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S i ų s kime reikalavi
mus pr. Rooseveltui, 
senatoriam ir kon- 
g r e s m a nam nuimt 
ginklų embargo nuo 
Ispanijos respublikos.

Sekančią savaitę atvyks
ta Brooklynan Leonas Pru
seika. Jis kalbės Amerikos 
Lietuvių Kongreso prakal
bose vasario 24 d., Grand 
Paradise Salėje.

Drg. Pruseika jau senai 
buvo Brooklyne, tad drau
gai ir pažįstami net jo pa
siilgo. Susitiks jie visi pa
minėtąją dieną.

* * *’
“Todėl mūsiškiuose pra

deda kristalizuotis mintis, 
kad Lietuvai reikėtų orien
tuotis į Vokietiją...” i

Šitaip rašo iš Europos 
vienas žmogus “_______
—žmogus, kuris dabar su-
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NAZI V ATSTOVAS RAGINO KARDINO
LUS IŠRINKT TOKĮ POPIEŽIŲ, KURIS 

BŪTĮJ PALANKUS FAŠISTAMS
Toks Atviras Hitlerininkų Kišimasis j Popiežiaus Rinkimus 

“Nustebino” Kardinolus ir net Romos Fašistus
Vatikanas. —r Įvairių ša-

• lių atstovai z Vatikanui ir 
Italijai atėjo sykiu į Šven-

Keleiviui” Kardinolų Kolegiją iš-
reikšt apgailestavimą delei

darė bendrą frontą su vol- mirties^, popiežiaus^ Pijaus 
demarininkais.

Sovietų Sąjunga jam ne-, 
gera, Lenkija negera, kitos 
šalys negeros, bet nazių Vo
kietija gera. * * *

Tasai žmogus rašo ilgą 
raštą, atakuojantį Sovietų 
Sąjungą ir komunistus. 
“Keleivis,” žinoma, tai iš
spausdina be jokios kriti
kos. Girdi, tai ne “Keleivio” 
nuomonė, o “didžiųjų Lie
tuvos partijų nusistaty
mas.”

Kokios gi tos “partijos?” 
Voldemarininkai - hitleris- 
tai, krikščionių demokratų, 
ir liaudinii/Kų dešinieji ele
mentai. \

Jeigu tiem žmonėm šian
dien gera nazių Vokietija, 
tai tik suprantama, jiems 
negali būti gera Sovietų 
Sąjunga.

Jeigu jiems geri naziai, 
tai, žinoma, turi būti blogi 
komunistai. Tai du griežti 
supratimai, du skirtingi 
keliai.

Bet kurį iš tų dviejų ke
lių pasirinks socialistai? * * *

Patariu kiekvienam skai
tytojui perskaityti straips
nį, “Kokia Vienybė Lietuvai 
Reikalinga Nepriklausomy
bei Išsaugoti,” telpantį ant
ram šios laikraščio laidos 
puslapy. Jo pradžia tilpo 
vakar dienos “Laisvėje.”

Šis straipsnis parodo nu
sistatymą Lietuvos komu
nistų linkui voldemarinin- 
kų-liaudininkų - krikdemų 
'bendro fronto.* * * i

Apysaka “Raistas” per 
“Laisvę” tęsis dar turbūt 
virš savaitę laiko. Paskui 
jis tuąjau bus atspausdin
tas knygoje.

Kuriems apysaka patin
ka, prašome greit užsisa
kyti. 'Būtų labai gerai, jei 
draugai galėtų j ieškoti pre
numeratų iš kitų lietuvių ir 
jas drauge prisiųsti.

Knygos kaiba bus dole
ris. Bet tie, kurie ją užsisa
kys iki 15 d. kovo, gaus tik 
už 75 centus egz. ‘■ * * *

Tarp Lietuvos valstybi
nių literatūros premijų ga
vėjų yra vardas ir Vinco 
Krėvės - Mickevičiaus. Tai 
lietuvių literatūros klasi
kas.

Jis yra merkiniškis dzū
kas. Dabar profesoriauja 
Lietuvos universitete. 

; ■ « ♦ ♦
< Italijos fašistai jau

Vienuolikto; ir Vokietijos 
ambasadorius V a t ikanui, 
Karlas L. D. von Bergenas 
pasakė kalbą vardu visų tų 
atstovų, kurių atsilankė 
trisdešimts.

Jis atsišaukė į “gerbia- 
miausius kunigaikščius” - 
kardinolus išrinkt tokį po
piežių, kuris padėtų fašis
tiniams kraštams pastatyt 
“naują pasaulį ant praeities 
griuvėsių.”

Tas nazių atstovas vadi
no “griuvėsiais” demokrati
nes šalis, žodžių “fašistai” 
ar “naziai” jis vengė, bet 
visi aiškiausiai suprato, ką 
jis norėjo pasakyt.

(New Yorko Times ko
respondentas stebisi, kaip 
Francijos ir Anglijos atsto
vai galėjo leist Hitlerio 
ambasadoriui von Bergenui 
taip kalbėt Kardinolų Ko-

Von Bergeno kalba buvo 
toks ryškus, “dar negirdė
tas” spaudimas į kardino
lus išrinkt palankų fašis
tam popiežių, kad stebisi ir 
patys Romos fašistai.

Nazių atsto vas sakė 
komplimentus ir velioniui 
popiežiui, kaip “mokslinin
kui,” “taikos mylėtojui,” 
“genijui” ir “misijų popie
žiui.’ Ale kardinolai šaltai 
priėmė jo kalbą, ir kardino
las Pignatelli di Belmonte 
tik formališkai, vardu ten 
buvusių 40 kardinolų, padė
kojo valstybių atstovams už 
pareiškimą gailesčio dėlei 
popiežiaus Pijaus mirties.

Daugelis kardinolų jau
čiasi įžeisti, kad naziai taip 
stačiokiškai reikalauja 
jiems “tinkamo” popiežiaus,

Italai Apleis Ispaniją Tik 
| Tada, Kada Jie Būsią Ne

reikalingi Gen. Frankui

Roma, vas. 17. — Italijos 
kariuomenė pasitrauks iš 
Ispanijos tik tada, kai ge
nerolas Franco pasakys, 
kad jinai ten nereikalinga, 
sako Mussolinio valdinin
kai.

pa-

tie patys naziai, kurie Vo
kietijoj kietai spaudžia ka
talikų bažnyčią ir kurie 
per savo laikraščius taip 
peikė mirusįjį popiežių Pi
jų tik kelios dienos atgal.

Prez. Rooseveltas Rei
kalauja Taupyt Gamti

nius Šalies Turtus
W a s h i n g t on. — Prez. 

Rooseveltas a t s i šaukė į 
kongresą išleist įstatymus, 
pagal kuriuos turėtų būt 
taupoma ir saugojama šal
tiniai anglies, žibalo-alie- 
jaus ir natūralinio geso. 
Sako, nereikia manyt, kad 
tie jėgos, šilumos ir šviesos 
šaltiniai esą neišsemiami.

Prezidentas pataria dau
giau naudot prastenės rū
šies anglį, o taupyt geres
niąją. Jis siūlo plačiau iš- 
vystyt vandens jėgą elek
trai gamint ir tuo būdu 
taupyt aliejų ir anglį. Pre
zidentas taipgi pataria 
skirt du bilionus dolerių 
darbams saugojimo vande
nų nuo užteršimo per 10 ar 
20 metų.

Vokietija Verčia Čechoslova- 
kiją Viešai Atšaukt Sutartį 

Su Sovietais
Praga, Čechoslovakija. — 

Jau kuris laikas Hitlerio 
valdžia daro spaudimą Če- 
choslovakijai pareikšt vie
šai, kad. jinai panaikina 
tarpsavinės pagelbos sutar
tį su Sovietais. Čechoslova- 
kų valdžia aiškinosi, kad ta 
sutartis jau vis tiek negy
vuoja. .Bet naziai spiriasi, 
jog Čechoslovakija turi ofi
cialiai paskelbt, kad ji visiš
kai ir galutinai panaikina 
tą sutartį. Iš Čechoslovaki- 
jos išvažiavo į Maskvą So
vietų atstovas E. Aleksan- 
drovski.

Japonų Blokada Prieš Kitų 
Šalių Laivus

Japonai Padarė Pog
romą prieš Sovietų 
Konsulatą Hankowe

GRĄSINA SOVIETAM KARU, JEIGU JIE NEPA
NAUJINS ŽUVl^LŲ SUTARTIES SU JAPONIJA

Hankow, Chinija, vas. 17. 
—Japonų kareiviai išbeldė 
langus čionaitinio Sovietų 
konsulato; du kariškiai ja
ponai (pagal radio žinias) 
tada įsibriovę j sovietinį 
konsulatą ir areštavę tūlus 
jo narius.

Tokio. — Japonijos armi
jos, laivyno ir užsienio rei
kalų ministeriai išdirbo pla
nus kariškiem veiksmam 
prieš Sovietų Sąjungą, jei
gu Sovietai nedarys su Ja
ponija sutarties, leidžian
čios japonam' žvejot visuo
se Sibiro vandenyse. Sako, 
kad japonai ten “vis tiek 
žvejosią,” ir Juos apginsiąs 
Japonijos karį) laivynas.

(Sibiro vandenyse yra 
gausingiausios p a s a u 1 yje 
žuvyklos po Alaskos ir Bri
taniškosios Columbijos žu- 
vyklų. Sibiro žuvyklpse 
veikdavo 20,0Q0 japonų. Di
delė dauguma jų pagautų 
žuvų turėjo būt “sukenuo-

Čechoslovakija Praran
da Pelningus Darby Už

sakymus iš Soviety
Praga. — Pasidavus Če- 

choslovakijai po Vokietijos 
intaka, Sovietai jau neduo
da užsakymų Jankos maši
nų fabrikui, o iš tų užsaky
mų faktinai visi Jankos 
darbininkai turėdavo darbo 
per metus.

Poldi p 1 i eno fabrikas 
gaudavo didelius Sovietų 
užsakymus specialio plieno. 
Bet Sovietai jau neduoda 
jam jokio užsakymo.

EXTRA
TAIKĖSI NUŠAUT 

MUSSOLINĮ

PABĖGIS ISPANUOS PREZIDENTAS 
AZANA ATSISAKO GRĮŽTI - PERŠA 
TAIKYTIS” SU GENEROLU FRANCO

Anglijos ir Francijos Politikieriai Įkalbinėja Azanai Rezig- 
nuot; tai Jiems Būtų Lengviau Pripažint Franco

reiškė: popiežium turi būti 
išrinktas italas ir pro-fašis- 
tas. Galima spėti, kad taip 
ir bus, kadangi šiuo laiku 
pro-fašistai kardinolai su
darys^ daugumą konklavos.

Italijos fašizmas nori tu
rėti pilnoj kontrolėj popie
žių ir per jį varyti savo 
juodą fašistinę propagandą 
visam pasauly.

Shanghai.—Japonija pra
nešė kitoms šalims, kad ji
nai užims ir Chinijos prie
plauką Haimen, ir perspėjo 
jas, kad japonai stabdys ir 
krės tų šalių laivus, plau
kiančius Chinijon į pietus 
nuo Shanghajaus.

Roma, vas. 17. — Už ke
lių minučių pirm Mussoli- 
niui išeinant iš savo buto, 
vienas asmuo peršovė per 
pilvą Mussolinio sargą-de- 
tektyvą. Jis tykojo nušaut 
Mussolinį. Fašistų valdžia 
sako, kad šovikas esąs “pa
mišėlis”.

PRANAŠAUJA KARO 
PABAIGĄ ISPANIJOJ

Helena, Montana. — Val
stijos senatas priėmė įne
šimą, reikalaujantį, kad 
žmogžudžiai nebūtų karia
mi arčiau, kaip už 25 mylių 
nuo bile miesto ar mieste
lio. . > z

London, vas. 17. — An
glijos ministeris pirminin
kas Chamberlain tvirtina, 
kad karas Ispanijoj pasi
baigsiąs greitu laiku. Jis 
ir Francijos valdžia daro 
didžiausio galimo spaudi
mo, kad Ispanijos respubli
ka pasiduotų generolui 
Franco.

ta” (sudėta į skardines, kad 
nesugestų); ir kol Sovietai 
palaikė žuvykių sutartį su 
Japonija, tai japonai “ke- 
nuodavo” tas žuvis dirbyk- 
lose Sibiro pajūriuose. Tik 
per vasaros mėnesius japo
nai gaudavo 50,000 jenų 
vertės žuvų iš tos žvejy
bos, ir iš ten išveždavo. į už
sienius “kenuotų” žuvų už 
30,000 jenų. O jena 
miau buvo skaitoma 
centų. Dabar jinai turi 
kas mažiau vertės.)

. (Sovietai atsisakė leist 
japonam žvejot keliose de
šimtyse vietų, svarbių iš 
karinio atžvilgio. Nes Ja
ponijos žvejai veikia kaip 
kariniai japonų šnipai.)

Japonijos valdžia, grū
modama veiksmais savo 
karinio laivyno prieš Sovie
tus, tikisi, kad jeigu kiltų 
karas, tai ir Vokietija su 
Italija išstotų prieš Sovie
tus.

pir- 
50 

kur

Pasitraukė Jungtiniu 
Valstiją Finansų 

Vice-Ministeris
Washington. — Atsista

tydino Amerikos finansų 
vice-ministeris Wayne C. 
Tayloiy__Prezidentas Roose
veltas priėmė atsistatydini
mą, bet padėkojo jam už iš
tikimą tarnavimą Naujajai 
Dalybai.

Pasitraukdamas iš finan
sų ministerijos, Wayne pa
reiškė prezidentui, kad jis 
sutiktų tarnaut dabartinei 
valdžiai kurioj nors kitoj 
pareigoj, ir prez. Roosevel
tas maloniai priėmė tą pa
sižadėjimą.

Fina nsų vice-ministeris 
Wayne nesutiko su minis- 
teriu Morgenthau klausime 
tos ministerijos ryšių su už
sienine politika. fejAip pat 
buvo įsižeidęs, kadMorgen- 
thau nesiskaitąs su nuomo
nėmis savo yice-ministerių.

SAKO, KAD PASITRAU
KĘS ISPANIJOS PREZI

DENTAS AZANA

Paryžius, vas. 17. — Pa
sak radio žinių (nepatik
rintų), tai jau atsistatydi
nęs Ispanijos prezidentas 
M. Azana. Buvęs pakvies
tas į jo vietą Ispanijos res
publikos seimo pirmininkas 
Bąrrio; bet jis atsisakęs; 
tai gal būsianti paskirta 
Ispanijos prfezidente komu
nistė Pasionaria, atkakliau
sia kovotoja prieš fašistus.

ORAS
■ Apsiniaukę, šaltoka.

Paryžius. — Čia sėdintis publikiečius su fašistais. 
Anglijos ir Francijos valdo
vai įkalbinėja Azanai pasi
traukt iš Ispanijos prezi
dento vietos. Nes tada 
Francijos ir Anglijos poli
tikieriai galėtų paskelbt, 
kad jau “negyvuojanti” Is
panijos respublikos valdžia, 
ir jie galėtų pilnai pripa
žint generolo Franco “val
džią.” Tuomet Anglų ir 
Francūzų valdovam būtų 
lengviau aiškintis savo sei
muose, kodėl jie pripažįsta 
generolui Franco’ui Ispani
ja.

