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KRISLAI
Brangūs žodžiai ir

Darbai.v
Vakar, šiandien ir Rytoj.
Apie “Raistą.”
Ignorantas “Kritikuoja”

Sovietus.
Rašo R. Mizara.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

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

Jei tu, drauge skaityto
jau, būtum laikraščio re
daktorium ir gautum se
kančio tūrinio laiškelį su 
“priedu,” ką tu darytum?

“Gerbiamas Drauge:
“Prisiunčiu mažą dovanėlę 

mūsų brangaus dienraščio “Lai
svės“ bazarui. Nors negaliu 
prisidėti su didesne dovana, tai 
meldžiu priimkit šią mažą do
vanėlę. Neskelbkit mano vardo 
spaudoj...”

* * *
Nerašysiu, ką ši draugė 

prisiuntė, bet pasakysiu, 
jog josios dovana labai gra
ži. Ji gyvena nuo Brooklyno 
virš 400 mylių ir veikia mū
sų judėjime.

Kai žmogus gauni tokią 
dovaną, tokį laišką, tokį 
gražų atsiliepimą, tave ima 
kažin kaip ir labai keistai 
paveikia. Tu pamatai, kaip 
mūsų draugės (ir draugai) 
stovi su tavim, mąsto su ta
vim ir visuomet pasirįžę at
eiti dienraščiui į pagalbą.

Tokius draugus ir drau- 
ges turėdamas, dienraštis 

/niekad nesibijos ’’juodų die- 
Vnų.” * * *

Mūsų dienraščio bazaras 
prasidėjo penktadienį, o 
baigsis pirmadienį, šiuos 
žodžius rašant, Ig. Daužic- 
kas sako, kad penktadienio 
vakarą sueis visi kuprėliš- 
kėnai.

Na, o šeštadienį susirinks 
dzūkai, merkiniškiai, ir ki-

* toki.
Kiek tai liečia pačią 

“Laisvę,” tai ji nepaiso, iš 
kur tu esi iš Lietuvos. Jai 
svarbu, kad esi pažangus 
žmogus, kad remi demokra
tiją, kad neapkenti fašiz
mo ir remi darbininkišką 
spaudą.

That’s all!
* * *

Filadelfijos d. Smitas ra- 
v so:

“Jūs labai gerai darot, 
kad išleisit pagerinę ir pa
pildę ‘Raistą.’ Klausiau 
apie 20 žmonių, ar jie yra 
skaitę ‘Raistą’ seniau. At-

# sakymas buvo: ne.
“Mačiau Los Angeles 

‘Raistą’ judžiuose du sykiu. 
Tai gražus veikalas, kuris 
žmogų varo į keršto pasiuti
mą.”

* * *

Taip, drauge Smitai: 
“Raistas” yra didelis litera
tūros šedevras. Jei jo auto
rius būtų neparašęs nieko 
daugiau, kaip “Raistą,” jis 
visvien būtų pasilikęs isto
rijoj dideliu žmogum.

Mes išleisim “Raisto” ap
ribotą kopijų skaičių. Todėl 
norime, kad skaitytojai 
greit užsisakytų jį ir savęs 
nenusiskriaustų.

* * ♦

Argentinoje išeina laik
raštis vardu “Išvien.” Jis 
štai kaip rašo apie Sovietų 
Sąjungą (imu visą para
grafą) :

“Toliau sakoma informa
ciniai buvo daug kalbama 
apie narkotikus maišytus į 
valgį nekaltiems politikams 

4 prieš audiencijas. Tokie 
darbai provokuoją nežmo
niškus jausmus daroma au
kos, tokiame stovyje, kad 
palieka be proto ir be mok
slo. Ignoruoju tą viską, bet 
jeigu pažįstu, kad GPU turi 
chemišką ir medikališką la
boratoriją kur mokslininkai 
gilinasi į mokslą ir daro 
mėginimus nuodų.”

Tai “straipsnis” neva la- 
i <bai moksliškas ir nukreip-

Sergąs Angly Jaunuolis Vir
šijo Skridimo Rekordus 
Piety Afrikon ir Atgal

London.—Alex Henshaw, 
24 metų, nuskrido į Cape
town, Pietinėj Afrikoj, ir 
sugrįžo atgal į Londoną per 
4 paras, 10 valandų ir 16 
minučių, atlikęs 13,000 my
lių oro kelionę. Tuomi jis 
sumušė visus pirmesnius 
greičio-tolio skridimo re
kordus tarp Londono ir 
Pietinės Afrikos.

Jis lėkė mažu “Percival 
Mew Gull” lėktuvu. Per au
drą buvo įskelta jam kakta 
į orlaivio instrumentų len
tą, dar beskrendant į Pie
tinę Afriką. Paskui jis ap
sirgo malarijos drugiu, o 
vis tiek įvykdė savo pasiry
žimą atlikt ilgiausią kelio
nę trumpiausiu laiku.

Francūzų Generolas 
Pasveikino Fašistų 
Generolą ant Sienos
Perpignan, Franci j a. — 

Ispanijos fašistai persigrū- 
mė per Kataloniją ir užėmė 
Le Perthus miestelį prie 
pat Franci jos sienos. Čia 
ant sienos Francijos gene
rolas A. Fagalde susitiko ir 
pasveikino fašistų generolą 
Solchaga, kad Solchaga 
“taip greit” pasiekė Fran
cijos sieną.

Barcelona, Ispanija.—Fa
šistai, pagaliaus, užėmė Fi- 
gueras miestą, Katalonijoj, 
už 15 mylių nuo Francijos 
rubežiaus.

Portbou, Ispanija. — Re- 
spublikos kariuomenė, 
rengdamasi pasitraukt per 
sieną į Franci ją, susprog
dino savo amunicijos sandė
lius, kad jie netektų fašis
tam.

Brazilija Ragina Visas 
Amerikas Veikt Išvien

Prieš Užpuolikus
Washington. — Atsilan

kęs Brazilijos užsieninisl 
ministeris O. Aranha ragi
na visus kraštus Šiaurinėj, 
Centralinėj ir Pietinėj Am- 
erikose veikt išvien, jeigu 
bet kuri Europos šalis ar 
Japonija užpultų bile vieną 
amerikinį kraštą. Aranha 
mato pavojų ypač iš Vo
kietijos pusės.

Burgos, Ispanija, vas. 10. 
—Gen. Franco žada “už
baigti karą iki vas. 18.

tas prieš Sovietus. Pamąs
tyk, drauge skaitytojau: 
žmogus, kuris negali para
šyti taisyklingai poros saki
nių, jau kritikuoja socialis
tini kraštą!

Gal ir gerai, kad toki ig- 
norantai šitaip rašo fašisti
nėj spaudoj.

Kaip gali atsirast Argen
tinoje lietuvis, kuris su to
kiais “literatais” turėtų ką 
nors bendro?!
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Ispanijos Premjeras 
Ir Kiti Valdininkai 
Užgrobti Francijoj?

Paryžius. — Pranešama, 
kad Ispanijos respublikos 
ministeris pirmininkas Ju
an Negrin dabar yra Tou
louse, Francijoj, o su juom 
ir kai kurie kiti Ispanijos 
valdininkai. Jie nori skrist 
į respublikinę centralinę 
Ispaniją tolesnei kovai 
prieš fašistus; bet abejoja
ma, ar Francijos valdžia 
leis jiem išlėkt.

ANGLIJA IR FRANCIJA IŠVERŽĖ MI
NORCA SALĄ IŠ ISPANIJOS RES
PUBLIKOS IR ATIDAVĖ FRANKUI

London. — Anglijos ir 
Francijos valdovai įgrąsino 
Ispanijos respubliką, kad ji
nai užleistų generolui Fran- 
co’ui salą Minorca. Anglų, 
politikieriai sakė, kad Fran
co turi prirengęs 10,000 ka
reivių plaukt iš fašistų ’val
domos salos Majorcos ir 
šturmu užimt Minorcą. Tie 
politikieriai gąsdino respu- 
blikiečius Minorcoj ir šim
tais Vokietijos ir Italijos 
orlaivių. Jie “krūpčiojo,” 
kad fašistai oro bombomis 
sudraskysią ir kitais pabū
klais išskersią respublikie- 
čius toj nedidelėj saloj, jei
gu jinai nebus be mūšio 
pervesta generolui Fran- 
co’ui.

Sala Minorca turi tik 284 
ketvirtaines mylias ploto, 
bet jos kalnai ir uolos suda
ro tokią gamtinę tvirtovę, 
kad fašistai jokiomis atako
mis iki šiol nepajėgė šią sa
lą užkariaut.

Francijos politikie r i a i 
taipgi įkandžiai ragino Is
panijos valdžią užleist Mi
norcą fašistam. O jeigu Is
panijos vyriausybė atsisa
kys, tai Franci j a neduo
sianti “lengvatų” respubli- 
kiečiams pabėgėliams iš 
Katalonijos į Franci ją.

Kaip Anglija, taip Fran- 
cija, tačiau, reikalavo, kad 
“tiktai ispanai” fašistai pa
tys užimtų atiduodamą 
jiem salą Minorcą , ir kad 
tame užėmime visai nedaly
vautų nei Italijos nei Vokie
tijos kareiviai.

Palengvint Minorcos per
vedimą į fašistų rankas ir 
pagrąsint naziams ir Itali
jos ju o dma rškin iams, 
Anglija atsiuntė savo karo 
laivą “Devonshire,” 9,750 
tonų įtalpos. O pasak italų,
tai ir daugiau karinių An
glijos laivų atplaukė į Mi
norcą.

“Devonshire” šarvuotlai
vyje ir įvyko derybos tarp 
fašistų ir respublikiečių at
stovų dėlei Minorcos perve
dimo generolui Franco’ui. 
Tada 450 r e s p u b 1 i k inių 
valdininkų ir žymesnių 
liaudiečių iš Minorcos suė
jo į tą Anglijos laivą, ir jis 
juos iš ten išvežė.

Minorca randasi Vidur-

Francijos valdininkai už
grobė- 64 Ispanijos respub
likos orlaivius,, perskridu
sius iš Katalonijos į Fran- 
ciją. Bet, pagal pranešimą 
New Yorko Times’ui, tai 
Francijos valdžia neleidžia 
Negrinui ir kitiem liaudie- 
čių valdžios nariam išlėkt 
nei Ispanijos, nei Francijos 
orlaiviais.

žemio Jūroj, apie 150 my
lių nuo rytinio,, Ispanijos pa
kraščio, ir guli, į šiaurių ry
tus nuo didelės salos Major
cos, jau pirmiau užvaldytos 
ispanų ir italų fašistų.

Francijos ir Anglijos val
dovai bijo, kad Italijos 
juodmarškiniai,»i neįsivy r au
tų saloj Minorcoj. Nes tada 
Italija galėtų iš tos salos 
grąsint linijoms Francijos 
ir Anglijos laivų vakarinėje 
dalyje Viduržemio Jūros.

Kiaušiniais Išbomb ar
davo Italą Karo Laivus 
iš Central. Amerikos
San Jose, Costa Rica. — 

Italijos valdžia liepė tuo- 
jaus grįžt namo dviem sa
vo šarvuotlaiviam, kurie at
silankė į Centralinę Ameri
ką neva kaip “geros valios 
pasiuntiniai.”

Panamos respublikėlėj ir 
kitur buvo sukelta prieš 
tuos Mussolinio karo laivus 
smarkios demons tracijos 
darbininkų ir šiaip pažan
gių žmonių. Italai laivų ofi- 
cieriai buvo bombarduoja
mi supuvusiomis tomeitė- 
mis ir kiaušiniais; o žmonių 
minios demon struodamos 
šaukė ispaniškai: “Viva 
Roosevelt!” (T e g y v u o ja 
Roose veltas!)

Pietinėj Afrikoj per pot- 
vinius prigėrė 11 žmonių.

Sovietai Aštriai Baudžia 
Neteisingus Skundikus

Maskva. — Vienas polici
jos valdininkas tapo sušau
dytas ir keturi kiti įkalinti 
iki 10 metų už tai, kad ne
teisingai skundė ir areštavo 
nekaltus piliečius. .

Berlin, vas. 10. — Naziai 
nukirto galvą buvusiam Vo
kietijos kareiviui T. Dzier- 
žavai kaip “svetimos šalies” 
kariniam šnipui.

Meksikos Darbininkų Vadas 
Šaukia USA Padėt Ap

sigint nuo Fašistų
Mexico City. — Generalis j 

sekretorius Meksikos Dar
bininkų K o n f e d e r acijos,
Lombardo Toledano atsi
šaukė į Jungtines Valstijas 
padėt Meksikai išlaikyt sa
vo nepriklausomybę nuo 
Vokietijos ir Italijos fašis
tų. Jis sako, jog naziai ir 
Italijos juodmarškiniai de
da visas pastangas, kad nu
statyt Meksiką prieš Jung
tines Valstijas, o paskui 
per Meksiką užpult Jungti
nes Valstijas.

Anot Toledano, naziai ir 
mussoliniečiai stengiasi su
kelt visas Centralinės ir 
Pietinės Amerikos respub
likas prieš Jungtines Vals
tijas.

Francija ir Anglija 
Spiria Liaudiečius 
Pasiduot Franco’ui

London. — Prane šama, 
kad Anglija “gal jau atei
nančią savaitę” pripažins 
generolo Franco valdžią. 
Tada, girdi, ir Francija pri
pažintų Franco.

Tuo tarpu valdovai An
glijos ir Francijos daro di
džiausią, neatlaidų spaudi
mą Ispanijos respublikai 
taikytis su gen. Franco; o 
jam jie įkalbinėja prižadėt, 
kad fašistai duosią “visiš
ką amnestiją” ir “nieko ne- 
bausią” už dalyvavimą ka
re prieš juos.

Anglų ir Francūzų valdo
vai spėja, kad jei generolas 
Franco paskelbtų tokį “do
vanojimą,” tai tuomi pa
kurstytų daugelį respubli
kiečių reikalaut taikytis, 
arba pasiduot.

Juodmarškiniai Rėkia, Kad 
Anglija ir F r a n c i j a Tyko 
Pasigrobt Jų Karo Vaisius
Roma. — Italijos fašistų 

vadai ir laikraščiai tulžia 
spjaudo prieš Angliją ir 
Franci ją, kad jodvi pervedė 
Ispanijos salą Minorcą “tik
tai ispanam” fašistam. Pirm 
atiduodant tą salą genero
lui Franco’ui, politikieriai 
Anglų ir Francūzų išgavo iš 
jo prižadą, kad Franco ne
leis į Minorcą nei Italijos 
nei nazių kareivių ir neduos 
toj saloj įrengt stovyklų 
Italijos orlaiviams.

Italų fašistai rėkia, kad 
pati Anglija ir Francija ty
ko užgrobt Minorcą, kaip 
“draskūnai - vanagai.” Mus- 
soliniška spauda karščiuoja
si, kad Francija ir Anglija 
skverbiasi pasiglemžt karo 
vaisius, kuriuos Italija ir 
naziai laimėję generolui 
Franco’ui.

ORAS

„Šį šeštadienį apsiniaukę 
ir būsią lietaus.—N. Y. Oro

Mirė Popiežius Pius 
Vienuoliktas, 81-nų 

Metų Amžiaus
Amerikonai už USA Pagel- 

bą Demokratijom

New York. — Viešosios 
Nuomonės Instituto pada
rytuose balsavimuose dide
lė dauguma amerikonų pa
sisakė už šios šalies pagel- 
bą Anglijai ir Francijai at
sitikime karo su Hitleriu ar 
Mussoliniu.

