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Andai “Laisvėje” buvo 
rašyta, kad Sovietų Sąjun
ga buvo pirmutinė valstybė 
pripažinusi Lietuvos nepri
klausomybę. Neveizint to, 
reakciniai katalikų lyderiai 
ją atakuoja ir komunistus 
skelbia esant Lietuvos ne
priklausomybės priešais.
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Siųskime reikalavi
mus pr. Rooseveltui, 
senatoriam ir kon- 
gresmanam nuimt 
ginklų embargo nuo 
Ispanijos respublikos.
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Į tai “Amerikos” red. p. 
Laučka atsako, būk, girdi, 
“Laisvė” apsilenkusi su 

” tiesa. Esą, Vokietija pir
miau pripažino Lietuvos 
nepriklausomybę; ji tai pa
dariusi kovo 23 d., 1918.* * ❖

P-nas Laučka turėtų pa
sigilinti į istoriją ir savo 
klaidą pataisyti.

Kaizerinė Vokietija, pa
minėtąją dieną pripažino 
Lietuvą “sujungta su Vo
kiečių valstybe amžinu, 
tvirtu ryšių santikiu ir san
daromis. ..”

Kitais žodžiais: Kaizeris 
‘'pripažino Lietuvai ne ne
priklausomybę, bet priklau
somybę kaizerinei Vokieti
jai! Ir tų laikų Lietuvos 
Taryba su tuo sutiko!

Ten pat kaizeris pareiš
kė: “Lietuva prisiima dalį 
Vokiečių karo sunkeny
bių...” Vadinasi, Lietuva 
būtų turėjusi mokėti dalį 
Vokietijos karo kontribuci
jų1

Bet įvykusi Vokietijoj re
voliucija tą viską panaiki
no ir Lietuvą išgelbėjo nuo 
tų žabangų, į kuriuos Lie
tuvos Taryba ją buvo įstū
musi. * *

O Sovietų Sąjunga, pri
pažindama Lietuvai nepri
klausomą gyvenimą, ne tik 
iš jos nieko nereikalavo, bet 
dar davė pinigų ir miško. 
Ją pripažino, kaipo lygią 
kitoms valstybę, o ne keno 
nors pastumdėlę.

Keista, kad “Amerikos” 
redaktorius to nemoka su- 
prasti! * * *

4 Šį sekmadienį, Lietuvių 
Piliečių Kliube, Brooklyne, 
įvyksta didelė ir graži lie
tuvių komunistų vakarienė 
arba bankietas.

Prašau visus gerus prie- 
telius ir draugus dalyvauti. 
Savo atsilankymu, jūs ne 
tik gražiai pasižmonėsit, 
bet ir paremsit tą prakilnų 
judėjimą, kuris neša pasau
liui laimingą gyvenimą.* * *

4 Kai man atneša telegrafo 
kompanijos berniukas tele
gramą, beveik visuomet nu
sigąstu ir nenoriu jos at- 

« plėšti: manau, kas nors jau 
bus miręs.

Pereitą trečiadienį, pa
vyzdžiui, gaunu telegramą 
ir mąstau: jau kas nors 
blogo bus nutikę kur nors. 
Bet apsirikau.

“ši paroda turi visko. 
Verta pamatyti. Norėtum, 
kad jūs patys ją pamatytu
mėt.”

Pasirašo: Onutė, Marytė 
ir Ksavera (d-gė Karosie- 
nė). * * * X

Tai buvo linksmas surpri- 
zas. Pasirodo, kad mūsų 
Kalifornijos draugės veikė
jos apsilankė tik ką atida- 

a rytoj San Francisco Pasau
linėj Parodoj ir ten būda-

VALDŽIA PRIPAŽĮSTA CIO UNIJĄ Francija Pripažinsian 
VAGONU DARBININKAM; PANAIKINA t; p 'nrn ’ValrFia’
FEDERACINE ™PANIŠKĄ LINIJELĘ padienio

Šalies Darbo Santikiu Komisija Įsako Bosam Pilnai Atsiteisi 
Nuskriaustiem CIO Rėmėjam ir Sugrąžint Tūkstančiui 

Darbininką Duokles, Išrinktas Darbo Federacijai
Washington. — Valdiška 

šalies Darbo Komisija pa
naikino sutartį tarp Mount 
Vernon, Ill., vagonų kom
panijos ir Darbo Federaci
jos vietinės Vagonų Statė- 
jų Unijos, ir paliepė kom
panijai pripažint vien tik 
CIO Vagonų Darbininkų 
Uniją; o jinai yra dalis Ge
ležies, Plieno ir Skardos 
Darbininkų Susivienijimo, 
priklausančio prie CIO. Šis 
valdiškos komisijos įsaky
mas paliečia 1,000 darbinin
kų.

Komisija parodo, kad 
1937 m. birželio 15 d. dide
lė dauguma tų darbininkų 
reikalavo CIO unijos; bet 
bosai to nepaisė, ir už dvie
jų mėnesių sauvališkai pa
darė kontraktą su federa
cine unija, kuri bosaujama 
pačių fabrikantų. Kompa
nija atsisakė vesti derybas 
su bendrais CIO darbinin
kų atstovais ir tuom sulau
žė Šalies Darbo Santikiu 
Įstatymą, kaip pareiškia 
valdžios komisija.

Todėl ši komisija dabar 
patvarkė: panaikint fede- 
racinę-bosišką unijėlę; su
teikt CIO unijai vienintelę 
visų darbininkų atstovybę; 
atsiteist 76-šiem darbinin
kam, kurie buvo pavaryti 
už rėmimą CIO unijos ar 
kurie buvo laikinai dėl to 
paleisti arba kurie buvo į 
prastesnį darbą dėlei to pa
statyti. Visiem tokiem kom
panija turi užmokėti už su
gaišintą laiką arba už pra
rastą bei numuštą uždarbį 
ir pašaukt juos atgal į dar
bą.

Be to, kompanija turi at- 
mokėt visiem darbininkam 
duokles, kurias bosai ati
traukė nuo jų algų ir mo-

CAL. GUBERNATORIUS 
DARBUOJAS IŠLAIS

VINT BILLINGSĄ

San Francisco, Calif. — 
Gubernatorius Olson krei
piasi į valstijos aukščiausią 
teismą paliuosuot politinį 
kalinį Billingsą, T. Moo- 
ney’o draugą.

mos, sumanė man šposą iš
kirsti, turbūt nujausdamos, 
kad telegramos man nela
bai patinka.

* * *
Greit ir mes, rytiečiai, 

turėsime savo parodą: jį 
atsidarys balandžio 30 d. 

kėjo federacinei unijai, 
kaip narinius unijistų mo
kesčius. Tai kompanija tu
rės atmokėt jiems bent 12 
tūkstančių dolerių kaip ne
teisingai iškolektuotų iš jų 
duoklių.

Kompanija ir Darbo Fe
deracijos vadai keikia tokį 
sprendimą; valdiškos Darbo 
Komisijos ir žada kreiptis 
į teismus, kad panaikintų 
tą sprendimą.

Keli Neatsargūs Piktadario žodžiai Atidarysią Kalėjimo Duris 
Nekaltam Philadelphiečiui, Nuteistam Visą Amžių Kalėt

Philadelphia, Pa. — Pora 
savaičių atgal policijos ka
pitonas J. F. Ryan nušovė 
gatvėje žmogžudį plėšiką 
Jack Howardą. Paskui, de
tektyvam betyrinėjant jo 
sėbrus, tapo suimtas Ru
dolph Sheeler, ir prisipaži
no, kad jis sykiu su Howar- 
du dalyvavo nušovime po
licininko J. T. Morrow ir 
užpulto apiplėšt J. R. Can- 
hamo, 1936 metais. O tiedu 
plėšikai iš Canhamo telai- 
mėjo tik 25 centus.