Ispanijos p r e z i d e n t as 
Azana niekad neparodė vei
klumo kare su fašistais; jis 
daugiausia ramiai sau gy
veno klioštorių prieglaudo
se. O kai fašistai visu štur
mu užklupo Rataloniją, tai 
Azana su dideliu bagažu 
persikėlė į Franciją.

Dabar pas Azana buVo 
atskridęs Ispanijos respub
likos užsieninis ministeris 
J. Al. del Vayo ir vadovau
jantieji generolai Vincente 
Rojo ir Hidalgo de Cisne
ros. Jie perkalbinėjo Aza- 
ną nesitraukt iš prezidento 
vietos, bet grįžt į centralinę 
Ispaniją ir tęst kovą prieš 
gen. Franco, Italijos juod- 
marškinius ir nazius.

Azana atsisakė grįžti, ir 
pareiškė, kad, girdi, jeigu 
aš grįžčiau, tai daugelis 
suprastų, “būk aš noriu 
prailgint karą Ispanijoj.”

Anglijos Pasiūlymai
Anglijos ministeris pir

mininkas Chamberlain duo
da šitokius pasiūlymus ge
nerolui Franco’ui, geriau 
patraukt respubliką * pasi
duot fašistam Franco turi 
žadėt:

Iškraustyt Italijos ir Vo
kietijos kareivius iš Ispani
jos po karo; užtikrint, kad 
“nebus” baudžiami respub- 
likiečių vadai, ir pareikšt, 
kad po karo būsianti paša
linta “visokia svetima in* 
taka” iš Ispanijos. O jei res
publikos valdžia sutiktų su 
tokiomis sąlygomis, tuo
met gen. Franco turėtų pa
skelbt paliaubas, arba per- 
taiką, ir respublikiečiai “tu
rėtų” pervest fašistam Ma
dridą, Valencijj, Alicante ir 
visą centralinę Ispaniją.

Budapest, V e n g r ija. — 
Diktatorius Horthy pasky
rė ministeriu pirmininku 
grafą P. Telekkį. Iš tos vie
tos pabėgo pirmesnis prem
jeras Belą Imredy, kada bu
vo iškelta, kad jo senuolė 
(grandmother) buvo žydė. 
O Imredy dėjosi “tikriausiu 
vengru” ir žiauriai perse
kiojo žydų-/autą.

Ispanijos prezidentas Ma
nuel Azana tariasi su Fran
cijos ir Anglijos diploma
tais — kaip galint greičiau 
“sutaikyt” Ispanijos ręs

Republikonai Kedena 
Prez. Rooseveltą už 
Lėktuvus Francijai

Washington. — Republi
konai nariai senatinės karo 
reikalų komisijos varo per 
šerengą prezidentą Roose
veltą, kad jis užgyrė par
davimą daugiau kaip 600 
karinių lėktuvų Francijai, 
nors tam priešinosi genero
las Malin Craig, galva Ame
rikos armijos štabo, ir kiti 
aukšti karininkai. Jie sakė, 
kad visų pirma reikėtų pa
čiom Jungtinėm Valstijom 
apsirūpint reikalingu dau
giu karinių lėktuvų.

Tūli prezidento kritikai 
šneka, kad jis turįs kokį tai 
“slaptą s u s i t a r i m ą” su 
Franci j a padėt jai greičiau 
apsiginkluot ore.

Susprogo Naujas Amerikinis 
Lėktuvas Parduotas Anglijai; 

Žuvo ,2 Oficieriai
London. — Naujame, ką 

tik pirktame amerikiniame 
lėktuve įvyko keli sprogi
mai ore, ir jis liepsnodamas 
tuoj nukrito. Žuvo du An
glijos orlaiviniai oficieriai, 
vienas jų R. P. Alston, oro 
ministerijos mokslininkas.

Šis lėktuvas buvo vienas 
keturių naujoviškų karo or
laivių, kuriuos Anglija pas
kutiniu laiku pirko iš Jung
tinių Valstijų.

(Galimas daiktas, kad 
naziai mechanikai, dirban
tieji orlaivių kompanijose 
Amerikoj, iš anksto pagadi
no ir šį lėktuvą.)

Galįs {lūžti Amerikos Kon
greso Rūmo Stogas

Washington. — Inžinie
riai atrado, kad gali įlūžt 
stogas Jungtinių Valstijų 
kongreso rūmo, ypač kada 
storiau apsnigtas; ir kon
greso antrinė lėšų komisija, 
nproms-nenoroms, užgyrė 
įnešimą paskirt $585,000” 
naujam stogui. — Senasis 
stogas yra jau 82 metų se
numo.

Bet pilnoji kongresinė lė
šų komisija atmetė šį įneši
mą, o vieton jo patarė skirt 
$5,000 ištyrimui, ar tikrai 
reikia kongreso rūmui nau
jo stogo.

i
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“Popierinės” Organizacijos
Brooklyne Stilsonas suorganizavo visą 

savo vaiskų, įteikė kiekvienam mandatą, 
paskelbė vieną ar kitą savo pasekėjų to
kios ir tokios “organizacijos” atstovu ir 
atsivedęs į Lietuvių Kongreso Konfe
renciją sukėlė “vainą.” Paskui jo vais- 
kas išmaršavo, paskelbdamas kitas vi
sas organizacijas “popierinėmis” ir Kon
gresą “suskaldytu.”

lietuvių Kongreso Skyrius Brooklyne 
buvo ir yra vienybėj, nors jį trockistai 
su socialistais ir bando sudraskyti. Iš- 
maršuodami tie, kurie ir pirma' prie jo 
nepriklausė, negalėjo jį suskaldyti. “Po
pierinėmis organizacijomis yra ne to
kios milžiniškos Brooklyno organizaci
jos, kaip Piliečių Kliūbas, Dr. Martino 
Liuterio Draugija, Kriaučių Lokalas, 
kuopos masinių lietuvių organizacijų— 
Literatūros* Draugijos ir Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo,—kurios yra ga
lingos, skaitlingos, apimančios visą šalį, 
leidžiančios knygas, žurnalus, laikraš
čius. Jeigu jau kas tik ant popieros gy
vuoja, tai (kiekvienas žino), Stilsono 
LDD, kuri nei knygų, nei žurnalo, nei 
brošiūrų, nieko nepagamina! Juk tai ne
gyva raidė lietuvių gyvenime! Ir toki 
žmonės drįsta kitas organizacijas vadin
ti “popierinėmis.”

Kaip Stilsono vaiskus masines orga
nizacijas apšaukė “popierinėmis,” taip 

* daro ir reakcininkas William Green, ku
ris darbininkų apgavimui, plepa už uni
jų vienybę. Bet kokios vienybės jis nori? 
Na gi, tik su United Mine Workers ir 
Amalgamated Clothing Workers unijo
mis, o visas kitas CIO unijas paskelbė 
“popierinėmis.”

Ponui Green “popierinės” tokios ma
sinės unijos, kaip Steel Workers Orga
nizing Committee; United Auto Work
ers, Textile Workers Organizing Com
mittee, United Transport Workers, Na
tional Marine Union, United Electric, 
Radio & Machine Workers unijos ir dau
gelis kitų, kurios apima šimtus tūks
tančių organizuotų darbininkų.

Atrodo, kad darbo žmonių vienybės 
ardytojai visada turi daugiau nachališ- 
kumo, daugiau drąsos, negu bent kokios 
logikoj Jiems kas tik ne jų, tai ir nieko 
nereiški^, ta turn svietas gyvena iš jų 
loskos. Taip nėra ir tuomi niekad jie nie
ko neapgaus.

Dar Dėl To Ją “Tyrinėjimo”
N

Skaitytojas atsimena mūsų citatą iš 
“Naujienų,” kur to laikraščio redakto
rius grasino “tyrinėti” “Laisvės” spaus
tuvės darbininkus, būk jie išviję iš tūlo 
restorano patarnautoją “socialistą.”

Pacitavusi dalį mūsų atsakymo, Chi- 
cagos “Vilnis” šitaip rašo:

“Iš ‘Naujienų’ išvaryta du darbininkai 
Mockus ir Jasiulevičius. Mockus, sako
ma, turi įdėjęs į ‘Naujienas’ kelis tūks
tančius dolerių. Jis priklauso unijai, bet 
unija negalėjo reikalą imti, nes kaipo 
įdėjęs pinigų įstaigon, jis dalinai savi
ninkas skaitosi. Jasiulevičius irgi įdėjęs 
kiek pinigų. Jiedu nepatiko ‘Naujienų’ 
bosniu dėlto pavaryti iš darbo.

“LSS komitetas susideda iš trijų na
rių. Vienas jų yra p. Grigaitis, ‘Naujie
nų’ redaktorius, taipgi ‘Naujienų’ vien
valdis bosas. Jis labai gerai žino Moc
kaus ir Jasiulevičiaus reikalą.

“Kodėl nepatyrinėti ir 
skriaudą tiems iš ‘Naujienų’ 
tiems darbininkams?

“Tai geriausia proga tam 
pasirodyti.

“Nekalbėsime apie kitus
Montvidą ir K. Liutkų) komiteto na
rius, bet kas liečia Grigaitį, tai jam ne 
Balvočiaus iš darbo pąvarymas rūpi, bet 
šmeižimas komunistų.

“Tą melą ‘Keleivy’ rašo, iš Komunistų 
Partijos išmestas J. Buivydas. Jis vfeką 
daro komunistus apmeluok ‘Naujienų’ 
redaktorius žino tai, bet jis pakartojo tą 
melą ir dargi didelį dalyką bando iš to 
padaryti.

“Prie visko, ‘Naujienų’ redaktorius ir 
juokdariu pasirodė. Ką gi LSS komite
tas galėtų padaryti? Kam tas saygs ap- 
gauliojimas?”

Submarinai
Iš Washingtono skelbia, kad fašistinės 

šalys pralenkė demokratines submarinų 
skaičiumi. Žinoma, į šias skaitlines ne- 
įskaito Sovietų Sąjungos, kuri oficialiai 
neskelbia,’kiek turi submarinų, kurios 
submarinų kiekį laiko didžiausiu, kaili 
bent kokios kitos šalies.

Pagal šias skaitlines Italija, Vokietija 
ir Japonija turi 203 submarinus, neį
skaitant senesnių ir dar budavoja 100 
naujų. Francija, Anglija ir Jungt.' Vals
tijos turi 14'5 submarinus. Fašistinių ša
lių submarinai sudaro 160,589 tonus 
įtalpos, o demokratinių — 162,462 tonu.

Pagal šias skaitlines Italija turi 98 
submarinus, 77,144 tonų įtalpos ir buda
voja 24 sub. 34,000 tonų įtalpos. Japonija 
turi 62 submarinus ir apskaitliuojama, 
kad apie 50 budavoja. Vokietija turi 43 
submarinus ir dar budavoja 28. Ji dau
giausiai budavoja nedidelius, kad dau
giau pasidarius. Francija turi 76 sufi- 
marinus, 74,088 tonų įtalpos ir budavoja 
22. Anglija turi 46 submarinus, 53,559 
tonų įtalpos ir budavoja 13 submarinų, 
kurie turės 14,837 tonus. Jungt. Valstijos 
turi 23 submarinus ir budavoja 16 nau
ju.1

Taigi/ į šias skaitlines neįeina subma
rinai, kurie skaitomi nusenusiais, tai 
yra turį virš "15 metų amžiaus. Įskai
tant 
turi, 
nac”

visus submarinus, kiek katra šalis 
tai 1939 metų “The 
paduoda po sekamą

World Alma- 
skaičių:

šalis Turi Stato Bendrai
Jungt. Valstijos 87 19 106
Anglija 60 13 73
Francija 76 22 98
Italija , 98 24 129
Vokietija 43 28 71
Japonija z57 3 60
Sovietai 133 34 198

Jeigu palyginti šias skaitlines su
mis, kiek submarinų buvo prieš pereitą 
pasaulinį karą, tai dabar yra kelis kar
tus daugiau. Prie to, dabar submarinai 
gali toliau, greičiau plaukti ir yra tvir
čiau ginkluoti.

“Kieta Japonijos Politika”
Japonijos imperialistai priėmė rezoliu

ciją, kurioje reikalauja kietos politikos 
prieš Sovietų Sąjungą Mandžurijos pa
sieny ir žvejojimo klausime. Diskusuo- 
jant tą rezoliuciją vienas jų sakė:

“Reikalaujame griežtos politikos prieš 
Sovietų Sąjungą. Žiūrėkite į Italijos ir 
Vokietijos diplomatiją. Šiandien yra ga
dynė, kada jėga teisybė.”'

Kitas pareiškė: “Pavartodami jėgą 
prieš Sovietų Sąjungą, tuo kartu pada
rysime įspėjimą visam likusiam pasau
liui.”

Trečias šaukė: “Griežta mūsų politi
ka prieš Sovietų Sąjungą tūo pat kartu 
bus parodymas Japonijos jėgų visam 
svietui.”

Dar vienas pridėjo: “Mes galime So-' 
vietų Sąjungos vandenyse žuvauti, nau
dodami jėgą.”

Taip Japonijos karo provokatoriai šu- 
mino priimdami rezoliuciją prieš Sovie
tų Sąjungą. Kalbos griežtos. Bet jie už
miršta, kad Sovietų Sąjunga nėra nei 
Ethiopija, nei Austrija, nei Čechoslova-

Jeigu Japonijos imperialistai pamiršo 
pamokas, gautas pereitą vasarą, prie 
Zaoziornaja kalno, tai tuo blogiau jiems 
patiems!

