipra
tę. Bet vienas dalykas neaiš
kus—kodėl bedarbiai neima 
aktyvesnio veikimo? Kodėl 
jie nesiorganizuoja ? Juk lai-

parengimų, Būsime dėkingi visiems 
organizacijų darbuotojams už būsi
mą kooperaciją. Varde ALDLD Aps. i 
D. Krūtis. (30-31)

MONTELLO, MASS |
7-to Apskričio Maršrutas. Trečia-1 

dienį, 8 d., vasario įvyks prakalbos,1 
Liet. Taut. Namo apatinėj Svet.,1 
kampas Vine ir N. Main St. Pradžia 
7 v. v. Kalbūs jaunuolis V. ZablacJ 
kas, neseniai sugrįžęs iš Ispanijos.1 
Jis pasakys daug — tikrą tiesą apie: 
Ispanijos kovas. — G. Shimaitis.

(30-32)

CLEVELAND, OHIO
Draugijų Veikiančio Komiteto su-' 

sirinkimas įvyks vasario 8 d., 7:30 
v. v. Liet. Darb. Svet., 920 E. 79thj 
St. Draugijų delegatai pribūkite mi
nėtu laiku, nes turėsime darbininkiš
kos svetainės reikalus aptarti. Nuta
rimų Rašt. J. Bagužis. (31-32)

turi daug . . .
Fr. Kl-ton.

Uždraudė Italijoj Judžius 
Apie Francijos Orlaivyną

Penktas puslapi!

Lietuviui 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.

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

Telefonas EVergreen 7-1661
........... , — II j

FRANK DOMIKAITIS

Great Neck, N. Y.
Pirmyn Choras “Laisves” 

Bazare
Great Necko Choras Pirmyn 

važiuoja ateinantį sekmadienį, 
vasario 12 d., dainuoti dien
raščio “Laisvės” bazare.

žinotina, kad Pirmyn Cho
ras yra paėmęs gerą busą. 
Todėl tie, kurio nori būti 
“Laisvės” bazare, prašomi 
važiuoti drauge su choru, nes 
busas didelis----vietos bus.
Tik reikia išanksto užsisakyti 
vietą, nes gali pritrūkti. Vietą 
užsisakykit pas choro narius. 
Išlaidų kaina nebus didesnė, 
negu nuvažiuojant kitaip į 
Brooklyną. Laikas važiavimo 
dar nenustatytas, tačiau ma-

Roma. — Keli šimtai fa
šistų studentų įsibriovė į 
judamųjų paveikslų teatrą, 
šaukdami; “Šalin Franci- 
ją!” ir sustabdė amerikinį 
judį “The Woman I Love.” 
Mat, šis veikalas gražiai pa
veiksluoja karinį Francijos 
oro laivyną.

Dabar Mussolinio propa
gandos ministerija užgynė 
tą judį rodyt bet kur Itali
joj.

Profesoriai, Studentai, Soc. 
Veikėjai ir Kiti Reikalauja 

Ginklu Ispanijai
New York. — Susirinki

mas 57-nių pažangių profe
sorių, laikraštininkų, rabi
nų, protestonų kunigų ir 
žymių visuomenės veikėjų, 
vyrų ir moterų, pasiuntė 
prezidentui Rooseveltui at
sišaukimą praleist karo 
reikmenis Ispanijos respub
likai.

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei-

5

417 Lorimer St. Brooklyn Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių ir pavieniu.
Iš senu 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. 
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 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6111

Dr. Herman Mendlowitz
33 Metai Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

r

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vilai Vakaro

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

wwirwiniiAiiAiimioitftKAitftiirwiAitniiniWWini

Office Phone
EVergreen 8-1090

Inside Pilone
EVergreen 4-6485

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

Minint Lietuvos Nepriklausomybės 21 
Metų Sukaktuves, Platinkime Žmonėse 

Labai Svarbią Brošiūrą

LIETUVOS LAISVĖS
DRAUGAI IR PRIEŠAI

rn ttj
i ! i PARAŠE 1 j j
11 R. MIZARA 1!Į* ____ +Į+ ————

KAINA TIK 5 CENTAI
•

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

ir Lietuvos žmonių laisvę.
•

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

•

Draugai literatūros platinimo agentai, siųskit 
kuoveikiausiai užsakymus.

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

(Continued from Page Three)

The New Suiut
noise when he took the suit from 
the box.