Bet už tą dvigubą žmog
žudystę buvo įkalintas iki 
gyvos galvos nekaltas jau
nuolis silpnaprotis C. H. 
Bilger, 21 metų amžiaus.

DAUGELIS KARDINOLŲ 
PAGEIDAUJA NEITA- 

LIŠKO POPIEŽIAUS
Vatikanas. — Quebeco 

kardinolas Villeneuve, iš 
Kanados, ir eilė kitų kardi
nolų iš demokratinių šalių 
nori, kad nauju popiežium 
būtų išrinktas neitalas. 
Kardinolas Villeneuve sako, 
jog išrinkimas kitataučio 
išeitų naudai pačios katali
kų bažnyčios abelnai.

Per paskutinius 400 metų 
buvo vien italai popiežiai; 
tai ir susidarė nuomonė, 
ypač tarp protestonų, kad 
italai valdo visą katalikų 
bažnyčią.

Dabartinė Kardinolų Ko
legija, kuri rinks popiežių, 
susideda iš 35 italų ir 27 
kitataučių kardinolų. Tai 
rinkimų kozyrės yra italų 
rankose.

Mussolinis darbuojasi, 
kad vėl italas būtų pasodin
tas ant “šventojo tėvo” sos
to, ir ne bile koks italas, ale 
palankus fašizmui.

Paryžius. — 50 kai rujų 
atstovų Franci jos seime pa
sirašė reikalavimą, kad sei
mas tuojau imtų svarstyt 
pasinešimą valdžios, norin
čios tuojaus pripažint gene
rolą Franco valdovu Ispa
nijos.

Bet ministeris pirminin
kas Daladier iš anksto, 
slaptai užsitikrino, kad dau
guma dešiniųjų ir “viduri
nių” seimo atstovų balsuo
tų už gen. Frenco ‘valdžios’ 
pripažinimą.
, Kas 1 a b i a u s ia spiria 
Franci jos valdovus pripa-

Detektyvai tada smurtu 
privertė Bilgerį “prisipa
žint,” bet laike teismo Bil- 
geris atšaukė tą ‘išpažintį.’ 

Kad Bilgeris nekaltai nu
teistas, tai dabar liudija 
pats Sheeler. Jis tvirtina, 
kad jo sėbras Howard nu
šovė Morrowa ir Canhamą.

Bet įdomu, kaip buvo 
Sheeler priverstas prisipa
žint dalyvavęs tose žmog
žudystėse ir išteisint įka
lintąjį Bilgerį.

Išsiplepėjo
Brooklyno detektyvų in- 

s p e k t or i u i M. McDer- 
mott’ui dveji metai atgal 
vienas biznierius iš Syra
cuse miesto papasakojo ši
tokį nuotikį:

Man, girdi, automobiliu 
bevažiuojant per Rahway, 
vienas nervuotas vyrukas 
pasiprašė pavėžint jį. Jis 
sakė apleidžiąs Philadelphi- 
ją todėl, kad turėjęs nesma
gumų ten su policija: buvę 
susišaudymų.

Aš pamaniau, sako tas 
biznierius, kad vyrukas tik 
giriasi ir didžiuojasi smar
kumu. Ale kai, galop, jis 
lipo laukan iš automobilio, 
ir pasikėlė jo švarkas, aš 
pamačiau revolverio ranke
ną bekyšančią iš jo kiše- 
niaus.

101 METŲ SENĖ IŠMETA 
VEIDRODŽIUS Iš 

SAVO NAMŲ

London.'—Liza Kirkienė, 
101-nų metų amžiaus, paša
lino visus veidrodžius iš sa
vo namų. Jai perdaug liūd
na matant, kaip ji dabar 
atrodo. “Man patinka prisi
mint, kaip aš pirmiau atro
džiau,” sako jinai, “bet ne 
kaip dabar atrodau.” 

žint generolą Franco, tai 
Anglijos vyriausybė. Anglų 
premjeras Chamberlain į- 
kalbinėja Franci j ai, kad 
jeigu jūs pripažinsite gen. 
Franco valdžią, tai mes 
“padėsime” Francijai atsi- 
laikyt prieš Mussolinį, kuris 
grūmoja Franci jos koloni
joms.

Visi kapitalistinės spau
dos pranešimai lemia, kad 
Franci jos vyriausybė apie 
ateinantį pirmadienį jau 
pripažins generolą Franco 
Ispanijos valdovu.

Dabar brooklyniškis de
tektyvų komandierius Mc
Dermott prisiminė to biz
nieriaus pasakojimą. Biz
nierius buvo pašauktas, at
skrido lėktuvu iš Syracuse 
į Philadelphia ir pamatęs 
areštuotąjį Sheelerį, patvir
tino: “Taip. Čia yra tas 
pats vyrukas, kurį aš vėži
nau dveji metai atgal.”

Akivaizdoj šio liudininko, 
Sheeleris jau negalėjo išsi
sukt, prisipažino dalyvavęs 
dviejose viršminėtose žmog
žudystėse, ir pasakė, kad 
Bilgeris visai nekaltai bau
džiamas už Sheelerio-How- 
ardo piktadarystes.

AGITAVO IŠRINKT NEITA- 
LA POPIEŽIŲ; UŽ TAI 

AREŠTUOTAS
Vatikanas. —Pranešama, 

kad Italijos fašistai arešta
vo Egilbertą Martire, žymų 
katalikų veikėją, už tai, kad 
jis skleidė propagandą iš
rinkt nauju popiežium ne- 
italą. Martire yra Italijos 
“seimo” atstovas.

Fašistų valdžia slepia, 
kad jis suimtas už reikala
vimą neitališko popiežiaus; 
todėl paskleidė girdus, kad 
Martire areštuotas už kokį 
tai veikimą prieš Mussoli- 
nio režimą.

“ŠUNIM IR LENKAM” 
NAZIAI UŽDRAUDĖ ĮEIT

Danzig, vas. 24.—Vokie
čiai naziai iškabino plaka
tus ant Danzigo Technolo
gijos Instituto, kad čion 
“Uždrausta Įeit Šunims ir 
Lenkams.”

Dover, Del. — Valstijos 
seimeliui įnešta įvest religi
jos mokybą viešose mokyk
lose.

MATO, KAD GALI NETEKT KLAIPĖDOS 
-NAZIAI NORI BALSUOT GRĄŽINT 

KLAIPĖDĄ VOKIETIJAI
Šventosios Uosto Statymas Reiškia Lietuviu Pasiryžimą 

Išlaikyt Ekonominę ir Politinę Nepriklausomybę nuo 
Vokietijos—Tai Atsakymas ir Naziškam Voldemarui

Varšava.—Lietuva smar
kiai darbuojasi išsibūdavo! 
naują garlaiviams uostą 
prie Šventosios upės žiočių. 
Ši upė įplaukia į Baltijos 
Jūrą arti Latvijos sienos. 
Iki šiol ten buvo tik žvejų 
prieplaukos kaimelis.

Lietuvos vyriausybė ma
to, kad gali netekt Klaipė
dos uosto, ir ruošiasi jo vie
ton įsitaisyt Šventosios uos
tą.