I prieš Miuhcheno sąmokslą, 
I bet aiškios linijos ateičiai 
į nebuvo matyti. Ir ką reika- 
j Jauti, pavyzdžiui, iš Karde-

(Pabaiga)

Už katalikiškųjų ir liau- 
dininkiškų masių pečių su-l 
darę sutartį su atvirais Hit- kurio dešinioji raukti
lerio agentais voldemari-Į lie^ino> ką daro khirioji. Bet 
mnkais pries Lietuvos hau-iVįehas bruožas ėjo per visą 
ches interesus, reakciniai j jų spaudą: Smetonos užsie- 
katahkų _ (geriau, pasakius, nį0 politiką jie puolė ne iš to 
knksciomų demokratų par-, taškaregio, kad jis ją vis 
tijos) ir liaudininkų ele-; ]abiau įr labiau suka į ka- 
mentaij priverstą slepti^savo,pituliacijos pusę fašistinių 

/agresorių atžvilgiu, o iš to ■ 
paslėptu taškaregio, dėlko jis anks- 

. • 'čiau nenumatęs pavojų iš.
savo bendriniu-. Vokietijos ir Lenkijos pusės 

.... "-i- • v dėlko anksčiau su jomis
tai kai kas is liaudininkų i nesusitarė. Ta pati spauda, 
imasi kito triuko: esą, mes'paskui visą smetonininkų 
susitarėm su voldemarinin-: Spaudą, pastariesiems pasi- 
luus, kadangi pe yra jėga, sukUs į kapituliacijos pusę, 
juos įsnaudosnn, o . paskui( lie kartą įrodinėjo buvusios 

u uos ii i šoną., unku įsi L orijentacijos į Sovietį Są- 
vaizduoti, kad liaudininkų junga žalinguma ir kartu 
politikų tarpe butų tokių. su 
Jonelių durnelių. Argi p. 
Grinius užmiršo savo paty
rimą, kai jis tik saujelės 
karininkų spiriamas aplei
do prezidentūros rūmus 
1926 m., argi kademai už
miršo savo patyrimą,, kai jie 
Voldemaro buvo išvyti iš 
m misterių kabineto netru
kus po jų bendrai padaryto 
f ašistin i o perversm o ? / B uvo 
gandų, kad dabartinio ?ke-' 
akciniu 1 i a u d i n i n k u ' /i r / k a - ‘

vieną bendrininką. Bet ka-i agresorių atžvilgiu, o iš to 
dangi tai sunku ~ 
(juk reikėjo laikraštyj duo-i 
ti vietos :___ '
kams voldemarininkams),' 
X - - 1 - .. - 1  • Y 1   '-1 • __ • __ 1 _ _ * 

imasi kito triuko: esą, mes v '

kos raidą ir jau prieš 10 
metų siūlė Lietuvai tą kelią, 
kuriuo dabar tenka eiti 
daug sunkesnėmis sąlygo
mis.” O 'kurį kelią tas tau
tos išdavikas siūlė —.mes 
puikiai atmename, ^atmena
me ir tai, kailis 1934 m. 
ruošė Lietuvoj ginkluotą 
perversmą hitlerinės Vokie
tijos interesuose, o jam ne
pavykus ruošėsi skristi or
laiviu įi Vokietiją, bet nutū
pė į Lietuvos'kalėjimą, ži
nome ir tai, kad jis dabar 
yra Hitlerio patarėjas lie
tuviškais klausimais.

“Su kuo norės tartis” — 
byloja “Žygis.” Bet tas “no

trės” jau reiškia svetimųjų 
viešpatavimą. Prileiskim, 
kad Voldemarui esant val
džioje, Hitleris jo padėčiai

orijentavimąsi į Vokietiją, 
kaip artimiausią kaimyną, 
tik įvylktą į veidmainingus 
neutralumo rūbus.

sustiprinti ir neliestu Klai- 
|J1 dgcUSllllgd _ , x , v, ,, . • *" t •J . . *P *■* It- i »n o t* ’/n tnii't iinhm

U Ką byloja Zygis už
sienio politikos klausiniu? 
Ląlima stačiai pasakyti/ 
kad jo užsienio politikoj ky
šo didelės hitlerininkų au
sys. “Visų pirma , turime 
rasti kelių susitarti su niu

ksų didžiuoju Vakarų kai- 
z ' mynu” (t. 

dėmų susitarimo su vblde-; tija), ■ 
marininkais pasėkoje buvo!spe]tuose ‘ 
nubriežta ir būsimos vy-‘tUV()s 
riausybės sudėtis: Grinius'pagrinduose/7 “Vokietija
— prezidentas, Voldemaras yra įas musų kaimynas, su
— ministeris pirmininkas, i kuriuo Lietuvai tenka turė-
Galvanauskas — užsienių įį netarpines sienas, kuris 
reikalų ministeris (tai tas visad turėjo ir turės didelės 
pats, į. kurio miegamąjį reikšmės .mūsų valstybės 

^kambarį anais laikais Vol-|gyvenimui, nežiūrint kokia 
demąro. iniciatyva, buvo bus tarptautinė padėtis Vo- 
įmesta bomba). Musų nuo-.............
mone, pakanka būti Volde
marui miipsterių kabineto 
šveicoriumi, kai jis,' o ne 
Grinius ir kiti bus padėties 
šeimininkas, nes už jo pečių 
stovės Hitleris. Ne, Lietu
vos tauta nepritars tokiam 
susitarimui ir iš paskuti
niųjų kovos prieš tokį blo
ką, nes jo svarbiausieji di
rigentai yra amžini tautos 
priešai, ruošią jai naują, 
daug žiauresnę vokiečių 
okupaciją.

_Šiose sunkiose tarptauti-i norės tartis? 
nėse sąlygose'pagrindinis randame, 9 pusi.: “Priešin- 
dalykas yra užsienio politi-igų srovių žmonės — katali
kes linija. Su kuo mažai 
Lietuvos valstybei dėtis, į 
ką orijentuotis, kuo remtis, 
kad išsaugoti savo krašto 
nepriklausoiįiybę — štai tas 
kriterijus (mastas), nusa
kantis, kas Lietuvos drau-l 
gas ir kas jos priešas. Liau-!kas negali nuginčyti, 
dininkų ir kademų spaudoj I tas politikas anksčiausiai 
daug kas teisingai pasisakė ■ numatė tarptautinės politi-

su Vokie- 
— s k a i t o m e pa- 
__ ; “Žygyje” “Lie- 
ateities santvarkos

Galvanauskas

pats, į kurio miegamąjį

kietijos tuo ar kitu momen
tu. Ypatingai pastaraisiais 
laikais Vokietijos galybė ir 
tarptautinis svoris žymiai 
padidėjo ir josios įtaka da
rosi žymi visur Europoje, 
taigi ir mūsų gyvenamaja
me Pabaltijo kampe.” “Su 
šita vyriausybe, — skaito
me toliau,—nenorima tar
tis; tai reikia skubiai suda
ryt naują, kuri galės tartis 
ir su kuria norės tartis” 
(pusi. 5). O kas toji vy
riausybė, su kuria Hitleris 

Į norės tartis? Atsakymą

kai ir liaudininkai — ne tik 
surado bendrą platformą, 
bet sutaria ir su nacionalis
tais aktyvistais vadinamai
siais voldemarininkais. dėl 
prof. Voldemaro ^kvietimo į 
bendrą politinį darbą. Nie-

pėdos krašto, ką taip uoliai 
įrodinėja “naujos politikos” 
žygininkai bet už tai Hitle- 

• ris turės savo rankose visą
i Lietuvą. “Su kuo norės tar
tis” — tokia užsienio politi
ka yra tautos pražudymo 
politika. Šiandien visiems 
ištikimiems tautos sūnums 
dera vesti griežčiausią kovą 
prieš tokią pardavikišką po
litiką. Šiandien visiems de
ra vesti kovą ir prieš Sme
tonos užsienio politiką, kuri 
ypatingai paskutiniu laiku 
vedama kapituliacijos ke
liais ir kuri neduoda jokių, 
garantijų, kad ji pati ne
parduos Lietuvos nepri
klausomybės. Sovietų-lenkų 
derybos sumažino pavojų 
Lietuvai iš Lenkijos pusės, 
todėl Lietuvos tarptautinė 
padėtis žymiai sutvirtėjo ir 
ji gali drąsiai, kaip ir visa 
eilė kitų mažųjų tautų, ves
ti kovą prieš agresiją, turė
dama tokį stiprų ramstį, 
kaip Sovietų Sąjunga, kuri 
dėjo ir tebededa pastangas 
išsaugoti Pabaltės kraštų 
neliečiamybę.

Įleidus Voldemarą į vy
riausybę pavirstų į šipulius 
ir ta tariamoji demokratinė 
platforma, kuri 
“Lietuvos ateities santvar
kos pagrinduos.” Pakanka 
pasižiūrėti į anksčiau buvu
sią demokratinę Čekoslova
kiją. Čekoslovakijos reak
cingoji buržuazija, daryda
ma nuolaidą po nuolaidos, 
pavertė Čekoslovakiją į Hit
lerio koloniją, kuriai įsako
ma daryti visa tai, kas rei
kalinga Hitleriui. Iš demo
kratinės valstybės Čekoslo
vakija Hitlerio spiriama

to visiems ’kraštams valdytį/ 
ir tvarkyti* Vienur gali la
biau tikti demokratija, ki
tur autoritarinis režimas; 
svarbu tiktai, kad jis galėtų 
užtikrinti visos tautos gero
vę...” Ir Lietuvoje blogiau
sia yra ne tai, kad per 12 
metų bandoma sukurti au
toritarinis režimas. Blo
giausia čia yra tai, kad jis 
kuriamas be tikro autorite
to, kad jis jokiu būdu nesu
geba atsiremti į visą tau
tą...” (2 pusi.). Tai va, 
kokie “demokratai!” Ar ne 
apie pašlijusio fašistinio re
žimo pataisymą su tvirtu 
budelišku autoritetu Volde
maru priešakyj čia kalba 
žygininkai, kurių šeiminin
kai yra voldemarininkai, 
mėgstą liaudies akyse dang
stytis demokratijos skrais
te. Užtai nė žodžio visame 
išdidziame "‘Žygyje” mes 
nerandame apie Ispaniją, 
kovojančią dėl deihokratijos 
ne žodžiais, o savo tautos 
krauju.

Ar verta po viso to minė
ti straipsnį apie Smetonos 
kruviną ekzekuciją Suvalki
joj, kai kitas autoritetas— 
Voldemaras be teismo sau-

(Tąsa ant 5-to pusi.)
“i....................................   "

Vagys Jūros Dugne
Neseniai laikraščiuose til

po žinia apie tai, kiek So
vietų Sąjungos inžinieriai 
iškėlė iš jūrų dugno laivų, 
kurie .Pasaulinio Karo lai
ke buvo nuskandinti.

nusakyta

vų, buvo vienas anglų lai
vas, apie kurį buvo skelbia
ma, būk jame buvę vežama 
daugiau dviejų milionų do
lerių vertės aukso. Tas 
auksas taip ir nuskendęs sti 
tuo laivu.

Tačiaus dabar, tą laivą iš
kėlus,- išvalius ir sutaisius, 
niekur jame to buvusiojo 
aukso nerasta.

Reiškia, ir jūrų gelmėse 
vagių randasi... Gal ten 
koks oktopusas savo siurb
liais tą auksą iš laivo iš
siurbė...

Dr. Cabandaras', arabų vadas Syrijoj, sako kalbą iš 
balkono Damasko mieste, agituodamas prieš Franci- 

jos šeimininkavimą Syrijoj* ir prieš Palestinos 
padalinimą.

kad; keičiasi į fašistinę valsty- 
bę. O reakciniai liaudinin
kai ir kademai pasišovė iš 
fašistinės Lietuvos padaryti 
demokratinę Lietuvą su 
Hitlerio agentu Voldemaru 
priešakyj! Ar t 
šlykštesnio Lietuvos 
dies apgavimo? f’ 
kaip Lietuvos liaudis trok
šta demokratijos, reakciniai 
liaudininkų ir kademų va
dai po demokratijos skrais
te padeda Voldemarui, vie
nam iš tų, kuris 1926 m. 
sumindžiojo demokratinę 
Lietuvą, apgauti Lietuvos 
liaudį. Ar verta po to kreip
ti dėmesį į tą tariamąją 
“demokratinę” platformą, 
tuo labiau, kad kitoj vietoj 
ne platformoj, demokrati
ja pakeičiama autoritarinių 
rėžiniu, t. y. fašistuojančiu 
ar fašistiniu režimu. Išgar
binę hitlerišką autoritarinį 
režimą, kuris sudaro “labai 
žymią krašto gyventojif 
daugumą” ir kuris “į val
džią atėjo tiesiog legaliu 
būdu, vadinasi, pačios tau
tos. daugumos apsisprendi
mu remiamas” (2 psl..), 
žygininkai rąšo: “Kiekvie
nam galvojančiam žmogui 
aišku, kad nėra vieno recep-

Pas Jį Nei Susirgti Nespėja
Drg. T.: “Skaičiau val

džios iždinės raporte, kad 
popierinis doleris gyvena 
tik septynis arba aštuonis 
mėnesius. Tai labąi trum
pas gyvenimas.”

_ __ Drg. B.: “Nei įau taip 
bei’ehda trumpas, nei nieko. Mano 

.s liau- kišeniuose darinei viena do
tuodami tarinė iki savo mirties neiš- 

’’.gyveno...”

Jau žino
Vienas Medžiotojas: “Ka

žin kas ten do žvėris buvo, 
kurį aš neseniai pašoviau?” 

Kitas Medžiotbjas: “Aš 
jau teiravausi, tamsta; pa
šautasis ‘žvėris’ sakosi, jo 
pavardė esanti Virba uskis.”

Prapuolė? — Paklydo? — 
Pakasti?

N O^ažin kur dingo tie šlo
vingieji Merkinėse ricieriai, 
kurie anais kartais “Lais
vėje” porą sykių pyptelėjo? 
Rodos, net iki dviejų su 
trečdaliu jų armija jau bu
vo susirikiavusi... ‘ Dabar 
kapų tyla užviešpatavo.

Nejaugi “Laisvės” baza- 
re koks nors žemaitis juos 
visus “išreflino”?

O gal su Pijušu Vienuo
liktuoju atsigulė? f

Surinko Žemaičių Joniai



Rudenio Vieškeliu
Kojom pamėlusiom—vieškelio gruodas— 
Nutraukė varnos vakaro lydimos.
O kas našlaitei kelią parodys?
Kas ją nuves prie gimtojo' židinio?*
žvarbūs ir vėjuoti debesys rausta— 
Kraupūs vaiduokliai—blaškosi gluosniai— 
Lietūs ir ašaros veidą nupraus tau, 
Pamotės vėtros plaukus nuglostys.
Kam tu išklydai rudenio vieškeliu?
Ar svetima tau duona pakarto?
Vai, ar surasi tėviškę ieškomą?
Rauda tik vėtros, rauda už vartų. . .

Salomėja Neris.

Salomėja Neris -- Groži
nės Literatūros Laureatė

I

*

1-938 m-. Lietuvos grožinės literatūros lau
reatą pasiėmė moteris, jauna poetė Salomėja 
Neris-Bačinskaitė. Premiją ji gavo už savo ei
lėraščių rinkinį “Diemedžiu žydėsiu.’’

Pirmasis jos eilėraščių rinkinys pasirodė 
1927 m. po antrašte “Anksti rytą.’’ Dar vė
liau buvo išleisti jos poezijos rinkiniai “Pėdos 
smėlyje’’ ir “Per lūžtantį ledą.’’ Gi 1938 m. 
“Sakalo’’ leidykla išleido Salomėjos Neries pa
starąjį eilėraščių rinkinį — “Diemedžiu žydė
siu,’’ už kurį autorė gavo Lietuvos valstybės 
premijos laureatą.