“See?” He hold it up.
The knife in her hand fell into 

the sink and made a great clatter
ing sound. Something went out of 
her eyes.

“But... Eddie ...”
“Lissen, Mom,” he broke in, little 

stabs of anger pricking the fullness 
of his new found happiness and let
ting something cold and heavy seep 
inside. “I got this cheap. I need a 
suit, Mom. I got it cheap. Mebbe I 
won’t ever git a chance again. Ho
nest. I.. .”

Then Frank stepped into the 
room. His long, sharp face was taut 
with discontent. He walked silently 
over to the table, stared down out 
of hostile eyes at the suit a long 
time before speaking.

Jesus, Eddie thought, you’d think 
I’d killed a guy. Jesus, youh’d think 
I’d put a gun to a guy’s head. The 
way they stan aroun n look. He 
kept looking at the floor. His face 
felt hot.

Frank said:
“How’d you git it?”

“Bought it for ten bucks,” said Ed
die.

“Bought it?”
Jesus, he thought, can’t a guy 

buy somethin without gittin hell? 
Is it a damned crime to buy some
thin? You’d think I’d done some
thin bad.

“Yes,” he said.
Frank swore fluently.
“Yuh know we’re broke,” he said 

angrily. “Yuh know there ain’t a 
dime in the house. You know this 
n blow yourself to a suit.”

“I—I—”
Frank spoke crossly:
“Take the goddam thing back.”
God, he said to himself, you’d 

think I’d done somethin bad. Can’t 
I have this suit? Can’t I?

He raised his head slowly. The 
words came out with difficulty.

“O—Okay,” he said.
“Blowin yourself to a suit!”
“Sure,” he said, something deep 

down inside him hurting hard; 
“Sure, sure—I—I’ll . . . take it 
back.”

“We need th’ dough.”
He felt her half-dead eyes fixed 

sorrowfully on him. He turned.
“I—I’ll take it . . . back.”
He hunched his shoulders and 

walked slowly from the room. 
Something cold and heavy inside 
him froze the little suns of gold 
that once been there. A tear 
itched its way down the side of his 
nose. He wiped it away awk
wardly with-the back of his sleeve.

Cambridge, Mass.— Dau
giau kaip 1,000 Harvardo. 
Universiteto studentų ir 
200 profesorių pasirašė 
prašymą prezidentui Roo
seveltui, kad jis nuimtų 
ginklų embargo nuo Ispani
jos respublikos.

Passaic, N. J. — Neparti- 
jinės Darbo Lygos vadovy
bė New Jersey valstijoj ra
gina visas savo kuopas ra
šyt ir telegrafuot šalies 
valdžiai, kad leistų Ispani
jos respublikai pirkt ginklų 
ir amunicijos iš Amerikos.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
ELIZABETH, N. J.

LDS 33 kuopos susirinkimas įvyks 
trečiadienį, vasario 8 d., 8 vai. vak., 
LDP Kliubc, 408 Court St. Draugės 
ir draugai, malonėkite visi dalyvauti 
šiame susirinkime, nes bus daug 
svarbių dalykų svarstyti. V. K. She- 
ralis, Sekr. (30-31)

Atyda Broliškoms 
Organizacijoms ‘

ALDLD II Apskritys nusamdė 
parką pikniko parengimui 25 d. bir
želio, Old Ciders Mill, Union, N. J. '

Prašoma visų organizacijų ir AL 
DLD kuopų tą dieną nerengti jokių

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Grabprius (Undertaker)

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

do automobilius ir karietas 
veselijorns, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
BEDFORD AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

RHEA

Open Day and Night

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Managed by

TEITELBAUM

231

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-717B

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

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

MII — IMI —-NU ——— UU

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

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

priežasties slogos—šalčio 

Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

29 E D FORtfį,____
MPAsJ NORTH. 4TW GATVĖSįSL

T | Vapor Room,
\ 1 Room, Large
NV Artesian Water, Restaurant, Barber
’Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

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

Sun. all day and night

VARPO KEPTUVE

CHARLES 
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberini 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

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

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

Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas.

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

Laurel Hill, L. L Laidotu
vės įvyko šeštadienį, vasario 
4 d., šv. Jono kapinėse.

Laidotuvių pareigom rūpi
nosi graborius Juozas Garšva,

GRAND CHAIR CORP.
A. PETRAITIS

Bazaro Žinios
Lietuvių Amerikos Piliečių 

Kliubo susirinkimas įvyko va
sario 3-čią. Narių atsilankė 
puseėtinas skaičius.