Bet leiskime, kad Klaipė
da dar tūlą laiką ir pasilie
ka Lietuvos rankose; ale 
kad jos naziai taip trukš- 
mauja ir daro priešingus 
Lietuvai žingsnius, tai Lie
tuva, turėdama Šventosios 
uostą, galėtų jiems atsiteist 
—nukreipt užsieninę, laivi
nę prekybą iš Klaipėdos Į 
Šventąją.

(Šventosios uosto steigi
mas gali tarnaut ir kaip at- 
sakymas voldemarinin- 
kams, kurie taip veikia, kad 
Lietuva turėtų likt ekono
miniai ir politiniai priklau

Sovietai Užbaigė Naują 
Karo Laivą; Kuria 

Galingą Laivyną
Maskva. — Sovietai pa

statė naują karo laivą, bet 
neskelbia nei jo dydžio, nei 
apginklavimo, nei vardo, 
nei statyklos, kur jis pabu- 
davotas.

“Tuzinai fabrikų gamino 
reikalingas tam karo laivui 
dalis ir įrengimus,” rašo 
“Izviestija”, “ir tokio laivo 
pastatymas liudija apie 
technikinį mūsų šalies su
brendimą.”

Sovietų laivyno komisa
ras M. P. Frinkovski pa
reiškė, jog Sovietų Sąjunga 
statydinasi didelį, galingą 
karo laivyną, atsiliepdama 
“į šėlstančias ginklavimosi 
lenktynes kapitalistiniuose 
kraštuose.”

VENGRIJA AREŠTAVO
500 NAZIŲ VADŲ

Budapest, Vengrija, vas. 
24. — Valdžia suėmė 500 
vengriškų nazių vadų ir pa
siuntė juos į koncentracijos 
stovyklas.

Areštuodama nazius, ta- 
čiaus, Vengrijos valdžia pa
reiškė, kad jinai laikosi Ro- 
mos-Berlyno ašies, ir įstojo 
į Vokietijos - I tali jos-Japo- 

soma nuo Vokietijos nazių, 
jeigu Voldemaras su savo 
šalininkais pastvertų Lietu
vos valdžią į savo nagus.)

Lietuvos valdžia paskuti
niais mėnesiais padarė di
džiausių nuolaidų Klaipė
dos naziams vokietinin
kams, bet jiem vis negana. 
Jie trukšmauja prieš patį* 
Klaipėdos statutą (konsti
tuciją), nors tas statutas 
teikia jiem labai plačias sa
vivaldybės teises.

Naujas Klaipėdos seime
lis išrinktas pernai gruo
džio 12 d., bet naziai vis ati
dėlioja jo sušaukimą. Tai 
manoma, kad jie sušauks tą 
seimelį gegužės 1 d., kurią 
hitlerininkai p a s i s a vino 
kaip “nazių šventę,” ir tada 
demonstratyviai reikalaus, 
kad Lietuva duotų jiem pa
daryt visuotinus balsavi
mus Klaipėdos krašte ir pa
sirinkt, ar tie naziai nori 
sugrąžint Klaipėdą Vokieti
jai ar dar palikt ją Lietu
vos ribose.

Franco Renka Maistą 
Madridui, Lyg Jau 

Būtų Jį Užėmęs
Burgos, Ispanija. — Ge

nerolas Franco atsišaukė, 
kad fašistų valdoma Ispani
jos dalis aukotų maisto pro
duktus Madridui. Jo reikė
sią madridiečiam, kada fa
šistai užimsią tą senąją Is
panijos sostinę.

Bet kol kas fašistai dar 
nėra padarę nė pradžios 
dėlei užėmimo tos respubli- 
kiečiu tvirtumos.

SMARKIOS LENKŲ STU
DENTŲ DEMONSTRACI

JOS PRIEŠ NAZIUS

Varšava, vas. 24. — Keli 
tūkstančiai lenkų studentų 
iš keturių universitetų ir 
kolegijų rūsčiai demonstra
vo prieš Vokietiją. Maršavo 
apgult Vokietijos ambasa
dą, bet raita ir pėsčia poli
cija juos išblaškė. Studentai 
demonstravo ypač todėl, 
kad vokiečiai taip niekina 
lenkus Danzigo krašte.

ORAS
šeštadienį šaltoka ir gied

ra.

nijos sąjungą prieš Komu
nistų Internacionalą, atseit, 
prieš Sovietus.
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Šaukdami prieš Komunistus Jie 
Plėšia Žmones

Dabar yra madoj šaukti prieš komu
nistus ir ant jų versti visą bėdą. Troc- 
kistai drasko darbininkų judėjimą, o kai
čią bando versti ant komunistų. Taip yra 
ir pasaulinėj politikoj.

Japonijos imperialistai užpuolė Man- 
džuriją 1931 metais šaukdami, kad jie 
ją “gelbsti nuo komunistų.” Kapitalisti
nės demokratinės valstybės leido Japo
nijai “padaryti tvarką” ir paskui pačios 
gavo iš Mandžu rijos išspirti. Japonija 
1937 metais užpuolė ant Chinijos vėl po 
obalsiu, kad ji ją gelbsti “nuo komunis- . 
tų”. Francijos, Anglijos ir Jungt. Vals
tijų imperialistai, kurie Chinijoj turėjo 
setlementus, didelius plotus ir vedė biz
nį, nieko nedarė. Japonija pavergė di
delį Chinijos plotą ir dabar varo laukan 
anglus, francūzus ir amerikiečius ka
pitalistus, siekia atimti nuo jų setlemen
tus.

Hitleris užpuolė Austriją, kad “išgel
bėti nuo komunistų”. Jis ją pavergė ir 
prijungė prie naziškos Vokietijos. Hit
leris užpuolė Čechoslovakiją, kad “iš
laisvinti vokiečius iš po komunistų prie
spaudos”. Čechoslovakija sumėsinėta, 
sudraskyta ir paversta į Hitlerio kolo
niją. Mussolinis ir Hitleris užpuolė Is
panijos liaudį, kad ją “išgelbėjus nuo 
komunistų”, nors ten visai valdžioj ko
munistų nebuvo. Jie pasiėmė Ispanijos 
kolonijas Afrikoj, pagriebė salas, pri
steigė ten karo laivams ir orlaiviams ba
zių, įsigalėjo Ispanijoj ir tuo sudarė di
delį pavojų Anglijos ir Francijos susi
siekimo keliams su jų kolonijomis.

Mussolinis ir Hitleris ruošiasi karui, 
ginkluojasi, muštravoja milionines ar
mijas ir tą pridengia “kova prieš komu
nizmą”. Hitleris šaukia apie puolimą ant 
Sovietų Ukrainos. Bet tuo pat kartu jis 
ir Mussolinis apsupo iš trijų pusių Fran
ci ją, prišliaužė prie Francijos Tunisijos, 
Algerijos ir kitų kolonijų Afrikoj. Pri
statė didelių kanuolių Ispanijos Morok- 
koj ir pietų Ispanijoj, kad iš ten galėtų 
užpulti Gibraltaro perlają ir išgrūsti 
anglus, įsigalėjo ant Ispanijos Kanariš- 
kų salų, kad iš ten galėtų pulti Anglijos 
ir Francijos laivus, plaukiančius vakarų 
pusė Afrikos. Mussolinis įsitvirtino Ethi- 
opijoj ir prie pietinio įplaukimo į Raudo
nąsias Jūras, kad nukirtus Anglijai su
sisiekimą su Indija, jis įsigalėjo Balea- 
res salose ir šaukia “Mare Nostrum”, 
siekdamas Viduržemio Jūrą paversti į 
savo ežerą.