Su pirmuoju savo švelnios poezijos leidiniu 
Salomėja Neris skaitančiosios visuomenės bu
vo sutikta gan# šiltai: iššaukta nauja laida jos 
kūrinėlio “Anksti rytą.” Ir ši jauna poetė 
nestovėjo ant vietos: ji žengė pirmyn, prisi
dengus skaisčiu socialiniu simbolizmu. Dabar 
ji yra nevien lietuviško grožio vaizdininkė, 
kuri temato tik, kaip “alyvų lapeliai krinta,” 
kaip “nušalnotos gėlės lenkia galveles,” kaip 
“beržų lapai verkia...” Pas ją matosi gausa 
skaisčių idėjų ir vizijų, pro kurias ji žvelgia 

. į ateitį, kuomet—
.. .juk ateis diena,

• Kad nebęgaus patrankos 
ir gėdos kruvinos 
pasauliui bus gana—
Aš ateitį regiu—
Su kūdikiu ant rankos—■ 
Šviesiom, šviesiom akim 
ir džiaugsmo šypsena.

Poetės Salomėjos Neries kūryboje yra gau
sa gražių vaizdų-vaizdužių, bet jie nėra tuš
čiaviduriai,—kartu jaučiama socialiniai moty
vai ir kilnios idėjos.

Salomėja Neris-Bačinskaitė yra gimusi 
1904 m., Vilkaviškio aps., Kiršų kaime. Bai
gusi Vytauto Didž. U-to humanitarinių moks

lių fakultetą. Šiuo metu mokytojauja Kauno 
gimnazijoje. Proncė.

Ispanijos lojalistai, bėgdami Į Franciją, neša vieną savo sužeistą draugą 
kartu. Jie bėga nuo Italijos ir Ispanijos fašistų žiaurumų.

Darbininko Daina
A. Omeljaniuk.

Dainavimo Mokslas
Ar Skauda Gerklę Kai Dainuoji?

šis klausimas yra labai svarbus, bet ne visi 
studentai-dainininkai gali jį išsiaiškinti. Vi
siems jauniems dainininkams nuo didelio įver- 
žimo daugiausiai skauda gerkles. Skauda, tai 
skauda. Bet kodėl nesurasti, dėlko skauda? 
Jeigu skauda, tai yra kas negerai ir būtinai 
turėtume sužinoti skaudėjimo priežastį. Bet 
ar mes tą darome? Visai ne! Jeigu pilvą su
skausta, tai tuoj jį pavaišiname su geru “sky- 

’ stirnų.” O gerklei nedarome nieko, bet vis dai
nuojame. Dainuojame ir dainuojame, kol ger
klė visai surembėjo ir plėvės-“stygos” pasida
ro visai storos-nebenaturalės, kaip ir sutinu- 
sios nuo tų skaudėjimų. Kam mes taip daro
me? Todėl, kad neturime supratimo, ką tie 
skaudėjimai padarys mums ateityje. Mes 
per daug vaduojamos ūpu-energija ir savotiš
ku nusistatymu. Dainuojame ir manome, kad 
tas skaudėjimas išsidainuos. Bet niekados ne
pagalvojame, kiek tie skaudėjimai yra .kenk
smingi ir kiek mūsų ateičiai blėdies gali pa
daryti. Taip daugiausiai ir įvyksta. Po tankių 

. skaudėjimų, mūsų gerklę visai pradeda su- 
rakinti ir kvapo nebepraleisti! Tada mūsų 
kvapas-balsas pradeda šokinėti ię labai nely
giai plaukti. Ką mes tada darome? Daugiau
siai einam pas gydytoją, arba taip sau lau
kiame gerklės atsigavimo." Nei gydytojas, nei 
laukimas to dalyko — skausmo nepataiso. 
Reikia pamainyti dainavimo metodą, prakti
ką ir apsaugoti dainavimo žalią medžiagą. 
Ir vietoj gerklės reikia pradėti vartoti-“kan- 
kinti” lūpas, dantis, liežuvį ir kvapą. O gerklę 
reikia visai pamiršti ir nemanyti apie ilgesnį 
jos kankinimą. Bet jeigu gerklė per daug iš- 

* .kankinta, tai reikia duoti jai pailsėti. Jeigu to

i. *... - i.' .. «i .. ........ . m' .....-

nepadarysi, tai tamstos dainavimo mokslas 
gali būti greitai pabaigtas. Kartais po ilgo ’ 
pailsėjimo, gerklės muskulai ir plėvės atsi
taiso, atslūgsta, bet daugiausia balso skalė 
pasimaino. Šie dalykai dainininkui yra labai 
svarbūs, bet ne visi juos gali permatyti. At
likime dainavimą ant kalbos principo, tai mū
sų gerklė niekados neskaudės. Mes per daug 
su kvapu išplėšiame gerklės plėves-muskulus, 
todėl jaučiame nemalonų skausmą-peršėjimą. 
Jeigu turi kokį supratimą-žinojimą apie balso 
sutvarkymą ir jo subudavojimą, jo techniką, 
—tai gerklė neturi skaudėti.

Juozas žūronds.

L.M.S. iil-Čio Apskričio 
V eikla

(Pranešimą skaitė Nikodemas Pakalniškis 
3-čio Apskričio metinei konferencijai, įvy
kusiai sausio 29 d., Liet. Darb. Progres. 
Kliube, 408 Court St., Elizabeth, N. J.)
Gerbiami Draugės ir Draugai, 
Lietuvių Meno Sąjungos 
III-čio Apskričio Delegatai!

Lietuvių Meno Sąjungos IIT-čio Apskri
čio komiteto nariai atskilų raportų neturės, 
todėl, kad norime sutaupyt laiko referatų 
ir kitų klausimų gvildenimui. Todėl ir duo
dame kuo trumpiausią III-čio Apskričio ko
miteto visų metų darbuotės peržvalgą, at
žymėdami tik būtiniausius dalykus.

Visų pirma, atžymim draugus-drauges, 
kurie įėjo į III-čio Apskričio komitetą. Jais 
yra: D. Krūtis, pirmininkas; £(. Pakalniškis, 
sekretorius; A. Žilinskaitė, finansų sekreto- . 
rė; A. Kvedaras, iždininkas. Narė prie 
valdybos, B. Kalakauskaitė.

Per ištisus metus turėjome keturius po
sėdžius. Taipgi, noriu prie vietos pažymė
ti, kad ne' visi komiteto nariai ganėtinai 
kooperaVo.

Ką apskritys' pel* šiuos metus nuveikė ir 
kas buvo pasibrėžta nuveikti ?

Apskritys palaiko chorvedžių mokyklėlę, 
kaip ir pirmiaus. Ją lanko sekami mokiniai: 
A. Žilinskaitė, G. Kazakevičius, M. Jamiso- 
niūtė. f

Pasekmės neblogos. Dabartiniu laiku 
mokyklėlės nariai veda chorus, kaip tai: 
G. Kazakevičius, /chorą Pirmyn; A. Žilins
kaitė, Aido Chorą.

Biskį blogiau su šokikų klausimu. Nors 
tas klausimas netik Apskričio ribose kelia
mas; tuomi rūpinasi ir Lietuvių Meno Są
jungos Centro Komitetas, bet darbas neina 
kaip turi eiti. flMūsų Apskritys buvo pa
siuntęs vieną draugę į šokių kursą, bet per 
.tokį trumpą laiką neįmanoma ką nors pra
mokti.

Apskričio ribose "rengimas paskaitų taip 
ir palieka, tik protokole užrašyta.

Radio klausimas taip pat lieka neįgyven
dintas. Priežastis tame, kad tuojaus po nu
tarimo, tapo uždaryta mums prieinama ra
dio stotis.

Lavinimas naujų spėkų meno srityje taip
gi nevykdomas. Organizavimas dramos gru
pių ir nevykdomas.

Pažiūrėkime, kame priežastys, kad • tąip

lėtai vykdomas darbas meno srityje.
1. Chorų nekooperavimas su Apskričio 

valdyba.
2. Apskričio valdybos neveiklumas.
3. ]kūsų broliškų organizacijų permažas 

kooperavimas su menininkais.
4. Jaunuoliai taipgi mažai tesirūpina.
Tas dar neturėtų būt priežastimi sulai

kymui darbo, bet svarbiausia tai finansų 
stoka, o be jų niekas nieko nenuveikia. Už 
tai kalti mūsų Apskričio vienetai. Pavyz
džiu, atėjo mūs rengiama Dainų Diena, ku
rią sudaro vienetai ir artimi draugai. Ir štai 
kaip pasirodė mūsų chorai. Kuomet reikė
jo pildyt programa, tai iš keturių chorų pa
darėme vieną, kas sudaro 30 narių chorą, 
ir išpildėme visą koncertinę programą.

Buvo pasiųsta visiems vienetams laiškai, 
prašant užsimokėt duokles į Apskritį, bet ir 
po šiai dienai neatsiteisęs nei vienas su 
duoklėmis, net už tris metus, išskiriant Aido 
Chorą. Taigi, matote, draugai-draugės, kaip 
buvo kooperuota su Apskričiu. Tai tame ir 
yra priežastis mūsų lėto veikimo. Kiekvienas 
mažiausias pasijudinimas reikalauja finansų. 

.... Tokiose sąlygose neįmonoma nei paskai
tos suruošti, nei bent ką kitą pradėti. Pasta
ruoju laiku Apskritys skolingas spaudai už 
garsinimus $18.00. Taipgi, mokytojai už 
chorvedžių mokyklėlės pamokas nemokėta 
už penkis mėnesius. •

Praėjo LMS aštuntas suvažiavimas, bet 
Apskritys negalėjo pasiųsti delegato. LMS 
išdirba^ planus sėkmingam veikimui, kuriuo- 
mi turėtų rūpintis ir Apskričiai.

Dabartiniu laiku yra pasiųsta laiškai vi
siems chorams ryšyje su tvėrimu chorų, su
sidedančių iš nacionaliai broliškų chorų na
rių. Draugai ir draugės, gavote visas infor
macijas apie šį chorą ir jo mokytoją. Aty- 
džiai apsvarstykite šį klausimą, ar nebūtų 
gerai' pasiųsti vieną-kitą narį į tokį chorą.

Apie chorų veiklą čia nežymėsiu, nes jų 
pačių atstovai apie tai raportuos. Tai tiek, 
daug maž, apie komiteto veikimą.

Mūsų Apskritys susideda iš keturių cho
rų, Lietuvių Liaudies Teatro ir Aidbalsių. 
Viso turime šešetą vienetų.

Draugai ir draugės, mums atrodo, kad 
mes visi neganėtinai dedame pastangų meno 
skleidime, o tai blogas reiškinys. Pagalvoki
te, koki būtų mūsų parengimai, j°ei juose ne
būtų jokių pamarginimų,—jeigu nebūtų so
listų, chorų, šokikų, arba lošėjų grupių ? Mū
sų lietuviškos išeivijos gyvenimas būtų la
bai pilkas.

Ateities veikimas turėtų eiti mūsų Apskri- 
tyj senomis vėžėmis, tik, žinoma, netaip, kaip 
pernai. Apskričio valdyba turėtų būt akty- 

z va, chorai turėtų daugiau kooperuoti. Ypa
tingai turime daugiau domės kreipti Dainų 
Dienos rengime; ne vien tik meno sumeti
mais, bet jr medžiaginiu atžvilgiu.

Nors mūsų Apskritys jau yra pavėlavęs 
įstoti į LMS vajų dviem mėnesiais, tačiau,— 
geriau vėliau, negu niekad. Reikia būtinai 
šį klausimą šiandien pagvildenti ir mestis į 
darbą visu smarkumu, žinoma, mes jau skir
tų dovanų negausime, bet tai ir netiek svar
bu. Svarba tame, kad gavus daugiau narių 
į mūsų chorus, o tas užtikrins ateities veiki
mą.

Gimiau darbininku— 
Mirsiu darbininku:

t Aš nuo rankų pūslių
Niekad nenutrinsiu. A

Aš kas dieną visas
Apdriskęs ir liesaą.
Visad su tuo pačiu
Aš kastuvu ant pečių.

Šachtai tamsūs, drėgni, 
Palydovai vieni.
Urvus tvankius vis kasu
Kastuvu, draugu savu.

Pravedu naujus kelius,
Kasų ilgus tunelius,

^Ištiesiu plieno šinas—
Leidžiu bėgti mašinas.

Pastačiau daugel dvarų, 
Auksu išpuoštų pilių.
Kad gyvent būt nenųbodu, 
Prisodinu gėlių, sodų.

Visa, ką tik aš galiu, 
Darau savo kastuvu.
—Tai ne tau,—šaukia balsai,
—Kitų džiaugsmui tedarai!

Ir taip dvasioje savoj, 
Laukiu kas man bus rytoj.
Imu kastuvą nuo sprando 
Ir į žemę jį galandu.

Vertė Vargo Juzis.
Zarasai, 1932. 1-6.

Liaudies Šokiai 
ir Mūsų Scena
Kaip būtų gražu, kad prie 

mūsų dainuojamų dainų, prie 
mūsų vaidybos, mes priaugė
tume liaudies šokius. Tai būtų 
praturtinimas mūsų neturtingo 
repertuaro. Mūsų parengimų 
programos būtų daug žavinges
nės, labiau patraukiančios dai
lės mėgėjus.

Ir tai nėra negalima, neįma
noma. Ypač liaudies šokių iš
vystymui pas mus yra pakan
kamai gražios medžiagos. Tik 
reikia mokėt tą medžiagą pa
naudoti. Mes turime chorus, 
kuriuose randasi abiejų lyčių 
gražaus jaunimo. Tai ne žalia 
medžiaga; ji pralavinta muzi
kalume ir turi neblogo mankš- 
tumo. Iš jų galima sudaryt šo
kėjų grupės. O jeigu kur ir nė
ra chorų, tai tokiose kolonijose 
gali susidaryti vien tik šokikų 
grupės. Tokiai grupei nereikia 
daug žmonių: 4 asmenys (mer
ginos ar vaikinai) — grupė. 
Tokios grupės gali būt ir miš- 
Ws.
/LMS chorai arba šokių meno 
mėgėjai, pagalvokite!Motinai

Gyvenimo kryžkelių spąstuos 
Sustojau, žvalgausi. Kur žengti? 
Liko toli klampynės ir brastos 
Toliau tenai eit nesirengiu.
Motin, menu, mokinai Tu,
Kad vienas tik kelias teisingas,
Bet pamečiau jį. Negaliu aš juo eiti— 
Jis man iš po kojų pradingo.
Ne kelias tai buvo—klampynė, 
žingsny kiekvienam, tik pavojai— 
Skausmai mane būt ten sutrynę, 
Dabar aš su jais dar kovoju.
Aš kitą sau kelią paskyriau,
Nors akmenys žeis mano kojas, 
Žengsiu juo laukais aš ir giriom, 
Kur šaukia išvargę artojai.
O motin! Palaimink tad sūnų,
Palai/nink jo kietąjį kelią,
Tegu jis neklumpa, nežūna,
Kada jį ^skausmai vien tik gelia.