Į Kliubą perstatė 3 naujus 
narius: jaunąjį Antaną Lin
ky, Edvardą Kurą ir advoka
tą Antaną Vežlianską. Visi 
trys jauni vyrai. Linkiu jiems 
ilgo amžiaus ir gero stovio 
Kliubo narystėje.

Pradedant vasario mėnesį, 
turime tik 4-ris sergančius 
narius. Vadinasi, ligonių skai
čius sumažėjo.

Sausio mėnesį numirė 2 na
riai : Mateušas Lozara ir Ga
brielius Nuobara.

Petro Atkočaičio sirgimo 
klausime nutarta prisilaikyti 
konstitucijos. Mat, jis apsir
go 31-mą gruodžio, 1938, ir, 
nemanydamas ilgai sirgti, ne
pranešė sekretoriui. Kuomet 
išgulėjo jau porą savaičių, 
tuomet Dr. Žukauskas užregis
travo sergančiu, bet jau net 
sausio 15-tą. Tokiu būdu su
sirinkimas ir pripažino jį ser
gančiu tik nuo 15-tos sausio. 
Čia konstitucija stovi aukščiau 
daktaro paliudijimo.

Atkočaitis atėjo dirbtuvėn 
tik sausio 3O-tą. Reiškia, iš- 
sirgo visą mėnesį, bet dar pil
nai pasveikusiu nesijaučia.

Susirinkime kilo nemažas 
trukšmas dėl išduoto raporto 
iš Amerikos Lietuvių Kongre
so konferencijos. Tiškus ra
portą išduodamas pasakojo 
daug netiesos apie Kongresą, 
norėdamas sukelti žmonių ūpą 
prieš Kongresą ir ištraukt 
Kliubą iš Kongreso. Bet Kliu- 
bas dar pasiliko jame.

Jis sakė, kad Kongrese pri
klauso tik aštuonios organi
zacijos, kitos nėra užsimokė
jusios, nelegališkos, reiškia, 
neturinčios balsavimo teisių.

Bet kokias teises turėjo ne
priklausiusios organizacijos ? 
O tokių buvo, ir didžiumie- 
čiai nekėlė protesto prieš jų 
dalyvavimą konferencijoj. Lie
tuvių Darbininkų Draugijos 9- 
ta ir 11-ta kuopos, “Naujo
sios Gadynės” direktoriai ir 
SLA 304-ta kuopa prie Kon
greso nepriklausė.

Vadinasi, atėjo konferenci- 
jon, naudojosi jos visomis tei
sėmis, balsavo, paskui norėjo 
perskelti Kongreso Skyrių, 
išėjo laukan. Reiškia, jųjų 
organizacijos buvo legališkos, 
kuomet Kongrese priklausan
čios organizacijos, bet nesu
spėjusios užsimokėti už 1938 
m., tai jau neturi teisės va
dintis kongresininkėmis. Pasi
rodo, kad mūsų broliai socia
listai eidami susirinkiman pa
sidėjo sarmatą ant lentynos.

Velička perskaitė Kongre
so konferencijos visą laikraš
tyj tilpusį protokolą ir rapor
tas buvo priimtas.

Kliubo piknikas bus liepos 
29-tą, Klaščiaus Parke.

J. N.

Ir Pėstininkai Privalo 
Laikytis Taisyklių

Rekordai rodo, kad virš pu
sės visų važiuotės nelaimių, 
kuriose prarandama gyvybės, 
įvyksta tarp pėstininkų ir mo
toristų.

Gal kai kam atrodys juo
kinga, tačiau važiuotės autori
tetai sako esant būtina išmo- 
kint publiką vaikščiot. Pėsti
ninkas turi būt išmokintas pri
silaikyti signalų, neit įstrižai 
gatvę, neišstot gatvėn iš už 
pastatytų mašinų ir tt. Jis pri
valo pripažinti motoristu tei
ses, kaip kad motoristas jo tei
ses. Tik taip galima tikėtis 
sumažint nelaimes.

Trafiko Stotis “K.”

“Laisvės” didysis bazaras 
jau tik už trejetos dienų. Jis 
įvyks vasario 10-tą, 11-ta, 12- 
tą ir 13-tą dienomis, erdvioj 
Brooklyno Central Palace sa
lėj, 16 Manhattan Avenue, 
Brooklyne.