Shanghai, vas. 10.— Chi
na partizanai kulkasvai- 
džiais atakavo japonų poli
cijos stotį Jessfielde, Shan- 
ghajaus priemiesty j.

Telikęs Tik Vienas 
Perėjimas Liaudie- 

čiam i Francija
Portbou, Ispanija. — Šis 

miestelis yra paskutinis, 
per kurį dar galėtų likusio
ji respublikos kariuomenė 
pereit iš Katalonijos į 
Franci ją.

Respublikiečiai, vadovau
jami karžygiško pulkininko 
Listerio, dar atmuša fašis
tus nuo Portbou (šiuos žo
džius berašant).

Kitas garsus respublikie
čių pulkininkas Modesto 
pasakė jautrią atsisveikini
mo kalbą savo kareiviam ir 
perėjo į Franciją. Jis vyks 
į centralinę Ispaniją tęst 
kovą prieš fašistus, jei 
Francijos valdžia išleis jį.

Mirė Draugas Kazimieras 
Jankauskas

Hillside, N. J. — Mirė d. 
Kazimieras Jankauskas, 53 
metų amžiaus, ketvirtadie
nį iš ryto, vas. 9 d. Pašar
votas namuose po num. 385 
Harvard Ave., Hillside, N. 
Jersey.

Drg. K. Jankauskas bus 
laidojamas šį nedėldienį, 1 
vai. po pietų. Jo kūnas bus 
sudegintas Rosehill Crema
tory, Linden, N. J.

Drg. Kazimieras Jankau
skas buvo partij ietis, Lie
tuvių Darb. Literatūros 
Draugijos narys ir veiklus 
unijistas.

Tęsiasi Raudonarmiečių Su
sikirtimai su Japonais

Tokio. — Japonija siun
čia daugiau kariuomenės į 
Manchukuo pasienius prieš 
Sovietinį Sibirą. Sako, jau 
antra savaitė, kaip eina su
sikirtimai su raudonarmie
čiais palei Argun upę.

Maskva. — Sovietai vėl 
užprotestavo prieš japonų 
briovimąsi į sovietines Ar
gun upės salas. Spauda per
spėja Japoniją, kad Sovietų

Vatikanas, vas. 10. — Mi
rė plaučiu įdegimu ir dusu
liu popiežius Pius Vienuo
liktas, 81-nų metų amžiaus, 
vyriausias valdovas 400 mi- 
lionų katalikų pasaulyj.

Paskutiniai p o p i e ž iaus 
žodžiai buvo: “Taika—daug 
kas dar reikėtų mum nu
veikti”. ..

Ne tik katalikų, bet ir 
protestonų dvasiškiai reiš
kia pagarbą velioniui po
piežiui, kaip gynėjui krikš
čionybės, ne vien katalikiš
kos, bet ir protestoniškos. 
Gailisi jo ir vadai žydų.

Ne kartą Vokietijos na
ziai ir Italijos juodmarški
niai perkūnavo popiežių 
Pijų, kad jis reikalavo žmo
niškai apsieit su žydais. Jis 
sakydavo, jog kas negerbia 
žydų tautos ir religijos, tas 
negali sąžiningai gerbt • ir 
krikščionybės. Girdi, Abra
omas vis tiek yra “mūsų 
patriarchas.” Popiežius 
Pius susilaukė net tiesiogi
nių grūmojimų nuo Italijos 
fašistų, kad jis išstojo prieš 
Mussolinio uždraudimą ve- 
dvbų tarp žydų ir katalikų 
tikybos žmonių.

Ar savo dvasiškių užblo- 
fytas ar sužiniai, tačiaus, 
popiežius Pius rėmė gene
rolo Franco karą prieš Is
panijos respubliką. Jis taip
gi nesmerkė Mussolinio ka
ro prieš Ethiopiją. Taigi 
Pijų negalima vadint “tai
kos apaštalu,” kaip kad no
rėtų katalikų dvasiškiai.

Kardinolų Kolegija už 18 
dienų rinks naują popiežių; 
ir dar pirmą kartą rinki
muose popiežiaus dalyvaus 
du ar trys Amerikos kar
dinolai. Pirmiaus taip greit 
būdavo pravedami naujo 
popiežiaus rinkimai, kad 
amerikiniai kardinolai ne- 
paspėdavo atvažiuot.

Popiežius Pius buvo sve
timų kalbų žinovas. Kalbė
davo ne tik itališkai ir lo
tyniškai, bet s e n o v i škai- 
graikiškai, hebraiškai, kop- 
tiškai-ethiopiškai, vokiškai, 
francūziškai ir lenkiškai. 
Būdamas pirmesnio popie
žiaus atstovu Varšavoj, jiš 
lankėsi ir Lietuvoj.

JAPONIJA, UŽĖMUS 
CHINŲ SALĄ, GRŪMOS 
ANGLIJAI, FRANCIJAI

Tokio, vas. 10. — Japo
nai užėmė Chinų salą Hai
nan, iš kurios galės grumot 
Francijos ir Anglijos kolo
nijom. Japonija supranta, 
kad Francija ir Anglija 
protestuos prieš tą japonų 
žygį.

Sąjunga tai ne senoji, išti
žusi carinė Rusija; sako, 
kad Japonija skaudžiai ap
siriks, jeigu išprovokuos 
karą su Sovietais.
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Kongreso “Nepriklausomybė” 
ir Nepriklausomybė

Kada kongresas nutarė numušti prezi
dento Roosevelto pasiūlytą sumą pinigų 
viešiems darbams (WPA) net $150,000,- 
000 sumoje; kada senate tik vienu balsu 
praėjo tas žalingas nusistatymas, tai ka
pitalistinė spauda, “New York Times,” 
‘‘World-Telegram” ir kiti laikraščiai, už- 
girdami ir ramindami visuomenę, trokš
dami sulaikyti piliečių protestus prieš to
kį kongreso žygį, pradėjo ra'syti, kad, 
girdi, lai būna “kongresas nepriklauso
mas,” nesikiškite į jo reikalus.

Taip, tas numušimas reiškia, kad 
Jungtinėse Valstijose su balandžio 1 die
na bus paleista nuo 1,500,000 iki 2,000,- 
000 WPA darbininkų. Tas mažiausiai pa
lies 5,000,000 žmonių! Atneš jiems vargą, 
skurdą ir badą!

Taip, mes norime, kad kongresas bū
tų nepriklausomas, kad jis tikrai būtų 
nepriklausomas nuo kapitalistų iš Wall 
Stryto, nuo diktavimo iš pono Morgano 
ir kitų turčių palocių! Tik jų muzikos 
prisiklausęs kongresas galėjo atlikti tą 
žalingą nutarimą. . x

Mes manome, kad į kongresą atstovus 
išrinko ne kas kitas, kaip paprasti dar
bo žmonės, smulkūs savininkai, maži biz
nieriai, farmeriai ir intelektualai, o ne 
saujelė Wall Stryto milionierių! Mes ma
nome, kad kaip tik kongresmanai ir turi 
klausyti ne įsakymų iš Morgano ir kitų 
milionierių palocių, bet iš masių piliečių, 
jie turi girdėti darbininkų, farmerių, 
smulkių savininkų, intelektualų, moterų 
ir bedarbių šeimynų balsą! Jie turi tar
nauti šalies gerovės reikalams ir pilie
čių gerovės interesams. Mes manome, 
kad kaip tik tokis atstovų susirišimas su 
liaudžia, pasidarymas nepriklausomais 
nuo turčių komandos ir būtų naudingas 
visuomenei. Bet nedaug galima laukti iš 
daugelio dabartinių atstovų, nes jie pa
tys yra turčiai! Jiems Wall Stryto mu
zika yra prie širdies. Ir tik galingas, 
griausmingas piliečių balsas gali privers
ti juos tapti nepriklausomais nuo Wall 
Stryto komandos.

Ypatingas Rajonas Chinijoj
Kada Chinijos Komunistų Partija ir 

Sovietų valdžia padarė sutartį su Chiang 
Kai-sheku bendrai gintis prieš Japonijos 
užpuolimus, tai buvusis Sovietų Chinijos 
plotas pavadintas — Ypatingu Rajonu. 
Jis daugiau nesivadina sovietiniu, bet ir 
Chiang Kai-shekas nesikiša į to ploto gy
ventojų reikalus. Jis yra Shensi, Kansu 
ir Szechuan provincijose. Tai didelis plo
tas, skaitlingai apgyventas ir virtęs Chi
nijoj centru demokratijos ir kovos prieš 
Japonijos imperializmą.

Pagal tą sutartį, Ypatingas Rajonas 
pasiduoda centralinei Chinijos valdžiai, 
bet valdžia nesikiša į jo vidujinį tvarky
mąsi. Ten gyventojai renka savo virši
ninkus.

Pagal tą sutartį, buvusi Chinijos Rau
donoji Armija paversta į Aštunto Ruožto 
Armiją. Ji pirmoji uždavė Japonijos ar
mijai skaudžius smūgius. Ji pasipildo iš 
Ypatingo Rajono naujais kovotojais. 
Ypatingame Rajone yra ir naminė armi
ja, kuri veda kovą prieš japonų lėktuvus 
ir šnipus. Į namų armiją priimami visi 
vyrai ir moterys nuo 18 iki 40 metų. 
Jeigu japonai prisiartina prie Ypatingo 
Rajono miesto, tai namų armija stoja į 
pagelbą fronto armijai.

Pereitą rudenį Ypatingo Rajono gy
ventojų lygiomis teisėmis išrinkti atsto
vai turėjo suvažiavimą ir išrinko val
džią. Rinkimų teisę turi visi vyrai ir mo
terys nuo 18 metų amžiaus. Valdžios 
priešakyj stovi patyręs komunistas Lun 
Chu-Chan. Valstiečiams išdalinta žemė. 
Valdžia duoda jiems trąšų ir geriau že
mę įdirba. Derlius žymiai padidėjo. »

Ypatingame Rajone gerai pastatytas 
apsigynimo darbas. Visur matosi obal- 
siai: “Apgynimas Ypatingo Rajono Yra 
Apgynimas Chinijos!” Įsteigta karo aka
demija, kur lavinasi virš 1,000 studentų, 
turi porą’ kolegijų ir universitetų, kur 
greta kito mokslo yra ir karinis. Ypatin
game Rajone dabar yra 706 mokyklos, 
kur mokslas yra teikiamas veltui.

Ypatingas Chinijos Rajonas labiausiai 
dirba tam, kad kuo daugiau sutvirtinus 
chinų partizanų karą prieš Japoniją, čia 
yra lavinami veikėjai politinėj ir karinėj 
srityj ir siunčiami į japonų užimtą Chi
nijos dalį.

LAISVE

Dalis demonstrantų ties Italijos konsulatu New Yorke, protestuojančiu prieš 
Italijos fašistus, kurie smaugia Ispanijos respubliką.

Būkime

Naujos Japonų Provokacijos
Japonijos imperialistai sausio 31 die

ną bandė paimti Sovietų Sąjungos salą 
No. 279 Arguno upėj. Sovietų pasienio 
sargai juos atmetė. Japonai neteko 7 ka
reivių užmuštais ir sužeistais.

Pirmadienį, vasario 6 dieną,. japonai 
didesniu skaičium užpuolė kitą salą Ar
guno upėj, kuri žinoma, kaipo No. 227. 
Sovietų kariai, vadovystėj leitenanto 
Juškos atmušė japonus. Japonai neteko 
5 kareivių užmuštais ir sužeistais. So
vietų pusėj nebuvo nuostolių. Ant ryto
jaus, tai yra antradienį, vasario 7 die
ną, japonai didesniu skaičium, su pagal
ba kulkasvaidžių, vėl puolė ant salos No. 
227. Įvyko smarkus susikirtimas. Japo
nai buvo atmušti. Japonai paliko 10 ka
reivių užmuštais ir sužeistais. Jų tarpe 
vieną oficierių. Sovietai šioj kovoj ne
teko vieno kareivio užmuštu ir dviejų su
žeistais.

Tos salos priklauso Sovietams, kaip 
yra nužymėta sutartyj tarpe Rusijos ir 
Chinijos, lapkričio 25, 1911 metais. Bet 
Japonijos plėšikai negali nurimti. Argu
no upė dabar pasidengus ledu, tai jie

Apšvieta Sovietų Baltrusijoj
Sovietų Socialistinė Baltrusijos Res

publika nesenai paminėjo 20 metų savo 
gyvavimo. Apart kitų milžiniškų atsieki- 
mų, padarytas didelis progresas apšvie- 
toje ir kultūroj. Caro laikais, 1914 me
tais, Baltrusijoj buvo 4,170 mokyklų su 
265,000 mokinių. Tai buvo daugiausiai 
bažnytinės mokyklos, kur jaunuoliams 
grūdo ne mokslą, bet religiją, popų pasa
kas.

Dabar Sovietų Baltrusijoj yra 7,071 
mokykla; 80 aukštų mokyklų ir 20 tech
niškų mokyklų su 1,256,000 vaikų ir 
36,600 studentų. Vien Antros Penkme- 
tinės metu išbudavota 565 naujos mo
kyklos. Šiemet Baltrusijoj apšvietos rei
kalams. paskirta net 499,250,000 rublių! 
Bėgyj Sovietų valdžios gyvavimo Balt
rusijoj atidaryta 22 aukštos mokyklos, 
kaip tai valstybės universitetas ir poli
technikumas Minske; medicinos institu
tai Vitebske, Gomelyj, Minske ir Mogile- 
ve. Ten lavinasi 16,000 studentų.

Prieš Sovietų laikus Baltrusijoj nebu
vo nei vienos aukštos tyrimų įstaigos, o 
dabar yra net 41 tyrimo-mokslo institu
tas, kurie apima visas mokslo ir gyveni
mo šąląs. Vien laboratorijos institute 
dirba 1,263 mokslo žmonės ir tame skai
čiuje 270 moterų. Mokslo Akademijoj 
dirba per 300 mokslo žmonių, kurių tar
pe yra 108 moterys. Virš 70 nuoš. moks
lo žmonių; yra baigę aukščiausius moks
lus prie Sovietų valdžios.

Baltrusijos liaudis myli savo mokslo 
žmones. Profesorius Sergei Michejevic 
Melnik jau 38 metai stovi sveikatos sar
gyboj. Dabar jis yra profesorium Medi
cinos Instituto ir kartu atstovas Aukš-

Sunkiausi mėnesiai “Lai
svei” pergyventi yra vasa
rio, kovo ir balandžio. Tais 
mėnesiais sumažėja draugi
jų parengimai ir sumažėja 
mūsų dienraščiui įplaukos. 
O išlaidos yra tokios pat, 
kaip ir kitais mėnesiais.

Pabar, kad už naują In- 
tertype mašiną turime mo
kėti po $100.06 kiekvieną 
mėnesį, tai šie trys mėne
siai nebus lengva pergy
venti. Turime iš anksto bū
ti prisirengę atsilaikyti.