J. čeikauskas.
(Iš Vilniaus lietuvių “Vienkartinib Leidinio”)-

NETURIU KUO PASIGIRTI
Jul. Boks

Per visą tą laiką,, kaip kraštas mūs stovi, 
Kiti ir turtelio gražaus susikrovė, 
O ką jūsų dainius, kai baigėsi karė 
Per dvidešimt metų tėvynei padarė? 
Antai viens pilietis ir mokslo nedidžio 
Europoj7 tur vietą šiandieną solidžią, 
To didmiesčio centre jis pirkęs kvartalą, 
Todėl jis nebijo ir tragiško galo. 
Pažįstamas kitas “smulkių” čemodaną 
Į Anglijos bankus seniai išgabeno... 
Bumaškos sau guli, procentus augina 
Ir ateitį saugią piliečiui gamina.
Galop, kurs tėvynės žemelę pamilo, 
Dvarelį nupirko prie kvepiančio šilo. 
Kai tu nusidirbęs iš bado gal dvėsi— 
Jis pievoj voliošis pušyno pavėsy. 
Ketvirtas vyrelis Kaune baigia mūrą, 
Numojo jis ranka į krašto kultūrą; 
Ar karas, ar priešas, ar kitos neščėstys— 
Nereiks jam badauti, nei cypėn kur 

sėstis...
Kaip mūs Lietuva nepriklausoma stojo— 
Kiekvienas tautietis kąs nors iškovojo, 
Ir jeigu šiandieną prisieitų mums 

f > b mirti—
Kuom jūsų poetas galėt pasigirti?

(“Kuntaplis”)
Taipgi, mes turime kaip nors pravest prak- 

tikon meno klausimais paskaitas, šį klau
simą gvildenom praeityj, tačiau gyvenimai! 
neįvykdėme. Bet, nepaisant visų sunkumų, jei 
mes norime auklėtis meniniai, paskaitų ren
gimą turėsime pravesti gyvenimam Jei mes 
patys nesistengsime auklėtis, ir kitus auklėti, 
tai, suprantama, stebuklų nebus. Nepasėsime, 
tai ir nepjausime.

LMS 3-čio Apskričio Komitetas, 
Sekretorius, N. Pakalniškis.

šokius žmonės mėgsta ne
vien todėl, kad juose jaučiamas 
muzikalumas, gracija. Šokių pa- 
gelba išreiškiama sudėtingiausi 
žmogaus arba žmonių jausmai 
ir net idėjos. Garsi šokėja Anna 
Sokolova apie šokius sako: 
“šokiai yra menas, galintis iš
reikšti, ir turi būt jiems leista 
išreikšti taip daug, kaip muzi
kai, tapybai ir literatūrai.” 
Apie šokius Lillian Shapero iš
sireiškė: “Bile klausimas, bile 
medžiaga, kuri liečia gyvenimą, 
pati savąimi yra chorepgrafiška 
medžiaga — apie ką galima 
šokti.”

Mūsų šokikų grupės, supran
tama, bus tik mėgėjų grupės. 
Mes negalėsime impersonuoti 
didelių dalykų — masinių eise
nų, streikų ir t. p. ''Mes turėsi
me pasitenkinti • vaizdavimais 
menkesnių gyvenimo reiškinių.

Mes pradžią savo šokių išvy
stymui galime pradėti su liau
dies šokiais — tai lengviausia 
forma. Ir nevien tik dėl formos 
lengvumo tas turėtų būt daro
ma. Pas mus turėtų būt tikslas 
■—apsaugojimas mūsų tėvų-pro- 
tėvių kultūros, kuri taip begai- 
lestingai naikinama pelno go- 
dyšių, komercijos.

Mūsų užduotis turėtų būt— 
vaizduoti praeitus ir dabarti- 
nius*Lietuvbs liaudies gyvenimo 
reiškinius. Mūsų dainos, vaidy
ba ir šakiai turėtų būt tam pa
naudojami. Mūsų chorai, dra
mos grupės ir šokėjų, privalo 
įsigyti lietuviškus kostiumus. 
Tas būtų netik paspalvinimas 
mūsų scenos, bet pažymis mū
sų tautybės. Įsigijimas lietuviš- 
kų-tautiškų kostiumų nėra sun
kus dalykas. Juos galima net 
patiems pasigaminti, be didelių 
išlaidų. Viskas ko reikia, tai 
pavyzdžių apie tokių kostiu
mų stilių ir spalvas. O tokių 
nurodymų-pavyzdžių galima ra
sti tam tikslui jau išleistuose 
vadovėliuose. Informacijų rei
kalaukite iš LMS Centro.

P. B-sys.

Berlin.—Vokietijos Wey- 
er’io laivynų metraštis pa
duoda, kad Sovietai staty
dinasi tris karo didlaivius 
po 35,000 iki 40,000 tonų 
įtalpos.
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(Tąša)
Kada tiktai užeidavo lietus, reumatizmas pakildavo vi
suose jo sąnariuose, jis, susiraukęs, sakydavo: “Kapi
talizmas, vyreli, kapitalizmas!” Jis’ turėdavo tik vieną 
gyduolę m\o visokių šio pasaulio negerumų ir tąją jis 
kiekvienam patardavo; nepaisant ar žmogaus negeru
mai paeidavo nuo nenusisekimų vertelgystėje, ar nuo 
dispepsijos arba nuo neramaus būdo jo uošvės, jis mirk
čiodavo akimis ir kiekvienam sakydavo: “Ar žinote, ką 
nuo to reikia daryti?—balsuokite už socialistų partiją!”

Tommy Hinds veikiai patėmijo tojo siaubūno pėdsa
kus. Pasibaigus civiliam karui, jis bandė užsiimti ver- 
telgystc, bet čia susidūrė su pralobusiaiš ir geriau už jį 
stovinčiais, kurie vogė tada, kada jis kariavo. Miesto 
valdymas buvo jų rankose, o geležinkeliai ėjo su jais iš 
vien, ir doras žmogus veikiai pasijusdavo suvalytu į ožio 
ragą; taigi Hinds, kiek dar turėjo susitaupęs, įdėjo į 
nejudamąjį turtą Chicagos mieste ir vienų vienas leidosi 
tvenkti tąją vagysčių upę. Jis buvo reformos partijos 
nariu Miesto Taryboje, vėliau buvo šalininku “green- 
backerių,” kurie pasitikėjo su popierinių pinigų išleidi
nėjimu pagerinti reikalus, vėliau darbininku unijistu,

dešimts metų tokio kovojimo, 1896 metuose jam buvo 
lemta persitikrinti, kad tąja pajėgą susikrovusių turtų

do, parašęs, brošiūrą apie tąjį reikalą ir buvo pradėjęs 
organizuoti savo partiją, kai pakliuvęs į jo rankas socia- 
listiškas lapelis parodė, kad kiti kur kas toliau tuose 
dalykuose pro jį nuėjo.

Dabai’ jau aštuoneri metai, kai jis kovoja už savo 
partiją, visur kur tiktai proga pasitaiko—ar tai būna 
civilio karo veteranų suvažiavimas, ar karčiamninkų 
seimas, ar afro-anieri kiečių (juodveidžių) pokilis, ar 
bibliškosios draugystės pasilinksminimas šviežiame ore, 
Tommy Hinds' pasirūpindavo, kad ir jį užprašytų ir čia 
jau gaudavo jis progą paaiškinti, kaip socializmas stovi, 
kaip jis jungiasi su jųjų reikalu. Po to, jis leisdavosi

-------------------------------- T---------------------------------------------------jj----------------------------------------------------------------------------------------

! dūrė net Pietinėj Carolinoj. Massachusetts valstijoje 
nuošimtis beraščių baltųjų yra astuonios dešimtosios 
nuošimčio, gi Pietinėj Carolinoj trylika ir šeši dešimta
daliai nuošimčio; taip pat Pietinės Carolines valstijoj 
balsuotojai tiek turi tiesos, kiek jie turto valdo; tų ir 
kitų priežasčių dėlei visur’ darbavietėse dirba vaikai, 
taigi tenaitinės medvilnės verpyklos kas kart geriau pa
siturėdavo, o Massachusetts valstijoj pradėjo nupulti. 
Adams apie tai nieko nežinojo, jisai tiktai girdėjo, kad 
pietinėse valstijose geriau dirba prie išdirbinių iš med-. 
vilnių; nuvykęs tenai, pamatė, kad norint pragyventi 
kiekvienam jų šeimynoje, reikia dirbti ištisą dieną. Taigi 
jis pradėjo organizuoti darbininkus, tokiu būdu kaip 
Massachusetts valstijoj, bet už tai jį veikiai atstatė; 
jam vienok pasisekė veikiai gauti kitą darbą ir jis triū
susi ir toliau, organizuodamas, kiek tik galėjo, ir paga
liau tenai pakilo streikas, iškovojimui trumpesnių darbo 
valandų ir Harry Adams bandė laikyti kalbą susirin
kusiems gatvėj, bet tas užbaigė jo karjerą tenai. Pieti
nėse valstijose, kalinius nusamdo kontraktoriams prie* 
darbų, o jeigu jų nebūna užtektinai, tai pasirūpina dau
giau turėti. Harry Adams pateko į kalėjimą; jį nuteisė 
teisėjas, kuris buvo pusbroliu tų darbaviečių savininko, 
kurio reikalams Harris bandė užkenkti. Nors gyvenimas 
kalėjime ji kuone pribaigė, vienok jis ant tiek buvo 
protingas, kad . kentė tylėdamas, kad savo padėtį dar 
blogesne nepadaryti, o atsėdėjęs savo laiką, leidosi su 
visa, šeimyna, kitur, J<ad visai išsikraustyti iš tos valsti
jos—iš pragaro kiemo, kaip jis vadindavo. Jis neturėjo 
pinigų, užsimokėti už geležinkelį; bet pasitaikė, kad 
tada buvo javų valymas ir jis, padirbėjęs vienur, trau
ke toliau ir galutinai atsidūrė Chicagoje, kur pristojo 
prie sociąlistų partijos. Jis visados rūpindavosi juo dau
giau apsišviesti; tylus, mažai tinkąs kalbėtoju būti; 
stalčiuje stalelio, prie kurio dirbo, visados turėdavo krū- 

«vą knygų, o jo straipsniai partijos laikraščiuose pradėjo

ša, M. Venslovienė, S. Saimo- 
nas, V. Karmuza ir M. Luko
šius; po 30c: A. Samulis ir S. 
Šarpalius; po 25c: J. Gatavec- 
kas, Benus, J. Mockaitis, B. 
Galinauskas, J. Stripeika, M. 
Laurinaitis, M. Andrušiūnienė, 
S. Daraškienė, S. K. Mazan, J. 
Bagužis, Mrs. Čiutela, 
ir F. Skleris. Viso su

E. Smith 
smulkiais

Šilinis irMergaites, Ruth
Louise Di Gioia, puikiai pašoki
nėjo klasiškus šokius, Cathe
rine White akompanuojant. 
Lyros Choro jaunuoliai gražiai 
sudainavo keletą naują dainų 
ir užbaigė koncertą su “Inter
nacionalu.”

Paskiaus visi, seni ir jauni, 
šoko ir linksminosi iki vėlai. 
Gaspadinės ir kiti aptarnauto
jai dirbo sunkiai — prakaitavo. 
Daugelis ir simpatikų gelbėjo 
dirbti. Už ką, varde .komunistų 
kuopos, tariu visiems daug šir
dingų ačiū 1

Biznii/ gaspadorius.

Binghamton, N. Y

Jur-
Kur-

I vo

pO $1.25: A. Bekiašius, J. Pa
lepini, C. Simaitis; P. Bugai- 
liškis $1.10c.

Po $1: B. Duoba, A. Duo
ba, M. Gedraitis, J. Barzdai- 
tis, D. Valtukė, J. Daukas, J. 
Dulksnis, P. žirgulis, J. 
gclaitis, J. Druseikis, F. 
kulis, J. Žemaičiai, J. 
naičiai, S. Gendrenas, J.
laišiai, A. Valečka, A. Berta- 
šius, R. Barauskas, S. Kaura- 
kis; poi 75c.: J. Andruškevi- 
čius, Iz Vaivodiene. T. Ku- 
maitis pOc.; po 50c.: G. Vai
tas, J. ‘Motiejūnas, J. Labei- 
ka, E. Kristutienė, D. Joku- 
bonienė, V. Lastauskas, F. 
Manelis ir J. Miller.

Vakarienę pagamino dd. E.

Duobienė, A. Duobicnė, L. Be- 
kešienė ir R. černauskienė.

Jaunuolio Zenono Patašius
ia o orkestrą pagrojo 
tik už $3.00 ir prie 
vakarienę.

Pinigų,—užmokėjus 
stą, orkestrą ir kitas 
menas,—liko $31.50.

ALDLD 50 k]), susirinkime 
pagal didžiumos narių norą 
padalinta sekamai: “Laisvei’ 
$20, “Voice” $6.50 ir “Vii 
niai” $5.00.

Skaitome vakarienę 
k tįsia.
. Jeigu būtų įvykusi 
varduose .arba sumose
tai kreipkitės į J. Stančiką.

Buvęs.

Šukiams 
to gavo

tį ž mai- 
smulk-

pavy-

pinigų,

;4Raistas” Išeis Knygos
Formoj

Kadangi^ daugelis skaitytojų nusiskundė, kad 
jie dėl vienos ar kitos* priežasties negalėję apy
sakos “Raisto” pilnai sekti, tai “Laisvės” direkto
rių taryba nutarė išleisti “Raistą” knygos formoj.

Kfiyga pasirodys pabaigoj vasario ar pradžioj 
kovo mėnesių. Knygos kaina bus vienas doleris.

. Bet tie, kurie užsakys knygą iki kovo menesio 15 
d., š. m., gaus ją už 75 centus. Knygos skaičius 
bus apribotas, nedidelis.