Kaip giliau pastudijuoji, kokia buvo 
Europoj padėtis prieš metus laiko ir ko
kia ji yra dabar, tai aiškiai matai, kad 
Francija ir Anglija nustojo daug pozi
cijų, susilpnėjo, o tuo kartu Italijos ir 
Vokietijos fašistai užkariavo naujas po
zicijas, strategines vietas, prisirengė 
tigriškam šokimui, pasiruošė karui. Ir 
visa tai įvyko tik todėl, kad Anglijos ir 
Francijos valdonai vedė ne tik mažųjų 
tautų, bet ir savo krašto išdavystės po
litikų. Todėl, kad Anglijos ir Francijos 
valdonai bijojo demokratinio nusistaty
mo savo žmogių, kad jie visaip pataika
vo Vokietijos ir Italijos fašistams. Ir tik 
todėl, kari jie’ bijojo Sovietų Sąjungos 
vardo pakilimo, jos autoriteto, bandė ją 
ignoruoti Austrijos, čechoslovakijos, 
Ethiopijos ir kitais klausimais. Neapkęs
dami Sovietų tvarkos, anglai tiesiai kur
stė Hitlerį prieš rytus, bandė nukreipti

jo smūgius į rytus, o tas, tartum vaikus 
bevydamas, garsiai šaukė: “Drang nach 
Osten!” (Žygiuoti į Rytus!).

• Mes žinome, kad Vokietijos, Italijos 
ir Japonijos fašistai baisiai neapkenčia 
Sovietų Sąjungą, tą naują pasaulį, kur 
sparčiai budavojamas socializmas, kur 
išnaikintas žmogaus žmogumi išnaudo
jimas. Mes žinome, kad jie prie kiekvie
nos progos bandytų užpulti darbininkų 
ir valstiečių šalį, pavergti ją, pasiglemžti 
jos didelius turtus. Bet mes taip* pat ži
nome, kad Sovietų Sąjunga nuo pat savo 
įsikūrimo gyvuoja ne iš loskos kapita
listinio pasaulio! Ji gyvuoja todėl, kad 
mokėjo apsiginti, užpuolikus sumušti ir 
išvyti.

Mes žinome, kad dabar Sovietų Są
junga turi galingą Raudonąją Armiją, 
Raudonąjį Laivyną, Orlaivyną, industri
ją, kuri jos armiją aprūpina karo tech
nika. Tą žino ir priešai. Japonijos plėši
kai jau kelis kartus bandė Sovietų stip
rybę ir kiekvienu kartu buvo sumušti.

Žino tą Italijos ir Vokietijos fašistai. 
Jie tykodami, kaip pasiutę šunes, už
puolimui ant Sovietų žemės, tuo pat kar
tu šaukia prieš ją, ginkluojasi ir plėšia 
ten, kur jiems pigiai tas atseina, kur jie 
nesutinka pasipriešinimo.

Ir kaip tik Japonija, Italija ar Vo
kietija ruošiasi prie kokios naujos avan
tiūros, užpuolimo ant silpnesnio kaimy
no, taip jos garsiau pradeda šaukti apie 
puolimą ant Sovietų Sąjungos ir imasi 
provokacijų. Mums atrodo, kad dar il
gai išdavikišką Anglijos ir Francijos 
“demokratiją” fašistiniai karo agreso
riai bevys tokiomis pasakomis ir tuo 
kartu draskys mažesnes Europos val
stybes. O galų gale spjaus į veidą Fran- 
cijai ir Anglijai.

Reikėtų būti naivam, kad nesuprasti 
to, kiek pas Vokietijos nazius yra troš
kimo atkeršyti pereito Pasaulinio Karo 
laimėtojams — Franci jai ir Anglijai, 
kiek pas juos yra noro atsiimti buvusias 
Vokietijos kolonijas ir pavergti naujus 
kraštus.

Mussolinis šaukia, kad po pereito karo 
Francija ir Anglija jį “apgavo”, kad jos 
nedavė Italijai tai, ką buvo pažadėję už 
pagelbą kare prieš Vokietiją ir Austro- 
Vengriją.

Jungtinėse Valstijose yra daug fašis
tinio—hearstinio nusistatymo politikų, 
kurie taip pat atbulai protauja. Tolimuo
se Rytuose jie jau bent 10 metų laukia 
didelio karo tarpe Japonijos ir Sovietų 
Sąjungos. Jie mano, kad jeigu Sovietai 
sumuštų Japoniją, tai tada Wallstryto 
kapitalistai vėl turėtų liuesas rankas 
Chinijoj, nes Japonija nesudarytų pavo
jaus, o jeigu ir Japonija laimėtų, tai ji 
ant tiek išsieikvotų, kad turėtų Wall
stryto prašyti finansinės pagelbos ir 
tiems ponams nusileisti.

Europos klausime jie trokšta fašistų 
įsigalėjimo. Tai jie palaiko prieš Ispani
jos liaudį embargo, tai jie sukėlė skan
dalą prieš statomus karo lėktuvus Fran- 
cijai ir Anglijai, tai jie puola Roosevel- 
to administraciją ir naują dalybą.

Sovietų sąjunga gatava padėti demo
kratijai ir mažoms tautoms apsiginti 
nuo karo agresorių, bet kol kas demo
kratinės šalys vaidina dviveidišką rolę 
ir už tai pačios skaudžiai moka.

Kas Šaukia “Heil Hitler”?
Kadaise “Naujienos”, norėdamos pa- 

šmeižti komunistus, rašė, būk, girdi,x jei 
tarp Sovietų Sąjungos ir nazių Vokieti
jos bus pagerinti prekybos santykiai, tai 
komunistai turėsią šaukti “Heil, Hitler.”

Mes tuomet nurodėme, jog “Naujie
nos” nesąmonę rašo, šitaip sakydamos. 
Dabar tegu skaitytojas atydžiai paskai
to sekantį “Lietuvos Žiniose” (iš vas. 1 
d., 1939 laidoj) pranešimą iš Stockholmo, 
Švedijos:

“Šiomis dienomis įvykusiame Švedijos 
parlamento posėdyj socialdemokratas, 
mokyklų inspektorius Brandtas, kandi
datu Nobelio taikos premijai gauti pa
siūlė kanclerį Hitlerį. Kad šitokio jo pa
siūlymo jo draugai nepalaikytų išdaiga, 
visu rimtumu jis išdėstė savo pasiūlymo 
motyvus. Tuos pačius motyvus jis nu
siuntė ir Oslo taikos premijos komisijai. 
Brandtas yra senas socialdemokratų vei
kėjas ir pirmųjų parlamento rūmų na
rys.

Brandtas mano, kad Hitleris tikrai

Ko Jie Ištiesi! Nori?
^Amerikos Lietuvių Kon

grese iškilo labai svarbi 
problema. O ji iškilo todėl, 
kad mūsų draugai socialis
tai užsigeidė Kongreso ta
rimus laužyti, arba su jais 
nebešiskaityti. Dar kas blo
giausia, kad, pasiteisinimui 
savo žygių, jie visaip kaip 
priekabiauja prie komunis
tų. Patys muša ir patys rė
kia. Tai ir negražu ir ne
padoru. Jų toks nusiteiki
mas, aišku, neša Kongre
sai nesusipratimus ir truk
do jo darbą.