Būdai atsilaikymui yra 
tokie: reikia rūpintis gau
ti naujų skaitytojų, reikia 
visur, susirinkimuose ir pa- 
rėse atsiminti reikalą au
komis paremti savo dien
raštį. Labai svarbu yra at
sinaujinimai prenumeratų. 
Drg. A. Bimbą iš Pittsbur- 
gho šiom dienom prisiuntė 
$100.00 už atnaujintas 
prenumeratas. Jam ten pa
dėjo darbuotis drg. D. Le
kavičius ir gražiai pasirodė 
tie draugai, kurie iš anksto 
laiškeliais paprašyti, užsi
mokėjo drg. Bimbai nuvy
kus į Pittsburgh.

Kiek anksčiau drg. D. M. 
Šolomskas iš Massachusetts 
į porą- savaičių už prenu
meratas parvežė $210.00. 
Netik daug atnaujino, ale 
gavo keletą ir naujų skai
tytojų. Tas parodo, kad at
naujinti “L.” prenumeratas 
ir gauti naujų nėra sunku, 
tik reikia darbuotis. Apgai
lėtina, kad daugelyje vietų 
draugai yra labai apleidę 
savo dienraščio platinimo 
darbą.

Dėl paramos spaudai drg. 
Pacific rašo sekamai:

“Draugai! Kaip tik ap
linkybės leis, Tom Mooney 
eis pas daktarą patikrinti 
savo sveikatą. Laike -to ap
lankys Los Angeles ir visas 
organizacijas. Atlikęs did
žiumą darbo čia, važiuos į 
New Yorką. Tikėkit, drau
gai, jūs ir susilauksite to 
didžio svečio-kovotojo Tom 
Mooney savo valstijoj, savo 
mieste, būkite gatavi jį pa
sitikti. Tom Mooney inspi
racija mane paakstino jo 
pasiaukojimu paskutinių 
dolerių dėl streikierių. Aš 
čia siunčiu $5.00 ‘Laisvės’ 
parėmimui. Manau, kad 
daugelis paseks Tom Moo
ney pavyzdį, kaip ir aš pats

Prisirengę
pasekiau. Pacific.”

Tiesą rašo drg. Pacific. 
Tomas Mooney yra puikus 
pavyzdis, kaipo stiprios va
lios ir didelio pasiryžimo 
žmogus. Drąsus ir stiprus 
kovotojas už darbininkų 
klasės reikalus. Jei mes pa
rodytume nors mažą dalelę 
jo .pasiryžimo, platinimui 
savo dienraščio, tai smar
kiai pakiltume skaičium 
skaitytojų ir pergalėtume 
finansines kliūtis.

Štai kitas gražus pavyz
dis; rašo mums Albert Žu
kas iš Clevelando:

“Susirgus mūsų drg. Jo
seph Didzerkis, mes jį lan
kydami ir vėlindami greit 
pasveikti, sumanėme užra
šyti jam ‘Laisvę.’

“Mr. & Mrs. Joseph Ar- 
mulevičius, Mrs. Anna Les- 
nikauskas, Mr. & Mrs. Hen
ry Raulusaitis, Mr. & Mrs. 
Anthony Jesunas, Mr. & 
Mrs. Albert Žukas sudėjom 
po $1.00 ir užrašėm ‘Lais
vę’. Čia prisiunčiam $5.00 
ir prašome jam siuntinėti 
dienraštį.”

Puikus atjautimas ligo
nio. Ligonius ir nubiednė- 
jusius bedarbius taip turė
tų atjausti draugai visuose 
miestuose.

Piniginės paramos šiuo 
tarpu savo dienraščiui ga
vome sekamai:..

Ch. Bartosh, Sparrows 
, Pt., Md., $2.25. Drg. J. Kau
linis pridavė $2.00, gavo 
kaipo auką iš Cedronu pa
res. Serganti drg. Paulina 
Antaniuk, iš So. Bostono, 
senelė aukojo $2.00.

Po 50c: J. Norkus ir J. 
Porčiauskas, Pittsburgh, 
Pa.; V. Jonauskas, N. 
Bloomfield, Conn.; C. Ta
mošiūnas, Brooklyn, N. Y.; 
A. Gailiūnas, Philadelphia, 
pa., St. Umbrasas, Oregon 
City, Oregon; Jonas Galmi- 
nas, Dearborn, Mich.; W. J. 
Duda, Woodbury, Conn.; 
A. Tamulonis, Simsbury, 
Conn.; J. Kiaušas, Chicago, 
Ill.; Peter Cox, Dorchester, 
Mass.; J. Slikas, Montreal, 
Canada; F. Kaladinskas, 
Lowell, Mass.; St. Ketchin, 
Windsor Locks, Conn., Fe
lix Kaziliūnas, Brooklyn, 
Conn, ir K. Rosh, Elmora, 
Pa.

Dėkuojame visiems, ku
rių vardai aukščiau atžy

mėti ir tikimės, kad kiti 
dienraščio skaitytojai juos 
paseks.

P. Buknys.

ŠYPSENOS
ČESNAKŲ ROLĖ 

GYVENIME
Daktarų nuomonė — čes

nakai ne tik gera, bet ir gy- 
duolinga daržovė.

Apie mediciną aš nieko 
nenusimanau ir todėl virš- 
minimą klausimą palieku 
gydytojams gvildenti. Vie
nok ir aš noriu prisidėti 
prie česnakų ir papasakoti, 
kokią rolę lošia česnakai 
mūsų kasdieniniame gyve
nime.

Visi žinote, o kurie neži
note, galite atvažiuoti ir 
persitikrinti, New Yorko 
miesto transportaciją. Jei
gu tu negali įlysti į vagorią, 
tuojaus pribus keli patar
nautojai ir mandagiai įrė
mę tau į pašones gerokai 
spusters ir įstums vidun. 
Nors tu sustenėsi, bet visgi 
apsidžiaugsi, kad gelžkelių 
kompanija teikia mandagų 
patarnavimą ir kad tu jau 
esi vagone, kaip silkė bač
koj.

Bet tu ir čia gali rasti iš
eitį, kad išgelbėjus savo 
šonkaulius. Privalgyk čes
nakų ir pradėk sunkiai, iš 
viso pilvo, kvėpuoti, tuomet 
už kelių minutų pasijusi 
laisvai bestovįs, nes visi nuo 
tavęs pradės trauktis kaip 
galima toliau.

Arba, daleiskime, tame 
pačiame vagone nori atsi
sėsti, bet nėra tuščios vie
tos. Tuomet prieik prie bile 
sėdinčio žmogaus, savo gal
vą nulenk arčiau jo nosies 
ir vėl pradėk iš gilumos pil
vo kvėpuoti. Tuojau tas 
žmogus atsikels ir dums 
kaip galima toliau, o jo vie
ton atsisėsi. s

Dar daugiau. Pasitaiko 
įkyrus bičiulis, daug kalbąs 
ir tu nori nuo jo atsikra
tyti. Tuojau išsiimk iš ki- 
šeniaus česnako galvą ir 
sumaumok, o tavo bičiulis, 
kaip bematant nuo tavęs 
pasitrauks.

Vairuoji mašiną ir esi 
gerokai išsimaukęs. Turi 
žinoti, kad bile minutą ta
ve gali policistas sulaikyti, 
kaipo girtą vairuotoją. To
kiame atsitikime suvalgyk

kelias česnakų galvas. Ir 
kuomet policistas sustabdys 
ir lieps jam panosėn papūs
ti, pūsk iš viso pilvo. Jis 
tuoj atšoks nuo tavęs už 
kelių pėdų ir lieps nešdintis 
savais keliais.

Net ir politikoj česnakai 
gali sulošti labai svarbią 
rolę. Daleiskime, Brooklyne 
skilo Lietuvių Kongreso 
skyrius. “Naujoji Gadynė” 
nusiskundžia, kad prieško- 
munistiniai nusistačiusių iš
ėjo iš kongreso mažuma. 
O juk galėjo jie išsivesti di
džiumą. Jeigu jie visi 25— 
delegatai—būtų suvalgę po 
25 galvas česnakų ir būtų 
pradėję kvėpuoti iš gilumos 
pilvo, aš esu tikras, kad sve
tainėje būtų pasilikus ma
žuma, didžiuma būtų išbė
gus laukan.

Galima būtų ir daugiau 
pavyzdžių duoti apie česna
kų svarbą mūsų kasdieni
niame gyvenime, bet šiuo 
sykiu jau užteks, einu, dėl 
atsargos, česnakų graužti.

Taigi, lai gyvuoja česna
kai ir jų vartotojai!

švenčioniškis.

Kokią “Amnestiją” Žada 
Generolas Franco

Paryžius. — Generolas 
Franco ketina leist pas jį 
grįžt net į Franci ją perė- 
jusiem kareiviam Ispanijos 
respublikos ir nebaust jų 
abelnai. Jis bausiąs tik 
tuos, kurie, girdi, “krimi
naliai nusikaltę”. Taip pra
nešė Franci jos valdžios pa
siuntinys sen. Berard, su
grįžęs iš generolo Franco 
“sostinės” Burgoso.

Steigiamas Baltijos Kraš
tų Turizmo Komitetas
Kaunas, vasario 7 d. — 

Baltijos valstybės, Lietuva, 
Latvija ir Estija ne tik lai
kosi vienos užsienio politi
kos linijos-neutralumo, bet 
šiomis dienomis paaiškėjo, 
kad artimiausiu laiku pra
dės veikti Baltijos kraštų 
turizmo (kelionių) komite
tas.

JUODMARšKINIAI PLŪ
STA FRANCIJĄ

Roma. — Italijos fašistų 
spauda ir valdininkai plūs
ta Franciją, kad jinai lei
džia savo žemėje valdinin
kam Ispanijos respublikos 
daryt pasitarimus ir kad 
per sieną praleidžia išveža
mus iš Ispanijos meno kūri
nius ir turtus.

Klausimai ir Atsakymai

čiausiame Baltrusijos Soviete. Akademi
kas Vladimir Viktorovič škatelov yra 
žymus chemikas. Jis jau 77 metų am
žiaus, bet energingai dirba savo_ srityj. 
Yra žymių veikėjų iš jaunuomenės. Pro
fesorius Golub dar tik 1926 metais baigė 
Minsko Medicinos Institutą, o dabar jau 
yra parašęs 28 moksliškus veikalus. Vy
riausias vedėjas Žemės Ūkio Akademijos

yra akademikas Vlasenko. Tai valstie
čio sūnus, o dabar vienas iš aukštai pa
kilusių moksle ir kultūroj mokslininkų.

Taip žengia pirmyn Sovietų Baltrusi
jos apšvieta, kultūros darbas ir progre
sas. Gali staugti Sovietų neprieteliai, ga
li jie skleisti melus, bet jie negalės nu
stelbti to progreso, kokį daro Sovietų 
Sąjunga ir jos žmonės.

Klausimas:
Širdingai dėkui gerbiamai 

redakcijai už atsakymą į 
mano klausima. O dabar 
prašyčiau malonės atsakyti 
į kitą klausimą. Kiek Vo
kietijos žydų parsitraukė 
Jungtinės Valstijos 1938 
metais spaudžiamais lai
kais ?

K. Bijūnėlis.
Atsakymas:

Dar mes niekur nepaste
bėjome tokių skaitlinių pa
skelbtų. Veikiausiai pati 
valdžia praneš, kai pas
kelbs abelnos imigracijos 
davinius už 1938 metus. Pa
prastai kasmet esti tai pa
daroma.

Atleisite, kad negalime 
teigiamai į jūsų klausimą 
atšakyti. ♦
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Trečias puslapis

Nors Tyliai;, Bet 
Išdidžiai

• Kai tu spjovei man ant veido 
Prie žmonių akių andai,

Ir juokeis, kiek spėkos leido 
Paslapčiomis ir viešai;

Nuo tavęs aš pasitraukiau,
Nors tyloms’, bet išdidžiai,

Nes patyriau, kad lengviausia 
Su tyla užmušt kvailiai.

Pranulis.
Vasaris, 1939.

L.M.S. III Apskričio 
Konferencijos Rezoliu

cijos ir Tarimai
LMS III Apskričio Veiklos Klazisimu

Lietuvių Meno Sąjungos III Apskričio kon
ferencija, laikyta sausio 29 d., 1939 metais, 
Elizabeth, N. J., išklausius Apskričio Komite
to ir vienetų raportus, daro sekamas išvadas 
ir tarimus:

1. Kadangi LMS III Apskričio pereitos 
(1938) konferencijos nevisi tarimai buvo įvy
kinti, tad ši konferencija pabrėžia, jog tie ta
rimai, kuriuos pabrėžė pereitą .konferenciją, 
ir kurie šiais metais dar nenustojo savo ver
tės, — turi būt vykinami gyveniman.

2. LMS III Apskričio konferencija pabrėžia, 
jog Apskričio Komitetas būtinai turi pravesti 
gyveniman meninės apšvietos ir lavinimosi 
darbą. Apskričio Komitetas turi pasiųsti at
stovus į vienetus pasitarti ir padėti geriau 
pravesti švietimo darbą vienetuose.

3. Liaudies šokių organizavimas yra vienas 
iš kalbėtų, nutartų, bet nepravestų gyvenime 
klausimų. Apskričio Komitetas turi dėti visas 
pastangas, .kad išvystyti organizavimą liaudies 
šokių. Konferencija pasisako, kad chorai, su 
savo mokytojų pagelba, bandytų pravesti la
vinimąsi liaudies šokių ir dėtų liaudies šokius 
į savo koncertų programas.

4. LMS III Apskričio konferencija, išklau
sius vienetų raportus, numato, kad meninė 
veikla vienetuose labai daug nukenčia nuo sto
kos disciplinos ir organizacinio neveiklumo. 
Todėl konferencija pabrėžia, kad chorų ir kitų 
meno vięnętų komitetai, turi būt suveiklinti. 
Pamokose turi būt įvesta geresnė disciplina. 
Neveiklumas reikia pašalinti.

5. Konferencija pabrėžia, kad vajus už ga
vimą naujų narių reikia pasmarkinti. Aps
kričio Komitetas turi surasti būdus ir planus, 
kaip paakstinti vienetus ir pavienius narius 
geriau darbuotis už naujų narių gavimą.

Konferencija taip pat pabrėžia, kad į cho
rus būtų traukiama tie nariai, kurie pirmiaus 
dalyvavo choruose, bet dabar jau nedalyvau
ja. Konferencija pasisako už įtraukimą dau
giau suaugusių narių. Jaunimas ir suaugę 
nariai tokiose organizacijose, kaip chorai ir 
kitos meninės organizacijos, gali ir privalo 
veikti bendrai.

6. LMS III Apskričio konferencija taip pat 
pabrėžia, kad chorai ir kitos mūsų meno or
ganizacijos stengtųsi įtraukti į savo eiles kuo 
daugiausia rėmėjų (garbės) narių, kurie gali 
labai daug gelbėti finansiniai prie palaikymo 
ir auklėjimo meno kultūros tarpe lietuvių.

7. Konferencija užgiria Apskričio palaikomą 
chorvedžių mokyklėlę, kuri, po vadovyste B. 
Šalinaitės, jau davė porą naujų, jaunų chor
vedžių. Toliau konferencija pabrėžia ir įga
lioja Apskričio Komitetą plėsti naujų meno 
jėgų lavinimą. Būtent, organizuoti mokyk
lėles, raginti ir finansiniai paremti tinkamus 
darbuotojus, kad jie lankytų dramos, reži
sūros, liaudies šokių ir kitas meno mokyklas.