Todėl, kurie norite “Raistą” užsisakyti, pra
šome tuojau tai padaryt. Taipgi raginame “Rais
to” mėgėjus parinkti knygai prenumeratų tučtuo
jau. •

' Pinigus ir užsakymus siųskit “Laisvės” admi- • 
nistracijai, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

REDAKCIJA.

visų atydą atkreipti. .
Priešingai, negu galima būtų tikėtis, tokis radika

lizmas visai neužkenkė lietelio pasiturėjimui; radikališ- 
kieji žmonės rinkdavosi tenai, o keliaujantieji agentai 
sakydavo, kad tas dažnai juos palinksmina. Pastaruoju

vakarinių valstijų. Mėsos trustas buvo prasimanęs pa
kelti kainas, kad priversti kuodaugiausiiii gyvulių atga
benti, o paskui netikėtai kainas numažindavo ir tada 
prisipirkdavo, kiek tik jiems reikdavo; gyvulių augin
tojai lengvai galėjo rastis tokioj padėty, kad negalėtų 

i užsimokėti už gyvulių atgabenimą, taigi jie turėdavo 
eiti į pigiuosius kotelius, o ten jie skriaudos nejausdavo, 
jeigu koridoriuje kalbėdavo agitatorius. Tieji iš vakarų 
vyrai, tai ir buvo “mėsa,” kurią Tommy Hinds sunau-

dėdavo jiems pasakoti apie trustą. Žinoma, praėjo dau
giau kaip, savaitė, kol jis išgirdo Jurgio pasakojimą ir 
po to jis savo naujajam patarnautojui ir atsikvėpti ne
duodavo. “Tik žiūrėkite,” sakydavo jis vidury ginčo, “aš 
čia savJ^^^toje turiu vyrą, kuris dirbo ten ir pats gerai 
visus (laiškus matė!” Jurgis turėdavo mesti savo darbą, 
ką jis nebūtų veikęs, ir ateiti, o savininkas paprastai 
pradėdavo: “Na, drauge Jurgi, papasakok šitiems po
nams, ką teko matyti skerdyklose.” Iš pradžių toki mel
dimai buvo tikroji kančia Jurgiui, ir raginti jį kalbėti, 
tai buvo vis tiek, ką ir dantį jam traukti, bet iš palengvo 
pamatė, ko nuo jo reikalauja ir pagaliau įprato atsisto
jęs kalbėti, net su entuziazmu. Jo darbdavis sėdėdavokeliauti po visą šalį, užbaigdamas kur nors tarp New 

Yorko ir Oregono; o kada sugrįždavo iš keliones, tai 
leisdavosi organizuoti kuopas savo valstijoje; pagaliau 
apsibūdavo namie atsilsėti—ir sakyti kalbas apie socia
lizmą Chicagoje. Hinds hotelis tai buvo tikrasis propa
gandos lizdas; visi jo darbininkai prigulėjo prie partijos, 
0 jeigu jie nebuvo nariais, kai pas jį pristojo, tai tikrai 
galima buvo sakyti, kad bus pirmiau .negu nuo jo pasi
trauks. Savininkas pradeda kalbėtis su kuom nors kori
doriuje ir kuomet pasikalbėjimai eina vis smagyn, kiti 
prisiartina, paklausyti, pagaliau, kiek tik žmonių randa
si toje vietoje, visi susitelkia į krūvą ir tikros diskusijos 
prasidedą. Tas atsikartodavo beveik kiekvieną naktį; 
jeigu Hinds nebūdavo, tai tuomi užsiimdavo jo raštinin
kas, o jeigu tas kitur išeidavo varyti agitaciją,?tai pa- 
gelbininkas užimdavo jų vietą, o Hindso pačiai prisiei
davo visus reikalus .pridaboti. Raštininkas buvo geras 
savininko draugas, nerangus, sudžiūvęs, didelis vyras, 
su liesu, pageltusiu veidu, plačia burna, apžėlusiu pa
smakriu, tai buvo tikras prerijų ūkininko tipas. FarnTe- 
riu jis ir buvo kuone visą savo gyvenimą; jis ėmėsi su 
geležinkeliais Kansaso valstijoje per penkiasdešimts me
tų, prigulėjo prie farmerių draugijų, vėliau prie paki
lusiojo farmerių susivienijimo, prie populistų partijos. 
Pagaliau Tommy Hinds parodė jam dalykus visai kito

je šviesoje^ kad trustus galima savo naudai panaudoti, 
vietoje juos panaikinti, taigi jis pardavė savo farmą 
ir atvažiavo į Chicagą.

Tai* buvo Amos Struver; be jo dar buvo Harry 
Adams, raštininko pagelbininkas, išblyškęs, inteligentiš
kai išrodąs vyras, pribuvęs iš Massachusetts valstijos; 
jis paėjo nuo pirmutinių ateivių, atkeliavusių j naująjį 
pasaulį, kad pabėgti nuo tikėjimiškojo persekiojimo An
glijoje. Jis dirbo medvilnių audyklose mieste Fall River, 
bet darbams kas kart einant menkyn, jis ir jo šeimyna 
skurdžiai tą atjautė, ir pasirįžo toliau keliauti ir atsi

damas galvos linkčiojimu; kada jis jiems išpasakodavo, 
kas į višokius skyrius sutaisomos mėsos sueina, arba 
papasakodavo, kaip nesveikas kiaules suverčia į tam 
tikrus aruodus, į muilą suvirinti, bet veikiai apačioje 
per pritaisytas skyles išima ir gabena į kitą valstiją, kur 
jas sutarpina į taukus, Hinds smarkiai suduodavo sau 
į kelią ir sušukdavo: “Ar jums rodosi, kad žmogus ga
lėtu 'tokius dalykus, kaip šitie, savo'galvoje pramany
ti?!”

(Bus daugiau)

Cleveland, Ohio
Komunistų Koncertas Pavyko

Vasario 5 d., įvykęs Kom ii- 
ii ii ų Partijos lietuvių kuopos 
koncertas su prakalbomis pavy-

buvo pilna Lietuvių {Svetaine. 
Tas parodo, kad vietinė lietuvių 
visuomenė yra pasitenkinusi 
komunistiniu veikimu ir pare
mia jį savo skaitlingu atsilan
kymu, aukomis ir abelna pa
rama.

Komunistų Partijos lietuvių 
kuopa, matydama tokią didelę 
savo simpatikų armiją, įgauna 
(langiaus energijos skleidimui 
darbininkiškos apšvietos tarpe 
vietos lietuvių ir vcefimui kovos 
su kiekvienu ' fašistiniu elemen
tu, kuris tik pasikėsins išnaudo
ti vietos lietuvius prieš-demo- 
kratiniams tikslams. Komunis

tų kuopa, kartu su visais demo
kratiniai nusistačiusiais lietu
viais, gins Lietuvos nepriklau- 
.somybę ir .kovos už liaudies de
mokratines laisves Lietuvoje.

Didelis ir puikiai išsilavinęs 
rusų Choras atidarė koncertą 
savo dainoi kurių didžiuma 
buvo sutaisytos ir dainuojamos 
darbininkų tėvynėj — Sovietų 
Sąjungoj.

Paskiaus kalbėjo d. A. Bim
ba, įrodinėdamas fašistinį pavo
jų nevien Europos ir Azijos 
demokratinėms valstybėms, bet 
kartu ir Lietuvos nepriklauso
mybei, ir Amerikos demokrati
jai.

Agitacijos Fondui tapo su
mesta aukų sekamai? Po $1: P. 
Karulis, V. Komandas, M. Si
monaitis, J. Samolis, Mrs. Gar- 
binčius ir A. čiutelis; F. Bagu- 
žauskas 75c; po 50c : S. šlekis, 
P. Nemura, S. Jonyla, J. Vaup-

Lincoln’s Birthday
Sekmadienį, vasario 12 die

ną atsibuvo masinis mitingas, 
paminėjimui Lincolno gimimo 
dienos ir sykiu pasilikimui su
grįžusių iš Ispanijos kovotojų 
už laisvę ir demokratiją. Šį 
masinį mitingą ruošė Lincolno 
Brigados draugai.

Šiam susirinkimui programa 
buvo pritaikinta prie dienos 
svarbos. Į)r. Pine perskaitė 
Lincolno deklaraciją, už ku
rią Lincolnas kovojo visą savo 
gyvenimą.

Drg. Ken Doolittle, vienas iš 
sugrįžusių iš Ispanijos kovoto
jų, pasakė gerą j 
apibudindamas tas kovas, ku
rias jiems prisiėjo pergyventi 
bekovojant su fašistais. Jis 
perdavė susirinkusiai publikai 
sveikinimus nuo Ispanijos 
liaudies, kurie buvo priimti di
deliu entuziazmu. Taip gi jis 
atsikreipė į publiką, išreikš
damas didelį reikalą remti Is
panijos liaudies kovas ir pa
gelbėti tiems kovotojams, ku
rie sugrįžo sužeisti. Paprašė 
paaukoti pagal išgalę. Aukų 
surinkta $28 su centais.' Apart 
to, dar buvo ir įžanga po 15c. 
Tai graži parama.

Pabaigus jam kalbėti, bu
vo perstatytas veikalas “Three 
Little Angels of Peace,” kuris 
vaizdino dabartinę Europos 
politiką. Veikaliukas išėjo 
gana gerai ir susirinkusi pub
lika turėjo gražaus juoko. 
Vakaras, galima sakyti, pa
vyko gerai. Publikos buvo 
daug ir visi buvo patenkinti. 
Daugiau pfuiašių vakarų I

Ten Buvęs.
t

prakalbčlę, į

Rochester, N. Y
Laisvčs”-“ViInies” Skaity

tojų Baliuko
Vasario 3 d. atsibuvo “Lais- 

vės”-“Vilnies” skaitytojų ba
liukus. Skaičius skaitytojų 
galėjo būt vienu trečdaliu 
daugiau, negu buvo vakarie
nėje.

Dalyvavo keletas ir ne skai
tytojų. Gi nedalyvavę skaity
tojai, nekurie davė daug pa
siaiškinimų : “gilu sniego”; 
“pavargęs”, “šaltį turėjati”; 
“bijojau šaltį pagauti.”

Taip,- tai]) buvo visko. . .
Dalyvavę Baliukyj. Kas ir po 

Kiek Prisidėjo »
Pirmoj vietoj stovi Gedenv- 

no D-tė su svetainės auka— 
$8.00. Buvęs “Laisvės” vaji- 
ninkas už 1938, B. černaus- 
kas, išpildė savo prižadą, už- 
fundydamas visiems $5.60. B. 
Merkevičienė aukavo gražiai- 
apmegstą rankšluostį <vertes 
$3, kurį išleidus ant laimėji
mo, surinkta $6.15. Pinigais 
aukojo po $2: J. Merkevičiai, 
J. Buliai. J. Totoriai, J. Vili- 
m'aičiai, J. Mikitai, P. Andra- 
šiūnai, J. Stančikas, L. Vaiš
nora; J. Klimašauskas $1.50;

lUinint Lietuvos Nepriklausomybės 21 
Metų Sukaktuves, Platinkime Žmonėse 

Labai Svarbią Brošiūrą

LIETUVOS LAISVES
DRAUGAI IR PRIEŠĄ,!
i! I ;■——, ,
Į Į 1 PARAŠE Į I Įf + I Į.1 R. MIZ AR A H
* ’ +1

+ +
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. J

■ •
Draugai literatūros platininio agentai, siųskit 

kuoveikiausiai užsakymus.

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

^NAUJOJE VIETOJE^

GKRIMŪSIA DUONA
\SCHOLĖS BAKING I,

532 Grand Sb, Brooklyn
NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KE1KSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—kas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Jfūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, neširgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome j visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, į krautuves 

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

Didžiausia Drabužių Krautuve
Williainsburgh’e Skelbia Savo

February Clearance Sale
(Išpardavimą nužemintom kainom)

Vyrų ir Jauny Vyry Paltų

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

Bi kurie $35 iki $45 vertės puikiausi darbo paltai '(Over
coats) ištisai rankų darbo ir tikrai vilnoniai .po $27.50 
Visi vyrų ir Jaunų Vyrų Siūtų kainos yra nužemintos 

sulyg aukščiau nurodymo. /

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

Brooklyn, N. Y.
Klauskite apie mūsų dešimt] lengvų išmokCjimų planų.
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Atsišaukimas A. Jonikienės 
Maršruto Reikalu

Naujosios Anglijos Lietuvių Moterų Sąryšio rengia
mo chicagietei A. Jonikienei prakalbų maršruto dienų 
sąrašas tilpo 35-me numeryje “Laisvės,” 11 vasario. 
Maršrutas prasidės Conn, valstijoj su 1-ma ir baigsis su 
5-ta kovo; Mass, valstijoj prasidės su 6-ta ir baigsis su 
26-ta kovo.

Rengėjos pageidauja, kad visose sąraše sužymėtose 
kolonijose prakalbos būt rūpestingai surengtos. Prašome 
vyrus organizacijų darbuotojus pagelbėti moterim su
rengime prakalbų. Mes neturim ryšių su moterų organi- 
zacijom-grupėm šiose kolonijose: Stoughton, Lynn, 
Brighton, Gardner, Bridgewater, Haverhill ir Nashua, 
N. H. Prašom LLD sekretorius bei šiaip organizacijų 
darbuotojus, pasikalbėjus, pranešti laišku, ar virš minė
tose kolonijose draugės-draugai rengiate A. Jonikienei 
prakalbas? Kur reikalinga, Sąryšio Komitetas padės.

M. K. Sukackiene,
18 Hillside Street, 
Worcester, Mass.

prisižiūrėjus į žygininkų 
“veikimą.” Tautos vienybei 
suduotas skaudus smūgis. 
Bet tikri Lietuvos sūnūs ne
turi nusiminti. Lietuvos 
tauta mokės atskirti tuos, 
kurie kovoja del geresnės 
Lietuvos ateities, nuo tų, 
kurie, prisidengę kova prieš 
Smetonos valdžią, ruošia 
Lietuvai dar liūdnesnį liki
mą po Hitlerio-Voldemaro 
jungu. Tą kelią ras visi do- 

1 ri katalikai, liaudininkai, 
tautininkų įtakoj esantieji 
žmonės, ir visi kiti Lietuvos 
gynėjai. Ir jį ras kovoje 
prieš Hitlerio - Voldemaro 
ruošiamą okupaciją, prieš' 
Smetonos valdžią, vedančią 
Lietuvą kapituliacijos ke
liais, už tikrą Lietuvos ap
gynimo valdžią.

Skardas.

Pertraukus kalbą, pirminin
kas d. V. Ramanauskas paaiš
kino publikai, kad yra ir lėšų 
pasidarę surengime prakalbų, 
tad moterys pereis parinkda- 
mos aukų ir, kas kiek išgali, 
paaukauti prašė.

Dd. žiobienė ir Pečiulienė 
perėjo per publika ir surinko 
$11.06.

Clevelando Kronika
Iš Atsibuvusio Komunistų 

Kuopos Koncerto

Vasario 5 d., lietuvių komu
nistų kuopa surengė koncertą 
Lietuvių Svetainėje.

Šiame parengime kalbėjo d. 
A. Bimba. Kalbėtojas plačiai 
aiškino apie dabartinę Ispani
jos baisią padėtį ir kovą prieš 
įsiveržėlius fašistus. Taip pat 
ragino visus remti Ispanijos 
lojalistus, reikalaujant Jungt. 
Valstijų valdžios nuimti em
bargo nuo Ispanijos;.

Draugas A. Bimba kalbėjo 
apie Lietuvą ir jai gręsiantį 
pavojų iš fašistų pusės. Kal
bėtojas plačiai aiškino apie 
mažųjų tautų padėtį, kur da
bar fašistai vieną po kitai už
puldami pasivergia. Kalbėto
jas sakė, kuomet visas mažą
sias tauteles fašistai užgrėbs, 
pavergs jas, tada fašistai kib- 
sis prie Franci jos, kad Fran- 
ciją parsiblokšti, pavergiant 
ją, paskiau fašistai bandys 
pulti tą milžiną, galingąją So
vietų Sąjungą, kurios dabar 
fašistai bijosi užkabinti.

Apie Lietuvos nepriklauso
mybės gynimą kalbėtojas sa
kė, kad mūsų, komunistų, nu
sistatymas už gynimą Lietuvos 
nepriklausomybės.

Kad atmušti reakciją ir ap
siginti nuo fašistinio pavojaus 
kol dar nepervėlu, kalbėtojas 
ragino visus vienytis, sudarant 
suvienytą frontą prieš reak
cionierius, ir visiem dalyvauti 
ateinančiuose rinkimuose, bal-f 
suoti už pažangiuosius kandų 
datus, kad atmušus atžagarei
vius, kurie yra nusistatę prieš 
unijas ir prieš naująją daly
bą.