• Sakėme, kad draugai so
cialistai nebesiskaito su 
Kongreso tarimais.
p Kuriais tarimais? Pažiū

rėkime.
/J Savo steigiamajam suva
žiavime 1936 metais Kon
gresas nutarė visais ameri
kiečiams lietuviams priei
namais būdais gelbėti Lie
tuvos žmonėms atsteigti de
mokratinę santvarką. Dėl 
to tarimo, kol kas, tarpe 
mūsų ir socialistų ginčų ne
kyla. Visi susitariame, kad 
Lietuvai reikia demokrati
nes santvarkos.
jBet ar tik tiek Kongre

sas yra nutaręs ir ar tik 
tame jis yra pasibrėžęs Lie
tuvos žmonėms padėti?. Se
kant “Naujienas” ir “Kelei
vį” ir socialistų žygius 
Kongreso organizacijose, 
atrodo, jog tiktai tiek ir 
tiktai tame. Tačiau iš tikrų
jų ne taip yra.

r Juk visi atsimename Am
erikos Lietuvių Kongreso 
1938 metų vasarą įvykusią 
Scrantone konferenciją. Jo
je aktyviai dalyvavo minė
tu laikraščiu redaktoriai.C- c

Aktyviai jie dalyvavo ir 
konferencijos tarimuose.

O Scrantono konferencija 
Kongreso programą gero-

priešino. Tai buvo vienbal
siai padarytas tarimas. Tai 
faktas.

V Kas svarbiausia, kad 
Scrantono konferencijoje 
nei Grigaitis, nei Michelso- 
nas nestatė Lietuvai jokių 
sąlygų. Jie tada nesakė, kad 
Lietuvos nepriklausomybę 
mes ginsime tik tada, kada 
jos vyriausybė bus demo
kratinė. Ir konferencija jo
kių sąlygų nestatė. Stačiai, 
atvirai ir griežtai pasisakė 
už nepriklausomybės gyni
mą. Savo rezoliucijoje “Pa
dėtis Lietuvoje ir Amerikos 
Lietuvių Kongreso Uždavi
niai” Konferencija sako:
j/Amerikos Lietuvių Kon

gresas griežtai pasisako už 
gynimą Lietuvos nepriklau
somybes, už teikimą viso- 
kiariopiausios pagelbos Lie
tuvos žmonėms nepriklau
somybę ginti. Jis taip pat 
pasisako, jog Vilnius ir Vil
nija yra Liet, ir privalo būt 
Lietuvai grąžinta. Mes sto
vime su visa Lietuvos liau
dimi josios kovoje išlaikyti 
nepriklausomybę ir kovoje 
už Vilniaus ir Vilnijos išlai
svinimą. ..
^Rezoliucija baigiasi šiais 

šūkiais:
^Tegyvuoja Lietuvos ne

priklausomybė !
^Tegyvuoja demokratija 

Lietuvoje!
j Tegyvuoja Amerikos Lie

tuvių Kongresas!
Taigi, Brooklyno socialis

tai laužė Scrantono Konfe
rencijos tarimus, kai jie no
rėjo pravesti rezoliuciją, 
kurioje bandoma pravesti 
linija, jog Kongresas rems 
Lietuvą tiktai tada, kada ji 
turės demokratinę vyriau
sybę. Šitą Scrantono kon
ferencijos tarimą laužo ir 
tie socialistu laikraščiai,

dalyko. Priėjo net prie to, 
kad šituo rezoliucijos saki
niu išaiškino komunistų pa- 
simojimą Lietuvai įpiršti 
Sovietų Sąjungą, nors viso
jo rezoliucijoje jokia ypa
tinga valstybė nėra suminė
ta. Tai juk plauko skaldy
mas ir priekabių j ieškoji
mas.
/Panaši, gal dar įdomesnė, 

istorija su New Jersey val
stijos skyriaus konferenci- 
ja.yTbs konferencijos rezo
liucija sako, kad skyrius 
stoja,

“kad Lietuvos valdžia, iš
laikymui Lietuvos nepri
klausomybės dėtųsi su tom 
valstybėm, kurios bendrai 
kovoja prieš agresorius, 
mažųjų tautų smaugikus- 
neprietelius.”

Kas blogo šioje rezoliuci
joje? Nieko. Už ją balsuos 
kiekvienas, kuriam ištikru-1 

i jų rupi Lietuvos nepriklau
somybės išlaikymas.

Bet kaip šią rezoliuciją 
pasitiko mūsų broliai socia-

mybės apsaugojimui Lietu
va privalo kooperuoti su to
mis tautomis, kurios gina 
taiką nuo fašistinių ir mili
taristinių agresorių.

Pasakyta aiškiai ir sto
rai. Čia pasakyta tas pats, 
kas pasakyta Brooklyno ir 
New Jersey konferencijų 
rezoliucijose.

Tai kas iš tiesų laužo 
Kongreso tarimus? Kas iš- 
tiesų Kongrese veda ardy
mo darbą? Tai visa daro 
draugai socialistai. Prašo
me faktais parodyti, kur ir 
kada komunistai iškrypo iš 
Kongreso rezoliucijų ir ta
rimų ?

Šį klausimą statau “Nau
jienų” ir “Keleivio” redak
toriams su geriausiais no-* 
rais. Jeigu bus įrodyta, kad 
mes komunistai kur nors 
iškrypome iš Kongreso pa- 
sibrėžtų uždavinių, mes su
tiksime klaidą pataisyti at
virai ir viešai. To paties 
mes reikalaujame ir iš so
cialistų pusės. Aš čia paro
džiau, kaip ir kur jie laužo 
Kongreso tarimus. Tegul 
jie pataiso savo klaidą. 
''/Mums rūpi Kongreso vie-

listai? Pirmiausia, žinoma, 
Brooklyno trockistų “N. 
G.” visą rezoliuciją su dum
blu sumaišė ir New Jersey/! nybė ir bendras darbas su 
skyrių pasmerkė. socialistais. Tiktai atvirai

Kas liečia mane, visai ne- ir faktais kalbėdami mes*

kai praplėtė. Apie tai visai. kurie savo brooklyniškių 
nebenori prisiminti broliai j kolegų tuos žygius palaiko.
socialistai. Jie tiesiog igno
ruoja Scrantono konferen
cijos tarimus ir rezoliuci
jas. O tos rezoliucijos taip 
pat svarbios ir taip pat vi
siems Kongreso dalyviams 
privalomos, kaip ir Cleve- 
lando suvažiavimo.
Lietuvos Nepriklausomybė 

Ir Am. Liet. Kongresas
v Scrantono konferencija 

svarstė Lietuvos nepriklau
somybės reikalus. Ji priė
jo išvados, kad Kongreso 
uždaviniuosna reikia įdėti 
Lietuvos nepriklausomybės

Ar Lietuvai Kooperuoti 
su Kuo nors?

Dar vienas yra svarbus 
klausimas, tai yra, dar vie
nas svarbus Scrantono kon
ferencijos nutarimas, kurį 
visai pamiršo broliai socia
listai. Taipgi pamiršo ne 
tik “Naujienos,” bet ir “Ke
leivis.”