Lietuvos Gynimo Klausimu
Lietuvių Meno Sąjungos III Apskričio dele

gatai, suvažiavę į .konferenciją, sausio 29 d., 
1939 metų, 408 Court St., Elizabeth, N.’ J., 
pareiškia:

Kadangi Lietuvoje nėra demokratinės tvar
kos ir didžiuma žmonių neprileidžiama pasi
sakyti ir spręsti, kokios visuomeninės tvarkos 
žmonės nori. Tokia padėtis daro Lietuvą silp
nesne atsispirti prieš išlaukinius agresorius, 
kurie gręsia Lietuvos neprigulmybei. Ypač 
dabartiniu laiku, .kuomet Vokietija gręsia pa
grobti Klaipėdą, tai visų Lietuvos žmonių vie
nybė dar labiau reikalinga. '

Todėl mes, LMS III Apskričio delegatai, 
reikalaujame, kad Lietuvoj būtų atsteigta de
mokratinė tvarka ir apsaugota Klaipėda nuo 
puolikų.

Rezoliucijų Komisiją:
, A. Skairus, M. Browniute, V. Bovinas.

Gražioji kino žvaigžde Sylvija Sidney, energinga veikėja už tai, kad ant nazių 
Vokietijos prekių Amerika uždėti^ embargo, priima medalį nuo Žydų Liaudies 
Komiteto, kuris darbuojasi, kad Amerikos valdžia nutrauktų visokius preky
binius ryšius su nazių Vokietija.

Skaičiau-Mačiau
Hitlerinė Vokietija, kaip matoma, tai nepa

kenčia jokio kultūrinio darbo, kuris nėra tie
sioginė nazių propaganda. Pastaruoju laiku 
propagandos ministeris Goebbels paskelbė 
draudimą prieš penkis artistus.'Tai yra, už- | 
draudė jiem (Werner Finck, Peter Sachse, 
Helmut Buth, Wilhelm Meissner ir Manfred 
Dlugi) viešai pasirodyti, dalyvauti progra
moje.

Pirmiaus naziai sakė, kad visi tie meni
ninkai, kurie varžomi, yra žydai. Bet ši gru
pė pasirodė esą arijai. Vadinasi, čia jau politi
ka. Ir ministeris, ekskomunikuodamas minimus 
artistus, turėjo parodyti savo veidą, jis pa
sakė, kad ta grupė artistų nepritarė nazių par
tijai ir jos nariams. O kas labiausia Goebbe- 
liui nepatiko, tai kad tų artistų satyra gau
davo griausmingų aplodismentų. Tai pasako, 
kaip liaudis atsineša link Hitlerio valdžios.

Pereitais metais mes kalbėjome ir vieni ki
tus raginomės, kad reikalinga suruošti bent 
didesnėse kolonijose poezijos-literatūros vaka
rų. Vienok dar iki šiol šioj srityj nei nepasi
judinta.

Mes, lietuviai, labai nerangūs prie naujeny
bių. Dažnai atsakome: “negalima,” “nėra 
kam”—ir baigta. Vienok niekas negali nugin
čyti, .kad organizuotas veiklumas, sumanumas, 
planumas yra judėjimo lokomotyvas. Tad ir 
literatūroj, poezijoj organizuotas sąjūdis daug 
reiškia. Kuomet būtų ruošiami literatūros va
karai, jie šviestų publikų, auklėtų poetus, pra
plėstų dirvų poezijai ir literatūrai.

Reikia atminti, kad visi dideli judėjimai ir 
darbai pradėti asmenų ir mažų būrelių, o pas- 
kiaus išaugo į milžinus. Kiekvieno veikėjo, ko
miteto, organizacijos turi būt pareiga žiūrėti, 
kad judėjimas nestovėtų ant vietos, bet pro
gresuotų. Reikia jieškoti naujenybių, įvairu
mo veikloje, programose; reikia įnešti naujo 
kraujo. Jei neprogresuojame, stovime ant vie
tos, tai reiškia — einam atgal.

International Literature, NN. 10-11, 1938. 
Manau, jog kiekvienas mūsų veikėjas, kuris 
skaito anglų kalba, turėtų skaityti šį žurnalą. 
Šie du numeriai (10 ir 11) yra vienoje laidoje. 
Tai jau ne žurnalas, bet knyga—200 puslapių. 
Arti šimtas puslapių grožinės literatūros, apy
sakos. Daugiau, negu šimtas puslapių per
žvalgos, kultūros, kritikos, teorijos ir kitų 
raštų.

Įžanginiame straipsnyje, “Artistas ir Socia- 
lė Revoliucija,” analizuojama, kaip pirmiau 
carizmas, o dabar fašizmas slopina kultūrą, 
meną. Carizmo laikais

“Puškinas, Lermontovas, ševčenko, černi- 
ševskis buvo priversti sutikti ankstyvą pabai
gą, mirtį. O kiek talentingų žmonių žuvo ap
leistų ir nežinomų? Net dabar negalima skai
tyti be pasipiktinimo Hertzeno jaudinančią 
apysaką apie baisėtiną likimą talentingos bau
džiauninkės aktorkos< .pirmoj dalyj devyniolik
to šimtmečio.”

Toliaus nagrinėjama, kas daroma su ga
biais talentais nazių Vokietijoj ir kitose fašis
tinėse šalyse.

žurnale randame grožinės literatūros nau
jų, jaunų talentų, kaip kad “Šulinys Derbent” 
(Krymovo). Lenino ir Stalino straipsniai jau

nimo klausimu.
Nepavaduojamai svarbus straipsnis “Rusų 

Kultūra”, Valeri Kirpotino. šiame rašte duo
dama ne tik faktai, bet ir teoretinė pažvalga' 
į praeities istoriją ir. žymius asmenis. Straip
snyje nušviečiama rolė inteligentijos, ypač to
kių žmonių, kaip Lomonosovas, kuris iškėlė 
rusų kalbą, žmonės, kaip Belinskis, černiševs- 
kis, Dobroliubovas, Nekrasovas, Hertzen, Čai
kovskis, Pavlovas, Tolstojus, Gorkis ir dauge
lis kitų—buvo rusų kultūrnešiai. Iš kitos pu
sės veikė reakcija.

Taip pat telpa labai geras straipsnis jau
nosios gentkartės klausimu, kaip ji auklėjasi, 
veikia, kultūrėja. Menininkams būtinai rei
kalingas straipsnis telpa sekamu antgalviu: 
“Stanislavskis, Teatras ir Revoliucija,” Ana- 
tolio Lunačarskio. Kitas teatro klausimu 
straipsnis: “Keturios Dešimts Metų Maskvos 
Meno Teatro.” Straipsniai iliustruoti scenų 
vaizdais ir artistų paveikslais.

Tačiaus toli gražu ne visa medžiaga čia su
minėta, kuri telpa žurnale. Geriausia, tai įsi
gyti žurnalą “International Literature”, NN. 
10-11, 1938, ir perskaityti.

V. Bovinas.

L. M.S. IlI-čio Apskričio 
Koncertas

Koncertas įvyko sausio 29 d., Elizabeth’e, 
N. J. Programą išpildė LMS 3-čio Apskričio 
menininkų jėgos—chorai ir solistai.

Nebūdamas muziku, nebandysiu daryti čia 
įvertinimų, žymiu tik, kas dalyvavo programo 
pildyme.

Pirmuoju estradoje pasirodė vietinis, Eliza- 
beth’o, Bangos Choras, po vadovyste Aldonos 
Klimaitės.

Antras—Great Necko Choras Pirmyn, va
dovaujant jo mokytojui Geo. Kazakevičiui. 
Akompanavo B. šalinaitė.

Trečias—Aidbalsiai iš Brooklyno, po vado
vyste B. šalinaitės.

Ketvirtuoju buvo Brooklyno Aido Choras, 
po vadovyste Aldonos Žilinskaitės.

Penktas—koloratūro sopranas Aldona Kli- 
maitė. Akompanavo A. Žilinskaitė.

šeštas — Newarko Choras Sietynas, po va
dovyste B. šalinaitės, akompanuojant M. Ja- 
misoniutei.

Paskutiniuoju numeriu buvo A. Višniaus- 
kas, baritonas. Jam akompanavo Vladas Žukas.

Bendrai imant, programas išpildytas gerai. 
Publika patenkinta. Programo pildytojai ga
vo nemažai aplodismentų. Tas parodo, kad 
mūsų meninės jėgos gerai progresuoja.

Būdamas vienas iš rengėjų, tariu širdingą 
ačiū visiems programo pildytojams ir atsilan
kiusiai publikai! N. Pakalnišjcis.

Ant Pečių Sunkią Naštą 
Užsiritęs...

Ant pečių sunkią naštą užsiritęs 
išėjau į gyvenimo vieškelį.
Kojos linksta,
svaigsta
galva.
Mane audros senai jau būtų parbloškusios,
bet rytas,
auštąs už kalnų
kylančios saulės
ugninga spalva—
Viltis.
Aplink dar naktis. ,
Mane nori praryti
pakelėje tykančios šmėklos.
Einu.
Einu.
Einu aš pilkuoju taku
ant pečių sunkią naštą užsiritęs. . .

Juozas Kėkštas.

Gesta Saulė
Gesta saulė auksoveidė
Vėl šešėliai slėnį lanko,
Brolių žingsniai vis retėja, 
Taip nyku ant plačio lauko.

Gesta saulė ten—už kalnų,
Mūsų trobos visos pilkos,
Ar užmigs vėl vargo broliai?!. ..
Ar grįš naktys gūdžios, ilgos . ..

Gesta saulė, miršta dienos, 
O krūtinėj skausmas dega. . .
Broliai tyli... broliai laukia...
Kas dabar mums laimę žada?

Ona Miciūtė.
(Iš “Varpos”)

Kas Girdėt Vie- 
netose?

Detroito Aido Choro Pastogėje
L. P. P. Kliubas paaukojo 

Aido Chorui $15 padengimui 
kelionės lėšų, kuomet choras 
važiuos dalyvauti Lietuvių Die
noje (Pasaulinėj Parodoj) at
einantį rudenį. Nuoširdžiai dė
koju Aido Choro vardu L. P. P. 
Kliubui už gražią auką!

* * *
Pereito ketvirtadienio “De

troito žin.” skyriuje, “Vilnyj,” 
žaibas rašo apie mūsų vyrų 
chorą. Jis ten pastebi, kad dai
nuojamos keturiais balsais dai
nos geriau skamba. Tas tiesa. 
Manau, ta pastaba vietoje ir 
pasinaudosime. Bet, kuomet sa
koma, kad pirmą kartą tegirdė- 
jęs Aido vyrų chorą dainuojant 
“Vilnies” koncerte, tai negali
ma sutikti, nes dainuota keletą 
kartų. Atrodo, kad buvęs uolus 
mūsų choro rėmėjas žaibas, 
pradeda atvėsti nuo mūs, ar 
ką?. . ,

* * *
Pora naujų į chorą gauta pe

reitą sekmadienį,—dvi gražias 
sopranas. A. Urbon.

* * *
Toronto, Canada, Bangos 

Choras ruošia vakarą komp. 
Miko Petrausko paminėjimui. 
Bus duota įdomi paskaita iš ve
lionio gyvenimo ir darbų. Pr.

Pagerbė Anną Kaskas- 
Katkauskaitę

Newarko lietuvių draugijos pagerbė lietu
vaitę, panelę Anną Kaskas (Katkauskaitę), 
Metropolitan Operos artistę-dainininkę.

Sausio 31 dieną Newark Civic Opera Com
pany parengė savo operą didžiausiam Masque 
Teatre, Newarke, kur lošė Metropolitan Ope
ros artistai, po vadovyste garsaus italo artis
to tenoro Beniamino Gigli. Perstatė operą 
“La Forza del Destino,” kurią parašė garsus 
kompozitorius Verdi.

Apart kitų Metropolitan Operos artistų, 
panelė Anna Kaskas lošė contralto; ji atliko 
savo užduotį labai puikiai.

Prie šios nepaprastos progos, Newarko 
Liet. Draugijos sumanė nupirkti puikų gėlių 
bukietą dėl panelės Anna Kaskas, kuris buvo 
įteiktas jai laike perstatymo.

Šios Newarko Liet. Draugijos prisidėjo pi- 
nigiškai prie pagerbimo panelės Onos Kat- 
kauskaitės, kaipo garsios Metropolitan Operos 
artistės: Lietuvių Demokratų Kliubas, Palan
gos Juzės Pašalpos Draugystė, švento Jurgio 
Pašalpos Draugystė, Lietuvių Moterų Sąjun
gos 68 kuopa, Newarko Lietuvių Moterų Kliu
bas ir Lietuvių Moterų Ražancavos Draugys-

Vardan Draugijų Komiteto,
V. Ambrazevičius.

L. M. S. Vienetų Žiniai
Pereitą sekmadienį, vasario 5, “Laisvės” 

name įvyko Meno Sąjungos Centro Komiteto 
posėdis. Be kitko, šiame posėdyje įvyko ir 
L.M.S. CK sąstato perorganizavimas. Ta
čiau pakaitų veik neįvyko, nes drg. B. ša
linaitė vėl pasiliko sekretore, d. Rainienė— 
iždininke. Pasikeitė tik pirmininkas. Vietoj 
buvusio P. Pakalniškio—vienbalsiai tapo iš
rinktas L.M.S. CK pirmininku d. Pranas 
Balsys.

Visų kitų komisijų sąstatas paliko tas 
pats.

Naujam pirmininkui ir visiems L.M.S. CK 
nariams nuoširdžiai linkiu siekti D.M.S. už
sibrėžtų siekių.

Pranas Pakalniškis.

Torringtone, Conn. Naujas 
Choras. Waterburiečių Talka
Naujai suorganizuoto choro 

komitetas paprašė waterburie- 
čių talkos, tai yra, kad jie mū
sų* kolonijoj pasirodytų su savo 
meniškomis jėgomis. Prašymas 
buvo išpildytas. Atvyko pas 
mus mūs draugai waterburie- 
čiai vasario 5 d. ir čia suvaidi
no komediją “Išdykusi Pati.” 
Mūsų žmonėms vaidinimas la
bai patiko ir jie smagiai prisi
juokė. Vaidintojams, tačiau, 
buvo sunkoka, nes estrada ir 
scenerijos buvo nepriruoštos 
kaip reikia. Atleis mūsų geri 
kaimynai waterburieciai. Atei
tyje, manome, to neatsitiks...

Užbaigus programą, žmonės 
nenorėjo skirstytis: »vis dar 
tarp savęs kalbėjosi apie įgytus 
įspūdžius.

Choro komitetas paprašė sve
čius į žemutinę svetainę ir juos 
ten šiek tiek pavaišino. Water
burieciai nepasididžiavo mus 
palinksminti savo skambiomis 
dainelėmis. Viskas buvo labai 
malonioje nuotaikoje.

Choro komitetas ačiuoja vi
siems tiems, kurie bent kuom 
nors prisidėjo prie tos torring- 
toniečių pramogėlės. Komitetas 
dėkingas p. Truckauskienei už 
jos gražų pasidarbavimą, St. 
Mizarai ir Jurevičiams, .kurie 
ne sykį yra gražiai pasitarnavę 
mūsų parengimuose.