Kas vakara šokiai. Kas va
karą skirtinga orkestrą: Mi
kalausko, Nevins, Kazakevi
čiaus, Retikevičiaųs.

Kas vakarą skirtinga pro
grama su geriausiais artistais- 
dainininkais iš Newarko, 
Great Necko, Philadelphijos, 
Elizabetho, New Yorko ir pa
ties Brooklyno. T

Įžanga 1-mą vakarą 10 c, 
antrą ir trečią vakarą po 20c, 
ketvirtą vakarą 15c.

Išpardavimai brangių rank
darbių ir kitų dovanų; gra
žus pasirinkimas kasdien rei
kalingų ir naudingų daiktų; 
nupigintomis kainomis gauna
mi iš Lietuvos atvežti maisto 
produktai. Bazare kiekvie
nam bus proga ką nors įsigy
ti sulyg savo reikalo ir iš
tekliaus; atatinkama proga 
susieiti senai matytus draugus 
ir pažįstamus iš tolimų kolo
nijų, taipgi pasilinksminti, pa
sivaišinti.

DOVANOS BAZARUI NUO 
BROOKLYNIEČIŲ

PINIGAIS:

LDS 3-čias Apskr. (Brook
lyne ir apielinkėj) $5.

Joe Bartašiūnas $1.
Mike Lawrence (Laurinai

tis) $1.

Joseph Vastūnas $1.
K. Tamošiūnas $1.
M. Banaitiene $1.
A. Bieliauskienė pridavė 

blanką su $2.50 aukų nuo se
kamų East New Yorko ir apy
linkės draugų : V. Paukštys 
$1, A. Bieliauskienė 50c,. A. 
Daugėlienė, J. Vinikaitis, P. 
Bieliauskas, J. Anskienė po 
25c.

DAIKTAIS:

Olga Reinhardtienė 4 abrū- 
sus indams ir 3 maudynei.

Grace Paršionienė staltiesę.
DOVANOS Iš KITUR

J. Jerome, So. Barre, Mass., 
$1 pinigais.

M. Šimoliūnienė, Bingham
ton, N. Y., išsiuvinėtus 1 abrū- 
są ir 2 pagalvėm užvalkalus.

Parama Ispanijai
Draugas Antanas Teleiša, 

iš Newarko, atvežė vos pake
liamą pundą labai gerų dra
bužių vaikam ir suaugusiom. 
Juos surinko d. Teleišienė. Jis 
padarė specialę kelionę dra
bužiams atvežt. Tikrai gra
žus pasirįžimas paremt Ispa
niją !

, Kas galite paaukot drabu
žių, batų, kenuoto ar džiovinto 
maisto^ atvežkite “Laisvės” 
raštinėų.

Šiaurių Amerikos Komite
tas Ispanijos Demokratijai 
Gelbėt per vieną savaitę po 
Barcelonos puolimo surinko 
$27,000 ir pasiuntė kablegra- 
ma savo skyriui Paryžiuje, 
kad ant vietos supirktų ir 
greičiausia pristatytų nuken- 
tėjusiems nuo karo reikalin
giausios pagelbos. Viso per 
sausio mėnesį pasiųsta $55,112 
vertės pašalpos. Komisija.

231 Bedford Ave., Brooklyne. 
(šie pranešimai per klaidą 
likosi suvėluoti paskelbt. At
siprašome.—Red.)

Edward J. Rigney, 97-16 
221st St., Queens Village, 
prokurorui Dewey prisipaži
nęs kaltu nusukime nikeliais 
iš miestavos subvės $25,000. 
Dar ir dabar radę jo namuose 
$2,700 “sukenuotais” nike
liais.

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kp. susirinkimas bus tre
čiadienį, vasario 8 d., 7:30 v. v., 79 
Hudson Ave. Visi nariai būkite, nes 
turime svarbių dalykų aptarti. — 
Valdyba. (31-32)

MIRĖ

MASPETH, N. Y.
Ši ketvirtadienį, vasario 9, 8 vai. 

vakaro, Zabelskio svetainėje, Mas- 
pethe, įvyks ALDLD 138 kuopos su
sirinkimas. Visi nariai kviečiami da
lyvauti, nes susirinkimas bus svar
bus. Santikyj su paskelbimu mūsų 
organizacijos vajaus turėsime padis- 
kusuoti, kaip geriausia gaut naujų 
narių mūsų organizacijai. — Sekr.

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.