'iKai Brooklyno skyriaus 
konferencija savo rezoliuci
joje pasakė, kad “taipgi bū
tų naudinga Lietuvai dides
nė kooperacija ir su kito
mis tautomis, kurios kovoja

sitikėjau, jog ir So. Bosto
no “Keleivis” tuo pačiu ke
liu nuvažiuos. Bet nuvažia
vo—labai negražiai ir pik
tai nudardėjo. Vasario 22 
d. “Keleivyje” Michelsonas 
prieraše po ta rezoliucija 
šaukia:

“Čia aplinkiniu keliu pa
sakyta, kad Lietuva dėtųsi 
prie Sovietų Sąjungos. Tai 
jau yra kišimas komunistų 
politikos į Amerikos Lietu
vių Kongresą. Dėl šitokios 
propagandos skilo konfe
rencija Brooklyne, o dabar 
jau New Jersey valstijoje 
tas ardymo darbas veda
mas. Toliau mes šito neto
leruosime ...”

Matote, ir “K.” redakto
rius įkiša rezoliucijon tai, 
ko joje nėra, ir paskui ata
kuoja komunistus. Taip el
gtis juk neleistina. Ištiesų, 
tokios taktikos tai jau jokiu 
būdu nebegalima toleruoti.

Būtų galima daug kas 
dar pasakyti dėl šito “K.” 
redaktoriaus išsišok imo. 
Bet ne tas mums čia rūpi. 
Mums rūpi parodyti, kas iš
tiesų Kongresai! svetimą 
politiką kiša ir ardo Kon
greso darbą.

Ką gi tuo klausimu pasa
kė Scrantono konferencija? 
Ar sakė ką nors?

Taip, sakė. Scrantono

susikalbėsime, išrišime ne
susipratimus ir draugiškai 
sugyvensime. Bet jei to ne
bus prisilaikoma, tai, žino
tina, paties “Keleivio” žod
žiais, sunku bus tokią pa
lietį toleruoti.

A. Bimba.

Pavarytas Banko Tarnauto
jas Šoko Žemyn, Užsimušė

Hartford, Conn. — Pa
leistas iš darbo H. M. Muel
ler, banko tarnautojas, at
sistojo ant jo palangės apie 
60 pėdų nuo gatvės ir taikė
si nušokt žemyn. Suspito 
aplink žmonės ir pašaukė 
gaisrininkus; bet kaip tik 
gaisrininkai pradėjo statyt 
kopėčias nuimt Muellerį, jis 
šoko žemyn ir užsimušė.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Ten Kalbėjusiam, Elizabeth, 

N. J.—Tamstos raštelis liečia? 
tik tamstą ir tamstos įvardin
tą asmenį. Jame nieko nėra 
visuomeninio. Be to, net sa
vo vardo-pavardes redakcijos 
žiniai nepaduodate, be ko ne
žinome, su kuom turime rei
kalą. Netilps.

Klausimai ir Atsakymai
gynimą. Tas tiesa, kad ko
munistai pasiūlė šitą užda
vinį įnešti į Kongreso pro
gramą, bet socialistąi nesi-

prieš nazių siekimus,” tai 
tie laikraščiai pasmerkė 
konferenciją. Girdi, tai ki
šimas Kongresai! svetimo

konferencija savo rezoliuci
joje “Dėl Lenkų Ultimatu
mo Lietuvai” pasakė.:

Todėl savo nepriklauso-

Klausimas
Gerb. Redakcija!

Prašau duoti man atsa
kymą per “Laisvę,” ar ga-

trokštąs taikos ir savo taikingus norus 
parodęs praėjusių metų rugsėjo mėne
sio dienomis. Austriją ir Zudetiją jis 
prijungęs be karo, vadinasi, taikingomis 
priemonėmis. Hitleris esąs be reikalo ir 
neteisingai apšaukiamas karo ruošėju. 
Be to, gavęs taikos premiją, jis stengtų
si ateityj tą premiją pateisinti ir tokiu 
būtu pasitarnausiąs taikai. Karo ir tai
kos klausimas priklausąs nuo Hitlerio 
norų ir įsitikinimų; į jį esančios atkreip
tos viso pasaulio akys. Tad Hitleriui pa
skirta premija būsianti panaši į taikos 
kyšį. Jo knyga ‘Mein Kampf’ esanti tiek 
pat taikinga, kiek biblija ar evangelija. 
Palaikydamas savo pasiūlymą, jis įrodi
nėjimų nesigailėjo.

“Oslo komitetas, gavęs šį pasiūlymą ir 
visus raštu prisiųstus argumentus, Hit
lerį taip pat įrašė į kandidatų sąrašą 
taikos premijai gauti. Šis pasiūlymas 
švedų ir norvegų spaudoj sukėlė gana 
daug kalbų. Tik švedų ‘Socialdemokra- 
ten’ nė pusės žodžio neužsimena apie šį

savo nario sumanymą. O ‘Ny Dag’ siūlo 
mokslų akademijai įsteigti dar tėvynės 
meilės premiją ir ją paskirti generolui 
Francui.”

Ką gi tas parodo? Nieko daugiau, 
kaip tik tą, kad tūli socialistai jau šian
dien šaukia “Heil Hitler.”

Pagalvokit, gerbiamas skaitytojau: 
social-.demokratas Brandtas Hitlerį, tą 
galvažudį ir karų ruošėją, skaito taikos 
angelu ir reikalauja jam duoti Nobelio' 
taikos dovaną! Ir dar ne koks social
demokratas, o Švedijos parlamento na
rys! Kai visas kultūriškas pasaulis, vi
sas demokratinis pasaulis Hitlerį smer
kia kaipo agresorių vadą, tai social
demokratas jį daro taikos apaštalu, o 
jo knygą lygina prie biblijos ir evange
lijos!

Jei paimsim tą faktą, kad tūli Lietu
vos social - demokratų lyderiai, pasak 
“Keleivio”, šiandien blokuojasi su hitle
riniais voldemarininkais, tai aiškiausiai 
suprasim, kas pradėjo Hitlerį garbinti.

Įima dabar nuvažiuoti į So
vietų Sąjungą ir ten apsi
gyventi. Aš esu 34 metų 
amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Kanados pilietis, moku val
dyti įvairius trokus, auto
mobilius, priguliu prie AL 
DLD, ir prašau atsakyti, 
kiek kainuotų nuvažiavi
mas? S. K.

Atsakymas
Šiuo reikalu reikia kreip

tis tiesiai prie Sovietų Są
jungos atstovybės. Galite 
kreiptis arba pas generalį 
konsulą sekamu antrašu: 
General Consulate of Union 
Soviet Social. Republics, 
7—9 E. 61st St., New York, 
N. Y., arba: Amtorg Corp., 
261 Fifth Ave., New York, 
N. Y.

Rašyti galite anglų arba 
rusų kalboj. y
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Ii ir
Lietuvių Meno C. K. Pareiškimas Reikale Dalyva
vimo Lietuvių Dienoj Pasaulinėje P a r o d o j N. Y.

Tautinių Rūbų 
Pavyzdis

LMS Dirvonuos A.L.D.L.D. REIKALAI

Visiems L.M.S. Vienetams, Nariams 
Ir Pritarėjams

Gerbiamieji:
Žinomi oficialiu pareiškimu norime pra

nešti visu žiniai, kaip dalykai yra ryšyje su 
L.M.S. choru dalyvavimu Pasaulinėje Paro
doje bendrame lietuviu dienos dainų pro
gramos pildyme.

Pereitų metų liepos 27 d., LMS C. K. po
sėdyje Centro Sekretorė B. šalinaitė prane
šė gavusi pakvietimą (oralį) nuo lietuvių 
dienos dainų programos komiteto pirminin
ko p. J. Žilevičiaus, kad LMS. chorai imtų 
dalyvumą dainų programos pildyme lietuvių 
dienoje, rugsėjo 10 d., 19.39 m., New Yorke. 
LMS. CK. priėmė pakvietimą ir išrinko savo 
du atstovu, įgaliodamas juos veikti sykiu. 
Buvo suprasta, kad tokio komiteto sąstatas 
bus iš visų sriovių, iš masinių Amerikos lie
tuvių organizacijų atstovų.