Malonu žymėti, kad mūsų 
publika labai gražiai moka už
silaikyti tokiuose suėjimuose.

Draugai waterburiečiai už 
savo triūsą nieko nuo mūs ne
ėmė. Tai gal liks ir pelno.

Varde Jaunimo Choro, komi
tetas taria visiems širdingą 
ačiū! “Laisvės” Skaitytojas.

Roma. — Fašistų laikraš
čiai spėja, kad galėsiąs su
sidaryt politiniai “karinis” 
blokas Anglijos, Francijos 
ir Amerikos; bet tvirtina, 
kad, girdi, fašistinė Italijos- 
Vokietijos-Japonijos “ašis” 
sumušianti tokį demokrati
nių šalių bloką...

I
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UPTON SINCLAIR

(Tąsa)

Valukas; jo žmona—Ona Ge- 
lažauskaitė - Perednienė; j ų 
vaikas — Zenonas Valukas. 
Taipgi gerai lošė. O. Pered- 
iTienė labai puikiai savo rolę 
atliko ir prijuokino publiką. 

Koncertinę d ak pagirtinai 
atliko šios jėgos: WPA mu
zikos grupė, po vadovyste 
muzikos direktoriaus Leo Va- 
linčiaus.

Padainavo porą dainelių 
Zenonas Valukas.

Pašoko “tap dance” jauna 
mergaitė, Edna Fabriciūtė.

Elektrizuotų gitarų duotas 
Robert Krupp ir Kenneth Cor
rell bangomis žavėjo publiką.

Smuiko solos — Helen Mar- 
dosa ir Nicholas Lomma gra
žiai pagrajino porą kavalkų.

Valukas dainavo tik viena 
dainelę. Kad publika daugiau 
ir norėjo, bet jis labai didelį 
šaltį turėjo.

Po to sekė šokiai prie V. 
Fabrico muzikos.

Svečių buvo gana daug. At- 
c „ „ - - v - , — siprašau, kurių vardų neatme-

žmogus sako. Bet veikiai kalbėtojas, tarytum, pradėjo j nu, bot štai nors kiek pami- 
rodyti tiesiog į jį, lyg kad į jį būtų nukreipęs visus savo nėšiu. Tolimesnių kolonijų 
patėmijimus; taigų veikiai Jurgis atkreipė atydą ir į'buvo: iš Hanover, Pa., Mr. & 
balsą, kuriame galėjai girdėti drebėjimą nuo širdies su
judimo, nuo skausmo ir geidulių, nuo dalykų, kuriuos 
negalima žodžiais išreikšti. Išgirdus tąjį balsą, rodėsi,

Springfield, ill
10-25-38—91

o tarpais ji gana skubiai suvilgydavo savo lūpas. Josios 
krūtinė, kvėpuojant, kilnojosi gana smarkiai ir rodėsi,“Kam tau reikia pinigų?” užklausė Marė. “Viskas, ... . ....... . . ,

ko tau reikia, tai pavalgyti ir kur prisiglausti, ar ne?”jįęa.^
“Taip,” atsakė jis, “bet aš nenorėčiau eiti tenai po' ...... . .......... .

to, kai aš juos apleidau—ir kuomet aš neturiu ką veikti, i 
kuomet tu... tu...”

“Eik!” tarė Marė, pastūmėdama jį. “Ką tu čia kalbi? 
Aš tau neduosiu pinigų,” sakė ji, eidama paskui jį iki 
durų, “nes tu juos pragersi ir dar tau gali užkenkti. 
Štai tau dvidešimts penki centai ir eik ten, o jie taip 
apsidžiaugs, kad tu sugrįžai, tau visai nebus kada gė
dytis. Sudie!”

Išėjęs, Jurgis leidosi tolyn gatve. Eidamas, jis galėjo 
tą viską apsvarstyti. Jis pasirįžo pirmiau darbo pasi- 
jieškoti. Taigi visą dieną klajojo tarp dirbtuvių ir krau
tuvių, nieko vienok nelaimėdamas. Pradėjus jau temti, 
jis rengėsi eiti namon ir ton pusėn buvo pasileidęs, bet 
pamatęs restoraną įėjo ir už dvidešimts penkis centus 
gerai pavalgė; išėjęs, jis sumanė visai kitaip padaryti: 
naktis buvo gana puiki, taigi galėsiąs kur papuls per
nakvoti, o rytoj vėl leisis darbo jieškoti. Jis ėjo tolyn, 
bet apsidairęs, pamatė, kad jis eina taja pačia gatve 
ir pro tą pačią salę, kur praė j tįsiąją naktį jis bandė pa
siklausyti politiškųjų kalbų. Niekas nedegino raudonų 
ugnių, nebuvo nei orkestro, bet buvo iškaba, garsinanti, 
kad atsibusiąs susirinkimas ir žmonės gausiai rinkosi.

I tai dingsta, kaip valtis mėtoma ant didjurio bangų. Kas 
| buvo tokio? Kas jei darėsi? Tai bene bus kas tokio, ką 
žmogus ant pastoliaus tenai sako? Kokis jis žmogus 
būtų? O vėl, kasgi tokio čia atsibūna?... Taigi Jurgiui 
ūmai užėjo mintis pažiūrėti į kalbėtoją.

Tai buvo vis tiek kaip pamatyti nepaprastą regyklą 
gamtoje, girią ant kalnų, išlaužytą vėtros, arba laivą, 
audros mėtomą ant jūrų. Į Jurgį labai nesmagų įspūdį 
padarė, jis jautėsi susimaišęs. Žmogus buvo aukštas ir 
liesas, taip pat sumenkęs, kaip ir jis pats; juoda, reta 
barzda dengė pusę jo veido ir galima buvo matyti tik 
du tamsiu įdubimu ten kur akys būna. Jis kalbėjo grei
tai su dideliu užsikarščiavimu, labai mosuodamas; kal
bėdamas, vis vaikščiojo, ištiesdamas savo ilgas rankas, 
lyg norėdamas kiekvieną savo klausytoją nutverti. Jo 
balsas buvo storas, gilus, kaip vargonų, bet praėjo šiek 
tiek laiko, kol Jurgis atkreipė atydą į balsą—jis labai 
buvo užsiėmęs žiūrėjimu ir neturėjo laiko tėmyti, ką tas

International
Sakoma, se-

priežodis sako, eis ant “dievo 
burdo.”

—o—
Čeverykų fabrikas dabar 

dirba neprasčiausiai. Ta kom
panija didelė, 
unijos nenori,
niaus darbininkai bandė su
tverti uniją, Amerikos Darbo 
Federaciją. O dabar bando 
sutverti CIO uniją, ale dar iki 
šiolei negali. Mat, darbinin
kai, ‘ it tos bitės, pakrikę ir 
nesupranta vertės unijos.

A. Čekanauskas.

Mat, puse darbi-

Tai per sa-

Angliaka- 
kad žie- 

pasidaryti 
Pavasariui 
veik visos

Jurgis manė, geriau būsią užėjus pasėdėti, atsilsėti iri ka(į įave |ęas suiaįRe apėmė visą, perkeitė, o noizn rarvr i Irac nraviaiiaiai nnfn mmrlnh NT įniro o vmnvvm *apsvarstyti, kas geriausiai būtų pradėti. Niekas neėmė 
bilietų, taigi, matyt, įėjimas veltui.

Jis įėjo, šiuomi ruožtu salė buvo neišpuošta, bet 
ant pastoliaus gerokas buvo žmonių būrelis, o sėdynės 
salėje kuone visos buvo užimtos. Jis atsisėdo vienoje iš 
užpakalinių eilių ir veikiai užmiršo viską, kas aplink jį 
dedasi. Ar Elzbieta manys, kad jis sugrįžo tik ją išnau
doti, ar ji galės suprasti, kad jis vėl nori gauti darbo 
ir atlikti savo dalį? Ar ji norės jį priimti, o gal iškolios? 
Kad jis galėtų kokį nors darbą gauti pirmiau, negu 
pas juos pasirodys... kad tai tas krautuvės prižiūrėto
jas būtų davęs jam progą pabandyti!

Jurgis apsidairė. Salėje pakilo didelis šūkavimas ir 
tarp visų buvo matyti nepaprastas sujudimas, o žmonių 
iki to laiko buvo prisigrūdę iki pačių durų. Vyrai ir 
moterys sustoję, mosavo su skepetaitėmis, rėkė ir šūka
vo. Matomai atvyko kalbėtojas, manė Jurgis; ir kokiais 
kvailiais jie pasirodė! Ką jie tikis iš to apturėti... ką jie 
gali turėti su rinkimais, su valdymu šalies? Politikoje 
Jurgiui teko būti už kulisų, taigi jis kitaip į tuos dalykus 
žiūri.

Jis vėl užsimąstė apie savo reikalus, bet dabar jis 
jau turėjo vieną daugiau dalyką—jis tapo pagautas. Sa
lė buvo užsikimšusi iki durų, o po susirinkimo bus jau 
per vėlu eiti pas juos, taigi jam prisieis kaip nors naktį 
perleisti. O gal bus ir geriau nueiti rytoj, nes vaikai bus:su šokiais, kuriuos rengė AL- 
išeję į mokyklą ir lengviau galės su Elzbieta susikalbėti. DLD 68 kuopa naudai paskoli- 
Ji visados buvo protinga moteriškė, o jis iš tikrųjų norįs 
kitokį gyvenimą pradėti. Jis pataikys pertikrinti ją—o 
be to, Marė taip nori, o Marė suteikia pinigų.

Jurgis paskendęs buvo mintyse, kol pagaliau, po va
landos ar dviejų, salėj pradėjo atsikartoti tas pats ne
smagus dalykas, ką ir praėjusiąja naktį. Kalbos buvo 
sakomos ir kalbėtojams plojo rankomis bei šūkavo; pa
lengva jo ausyse balsai pradėjo lyg ir susilieti, mintys 
glaustis į krūvą, o galva linkčioti. Kaip paprastai, keletą 
kartų jis susigriebė ir stengėsi, kiek tik galėdamas, lai
kytis, bet salėje buvo taip šilta ir žmonių prisikimšę, o 
nusivaikščiojus ir paskui pavalgius, jam buvo per daug, 
kad galėtų susilaikyti... pagaliau jo galva nusviro ant 
krūtinės ir jis užsnūdo. Jį vėl kas tenai kumštelėjo ir 
jis pašoko, nusigandęs. Žinoma, jis pradėjo knarkti! O 
dabar kas? Jis ištiesė galvą pirmyn ir žiūrėjo, akis įtem
pęs į pastolių, kaip ir nieko būtų neatsitikę ir rodėsi, 
kad jam tiktai kalba ir rūpi. Jis manė, būk aplink sėdin
tieji, įpykę, pradėjo rėkti; jis manė, kad policistas jau 
eina prie jo... siekia jį už apikaklės. O gal jam šį kartą 
dar pasiseks? Ar dar paliks jie jį 
drebėdamas ir laukė.

Tuomet į jo ausį įėjo malonus 
“Jeigu bandytum, drauge, klausyti, 
užinteresuotų.”

Nuo to Jurgis labiau sujudo, negu kad būtų policis
tas dasilytėjęs. Jis sėdėjo nekrutėdamas, žiūrėdamas 
priešai save. Drauge! Kas ten buvo tokis, kuris jį pava
dino “draugu?”

Jis laukė ilgai, ilgai; pagaliau, kada manė, kad jo 
niekas nedaboja, dirstelėjo į moteriškę, kuri sėdėjo šalę 
jo. Ji buvo jauna ir gana graži; apsirėdžiusi *buvo dai
liomis drapanomis ir visame išrodė ant “ponios”. Ir ji 
pavadino jį “draugu!”

Jis pasikreipė biskelį, atsargiai, kad geriau ją ma
tyti; paskui pradėjo ją daboti, nes tarytum kas jį trau
kė prie jos. Ji, matomai, užmiršo apie tai visai ir žiūrėjo 
link pastoliaus. Žmogus kalbėjo tenai... Jurgis girdėjo 
jo balsą neaiškiai, nes visos jo mintys buvo apie tosios 
moteriškės veidą. Bežiūrint į ją, jį lyg ir baimė apėmė; 
P^r ji lyg ir drebulys perėjo. Kas jai darėsi, kas tokio 
galėjo atsitikti, kad tokią įtekmę asmeniui darytų? Jil

(Bus daugiau)
i

Mrs. A. Stag’iiiūnas; iš Wilkes- 
Barre, Pa., Mr. & Mrs. Chas 
Surdok, Geo. Surdok, Miss 
Pietcriūtė, Miss Radzevičiūtė, I 
Mr. & Mrs. Norbuta, J. 
sockis ir J. Stankevičius.

Vi-

bū-

Le P e r t h u s, Franci j a, 
vas. 9. — Ispanijos fašistai 
vienoj vietoj jau persigrū- 
mė per Kataloniją ir pasie
kė Franci jos rubežių prie 
Le Per thus.

Gaukite '‘Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

Hartford, Conn.
Keletas Žinučių iš Mūsų 

Kolonijos
V. J. Labeckas buvo Conn, 

valstijos policistu. Laike savo 
vakacijų važiuojant mašina 
N. Y. valstijoj susimušė su ki
tom dviem mašinom, kur liko
si sunkiai sužeistas. Pasirgęs 
keletą savaičių ligonbutyj, mi
re sausio 6 d., vos tik 

į laukęs 27 metų, 
liam nuliūdime 
ir seserį.

Labai gaila tėVų. Keletas 
metų atgal jų duktė mirė taip 
pat tokioj nelaimėj. Linkiu 
jiems didelės užjautos, o 
Viktorui — lengvos šios šalies 
žemelės!

—o—
Sausio 21 d. atsibuvo balius

Scranton, Pa
Mūsų Žinios

Taip pat vietinių gražus 
rys: Dr. Reklevičius, P. Pės
tininkas, Mrs. Gelažauskas, 
Mr. & Mrs. Anthony Yanu-

Sausio 24 d. daug lietuvių [s^0^ (buvęs pereitą

salėje? Jis sėdėjo

moteriškės balsas: 
gal tas tamstą ir

susi-
Paliko dide- 

tėvą, motiną

pabaigė vidurinę 
(Technical High 

tarpe kurių buvo 
draugų 

gerų veikė-!
ir draugų 

progresyvių 
sūnus Ed- 

Ką tie jaunuoliai mano 
ant toliaus, tai man 

Garbė tėvams,

nimui statymui kliubo svetai
nės. Parengimas puikiai pa
vyko. Publikos buvo gražios. 
Visi linksmai laiką praleido 
prie geros muzikos. Pelno liko 
$30 su centais. Tai iš to gali
ma suprast, kad visuomenė 
simpatizuoja apšvietos draugi
jai. žinoma, verta pagyrimo 
ir rengimo komisija už jų gerą 
išgarsinimą.

—o—
Sausio 28 d. LDS kuopos 

atsibuvo balius su šokiais. Pu
blikos dalyvavo nemažai, bet, 
kaip pašalpinio skyriaus, tu
rėjo būti kur - kas daugiau. 
Viena, tai daug pačių narių 
nedalyvavo; o antra, rengė
jai nestilaukė laiku apgarsini
mų iš spaustuvės. Keno ta
me kaltė, dar neteko patirti. 
Balius buvo linksmas. Muzi
kantai griežė visokius kaval- 
kus. Visi pilnai pasitenkino. 
Kuopai vistiek liks nemažai 
pelno.

jaunuolių 
mokyklą 
School), 
pora progresyvių:
Ruseckų, ALDLD 
jų, sūnus Jonas, 
Kunsevičių, gerų 
judėjimo rėmėjų, 
gar.
daryti
nėra žinoma, 
kad leidžia vaikys į mokslą.