Entuziastiškai Sutikta Jauni 
Ispanijos Gynėjai; Sugrįžo 

B. Kilas, Brooklynietis
IWO jaunuolių benams grie

žiant ispanų, taipgi amerikie
čių liaudies melodijas, miniai 
susirinkusių šaukiant sveikini
mo ir kovos šūkius, 93 jauni 
Ispanijos demokratijos gynė
jai sutikta prie laivo Hord
ing pereitą šeštadienį. Jie 
busais nugabenta pirmai nak
čiai ramaus pasilsio ant Ame
rikos sausžemio, kurio dar ne
pasiekia fašistų bombininkai.

šį syk maršavimo nebuvo, 
tad ir veteranus asmeniškai 
ne visi susitikom. Su jais su
ėjo tik tie, kurie buvo gavę 
pasus nueit ant laivo. Demons
tracija baigėsi ant vietos, bu- 
sams su veteranais pranykus 
iš akių.

Sutiktuvių demonstracijoj 
teko matyt geroka grupė lie
tuvių brooklyniečių ir new- 
yorkiečių, tarpe jų Ispanijos 
veteranai Kdzys Yušas ir Vy
tautas Zablackas su draugė
mis, “Laisvės” direktorius Če
pulis, LDS jaunimo sekretorius 
Ormanas, d. Dzevečka, kurio 
sūnus kol kas dar likosi Ispa
nijoj, ir eilė kitų.
DRAUGAS KILAS LANKĖSI 

“LAISVĖJ”

Nepavykus pasimatyt su d. 
Kilu prie laivo, jaunieji lietu
viai, sutiktuvių demonstraci
jos dalyviai, nuvyko viešbu- 
tin, bet veteranų ten nebera
do. Telefonais bandė sugauti— 
ir tas nepavyko, tada sugrįžo 
“Laisvėn,” tikėdamiesi, kad 
jis anksčiau ar vėliau čion 
pribus. Neklydo. Po atliki
mo visų formalumų, d. Balio 
Kilo pirma stotis ir buvo 
“Laisvės” įstaiga.

Drg. Bali Kilas prieš iš
vykstant Ispanijon gyveno 
Brooklyne ir veikė čionykš
čiam jaunime. Jis paeina iš 
Rumford, Me., kur ir dabar 
tebegyvena jo motina. Ispa
nijoj išbuvo apie du metus.

Manoma, kad sugrįžusių 
tarpe randasi daugiau jaunų 
lietuvių, bet juos sueit neteko.

Drg. Kilas žadėjo dar ap
silankyt “Laisvėn” pasimatyt 
su visais laisviečiais, kadangi 
vėlai šeštadienio popietį ma
žai kas radosi įstaigoje, pa
pasakot savo pergyvenimų- 
patyrimų. Laukiame.

“L.” Rep.

Liuteriečiai Turėjo Smagu 
Balių; Būriu Dalyvaus 

“Laisvės” Bazare
Pereito šeštadienio vakarą, 

Grand Paradise balrūmyj, 
įvyko Dr. Martin Luther 
Draugijos 33-čias metinis ba
lius. Kaipo tiek amželio pra
gyvenusio j draugijoj, aišku, 
didelę dalį publikos sudarė 
jaunimas, linksmai besisukąs 
naujoviškus “swing” šokius ir 
senovišką lietuviškąją polku
tę, taipgi noriu miego ir ki
tus. Ant balkono ir už estra
dos esančiam dideliam salione 
daugiausia linksminosi suau
gesnėj! publika.

Tarp svečių, apart lietuviš
kos ir angliškos kalbų, ne kar
tą girdėjosi grupę sušnekus 
vokiškai. Mat, tarp liuterie- 
čių daugelis yra prūsų lietu
vių kilmės, tad jie turi drau
gų ir vokiečiuose.

Sekamas, liuteriečiai sako, 
jų bendras didelis pasilinksmi
nimas bus “Laisvės” bazare 
šią savaitę. Besilinksmindami 
savo baliuje, jie susirašinėjo, 
tarėsi, kad mažiausia 50 su
sirinkt prie savo iš anksto už
sakytų stalų “Laisvės” baza
re. Liuteriečiai savo užmany
mus praveda, tad su jais pa
simatysime gale šios savaitės, 
Brooklyno Central Palace.

“L.” Rep.