Po tokio LMS. CK. nutarimo, nevilkinant, 
buvo išsiuntinėti visiems mūsų chorams ofi
cialūs laiškai, atsiklausiant jų nuomonės. Į 
trumpą laiką gauta net 20-ties chorų prita
rimas. Mūsų choruose susidarė obalsis: 
“LMS. Chorai—Lietuvių Dainų Dienoj Pa
saulinėj Parodoje!” Pas visus chorus susi
darė sentimentas, kad toje oficialėje dieno
je visi išeivijos lietuvių chorai turės progos 
kuoiškilmingiausiai ir vieningai pasirodyti 
svetimų tautų tarpe. Prie to mūsų chorai 
nuoširdžiai rengėsi: jie rūpinosi kelionės 
lėšų sukėlimu, kostiumais ir kitais dalykais.

Lietuvių Meno Sąjungos 8-tas suvažiavi
mas, įvykęs rugp. 14-16 dd., Pittsburghe, 
Pa., vienbalsiai priėmė sekamą rezoliuciją:

“Kadangi Lietuvių Meno Sąjunga pripa
žįsta svarbą supažindinti pasaulį su Lietu- 

< * vos ir jos žmonių praeities daina ir drama; 
«. “Kadangi Pasaulinės Parodos komisija 

paskyrė dieną, kurioje lietuviai galės paro
dyti savo meniškus gabumus ir talentus,—

“Tad lai liekasi nutarta, kad LMS. šis 
suvažiavimas ragina savo chorus ir dramos 
grupes dalyvauti Pasaulio Parodoj lietu
viams skiriamoj dienoj, ir prisidėti su dai
navimu ir kitais meno kūriniais, jei toki bū
tų naudojama.”

Kaip matote, Lietuvių Meno Sąjunga bei 
jos chorai su pilnu nuoširdumu pasisakė už 
bendrą VISŲ lietuvių dalyvavimą toje mūsų 
tautinėje iškilmėje. Ir prie to mūsų meninės 
jėgos rūpestingai rengėsi.

Lietuvių Meno Sąjungos įgaliotiniai turėjo 
a kontaktą su lietuvių dienos dainų progra

mos komitetu, kuris davė mums suprasti,
♦ kad, kuomet bus organizuojamas visų Am

erikos lietuvių komitetas Pasaulinės Paro
dos reikale, tai ir mūsų organizacija tan ko- 
mitetan bus pakviesta.

Kiek vėliau gautas užtikrinimas nuo Gen. 
Lietuvos konsulo p. J. Budrio ir lietuvių sky
riaus komisarės p-lės Avietėnaitės (kai ji 

; buvo atvykus iš Lietuvos), kad tokis komi- 
' tetas lietuvių dienai remti bus sudarytas iš 

visų sriovių, visų masinių Amerikos lietuvių 
organizacijų atstovų.

Bet, gavome nusivilti. . .
Spaudoje pasirodė pranešimai, jog tam 

reikalui komitetas jau esąs sudarytas. Ta- 
4 čiau, Lietuvių Meno Sąjunga į jį net nepa

kviesta. Reiškia, mes išskirti, kaip “negeis
tini.” Taip pat pasielgta ir su LMS broliš
komis organizacijomis—Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimu ir Liet. Literatūros Drau-

* gija.
LMS, LLD ir LDS centr. komitetai suėjo 

į bendrą posėdį, apsvarstę tokį nelemtą me
namo komiteto elgesį, parašė laišką gen. 
Lietuvos konsului p. J. Budriui, nurodant, 
jog tokis elgėsis nėra bendrinimu visų Ame
rikos lietuvių jėgų Lietuvos Dienos reikalui.

Į mūsų pareiškimą ponas Budrys šių metų 
sausio 5 d. davė sekamą atsakymą:

» “Skaitydamasis su faktu, jog komitetas 
jau egzistuoja, veikia, manau, kad tolimes
nis jo praplėtimas yra pačių Amerikos lietu
vių rankose. Todėl LDS, LLD, ir LMS laiš
kas perduotas komitetui.

“Reiškiu pagarbą,
“J. Budrys, Gen. Konsulas.”

Pagaliau gautas atsakymas ir nuo “Pa
saulinei Parodai Remti Lietuvių Komiteto 
Prezidiumo,” kuriame pareiškiama, kad 
LMS ir kitų suminėtų pažangių organizaci

ni

jų pageidavimas sudaryt komitetą iš visų 
sriovių, masinių Amerikos lietuvių organi
zacijų atstovų, “Prezidiumo nuomone, šiuo 
metu nevykdytinas.”

“Nevykdytinas” todėl, kaip vėliau paaiš
kėjo, kad lietuviai kunigai Pittsburghe nu
tarė “su komunistais bendrai neveikti.” Taip 
sakant, demagogiškai pasakyta: “Viešpatie, 
mes netokie, kaip jie!”

I Tie “broliai Kristuje” labai gerai žino, 
jog jie sako netiesą, apšaukdami LMS ir 
mūsų fraternales organizacijas komunistų 

i organizacijomis. Tos organizacijos yra miš- 
Irios: priklauso jose visokių pažiūrų lictu- 
\viai. Bet, ką reiškia jiems 8-tas punktas 
(“Nemeluok”) iš Dešimties Prisakymų!...

Daina baigta. Mes nesijaučiame esą ko
kiais ten posūniais mūsų tautoje, kad turė
tume maldauti klerikališ.kų politikanų tei
sės dirbti savo tautai naudingą darbą!
/ Jeigu šiemet klerikalai monopolizavo lie
tuvių dienos komitetą savo politikai ir mus 
neprileidžia prie bendros tautinės iškilmės, 
tai mes tą atliksime ateinantį metą, 1940 m.

>
New Yorke 1940 m. įvyksta Lietuvių Meno 
Sąjungos ir Lietuvių Darbininkų Susivieniji-

i mo suvažiavimai. Ta proga ir tuo pačiu lai
šku mes padarysime ir mūsų (LMS) chorų 
Isanskridį, turėdami savo lietuvių dainų die
nią Pasaulinėje Parodoje. Prie to mūsų 
[chorai kviečiami rengtis jau dabar. Stengki- 
tės gauti kuodaugiausiai naujų narių į savo 
chorus, rūpinkitės sukėlimu pinigų kelionės 
lėšoms. Tautinių rūbų (kostiumų) pavyz
džiai tilps mūsų spaudoje, o ir laiškais bus 
duoti visi reikalingi nurodymai. Tinkamos 
dainos bus greitu laiku išsiuntinėtos. Visi 
vieningai rengkimės prie ateinančio meto 
mūsų didžiulės iškilmės. Mūsų obalsis turi 
būti tas pats: “LMS. Chorai—Pasaulio Pa
rodoje!”

/ Baigdami norime priminti, kad Lietuvių 
/Meno Sąjunga su savo broliškomis talkinin- 
ikėmis—LDS ir LLD—lengvai būtų galėjusi 
dar net šiemet surengti savo atskirą dainų 
programą Pasaulinėje Parodoje. Parodos
tvarkytojai mums siūlijo net dienas. Ta
čiau, mes manome, jog 1940 metai mums 
bus našesni.