—o—
Sausio 29 d. Lietuvių Politi

kos Kliubo Moterų Skyrius, 
kurio pirmininke yra Mrs. M. 
Uronienė, surengė “surprise 
party” dd. Gelažauskam, ku
riem sukako 25 metai ženybi- 
nio gyvenimo. Svečių buvo 
apie porą šimtų.
Kliubo pirmininkei būnant to 

vakaro vedėja, vakarienę val
gant pakvietė nekuriuos žmo
nes pakalbėti. Buvo pasakyta 
daug gražių kalbų, kuriose 
linkėjo dd. Gelažauskams su
laukti 50 metų sukaktuvių.. 
Pabaigus programą, buvo su
teikta graži dovana nuo kliu
bo, sidabrinis

Draugai 
pavyzdingi 
ir išmokino 
les, kurių 
Ona Gelažauskaitė - Perednie
nė, o kita, Adeline, dirba pui
kų darbą Harrisburg, Pa.

Linkiu drąugams Gelažaus
kams nuo širdies ilgų ir lai
mingų metų šeimyniškam gy
venime.

—o—
Vasario 1 d.

• Side politikos kliubo labai gra- 
. žus balius. Atsilankė pora 
i' šimtu svečiu ir laika linksmai 

praleido.

, terminą 
i atstovas iš Scrantono Harris
burg, Pa.) ; Mrs. Shimansky, 
P. Putirskas, P. Kantakevičius, 
A. Venslavičius, Mrs. Rakaus- 

i kas, Mr. Mrs. J. Antanai
tis, Mr. & Mrs. S. Palinosky, 
Mr. & Mrs. M. Peredny, Mr. 
& Mrs. Ruseckas, B. Mikulis, 
M. Stirna, 
lis, Mr. & 

Meldžiu 
pavardžių 
gi daug žmonių 
čiau ir neteko visų matyti.

l ačiū aktoriams, 
komisijai, programos pildyto- 
jams ir svečiams, taip pat vi
siems, kurie kokiu nors būdu 
prisidėjo prie to puikaus pa
rengimo !

žiema pas mus išsyk buvo 
švelni, kaip rudens laikas. Net 
pačios kalėdos buvo šiltos ir 
gražios. Sausio mėnuo ma
žai saulėtas praėjo. Tik ūka
nos, lietus ir šaltis nedidelis. 
Bet sausio 30 dieną privertė 
sniego net 12 colių storio. O 
pusnes supustė vietomis iki 6 
pėdų. Buvo visą darbą ir mo
kyklas sutrukdę.

Anglies kasyklos nekatros 
dirba pilną laiką—po 5 die
nas į savaitę. Yra kasyklų, 
dirbančių 6 dienas į savaitę. 
Bet žmonės gauna .išdirbti po 
3 dienas.
ninku dirba vieną dieną, o ki
ta pusė — kitą.
vaitę ir pasidaro nedaugiau, 
kaip trys šiltai, 
siams prasti laiku 
mos laike negali 
ant pragyvenimo, 
ir vasarai atėjus,
angliakasyklos užsidaro. Kal
bama, kad pavasarį, su 1 d. 
balandžio, gali visos kasyklos 
užsidaryti. *Mat, unijos čia 
dvi—United Mine Workers ir 
Progressive Mine Workers. 
Angliškam laikraštyj mačiau, 
kad Progressive Mine Work
ers turi viso 25 lokalus ir ran
dasi tik 15,000 narių. Tai 
maža skaitlinė prieš United 
Mine Workers 500,000.

UMW unija sako, kad rei
kalaus tik 6 valandų darbo 
dienos naują sutartį darant su 
kompanijom. Tas puiku, .ir 
ant naudos būtų darbo žmo
nėms,
darbo žmonės 
verstų savo 
galvas, to paties 
Tas gera dėl visų.

Kompanijos deda naujau
sios rūšies mašinas liodavimui, 
kad 4 žmonės galėtų į dieną 
300 karukų prikasti liuosos 
anglies. Girdi, visas trūku
mas,.' kad nėra ant vietos to
kios* krūvos anglies, o reikia 
mašiną pervežt vis į naują vie
tą, kur yra prišaudyta ir pa
versta į liuosas anglis. Tai 
tas, esą, sutrukdo darbą. Nau
jos mašinos į kasyklas, o dar
bo žmonės iš kasyklų lauk. . . 
ypač senesni kasėjai, kaip tas

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

Clement Vokietaitis

O kad ir PMW unijos 
neatsiliktu ir 

viršylas, unijos 
reikalauti.

LIETUVIS ADVOKATAS 
50 Court Street 

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

Mr. & Mrs. Paba- 
Mrs. Mankauskas. 
atleisti, kad visų 
neminėjau, kadan- 

išėjo , anks-
i- i---------
q I širdingai

V asario 
rengia visų 
Sąryšis 21 Lietuvos ne- 

sukaktuves 
Junior High 
gerų kalbė-

—o—
16, 7:30 vakare, 
Lietuvių Draugijų 

metų
priklausomybės 
North Scranton 
School’ėj. Bus
tojų ir labai puiki programa.

Jessie Wall.

cocktail set.”
Gelažauskai yra 

žmonės; išaugino 
dvi gražias dukre- 
viena yra vedus,

Laikas Pagalvoti
Miesto majoras Bennett per

keli feren- 
m i esto'

Krikščiaus, Jr.
Jis 

choristas ir muzi- 
nemažai patarna- 

progresyviškoms 
Už tai ir jo ne

įteikdami dovaną 
Taipgi susinešė ska-

bus rei- 
mio sto

NOTARY PUBLIC

įvyko West Į pakeltos,

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7171

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

NAUJOJE VIETOJE

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

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

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

eitą savaitę turėjo 
c i j ą-p asi k ai b e j i m ą s u 
viršininkais iš Įvairių 
mentų . Svarstė, kiek 
kalinga pinigų dėl
tvarkylio per 1939 metus. Pa
gal tų tirėtų miesto išlaidas 
bus nustatyta taksos. Eina 
gandai, kad taksos žymiai bus 

, manoma, net iki 
$42 ant tūkstančio; dabarti
nes taksos buvo $38,60 ant 
tūkstančio. Real Estate Board %
ii- kitos įvairios organizacijos 
turi susirinkimus ir daro pla
nus kaip nors sulaikyti, kad 
taksos nebūtų pakeltos. Reikė
tų ir lietuvių organizacijoms 
ir pavieniams prisidėti prie to 
darbo; jei prileisime pakelti 
taksas, tai tas apsunkintų or
ganizacijas, katros turi nuo
savybės; o taipgi ir pavienius, 
katrie dar turi kokias gūžte
les. Bedarbis.

—o---
Vasario 5 d. ALDLD 39 kp. 

statė dvi 1-no akto komedijas 
su koncertine programa ir šo
kiais.

Pirmą komediją — “Aš 
Numiriau^’ — suvaidino se
kančios ypatos: Vabalas, ban
ko savininkas — P. Šlekaitis; 
Vabalienė, jo žmona—M. Va- 
nagaitė-Palinosky; , Petras De- 
besuolis, namų savininkas — 
I. A. Klevinskas; graborius— 
W. Medelis; Stepas, Vabalo 
tarnas—F. M. Indrulis. Visi 
labai puikiai savo . užduotis 
atliko, bet didžiausias kredi
tas priklauso F. M. Indruliui, 
kuris prijuokino publiką iki 
sočiai.

Antrą komediją — Seno 
Vinco triologą “Koks Tėvas, 
Toks ir Vaikas”—vaidino se
kančios ypatos: Vyras — V.

Ginklavimosi Lenktynės Jū
roj tarp Anglų ir Nazių

—o—
Vasario 1 d. Laisves Cho

ro nariai po savo pamokų sy
kiu su garbės nariais Turėjo 
draugišką bankietėlį, kaipo iš
leistuves
Jis išvažiuoja mokintis, 
buvo geras 
kantas, yra 
vęš veltui 
draugijoms, 
užmiršo, 
$14.70.
nių valgių ir gėrimų. Tai yra 
gražus pavyzdis, kad choristai 
taip draugiškai sugyvena. Aš 
tikiuosi, kad drg. P. Krikščius 
laike savo vakacijų dalyvaus 
sykiu su Laisves Choru atei-

1 o 
pabaigęs mokslą, rems hart- 
fordišką judėjimą. Linkiu jam 
laimingai atsiekti 
savo tikslą.

sėdėjo, kai suakmenėjusi, laikydama sugniaužtas rankas nančios vasaros piknikuose;
ant'kelių, sugniaužtas taip stipriai, kad jis galėjo ma
tyti gyslas įtemptas ant jos kumščių. Ant josios veido 
buvo 'didelis sujudimas, įtempinlas, kaip kovojant su 
kuom, ar žiūrint imtynių. Jos šnervės kilnojosi palengva,

užsibrėžta v
Nemunas.

London. — Anglijos val
džia ketina budavotis dau
giau karinių laivų-naikintu- 
vų. Tuom atsako Hitleriui, 
kuris pranešė, kad Vokieti
ja dasistatys submarinų iki 
tiek, kiek jų turi Anglija.
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LAISVU Penktas pnalapifl

ALICE JONIKIENĖS MARŠRUTAS 
CONNECnCUT-MASSACHUSETTS

A. Jonikienės Maršrutas, Kurį Rengia Naujosios An
glijos Moterų Sąryšis, Prasidės Su 1-ma Kovo

CONNECTICUT VALSTIJOJ
Trečiadienį, kovo 1-mą dieną, New Haven, Conn.
Ketvirtadienį, kovo 2 d., Waterbury, Conn.
Penktadienį, kovo 3 d., Torrington, Conn, 
šeštadienį, kovo 4 d., Hartford, Conn. 
Sekmadienį, kovo 5 d., New Britain, Conn.

MASSACHUSETTS VALSTIJOJ
Pirmadienį, kovo 6 d., Bridgewater, Mass.
Antradienį,
Trečiadienį
Penktadienį ir šeštadienį, kovo 10 ir 11,» Norwood,
Sekmadienį, kovo 12, Boston, Mass.
Pirmadienį, kovo 13 d., Cambridge, Mass.
Antradienį ir trečiadienį, kovo 14 ir 15 dd., Lynn,
Ketvirtadienį, kovo 16 d., Lowell, Mass.
Penktadienį, kovo 17 d., Lawrence, Mass.
šeštadienį, kovo 18 d., Haverhill, Mass.
Sekmadienį, kovo 19 d., Nashua, N. II.
Pirmadienį, kovo 20 Haverhill, Mass., pasikalbėjimo vakaras.
Antradienį, kovo 21 d., Fitchburg, Mass.
Trečiadienį ir ketvirtadienį, kovo 22-23 dd., Gardner, Mass.
Penktadienį, kovo 24 d., Hudson, Mass.
šeštadienį ir sekmadienį, kovo 25-26 dd., Worcester, Mass.

DRAUGĖS IR DRAUGAI
Organizacijų Darbuotojai ir Pažangios Spaudos Skaitytojai!

Naujosios Anglijos Moterų Sąryšis savo suvažiavime ir ko
miteto posėdžiuose plačiai apkalbėjo moterų organizavimo, 
ateinančio Amerikos Lietuvių Moterų Seimo ir kitus svarbius, 
moteris liečiančius klausimus. Mato būtiną reikalą turėti 
prakalbų-pasikalbėjimų maršrutą Sąryšio ribose. Tam tiks
lui Sąryšiui pavyko gauti kalbėtoją chicagietę Alice Jonikienę, 
kuri yra visapusiai apsipažinus su šios šalies, kaip lietuvių, 
taip abelnu moterų gyvenimu, jų reikalais. Nes Alice Joni
kienė pati nuo mažens veikia, dalyvauja, abelnai domisi mo
terų gyvenimu, jų būkle. Ir, prie to, ji yra gabi kalbėtoja ir 
moterų žinių rašytoja.

Mes prašom plačias mases moterų pasinaudoti šia proga 
ir skaitlingai lankyti jos prakalbas.

Mes prašom moterų visose tose kolonijose, kuriom paskir
tos dienos, rūpestingai imtis už darbo rengime prakalbų.

Ne visur mes turim ryšius su moterų organizacijom. Kur 
veikėjai žino, kad nėra organizuotos grupės moterų, prašom 
imti atsakomybę, pasikalbėti su vietos organizacijose veikian- 
čiom moterim, LLD, LDS bei vietinių kliubų narėmis ir su
rengti savo kolonijoj prakalbas.

Sąryšio Komitetas pagamins-parašys generalį prakalbų gar
sinimui lapelį, o kolonijų prakalbų rengėjos-rengėjai tik pa
rašykit vietą, kur prakalbos įvyks, kokiu laiku prasidės, ir pro
gramą, jeigu kokią turėsit prakalbose. Pažymėkit, kiek plaka
tų norėsit, ii- pasiuskit užsakymą į “Laisvę,” 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y. Šis planas, mūsų nuomone, suČėdys išlaidų 
ir darbo kolonijose prakalbų rengėjoms.

Jeigu rastųsi kolonijų, kurios nesuminėtos paskelbime, o 
pageidautų surengti prakalbas, kreipkitės šiuo antrašu:

M. K. Sukackienė,
18 Hillside St.,
Worcester, Mass.

kovo 7 d., Montello, Mass, 
ir ketvirtadieni, kovo 8 ir 9, Stoughton, Mass.

Mass.

Mass.

Montreal, Canada

Ir jai tas pavyko at- 
Tuomi mūsų gyveni- 

pagerejo. Ačiū

Liaudis Iškilmingai Pasitiko 
Ispanijos Laisvės Kovotojus 

—Didvyrius
Vasario 4 d., 2:30 po pietų, 

C. N. R. stotyj apie 10 tūks
tančių žmonių laukė traukinio 
iš Halifax’o, grįžtančių čia iš 
Ispanijos Papinių Bataliono 
karių. Tai buvo istorinis pa
žymūs, demokratinio žmonių 
pakilimo prieš reakciją Mon- 
trealyj.

Policijos būriai — pėkščios, 
raitos ir mechanizuotos — da
bojo “tvarką” su kariško sto
vio pobūdžiu. Fotografai dir
bo jau išanksto. Publika, pa
sipuošusi Ispanijos ženkleliais, 
—juos beplaunančius trukdė. 
Areštuota mergina, kalbant 
policistui telefonu, išnaudoja 
paskutinį momentą — nusi
grįžusi betęsdama pardavinė
jimą ženklelių praeiviams. 
Greit ji vėl pasirodo darbe— 
nebetaip jau viešai ir be aukų 
dėžutės.