Du Chorai Dalyvavo 
Programoj '

Šiame koncerte dalyvavo 
rusų darbininkų choras ir Ly
ros Choras/

Rusų darb. choras gerai 
skaitlingas nariais ir gražiai 
dainavo. Draugai rusai buvo 
gerai prisirengę; jie sudaina
vo septynias daineles, kurios 
visos gerai, skambėjo ir publi
kai patiko. Lyros Choras taip 
pat gerai dainavo. Lyros Cho
ras turėjo gana geras daine
les, kurias jie šį sykį dainavo, 
bet trūkumas pas Lyros Cha- 
rą, tai per mažai balsų jų iš
pildymui.

Buvo dvi šokikės, kurios 
taip pat gražiai pašoko; pub
likai patiko—net po keletą 
sykių jas iššaukė šokti.

Abelnai sudedant, progra
ma buvo neilga, bet progra- 
moję dalyvavusieji savo už
duotį atliko gerai ir publikai 
patiko. Todėl lietuvių komu
nistų kuopa yra labai dėkin
ga artistams, chorams, kalbė
tojui ir publikai, kurios taip 
pat skaitlingai atsilankė ir ge
rai parėmė kuopą.

I. A. V.

Elizabeth, N. J.
Minersville, Pa.

Pagerbimas Draugo Bernardo 
Ražanskio, Žuvusio Ispanijoje

Vasario 10 (J. buvo sureng
tas viešas susirinkimas pager
bimui d. 13. Ražanskio. Šis 
jaunas lietuvi^išvyko Ispani
jon kovoti ua demokratiją ir 
žuvo.

Kalbėtojai nurodinėjo, ko
dėl Ispanijoj kilo civilis ka
ras ir kodėl Ispanijos liaudis 
buvo priversta gintis nuo už
puolikų fašistų.

Vietinis Bangos Choras su
dainavo “Laidotuvių Maršą” 
ir kelias kitas daineles, drg. 
Aldonai Klimaitci vadovau
jant. Visa publika kartu su
dainavo Amerikos himną.

Publika sumetė aukų Ispa
nijos reikalaips. 

—o—
Card Party

Bangos Choras turėjo kazy- 
rių lošimo “parę” vasario 5 
d., L. D. P. Kliube. Buvo 
atsilankę nemažai lošėjų ir 
visi buvo patenkinti. Pasi
rodo, kad žmonės įvertina 
chorą ir lankosi ant jo pa
rengimų. Taip ir reikia. Ban
gos Choras už tai atsilygins 
dainomis.

—o—
Choras rengia koncertą ba

landžio 30 d., L. L. svetainėj. 
Tai bus ?vienas iš geriausių 
koncertu, z

Ukrinas.

KOKIA VIENYBĖ LIE
TUVAI REIKALINGA 
NEPRIKLAUSOMYBEI 

IŠSAUGOTI
, (Tąsa nuo 2-ro pusi.)

dė valstiečius, kitame Lietu
vos krašte — Tauragėje? 
Nors žygininkai ir mėgsta 
nuduoti Lietuvos liaudies 
draugus ir kovotojus prieš 
Smetonos režimą (beje, jie 
nevadina jį fašistiniu), bet 
Lietuvos liaudies jiems ne
apgauti: dar neužgijo liau
dies žaizdos, suteiktos jai 
žygininkų garbinamo “au
toriteto” ‘ Voldemaro!

Tik vieno postulato “Žy
giui” tetrūksta — tai žydų 
pogromų propagavimo. Ja
me mes randame tik prisi
minimą... apie žydų klau
simą. Bet arijietiškus para
grafus “žygininkai” užtat 
vykdo praktikoje. Tariamo
ji Pakšto • paskaita versli
ninkams lieka įžanga mobi- 
lizavimuisi žydų pogro- • 
mąms. Voldemarininkiškoji 
studentija, su kuria vienu 
frontu pasišovė eiti varpi
ninkai ir ateitininkai, sei- 
liojasi • prieš jų ruošiamus 
generalinius 'žydų pogro
mus, žadančius jiems pasi
plėšti ir niekinti žydų tau
tybės mergaites.

Taip, skaudu ir šlykštu 
darosi “Žygį” pavarčius ir

Dr. J. J. Kaškiaučiaus 
Prakalba

Vasario 5 dieną lapo su
rengtos prakalbos ALDLD I i 
kuopos Dr-ui J. J. Kaškiau- 
čiui iš Newarko, N. J.

Šios prakalbos geriau tiktų 
pavadinti prelekcija apie svei
katą ir higieninį užsilaikymą 
moderninės medicinos šviesu- 
je.

Šias prakalbas galima pava
dinti vykusiom, nes publikos 
susirinko skaitlingai, abiejų 
lyčių. Gali būt tame dalykas, 
kad kiekvienas nori būt svei
ku ir ilgai gyventi. Ir štai ką 
dar reikia priminti: bene bus 
pirmutinis kalbėtojas, kuris 
suvirš 3 valandas palaikė pu
bliką nenuobodžiai .jaudinančiai 
klausytis ir visuomet prie galū
nių kalbos išvedimo,—saty
riškai prajuokindamas publi
ką.-—Publika negalėjo būt su
snūdus, buvo linksma iki ga
lui ir viskuom patenkinta. i

Man pirmu kartu teko išgir
sti Dr. J. J. Kaškiaučių kal
bant. Todėl bus vietoj išsireik
šti, kas man vaizduojasi jo 
asnienyj. Jame aš. matau sa
tyriką, magiką, žavėjantį pu
bliką savo gabumais. Matau 
scenoj aktorių, kuris gyvus 
paveikslus vaizduoja—iš pa
čių žiūrovų - klausovų gyveni; 
mo. Tas žavčja publiką, daro 
jaukų susirinkimą; publika 
nenoriai skirstosi, da vis nori 
ką žingeidesnio išgirsti iš kal
bėtojo. Tas reiškia, kad kitu 
kartu atsilankius kalbėtojui, 
publikos daug skaitlingiau at
silankys.

Kas link kalbos svarbumo 
—ji buvo pamokinanti visais 
žvilgsniais sveikatos ir higie
nos prisilaikant. Vyrai gavo 
gerai apvanoti už prirūkymą 
svetainės; kalbėtojas nemanė 
kalbėt dūmų prigėręs! Bet 
pertraukus rūkymą, langus 
pradarius, už kelių miliutų 
svetainėj liko tyras oras,— 
kalbėtojas kalbėjo. Todėl pri
siėjo pagirti vyrus, kad jie su
tartinai visi pertraukė rūky
mą. iki užbaigai prakalbos.

Kas link vedusių šeimyniš
ko gyvenimo, daktaras nuro
dė, kad jis. nėra tokis, kokis 
turėtų būti romantišku žvilgs
niu imant. Vyrai gramozdai, 
molio Motiejai; nemandagūs 
atsinešime linkui moterų: jas 
nemoka padaryti linksmomis 
šeimininkėmis, draugėmis ben
dro gyvenimo!

Šitas papeikimas vyrų už 
nemandagumą gal būt ir vie
toj,—-jeigu keli desėtkai metų 
pirmiau būtų girdėję, šitokius 
pamokinimus, Toji dalis pub
likos, kuri amžium siekė į 8-tą 
kryželį,-m tik pirmu syk girdi 
kalbant apie romansinę svar
bą, žinoma, tuos pamokini
mus sutiko su šypsą lūpose. 
Jau pervėlu... O už suvėla
vimą puola kaltė ant buržua
zinės inteligentijos, kuri ’dar
bininkams nedavė reikalingų 
pamokų, atsitverdama su sa
vo damomis už kulisų.

Aukavusių vardai: A. K. 
Klimas $1.00; po 50c.; V. 
dūdinis, A. Dumbliauskas, S. 
Pečiulis; J. ir M. Aušrevičiai 
40c.; po 25c.: P. Raubieiiė, E. 
Mikalauskienė, A. Kazakevi
čienė, A. Pauža, J. Merkevi
čius, V. Grūstas, O. Gudynie- 
nė, E. Arminienė, G. Kupčins*- 
kas, J. Gudeliauskas, K. Pau
ža, J. Danaitis, T. Margelis, 
K. Laurynaitis, J. Križinaus- 
kas, J. S., S. Merkaitis, J. ’Zei- 
kus, M. žioba ir E. Dumbliau
skienė.

Viso $7.90. Smulkių aukų 
$3.16. Jeigu kurių aukavusių 
rinkėjos neužrašė, arba pa
vardę suklaidino, — meldžia 
atleisti, arba praneškite raše- 
jui, bus pataisyta. Pinigus pri
ėmė prakalbų rengimo komi
sija.

Visiems aukavusiems širdin
gai ačiū.

J. Ramanauskas.

vad. P. Bružauskui. Įžanga veltui. 
Kviečiame visus skaitlingai dalyvau
ti. (39-41)

BALTIMOKlb, MD.
LDS 48 kp. bendrai su Ukrainų, 

Lenkų ir lluslj 1W() kuopoms ren-’ 
gia koncertų sekmadienį, vasario 19 
d. Polish Center Svet., 510 S. Broad
way. Pradžia 7:30 v. v. Įžanga 35c. 
Bus graži programa, dainuos Lyros 
Choras ir dalyvaus kili menininkai., 
Kviečiame visus skaitlingai dalyvau-j 
(i ir linksmai praleisti laikų Ko-| 
misija. 40-(41)
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HARRY UAI'AVORT
<l-h-a Harry’s Delicatessen

75 Gth Avenue Brook lyn. N. Y.

NOTICE is hereby given lli.it 1 .iecnsc
Nu. CB 1 1 Go 1 _ has been issued to t h< umlcr-
sii-netl to sell beer al I etail under Se •1 ion .75
of the Alcoholic B< vr-rage Contr<d Caw
al 17G2 Nosį rami Ave., Bofough of B rook lyn.
County of Kings, to 
premises.

lie consumed off the

ANDKEW JORDAN
I7G2 Noslraml Ave. Brook!' n N. Y.

NOTICE is hereby given that Beer License 
No. 1'7257 has been issued Io the undcr- 
lo sell beer from house Io house under 
Section 75 of (he Alcoholic Bcvcray.c Con
trol Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

CHESTER BROI'NK'KI
9'2 Metropolitan Ave. Brooklyn, N. Y•

NOTICE is hereby given that License 
No. EB35!‘I has been issued Io the ytidcr. 
signed to sell beer al retail under Section 7<i" 
of the Alcoholic. Beverav'c Coni rid Law 
al ‘2303 ■ 65lli St.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

RAYMOND REINHOLD 
2303— 65th Si. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
No. EB3599 has been issued to the under
signed to sell beer al retail under Section 
76 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 753 Myrtle Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the
prcniLsus.

753 Myrtle
MAX MIIA.ER
e. Brooklyn, N. Y

grand chair corp.
A. PETRAITIS

409 GRAND STREET ♦ BROOKLYN, N. Y.
Mes išdirbame puikiausius virtuvėms rakandus (Kit
chen Sets), ir parduodame dirbtuvės kainomis. Mes 
taipgi atnaujiname miegamųjų kambarių, valgomųjų 
kambarių ir virtuvių rakandus taip, kad atrodo, kaip 
nauji. Pasiimam pataisymui ir pristatome pataisytu®. 
Senus setus apmainom ant naujų su mažais priedais.

Tel. Evergreen 7-8451

Draugijų Komisijos žino
kite, jog “Laisves” spaustu
ve geriausia padaro viso
kius spaudos darbus. Taip
gi daro vertinius iš anglų 
kalbos į lietuvių įr iš lietu
vių į anglų.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
ELIZABETH, N. J.

Sekmadienį, vasario 19 d., įvyks 
didelis N. J. Lietuvių Radio valan
dos koncertas. Lietuvių Laisves Sve
tainėj, 269 Second St. Pradžia 5:30 
vai. vak. Įžanga 40 centų. Bus puiki 
muzikalū programa kaip tai: Baltos 
Lelijos Chorus, vad. V. Žuko, L. Ka
valiauskaite iš Brooklyno ir kito ži
nomi menininkai. Kviečiame visus 
skaitlingai dalyvauti šiame koncerte.

(40-41)

BRI DGEPORT, CONN.
Lietuvos Nepriklausomybes Almė

jimas įvyks vasario 19 d., Sekmadie
nio popietį, 2 vai. Ruošia ALK Brid
geport Skyrius. Liet. Jaunų Vyrų 
Draugijos Svet., 407 Lafayette .St. 
Kalbės J. Gasiūnas iš Brooklyno ir 
dainuos Lietuvių Jaunuolių Choras,

Tcl. TRObridgę 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central Skvčro, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedeliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryto

Dr. Herman Mendlowitz
33 Metai Praktikos 

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

Tcl. Evergreen 7-1312

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

NOTARY PUBLIC

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Tcl. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y, 

Tel. Evergreen 8-7179

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.

padarau 
paveiks- 
krajarus 
su ame-

✓

Nepaprastas.Pasiūlymas
ELGIN 75-ta SUKAKTIS

Pilna Kaina $24.75 
---------------- f--------

Tik Apribotam
Laikui

DABAR

$1975

ROBERT LIPTON
Jeweler—Laikrodžiai— Brangakmeniai

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

VARPO KEPTUVE

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupiu ir pavieniu-
Iš senu 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama! Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glcnmore H-6.111

CHARLES
UP-TO DATE

BARBER SHOP
K.- Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck .lr Maujer Sts.

Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW I’. BALTAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET

*
BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčioj duo
damos mylimiems pašarvotiydovahai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patari)»vi
lnas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

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

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

Hr atsargus ir skubus kriaučių darbai
NEBUS SUNKUS, KADA VALGYSI SKANIĄ IR MAISTINGĄ

iVARPO
I \ Ke^tuv'e |
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Rūgšti ruginė, saldi rugine, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam -tfu011 a, balta duona; Calch 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, Pics, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiamo duonų per paStų J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas.
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Nelaimė Jaunuolei 
Vasiliauskaitei

Pereitą trečiadienį, New 
Yorke, arti Interboro, jaunuo
lė Vasiliauskaitė tapo autobu
so sunkokai sužeista. Skubiai 
nugabenta ligonbutin. Vasi
liauskaitė Agnes gyvena su 
savo tėveliais 386 So. 2nd 
Street.

Linkėtina Agnes Vasiliaus
kaitei greito pasveikimo.

Kaimynas.

Lietuvių Komunistų Atydai
Ateinantį pirmadienį, vas. 

20, “Laisvės” svetainėj, įvyks 
L. K. Frakcijos ir 5-tos k p. 
svarbus susirinkimas. Tai jau 
bus paskutinis susirinkimas 
prieš mūsų metinį bankietą, 
kuris bus vas. 26, L. A. Pilie
čių Kliube.

Kurie draugai turite parda
vę vakarienės tikietų, malo
nėkite būtinai atnešt pinigus, 
nes komisijai reikės pinigų 
supirkimui maisto ir tt.

Į šį susirinkimą kviečiami 
visi liet. kom. ir nepriklau
santi 5-tai kuopai, nes-yra la
bai svarbių ir' greitų dalykų 
apkalbėjimui. Sus. prasidės ly
giai 8 vai.