Prigėrė Du Vaikai
Bėginėdami ledu Jamaica 

Įlankoj du vaikai įlūžo su vi
su ledu vandenin ir prigėrė, 
žuvo Emma Gray, 10 metų, ir 
jos broliukas George, 6 me
tų. Trečią, Barbarą White, 
8 metų, išgelbėjo netoliese 
buvęs žuvininkas Rasmussen. 
Jis, atsigulęs ant ledo, pasie
kė mergaitę. Kitus du vilnis 
spėjo nunešt tolyn.

Komunistai Rengia Didelį 
Mitingą

Kom. Partijos New Yorko 
Valstijos Komitetas nutarė 
vienu kartu paminėti dvi be 
galo svarbias sukaktis—Ko
munistų Internacionalo 20 me
tų ir “Daily Workerio” 15 
metų. Minės milžinišku masi
niu mitingu Madison Sq. Gar- 
dene. Įvyks šio mėnesio 27-tą. 
Kalbės Browderis, Hathaway, 
Sadie-Van Veen, John Little. 
Bilietai po $1.10, 65, 40 ir
25c,

Beatrice Collie, 58 metų 
amžiaus, 264 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y., mirė vasario 
3-čią, Kings County ligoninėj. 
Pašarvota graboriaus Garš
vos šermeninėj, 231 Bedford 
Ave., Brooklyne. Bus palai
dota vasario 7-tą, Holy Tri
nity kapinėse.

Michael Savage, 62 metų 
amžiaus, 202 Etna St., Brook
lyne, mirė vasario 5-tą. Pa
šarvotas namie. Bus palaido
tas vasario 8-tą, šv. Jono kapi
nėse.

Laidotuvėmis rūpinasi gra
borius J. Garšva.

Mathias Kaimas, 54 m., 234 
Front St., Brooklyne, mirė 
trečiadienį, vasario 1 d., Kings 
County ligoninėj. Laidotuvės 
įvyko šeštadienį, vasario 4 d., 
Šv. Jono kapinėse.

Chas. Dwilis, 67 m., 669— 
40th St., Brooklyne, mirė tre
čiadienį, vasario 1 d., Kings 
County Hospital. Laidotuvės 
įvyko šeštadienį, vasario 4 d., 
šv. Trejybės (Holy Trinity) 
kapinėse.

Joseph Kazakevich, 66 m., 
mirė trečiadienį, vasario 1 d.,

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. Ola taip pat 
galima gauti Amerikos išdirbimo 

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat 
Sar Įninka*

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2-5043

BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

660 GRAND STREET

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Manhattan
264 Grand St.

(Kampas
Tel. EVergreen 7-1645

llllllllillllllll

Perkant Sau Vynus ir

Liquor Store
Brooklyn, N. Y.

Roebling St.) 
License No. L. 886

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

Didžiausias Pasirinkimas Visokių Rūsių Gėrimų

Tikrai žinokit, Kad
Likerius Reikia Pirkti Patinkamoj Krautuvėj

Manhattan Liquor Store

Kryžiukai ir iaketai su lenciūgiukais nuo -

Waterman Fontaninės Plunksnos ir Paišeliai nuo $1.50

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

e Įsteigta 1892 Tel. Stagg 2-2173

: ROBERT LIPTON
• Jeweler—Laikroddžiai—Brangakmeniai
S 701 GRAND STarti Graham Ave. BROOKLYN
• ______________
• Parduoda naujus ir taiso laikrodžius ir brangakmenius

• GRADUATION SPECIALS
•
• Graduation Rings (gryno aukso žiedai) - - - - $^.50
• Wrist Watches (rankiniai laikrodėliai) nuo - - • $D«50

$1.50

•••••••••••••••••••••••••••••••••••a

Mateušas Simonavičius
l GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA i

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

STREET

Kiekvienų subatų 
karšta vakarienė. 
Atskiras . kamba. 
rys, užėjimui su 
moterims. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dienų iki vėlai.

BROOKLYN, N. Y. |
Blokas nuo Hewes clevelterio stoties Tel. Evergreen 7-8886 ;

ŠKELBKITES “LAISVĖJE”

426 SOUTH 5th

Didžiausia Drabužių Krautuve 
Williamsburgh’e Skelbia Savo 

February Clearance Sale 
(Išpardavimų nužemintom kainom)

Vyrų ir Jaunų Vyrų Paltų

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

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

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

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

Brooklyn, N. Y.
Klauskite apie mūsų dešimtj lengvų išmokėjimų planų.