Atėjus traukiniui, policija 
praskyrė taką išėjimui iš sto
ties. Prie traukinio pasirodė 
Ispanijos vėliava, čia marga
vo 60 didvyriškų Ispanijos 
laisvės kovotojų, kuriuos pa
sitiko Ispanijos Liaudžiai 
Ginti Komitetas ir minia su 
didžiausiu entuziazmu. Foto
grafai vėl leidosi darban. 
Publikoje gaudė sveikinimai 
kovotojams, panieka fašistams 
interventams ir užuojauta Is
panijos kovojančiai liaudžiai. 
Daug žmonių laukė gatvėj 
prie stoties, kad gavus pro
gos pamatyti taip brangius 
svečius, čia raitoji policija 
netrukus pradėjo skirstyti mi
nią išsivaikščioti, belipdama 
žmonėms ant galvų su ark
liais.

štai žmogelis uždusęs už
bėgo už kampo. Kas atsiti-

O gi štai, ve, tenai po- 
už kojų nutraukė

sniego, dalyvaukite Koncerte. Bus 
gražių dainų ir lošimų. Orkestrą 
grieš lietuviškus ir amerikoniškus 
šokius. Įžanga Koncertui 40c, vai
kam 10c. Šokiams 25c. Šokiai prasi
dės 9 vai. vakaro. — Lyros Choras, j 

(34-35)

Youngstown, Ohio
1WO ruošia parengimą sekmadie

nį, vasario 12 d., rodys krutamus 
paveikslus (rusiškai kalbant, su an
gliškais parašais) “The Country 
Brido.” Kalbės ir A. Alef, iš Clcve- 
lando, kuris kalbės temoje: “Fašiz- 
mas 
me, 
giai

ir Anti-Semitizmas.” Užtikrina-,' 
kad atsilankiusioji praleis sma- 
vakarą. (34-35)

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kp. susirinkimas įvyks 

d. vasario, sekmadienį, 2 vai. po pic-j 
tų. Progresyvio Kliubo 'Svet., 325 E. 
Market Street. Visi nariai pribūkite 
susirinkime, užsimokėkite duokles,! 
kad neliktumėt susispondavę. Taipgi' 
turėsimo svarbiais klausimais patari
mus. Atsiveskite ir naujų narių 
kuopą prirašyti. JVS, Fin. Sekr.

(34-35)

12

i

įvyks 
žydu s

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas 

sekmadienį, 12 d. vasario. 
Svet., (YMHA) kampas Ferry ir
Walnut gatvių. Prasidės kaip 2:30 
vai. po pietų. Visi nariai būkite lai
ku, nes yra daug reikalų apsvarstyti. 
— Sekr. (34-35)

WATERBURY, CONN.
Lietuvių Literatūros Draugijos 

kuopos narių susirinkimas įvyks va
sario 14, vakare, 774 Bank St. Visi 
nariai dalyvauki t susirinkime. Drau
gai, bandykime šį metą visi pasimo- 
kėti į draugiją metinę duoklę iš pra
džios metų. Tas bus geriau mums 
nariams, geriau, bus Centrui draugi
jos ir visiems. — Sekr. (35-37)

28

NASHUA, N. H.
ALDLD 42 kuopos svarbios 

kalbos įvyks antradienį, vasario 14 
d. O’Donnell Hall, 20 High St. Pra
džia 7 vai. vakaro. Kalbės Vytautas 
Zablackas, jaunuolis, kuris neseniai 
sugrįžo i.? Ispanijos. Jis daug įvairių 
dalykų papasakos. Kviečiame vietos 
ir’iš apylinkės lietuvius dalyvauti. 
Įžanga veltui. — Komitetas.

(35-37)

pra-

s S
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Vieša Padėka Draugams ir Visiems 
Geros Širdies Žmonėms

Gerbiama “Laisvės” Redak
cija:—

Prašau suteikti man laikraš
tyje vietos, kur galėčiau pa- 
ačiuoti geriems žmonėms už 
suteiktą man draugišką ir di
delę pagelbą mano nelaimin
gam gyvenime. Už tai jums la
bai ačiuosiu.

Nors dalykas labai suvėluo
tas, bet prašau draugų ir ge
raširdžių žmonių nerūstauti 
už tai, nes ir aš esu šiokiam- 
tokiam veikime. Visuomet ke
lius organizacijų darbus turiu 
rankose ir įvairiuose komite
tuose tenka darbuotis. Laikas 
nesulaikomai bėga. O kuomet 
dalykas susensta, tai lyg ir ne
besinori jį pradėti judinti.

Tačiau, jaučiuosi tame sko
lingas ir (nors suvėluota) no
riu draugams viešai paačiuoti.

Kiek laiko atgal, mūsų pla
čios apylinkės draugai papir
ko man naujas medines kojas. 
Mat, su senom veik visai ne
begalėjau vaikščioti ir ką nors 
veikti. Hudson, Mass, draugai, 
kurie visuomet pavyzdingi sa
vo veikimu, jie pirmutiniai ir 
manimi susirūpino: surengė 
labai didelį ir pasekmingą 
bankietą tiksiu, kad sudaryti 
fondą nupirkimui man naujų 
kojų.

ALDLD 7-tas apskritis už- 
’ gyrė tą darbą draugų hudso- 
niečių ir pasiėmė jį varyti to
lyn, kol susikels reikalingą su- 
rfią pinigų papirkimui kojų.

Draugus hudsoniečius tuoj pa
sekė ir kiti miestai: Nashua, 
Worcester, So. Boston, Mon
tello, Stoughton ir, rodosi, dar 
viena kolonija. Taipgi neku- 
rie pavieniai draugai prisidė
jo prie tos man brangios do
vanos. Todėl visiems drau
gams, draugėms ir geros va
lios žmonėms abelnai, kurie 
kuomi nors pagelbėjote man 
įsigyti naujas medines kojas, 
neužimdamas perdaug laik
raštyj vietos, trumpai, bet su 
karštu draugiškumu spaudžiu 
jums dešinę ir tariu: priimki
te mano širdingiausią ačiū!

Mano kojos (medinės) ne
siekia pilnai nei $300, vienok 
jos man taip brangios, kad 
jos man reiškiasi didžiausiu 
tintu mano likime. Su jomis 
aš einu, kiek galiu veikiu-dar- 
buojuosi darbininkiškame-de- 
mokratiškame fronte. Taipgi 
varde mūsų visų klasiniai są
moningų draugų ir draugių 
pareigos, kviečiu smarkiau 
darbuotis auklėjime mūsų or
ganizacijų. Ypatingai, bent 
šiuo laiku, reikia traukti pa
žangesnius lietuvius į Lietuvių 
Literatūros Draugiją — reikia 
gauti daug naujų narių, o tai 
reiškia skaitytojų žurnalui 
“Šviesai.” Šiuo laiku lengva 
gauti žmones į mūsų kultūri
nę organizaciją, tik reikia tu
rėti mintyje- ir nepraleidus 
progos kiekvieną pakalbinti 
prie to. Reikia kalbinti ir jau-

nimą į L.L.D., nes čia labai 
lengvas būdas jaunimui įsigy
ti anglų kalba geras knygas, 
kuomet kitaip, geros knygos 
brangiai atsieina ir sunku jas 
įsigyti.
Vėlesne Dovana nuo Lawren

ce, /Mass., Draugų
ALDLD 37-ta kuopa, laiky

dama savo susirinkimą gruo
džio 18 d., 1938 m., apart ki
tų klausimų, draugui B. Čiula- 
dai, kuris gerai žinojo tuo
laikinį mūsų gyvenimo stovį, 
pakėlus jam klausimą apie 
mano padėtį, sutiko parinkti 
dėl manęs kiek aukų ir tuomi 
palengvinti tą skurdą, kuris 
tuom laiku žiauriai buvo mus 
prispaudęs.

Taigi dabar tariu širdin
giausi ačiū draugams, kurie 
man aukavo kiek išgalėjo. Ir 
ačiū draugui B. čiuladai už 
aukavimą, už parinkimą aukų 
ant listo ir už atvežimą man 
didelio kalakuto (net 13 sva
rų!), gerų orenčių, kas pas 
mus didelė retenybė, ir dar 

1 $8.30 pinigais. Ir tas buvo 
mums pataikinta ant pat žie
mos švenčių - Kalėdų, kada 
daugiau laiko kepti “turkę” 
ir ją valgyti, nes dirbtuvė tą 
dieną nedirbo. Susidarė dvi 
dienos nedirbamos.

Kadangi mano moteris vi
sus metus neturėjo darbo, o 
mūsų duktė irgi labai mažai 
dirba (tik po 2-3 dienas į sa
vaitę), tokiu būdu reikėjo daug 
skursti ir nedavalgyti, jau ne
kalbant apie kitus reikalus. 
Bet, kaip tik tuo laiku, kada 
draugai lawrenciskiai rinko 
mums aukas, tai mūsų drau
gė A. Paulenkienė (lowellie- 
tė) darbavosi, kad kaip nors 
įprašyti darbą mano mote
riai dirbtuvėje, kurioje ji pati 
dirba, 
siekti.
mas daug 
draugei Paulenkienei už jos 
pastangas.

Ačiū visiems žmonėms, kas 
kuomi pagelbėjo!

Lawrence’o draugai aukavo 
pinigais sekančiai: po $1: B. 
Čiulada ir P. Raugiala; po 50c 
—A. Večkys, V. Kralikauskas, 
S. Penkauskas, Ig. Čiulada, P. 
Lepsevičius, K. Gradauskas, 
D. Bulauka, D. Sukackas, J. 
Šiupetris, Edward J—, ir V. 
Akstinas; po 25c—J. Kava
liauskas, J. Y—ktis, P. Bag
donas, P. Raugevich, J. Shi- 
rus, J. Juzokas, A. Sidelevi- 
čius, A. Stanevičius, A. Pals- 
kis, B. Markevičius, J. Nasser 
& Co., B. Clayman, A. La
pinskas, H. L—(?), J. C. Mi
kalauskas, Banckoff, Plase- 
wicz, Hattway ir M. Baltru
šaitis; po 10c—K. Steponavi
čius, M. Raskow ir J. Bakšys. 
Viso suaukauta $12.51

Atsiprašau, kad 
vardų negalima buvo 
ti ir todėl dėjau tik 
nes raides.

Pinigus ir maistą priėmiau 
per draugą B. Čiuladą. Ir už 
tai ačiuoju visiems Lawrence’o 
draugams, aukavusiems ir ku
rie darbavosi tame.

Baigdamas, noriu priminti, 
kad jau metai laiko, kaip 
vaikščioju su naujom kojom ir 
todėl galiu geriau dalyvauti 
veikime. Ačiū, draugai, tik 
per jus galėjau įsigyti tą di- 
džiausį turtą—kojas. Dabar, 
draugai, visi bendrai darbuo
kimės geriau. Didinkime mū
sų darbininkiškas organizaci
jas. Tuomi stiprinkime de
mokratinį frontą griežtesnei 
kovai prieš žiaurųjį fašizmą.

J. M. Karsonas.
Lorient, Francija. — Su

sidūrus manevruose dviem 
kariniam Francijos laivam, 
užmušta 12 jūrininkų, Vie
nas laivas rimtai sužeistas.

t>.
nekuriu

• įskaity-
pirmuti-

Paryžius, vas. 9. — Fran
ci jos valdovai skaito Ispa
nijos respublikos vyriausy
bę jau “negyvuojančia,” 
nors jinai tebevaldo ketvir-

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

Mfisų inžinieriai išmiekuos 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
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FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪSIES VALGIAI

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

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

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

3

3

Office Phone 
EVcrgreen 8-1090

Inside Phono
EVergrccn 4-6485

kitam policininkui 
nusivijo tą žmogų...
mane . . . kad jis

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. rengia labai ska

nią turkių vakarienę. Įvyks sekma
dienį, 12 d. vasario, L. P. KlL.bo sa
lėje, 134 Schuyler Ave. Durys atda
ros 3:30 vai. po pietų. Vakarienė bus 
duodama 6:30 vai. vak. Šokiams 
grieš gera orkestrą. Po vakarienės, 
vien tik šokiams 25c. Kviečiame vi
sus dalyvauti, praleisti linksmai lai
ką. Įžanga tik $1.00.

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

ko ? 
licininką 
nuo arklio žemėn, tai, arklį 
padavęs 
palaikyti, 
o gali ir 
kur!. ..

Taigi be areštų ir čia ne
apsėjo, nors publika laikėsi ty
lioj ramybėj, besigrumdama 
pamatyti karius. Fašistai gat
vėj prie savo automobilių sto
vėdami vietomis užkabinėjo 
publiką fašizmo-nazionaližmo 
šūkiais-propaganda. Kiekvie
nas darbo liaudies pasijudini
mas, kiekvieno draugo arešta
vimas daug žmonių patraukia 
mūsų pusėn. Ir tie šūkiai fa
šistinio brudo gatvėse vis la
biau žadina liaudį imtis Ispa
nijos darbininkų pavyzdžio čia 
vietoje. Gamtmylis.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

NOTICE is hereby jxiven . that License No. 
RL 7458 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 38 Washington Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
be

of the
88

38

consumed on the premises.
ISIDORE H. BRENNER & 

.LOUIS M. BERMAN 
Washinkton Ave., Brooklyn, N.

to

Y.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WORCESTER, MASS.

LLD 155 moterų kuopos susi
rinkimas įvyks vasario 13 d., 7:30 v. 
v., 29 Endicott St. Visos narės bū
kite į laiką ir atsiveskite naujų na
rių. Praeitam susirinkime nutarta, 
kad susirinkimą pradėti pusę valan
dos pirmiau, negu paprastai. Po už
baigimo kuopos reikalų, turėsime 
užkandžių ir tt. — Sekr. (Š4-36) ,

BALTIMORE, MD.
Koncertas, Teatras ir šokiai. Ren

gia Lyros Choras. Įvyks sekmadienį, 
vasario 12 d. Liet. Svet., 853 Hollins 
St. Durys atdaros 6:30 v. v. Pradžia 
7:30 v. v. Gerbiamieji! Sekmadienio 
vakarą nepraleiskite laiką veltui ir 
be linksmumo. Ar' bus lietaus ar

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

CHARLES 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Open Day and Night

RHEA

I

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Managed by

TEITELBAUM

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

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

Sun. all day and night

VARPO KEPTUVEF A

pavieniu.

paveikfl-

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių ir i
Iš senų padarau 
naujus 
lūs ir krajavua 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiem 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 B-6111

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

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

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

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

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

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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Mirė Antanas Masiulis
A. Masiulis, 47 m., 82 Stuy- 

vesant Avė., mirė vasario 7-tą, 
Kings County ligoninėj. Laidos 
šeštadienį, vasario 11-tą, šv. 
Jono kapinėse. Laidotuvėmis 
rūpinasi graborius S. Aromis- 
kis.

Velionis mirė staiga, nuo 
kraujo išsiliejimo į smegenis. 
Tą dieną buvo nuėjęs darban, 
kaip ir visada. Darbe krito. 
Pribuvę gydytojai taipgi nuve- 
žus ligoninėn, nepajėgė atgai
vint. Liko nuliūdime žmona El
zbieta, sūnus Vaclovas, kuris 
yra Apreiškimo parapijos vika
ru, taipgi sūnus Stasys, šiuo 
tarpu besirandąs kur Kaliforni
joj. R.