Sekr.

Profesionalų Bankietas 
Nukeltas

Lietuvių Profesionalų Drau
gijos bankietas nukeltas į š 
m. balandžio (April) 30-tą 
dieną. Įvyks McAlpin viešbu
tyje, New Yorke. Kitos orga
nizacijos malonėsite nieko ne
rengti tą dieną.

Gėlių Darželiui Vyksta
Naujai atidarytai V. Matu

sevičiaus ir M. Mažeikos gė
lių krautuvei—Gėlių Darže
liui gerai vyksta. Savininkai 
sako, kad jau daro neblogą 
apyvartą ir ji su kiekviena 
diena auga. Gauna užsakymų 
aprūpint gėlėmis vestuves ir 
įvairius kitokius pokilius, taip
gi šermenis. Nauja įstaiga 
randasi 524 Grand St. Galima 
užsakyti ir telefonais—įstai
gos: EVergreen 4—9591; na
mų: EV. 7-3787. R.

MIRĖ

Amerikos Lietuviu Kongresas
BrooĄlyno Skyrius

tKlaipeda Buvo ir Yra Vokietijos Agresijos Punktu
Nesen/ti “Herald - Tribune 

tūlas Harry W. Baehr rašė ■ pati “N. 
ilgoką straipsnį apie Klaipė- , žino, Stilsonas išvedė 2 SLA, 
dą. Jis nurodė, kad Klaipė- 2 LDD kuopas ir “Naująją 
da nuo pat jos įsteigimo (virš Gadynę”—net penkias orga- 
600 metų atgal) buvo vienu ; nizacijas, kurios prie Kon

greso visai nepriklausė. Taigi 
jos buvo atvestos ir išvestos 
tik ant popieros.

Bet kai norima kalbėt apie 
taisykles, tai tenka Stilsono 
paklaust: Kokią teisę turė-

išvestomis kuopomis? Kaip
G.” (No. 6) pripa-

tų punktų, pro kuriuos Vo
kietija veržėsi į Pabaltijos 
kraštus. Jis taipgi nurodė, 
kad dabartinėj Hitlerio agre
sijos programoj Klaipėda yra 
jmo pat punktu ir ant to paties 
kelio, kuriuo jis rengiasi verž-jo jį sekusios kuopos naudo
tis į rytus. T 
Baehris cituoja Hitlerio knygą 
“Mein Kampf”:

“Kai mes kalbam apie nau- ' 
jas žemes Europoj, mums pir
miausia rūpi Rusija ir su ja 
besiribojančios valstybės.”

Ir jei Hitleris savo planus į 
vykdys,—o jis nuo jų niekad j 
neatsisakė,—tai Klaipėda ir Į 
pati Lietuva gali būt pirmoji 
auka—“gražuoju” ar piktuo
ju.

Lietuvos padėtis negali 
neapeit Amerikos lietuviams. 
Mes privalome su tuo susipa
žint ir tinkamai veikt gelbė
jimui Lietuvos nepriklauso
mybės. O geriausiu Lietu
vai .apsigynimu yra atsteigi- 
mas šalyj demokratijos.

Apie tai daug žinių išgirsite 
ateinantį penktadienį, vasa
rio 24 d., įvyksiančiam masi
niam 
tuvos

Ir to parėmimui! *js • konferencijos narių teisė- 
ir

ir
sudidžiuma

popieri
nei ne- 

bile tik

mis renkant pirmininką 
balsuojant rezoliucijas?

Tačiau Skyriaus valdyba 
konferencijos
Stilsono vadovautais 
nklis atstovais elgėsi 
leistinai mandagiai, 
jie būtų žmoniški. ,

Bet niekas negelbėjo. Jie iš
vadino komunistus bepročiais 
(keikūno Strazdo lūpomis) ir 
pabėgo, o “Naujoji Gadynė” 
paskelbė, būk komunistai kon
ferenciją suardė!

Koki kiti žmonės gali taip 
padaryt? J. Kuodis.

Dr. J. J. Kaškiaučius Kalbės 
Apie Sveikatą

i Daktaras J. J. Kaškiaučius, 
I iš Newarko, Williamsburge 
duos prelekciją apie sveikatą. 
Įvyks sekmadieni, vasario 26- 
tą, 2 vai. po pietų, “Laisvės” 
svetainėje, 419 Lorimer St.,. 
Brooklyne.

I
Prelekciją bus temoj: “Ko-' 

ki yra patys svarbiausi požy
miai žmogaus sveikatos?” No
rinti sužinoti, vasario 26-tą at
eikite pasiklausyti tos labai 
pamokinančios prelekcijos, o 
paskiau gauti—išgirsti dakta
ro atsakymus į kiaušinius. 
Prelekciją rengia Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo lietu
vių 17-ta kuopa.

Rengimo Komisija.

Svečiuojasi
Ketvirtadienio “Laisvėje ” 

buvo pažymėta, kad Brookly
ne svečiuojasi Antanas Vasa
ris ir Viola Stanlliūtė; Vė
liau teko sužinoti, kad sve
čiuojasi ir Violos brolis Juo
zas Stankus, taip pat veiklus 
jaunuolis.

Brooldyno Tautininkai Apvaikščiojo 
Lietuvos Nepriklausomybę

Ignatz 
amžiaus, 
St., mirė

57 m. 
Grand

Balažentis, 
gyveno 184 
trečiadienį, vasario 

15 d. Kūnas pašarvotas Garš
vos šermeninėj, 231 Bedford 
Ave., Brooklyne. Laidotuvės 
įvyks šeštadienį, vasario 18 d., 
Šv. Jono kapinėse.

am- 
ket- 
Kū-

Geo. Skrandžius, 57 m. 
žiaūs, 362 State St., mirė 
virtadienį, vasario 16 d.,__
nas pašarvotas Garšvos šerme
ninėj. Laidotuvės įvyks pirma
dienį, vasario 20 d., Alyvų 
Kalno kapinėse.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

mitinge minėjimui Lie- 
nepriklausomybės. Jis 
Grand Paradise svetai- 

Pradžia — 7 :30 vakarė.nėj.
Kalbėtojais bus Leonas Prū- 
seika, Keistutis Michelsonas, 
R. Mizara ir Piliečių Kliubo 
lyderis adv. S. Bredes.

Apart prakalbų, bus ir 
graži dainų programa. Dai
nuos Aido Choras, ensemblis 
Aidbalsiai ir Veličkos ir Gra
bausko duetas. Įžanga ne
mokama.

—o— '
Dar apie “Popierines” Kuopas

Polemizuojant su “Naują
ja Gadyne” apie jos išrastas 
“popierines kuopas” ALK 
Brooklyno Skyriaus konferen
cijoj, pereitą savaite per 
“Laisvę” naujagadyniečių pa
prašiau, kad nurodytų bent 
vieną konferencijoj pasiliku
sią kuopą, kuri būtu buvus 
prie Kongreso nepriklausius.

Ir štai “N. G.” No. 7 Stil
sonas nurodo, kad daugelis 
kuopu buvo neužsimokėjusios 
duoklių už pereitus metus, ir 
todėl jis 
nėmis.

Bet tai 
duokles 
prie
Jos buvo mokėjusios 
ir 
ir

jas vadina popieri-

visai nereiškia, kad 
užvilkusios kuopos 

Kongreso nepriklausė.
pirmiau 
pereitusmokas! dabar—už 

už šiuos metus.
O kaip gi yra su Stilsono

Dienraščio ‘Laisves’ Dalininkui 
Suvažiavimas ir Bankietas

Šiemet Lietuvių Kooperatyvės Spaudos 
ir “Laisvės” Bendrovių suvažiavimas įvyks 
16 d. balandžio (April).

Kiekvienas dalininkas privalo iš anksto 
ruoštis ir būtinai dalyvauti šiame suvažia
vime ir bankiete. O kurie dar nesate dali
ninkais, pasirūpinkite įsigyti Šerų iki su
važiavimui.

Tik už $10.00 įdėlio galite patapti savi
ninkais to didelio lietuvių kooperatyvo, ku
ris teikia Amerikos lietuviams apšvietą.

Varnių 
k*alėjj- *

ponas

tokių invalidų, buvusių. Lietu
vos savanorių, pūdomi 
Lageriuose ir kituose 
muose.—P. B.)

Paskutinis kalbėjo
Domininkas Klinga; jam pra- 
dėsiant kalbėi daugumas išė
jo “parūkyti”; šiuos žodžius 
rašantis irgi išėjo “parūkyti.” 
Baigiant ponui Klingai kalbą, 
keletas smarkiai suriko:— 
“Ura!”

.Pirmininkavo dr. Vencius.
P. Baranauskas.

IšRANDAVOJIMAI
; Pasirandavoja patalpa krautuvei, 
j tinka bile bizniui. Yra prieš naujuo- 
■ sius apartmentus, “Ten Eyck Pro- 

1 jccts.” Stanley Rumšą 203 Maujer 
St., Brooklyn, N. Y (39-41)

šviesus ga-
Tinkamas

Pasirandavoja didelis, 
rų šildomas kambarys, 
vienam arba dviem vyram. Dėl dau
giau informacijų, prašome kreiptis 
po antrašu: 390 Hooper St., Apt. 
7-F, Brooklyn, N. Y. (39-41)

PRANEŠIMAS
Mirus Barry P. Shalins 

(Šalinskui), jo laidotuvių 
įstaigą, graborystę, perima 
Pijus W. Šalinskas su lais- 
n i uotu graborium.

84-02 Jamaica Ave.
Woodhaven, L. I., 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

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

Open Day and Night ■

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night.75c
J -------------

Special Rates per Week
LADIES’ DAYS

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

GENTS’ DĄYS
Wed., Thurs., Fri., Sflt. and 

Sun. all day and night

SKELBKITĖS “LAISVĖJE
4*——

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.

Užvakar, vasario 16, mūsų 
ura patrijotų - tautininkų ini
ciatyva tapo suruošta Piliečių 
Kliube “masinis” Lietuvos 
nepriklausomybės paminėji
mas. šis paminėjimas buvo at
žymėta su kalbomis ir dainų 
prcfe’amėle. Per porą atvejų 
dainavo Tamkiūtės vadovau
jamas choras ir “trijetas”. Su
dainuota Lietuvos himnas ir 
pora liaudiškų dainelių. Dai
navimas išėjo vykusiai.

Kalbas sakė: Lietuvos gen. 
konsulas Budrys, Jonas Valai
tis, (kelias minutes kalbėjo 
Antanas Gudonis apie kokį tai 
“geležinį vilką” ir ginklus}, 
“kapitonas” ponas Petras Jur- 
gėlą ir voldemarininkas po
nas Domininkas Klinga.

Visi kalbėtojai kalbėjo ne 
sulyg esmės, bet sulyg priva
lumo. Kalbėjo apie Lietuvos 
“progresą,” “bujojimą,” apie 
didelę “kultūrą”, nepaprastai 
didelį eksportą (taigi, taigi— 
viską valstiečiai parduoda, o 
patys pasninkauja ir nuo šal
čio dantimis kalena—P. B.).

Konsulas Budrys savo kal
boje laikėsi gana rezervuotai.

Jonas Valaitis ypatingai su 
džiaugsmu pabrėžė apie Kau
no puošnumą, patogų jame 
gyvenimą (ar daug kaimiečių, 
su vyžomis apsiavusių, atva-, 
žiavę į Kauną naudojasi tais 
patogumais?—P. B.) Valaitis 
pažymėjo, kad Lietuvoje kur
suoja moderniškas “ekspresi
nis” traukinys iš Kauno į Klai
pėdą ; juo galima važiuot mau
dytis ir tą pačią dieną grįžti. 
(Kas tokiu traukiniu važinė
ja iš Kauno į Klaipėdą nęau- 
dytis? Gal fabriko darbinin
kai? Gal kaimo artojas? — 
P. B.). Tiesa, Valaitis bent 
vartoja gražią lietuvišką kal
bą—nenuobodu klausytis.

Ponas kapitonas Jurgėla,

bo-didelių užkariavimų mūsų 
čiams reikėjo per šimtmečius 
svetimiems vergauti?—P. B.).

Jurgėla, pasididžiuodamas, 
pasakoja: “Aš kariavau, ko
vojau (prie vyno bonkutės), 
nesigailėjau savo sveikatos ir 
gyvasties. Jeigu aš šiandien 
turėčiau dvi gyvastis, tai vie
ną paaukaučiau Lietuvos la
bui!” (Taigi, kad taip ponas 
būtum, kaip tos dvi sulipę 
dvynukės Siamo seserys, ką 
po Suv. Valstijų cirkus važi
nėja, tai vieną galėtum afie- 
ravoti Lietuvos labui!—P. B.)

Jurgėla toliau sako, kad 
Lietuvos Nepriklausomybės 
išlaikymas 'ir pastatymas Lie
tuvos, kaipo valstybės ant ko
jų, tai tik dėka Lietuvos pir
miesiems kariuomenės savano
riams, kurių daugelis tapo su
žeistais, kitų tik kapai puošia 
Lietuvos laukus; dar kiti liko 
amžinais invalidais (taigi in
validais, ir šiandien daugelis

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-S842

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ii GRILL
Gaminam Valgius Amerikoniško ir 
Lietuviško Stiliaus. <5ia taip pat 
galima gauti Amerikos išdirbimo 

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininkai ’

411 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

Manhattan
264 Grand St.

ž (Kampas
Tel. EVergreen 7-1645

Liquor Store
Brooklyn, N. Y.

Roebling St.) 
License No. L. 886

Tikrai žinokit, Kad
Likerius Reikia Pirkti Patinkamoj Krautuvėj

Perkant Sau Vynus ir

Manhattan Liquor Store

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

Didžiausias Pasirinkimas Visokių Rūšių Gėrimų

53-čias Metinis Balius

Lietuviu 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

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtines ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
£lius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes elevelterio stoties

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

FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St

GERIA

ooklyn “Laisvės” Name

RŪŠIES VALGiaJ

Gaminami Eurojiiško 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.

kaip jau jis pripratęs pasako- 
, ti apie stebuklus, tai šiuo tar
pu ypatingai tuo pasižymėjo.

, Ot, kad buvo lietuviai seniau 
karingi!—“...Vienas tūkstan
tis lietuvių kareivių vis penkis 
tūkstančius ■ rusų ar vokiečių 
tik švilpaudami sunaikinda
vo!” (Jau mažai tuomet trū-

■ ko užkariauti lietuviams visą 
pasaulį! ? ah! Tik, ot, kažin 
kaip ten įvyko, kad po tokių

Rengia šv. Jurgio Draugystė
šeštadienį, Vasario 18 February

GRAND PARADISE BALLROOM
318 Grand Street Brooklyn, N. Y.

PRASIDĖS 6:30 VAK. —ĮŽANGA 40c

Retikevičiaus Orkestrą Grieš Lietuviškus Kavalkus Šokiams 
Kai z o.s Orkestrą Grieš Amerikoniškus Kavalkus Šokiams

• UŽKVIEČIA KOMITETAS
B
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