Tarp Lietuvių

Bazaro Žinios Atvyko Draugė A. Lingienė

Nepaprastas Pasiūlymas

“Laisvės” Bazaras Prasidėjo Vasario 10-tą, Baigsis 13-tą. 
Daugybė Brangią Dovaną; Kasdien Graži Programa ir 

Šokiai; Karšti ir Šalti Valgiai, ir Gėrimai

Avė., Brooklyne. (Vieta 
du numerius—16-18, bet 

durų yra tik 18.) Arčiau- 
privažiuojama BMT Ja- 

išlipt Flushing

dainininkas iš Bayonne, N. J., 
taipgi mūsų pačių auklimas ir 
mylimas Aido Choras, brook- 
lynietis, vadovaujamas Aldo
nos Žilinskaitės. Grieš V. 
Retikevičiaus 5-kių kavalkų 
orkestrą.

Pereitą ketvirtadienį Brook- 
lynan atvyko draugė A. Lin
gienė iš Los Angeles, Cal. Ji 
čia, Brooklyne, mano apsigy
venti.

Prie to, draugė Lingienė 
atvežė dovanų “Laisvės” ba- 
zarui.

Pakilo iš po ilgoko “šalčio” 
M. Riskevičius. Sugrįžo darban. 

♦ * *
Angelų Karalienės parapijos 

choras, vadovaujamas Dulkės, 
pereitą sekmadienį suruošė kon
certą. Apart choro, išstojo solo 
ar grupėse A. Kizienė, Bujo- 
kas, Pažereckaitės, Stakėnaitė, 
Ugūnaitė, Tamašauskaitė, Dul- 
kučiai ir kt.

* * *
S. Petkienė, Liet. Moterų 

Apšvietos Kliubo narė, porą sa
vaičių sirgusi sunkiu “šalčiu,” 
sveiksta.

“Laisvės” didysis bazaras 
prasidėjo penktadienį, vasa
rio 10-tą, viršutinėj Brooklyno 
Central Palace salėj (dvejais 
laiptais aukštyn), 18 Manhat
tan 
turi 
ant 
šia
maica Line, 
Avenue stotyj, kampas Flush
ing Ave. ir Broadway. Ten 

■ prieina ir daug gatvekarių. 
Salė randasi arti Broadway.
GRAŽI PROGRAMA VISUS 

VAKARUS
Pradėjus penktadienio va

karu, vasario 10-ta, kurio pro
gramoj— kaimyniškas Sietyno 
Choras, iš Newarko, ir A. Ve
lička su P. Grabausku, vieti
niai duetistai, kas vakaras da
lyvauja įžymiausios visos apy
linkės ir vietinės meno spė
kos :

* * * 
sirgusi plaučių užde.
J. Jurgeliūtė, buvusi

Sunkiai 
girnų, p-lė 
SLA C. Sekretorė, pasveiko.

* * *
Šiomis dienomis vyksta Lie

tuvos Nepriklausomybės minė
jimo iškilmės. Vasario 12-tą 
ruošia katalikai. Ruošia ir 
“Vienybė” pramogą 
dai.

Vasario
Ruošia 
savo nau-

* * *
Lietuvių 

rengiasi
Kongresas

Lietuvos 
minėjimo

Am.
energingai
Nepriklausomybės 
masiniam mitingui, .kuris įvyks
šio mėn. 24-tą, Grand Paradise. 
Tikisi turėt eilę žymių žmonių 
prakalbininkų ir šaunią meno 
programą. Ž. R.

ŠEŠTADIENĮ, VASARIO 11
Bangos Choras iš Elizabeth, 

N. J., vadovaujamas Aldonos 
Klimaitės, ir garsieji Brookly- 
no Aidbalsiai, vadovaujami B. 
L. šalinaitės. šokiams grieš 
Johnny Nevin’s orkestrą.
SEKMADIENĮ, VASARIO 12

Merginų Oktetas iš Philadel- 
phijos, vadovaujamas Nelės 
Statkevičiūtės, yra puikiai pa
sižymėjęs ne tik lietuviuose, 
bet ir kitataučių tarpe. Brook- 
lyniečiai turėsime progą jį iš
girst šį sekmadienį, “Laisvės” 
bazare. Taip pat dainuos 
Great Necko Pirmyn Choras, 
vadovaujamas Geo. Kazakevi
čiaus.

Šokiams grieš šauni Geo. 
Kazakevičiaus 
kestra.

VAIKAMS DOVANOS IR 
ŽAISMĖS

Sekmadienį ir pirmadienį nuo 
1 iki 6 v. po pietų bazare bus 
vaikų valandos. Bus duoda
mos dovanos; vaikai galės 
pirkti naudingų daiktų, mokė
dami nuo 1 iki 10 centų.
KARŠTI IR ŠALTI VALGIAI

Kasdien nuo 5 vai. po pie
tų bazare bus galima gauti 
karšti ir šalti valgiai, kuriuos 
paruoš mūsų gaspadinės. Bus 
lietuviškų dešrų ir kumpių, 
košelienos su bulvėm, lietuviš
kų agurkų, “potatoe salad,” 
silkių, pyragų, pyragaičių ir 
kitokių gardėsių, kuriuos su
nešė gerosios “Laisvės” rėmė
jos gaspadinės, taipgi suau
kojo maisto produktų įstaigas 
užlaikanti lietuviai biznieriai.

GASPADINIŲ PRAŠYMAS
Bazaro gaspadinės, kurios 

gamina didžiumą valgių, ne
spės prikept gana ausiukių 
bei kitų panašių gardumynų, 
tad jos prašo tas, kurios išga
lite, iškept ir atvažiuodamos 
atvežt “keiksų” ar smulkių 
pyragaičių prie kavos.

Beje, namie kepti “keiksai” 
j eina ir 
koniškai 
cakes.”

Praleidę pirmą naktį pašiū
rėj, nes neturėjo namų nei pini
gų, jaunieji, David ir Lillian 
Herk, paliuosuoti? Teisėjas ža
dėjo dėt pastangas jaunajam 
gaut darbą. Juos buvo areštavę 
už valkatystę.

Frances Šukienė, 47 m. 
žiaųs, mirė ketvirtadienį, 
sario 9 d., namuose, 
Grand St. Kūnas pašarvo
tas po virš minėtu antrašu. 
Laidos pirmadienį, vasario 13, 
Šv. Jono kapinėse.

Ignatz Meleski, 44 m. am
žiaus, mirė ketvirtadienį, va
sario 9 d., Greenpoint ligoni
nėj. Kūnas pašarvotas namuo
se, 177 No. 8th St. Laidos 
šeštadienį, vasario 11 d., 2 
vai. po pietų, Mt. Olivet (Aly
vų) kapinėse.

Abiejų laidotuvių pareigo
mis rūpinasi graborius 
Garšva, 231 Bedford Ave.

K i e k v i e nas miestas 
miestelis turi ką nors su
rengti “Laisves” naudai.

5 k aval k ų or-

PIRMADIENI, 
Tą vakarą

Antanas Višniauskas,

VASARIO 13 
mus linksmins 

svečias

Amerikos Lietuvių Kongresas
Brooklyno Skyrius

Dėl Brooklyno Skyriaus “Suspendavimo”
MŪSŲ SOCIALISTAI TIK 
SAVE KOMPROMITUOJA

Jau buvo pranešta, kad iš 
ALK Brooklyno Skyriaus kon
ferencijos pabėgusieji socialis
tai jų atstovautom draugijom 
“raportavo,” būk Brooklyno 
Skyrius yra suspenduotas.

Tuoj kreipiausi šiuo klausi
mu prie ALK Centralinio Ko
miteto Sekretoriaus, ir štai jo 
atsakymas:

Vasario 6, 1939. 
Am. Liet. Kongreso 
Brooklyno Skyriui, 
Sekretorius J. Kuodis, 
46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.
Gerbiamieji!

Kątik gavau jūsų laiškelį, 
kuriame klausiate, ar teisybė, 
kaip nekurie brooklyniškiai 
skelbia, jog Amerikos Lietu
vių Kongreso Centro Komite
tas yra suspendavęs Brooklyno 
Skyrių. Čia pranešu, jog tie 
paskalai yra gryna neteisybė!

Centro Komitetas savo po- 
sėdyj, laikytame sausio 27 die
ną, 193.9 m., svarstė Brookly
no Skyriaus konferencijos in
cidentą, kaip ir kitų skyrių 
veiklą. Bet kas liečia jūsų 
skyrių, jokio tarimo Centro 
Komitetas nėra padaręs. Sa
vaime aišku, jei Centro Komi
tete būtų buvęs pravestas ko
kis tarimas, liečiantis jūsų 
skyrių, aš, kaipo sekretorius,

būčiau pirmiausia apie tai pa
informavęs jus oficialiai.

Ar tie paskalai yra sklei
džiami blogos valios žmonių 
su tikslu pakenkti Amerikos 
Lietuvių Kongresui, mums, 
kol kas, nėra žinoma. Ta- 
čiaus būtų geistina, kad 
Brooklyno skyriaus komitetas 
nevilkindamas praneštų pri- 
klausančiom draugijom apie 
tikrąjį dalykų stovį.

Linkiu kuogeriausio pasise
kimo.

Su pagarba,
L. Jonikas,

ALK Centro Sekretorius.
Sunku įsivaizduot, kaip sa

ve gerbianti žmonės gali prie 
tokių save žeminančių žygių 
prieit. Negana, kad konfe
rencijoj negražiai pasielgė,— 
atsivedė jon prie Kongreso ne
priklausiusių kuopų atstovy
bes, jas paskui iš konferenci
jos išvedė, o po konferenci
jos pūtė svietui burbulą, būk 
konferencija skilus, o ją su
skaldę komunistai, — bet dar 
nesidrovėjo ir ALK Centro Ko
mitetą apmeluoti, būk jis irgi 
juos užgiriąs, Brooklyno 
rių suspenduodamas!

Draugai socialistai! 
moję Kongresą sugriaut, 
jūs manote pasitamaut?
le kam, tik ne pagelbėjimui 
Lietuvos liaudžiai atsteigt de
mokratiją.

J. Kuodis, Sekr.

Sky-

Pasi-
kam

Bi-

laimėjimuose, ameri- 
tariant, kaip “hot-

BRANGIŲ DOVANŲ 
salės pakraščiais 

akį verianti 
gražumynai, ku- 

ir prisiuntė

kitokių vir- 
naudojamų

MAISTO

GAUSA
Didelės 

mirgėte mirga 
įvairiausi
riuos pagamino 
mūsų sesės lietuvės skersai ir 
išilgai šalį, taipgi yra daug 
supirktų ir dovanotų blanketų, 
abrūsų, visokių kitokių drabu
žinių daiktų; sidabrinių, uo
linių, stiklinių ir 
tuvėj-kambariuose 
d aiktų-d aikteliu.

Iš LIETUVOS
PRODUKTAI

Atsilankiusieji bazaran ga
lės nusipirkti iš Lietuvos at
vežtų “hamių,” agurkų, bara
vykų, lašinių. Taipgi suauko
ta geriausių gaspadinių na
mie sutaisyti amerikoniški 
grybai ir kiti kenuoti maisto 
produktai. Iš farmerių gau
ta tikrai lietuviškai padarytų 
sūrių. Ir daug ko kito maisto 
srityje.

Bazarui Dovanos

John Skrinski ir Ed. Kruck, 
Greenpoint, sulaikyti kaltini
mu bandžius įsilaužti saldai- 
ninėn, Maspethe. Skrinski 
dar ir pašautas.

Jos. Zeidat, Bar & Grill, 
411 Grand St., bonką degti
nės.

Lietuvių Atletų Kliubo gas- 
padorius, Billy Walton, pra
nešė, kad padovanos baksą 
alaus. Kliubo antrašas—168 
Marcy Ave.

K. Rušinskienė, Brooklyn, 
1 tuziną gražiai apmegstlį no
sinių.

J. Balčiūnas, Brooklyn — 
didelį gražų “keiksą,” kavinį 
puodą ir keturis lininius abrū- 
SUS.

Julius Kalvaitis, Brooklyn, 
$1.

G. Bernotą ir šeima, $1.
ALDLD 55 kp., Ridgewood,

Griškevičia, C. J. Lau-

Drg. Lingienė, Los Angeles, 
Cal., $2.

P. Bėčis, Great Neck, atve
žė ant blankos surinktų aukų 
$10.25. Aukojo sekami:

LDS 24 kp. $2; J. Kupčins
kai, P.
žaičiai, A. Simokaitis, A. Be- 
čienė, P. Bėčis ir F. J. Klas- 
tauskas—po $1 ; F. Lideikis— 
50c; V. Shulinškiene, A. Kor
sakienė ir M. Mikionis — po 
25c. Viso pinigais $10.25. J. 
D. Mimovičiai—vyriškus viršu
tinius marškinius; J. Kriaučiū
nienė moterišką blauzę; O. 
Kundrotienė—sailboat, 2 abrū- 
sus, merginai kepurę, varinę 
vazą; F. A. Marcinkevičiai— 
3 kaklaraiščius, 1.0 porų vy
riškų pančiakų; J. U. Bara
nauskai—8 kenus truktų; D. 
Simokaitienė—daržovėms mal
tu va.

S. Misiūnas, 473 Grand St., 
bonką degtinės ir bačką alaus.

Mike Zuza, bučernė, kam
pas Lorimer ir Scholes St., 
skilandį.

Frances Olson-Olišauskienė,
Mt. Carmel, Pa., paduškaitę, 
rankų darbo.

Drg. S., iš tolimo miesto, 
gražų “Luncheon Setą.”

Šapalas - Vaiginis, Bar & 
Grill, 147 Thames St., dvi 
bonkas degtinės ir bonką vy
no.

Šimanskas - Petkauskas, mė- 
sinyčia - grosernė, 386 Grand 
St., 10 svarų “frankfurter.”

Draugė Lingienė, viešnia iš 
Los Angeles, Cal., gražios me
džiagos suknelei ar bliūsei.

Elzb. Grubienė, Brooklyn, 
dvi bonkas grybų, 1 bonką 
Chile Sauce ir bonką Chow- 
Chow.

Chas. Vigūnas, Restaurant 
& Bar, 284 Scholes St., elek- 
trikinį skustuvą. (

ELGIN 75-ta SUKAKTIS
Pilna Kaina $24.75 DABAR

$1975Tik Apribotam 
Laikui

ROBERT LIPTON
Jeweler—Laikrodžiai—Brangakmeniai

701 GRAND ST., arti Graham Ave. BROOKLYN
Įsteigta 1892. Tel. Stagg 2-2173

Kita Krautuvė Randasi Plainfield, N. J., po antrašu:
206 WEST FRONT STREET

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842

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

SKELBK1TĖS “LAISVĖJE

Didžiausia Drabužiui Krautuve
Williamsburgh’e Skelbia Savo

February Clearance Sale
(Išpardavimą nužemintom kainom)

Vyry ir Jauny Vyry Paltų

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

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

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

*

Manhattan Liquor Store

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

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL

HENRY N AKINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave 

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

Gaminam Valgius Amerikoniško ir 
Lietuviško Stiliaus. Čia taip pat 
galima gauti Amerikos išdirbimo 

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat 
Savinink**

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

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

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

Didžiausias Pasirinkimas Visokių Rūšių Gėrimų

GRAND CHAIR CORP.
A. PETRAITIS

409 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

1IK

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.
Senus setus apmainom ant nauju su mažais priedais.

Kitchen Sets
Tel. Evergreen 7-8451

APTJ.EKORIUS

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

Gaukite Šiandien, tiktai 75 centai.
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