Pranas Balsys, pirm.
B. Šalinaitė, sekr.
A. Rainienė,, ižd.

Rosario del Olmo

Savanoris
Rosario del Obno—garsus kritikas ir novelistas, 

Ispanijos rašytojų ir menininkų Associacijos narys. 
Savo laiku jis bendradarbiavo Ramono Senderso 
leidžiamame “Tensor,” apie kurį grupavosi visi pa
žangieji Ispanijos rašytojai. Vert.

Jis nemiegojo visą tą naktį. Visą rytą 
jis dainavo. Jis negalėjo užmiršti vaka
rykščios dienos, tos dienos, kurią jis pa
darė pirmąjį savo nutarimą, kaip “suaugęs 
vyras.” Su kokiu savo vyriškumo pajauti
mu iš aukšto žiūri jis dabar į savo vienme
čius! Jam septyniolika metų. Nors, tiesa, 
dar nėra septyniolikos. Bet kai vakar sa
vanorių surašinėjimo biure jis garsiai pasa
kė tą skaičių, salėn kartu su tuo įsiveržė 
pavasario, gėlių ir jaunystės kvėpavimas.

Gabrielius didžiuojasi tuo, kas buvo pas
kui, kai Centralinio fronto įgaliotinis, pa
tikrinęs jo popierius, susijaudinęs ištiesė 
jam ranką—savo vienintelę ranką. Antros 
rankos jis neteko mūšyje ir dabar tarnavo 
tėvynei čia, užfrontėje, naujokų šaukimo 
punkte.

Praėjo vos kelios valandos, o Gabrielius 
jaučia, kaip naujos jėgos prisipildė jo kū
nas, sustiprėjo valia. Muskulai lyg sutvirtė
jo, kraujas karštai užtvino širdį.

Dar jis ne fronte, bet jau visas kažkaip 
susirinkęs, susikaupęs, jaučia kūne neįpras
tą jėgą. O be to jis pripildytas išdidumo, 
kad yra jau “suaugęs vyras!”

Gabrielius bėga prie savo draugų. Jis 
nori pasidalinti su jais savo laime. Tegul 
jie įvertina jo pasirįžimą, o įvertinę seka 
jo pavyzdžiu. Jam gėda, kad jis dar delsė. 
Juk tai nepakenčiama buvo sėdėti čia, kada 
kiti—ten, fronte. Jis taip ilgai nenuėjo į 
naujokų biurą tik dėl to, kad nenorėjo pa
daryti skausmo savo motinai, kuri daugiaū 
nieko neturi visam pasaulyje. Ir vis dėlto

žemiau talpiname lietuvių tautinių rūbų 
(kostiumų) pavyzdį. Sulyg to pavyzdžio 
mūsų choristės arba šokikės gali be didelių 
išlaidų pasisiūdinti pačios kostiumus.

Ypatingai šis pavyzdis tinka šokikių gru
pėms, nes jis tam pieštas.

ŠOKIŲ POZOJE
. . .Tai vėl bėga, tai vėl bėga,
Kaip svajonės, kad per miegą

Pasirodo, atsilanko...
Bėgis kojų,
Mostai rankų

Paviliojo, paviliojo...
štai sustojo,
It sustingo. . .

Dingo. . .
(Ištrauka iš “Vainikai”) A

Proncė.

EDWARD G. ROBINSON,
Žymus kino aktorius, kuris vaidins filmoje “Confes
sions of a Nazy Spy” (Nazių Šnipo Prisipažinimai). 
Veikalas gaminamas Warnerio studijose. Jo turinys 
paremtas nazių šnipų veikimu Jungtinėse Valstijose. 
Su Robinsonu vaidins Pranas Lederer ir Povilas Lu
kas. Veikalą režisuoja Anatolis Litvakas.

jam užteko pasirįžimo. Nei vienas darbo 
žmogus, nei vienas, kas supranta, ko nori 
priešas, neprivalo pasilikti užfrontėje. Dau
gel jo draugų iš fabriko jau stojo į kovo
tojų eiles. Jie buvo tokie pat jauni, kaip 
ir jis. Ir motinos juos mylėjo taip pat švel
niai ir karštai. Išėjusius į frontą prie darbo

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Toronto Bangos Choro 
Pastogėje

Viena iš Bangos jaunuolių 
pasiėmė už pareigą suorgani
zuoti Bangos Choro orkestrą.

Linkiu geriausių pasekmių 
tame darbe draugei Aldonai 
Sarapaitei!

Bangos Choro šokikų grupė 
jau pradeda pasirodyti estra
doje. Sekasi neblogai.

Jaunuolių Dramos grupė 
ruošiasi trečiam pasirodymui 
scenoje šiame sezone. Choras 
ir jaunuoliai daro smarkų 
progresą meno veikloje.

Montreal’as

Montreal’o menininkai ruo
šiasi suvaidinti “Praeities še
šėlis.” Tas parodo, kad ten 
mūsų draugai turi gerų spėkų.

Pašaipinės Draugijos orkes
tras Montreal’e gražiai dar
buojasi. šiame sezone jau 
pasirodė keliais atvejais. Ge
ras progresas.

Na, ką sakote amerikiečiai 
jaunuoliai? Argi ne laikas ir 
mums susirūpinti organizavi
mu šokikų grupių ir pačiais 
liaudies šokiais?

LLD Reikalai 12 Apskrityj
Kaip visiems mums yra ži

noma, LLD organizacijoj už 
gavimą naujų narių vajus yra 
prasidėjęs, ir nekuriuosę ap- 
skričiuose draugės ir draugai 
jau darbuojasi. Todėl ir mū
sų apskrityje, nieko nelau
kiant, pradėkim darbuotis, 
kad įtraukt į šią apšvietos or
ganizaciją naujų narių.

Mūsų apielinkėj yra gana 
lietuvių darbininkų, kurię 
turėtų būt šioj organizacijoj. 
Tik reikia draugams pasidar- 
buot, o pasekmės būtų gana 
geros; tik nereikia šis klau
simas atidėt, nereikia laukt, 
kad gal kas kitas arba kita 
atliks! čia mūsų visų darbas 
ir turim pradėt darbuotis. O 
taip darant, galėsim kiekvie
ną kuopą žymiai padidint na
riais.

Balandžio 30 dieną bus šio 
apskričio pusmetinė konferen
cija, kur kuopos prie to turi 
prisirengti — prisiųsti iš visų 
kuopų atstovybę, kad turėtum 
skaitlingą konferenciją.

Tą pačią dieną po konfe
rencijos yra rengiamas labai 
puikus koncertas, kur bus su- 

j traukta gabiausios lietuvių 
meno spėkos iš kietųjų an
glių apielinkės.

Vietos ii- apielinkės lietuviai 
turės progą išgirst skamban-O kaip su angliškų scenos 

veikalų vaidinimais? Mes tu-i čių darbininkiškų dainų, niū
rime nemažai jaunimo, kuris zikos ir kitokių įvairumų, 
gali gražiai pasirodyti vaidi- Mūsų apielinkėj seniai kon-
nimuos lengvesnių kūrinėliui 
anglų kalboje. Tik reikia, kad 
šalia chorų mes sudarytume 
dramos grupes.

Pagalvokime šiais klausi
mais.

certas buvo, todėl LLD 12-tas 
apskritys ir nutarė surengt, 
kad vietos ii’ apielinkės lietu
viai galėtų išgirst vieną iš 
gerų lietuviškų programų.

12-/o Apskr. Komit.
N. Pakalniškis.

Brooklyn© Aidbalsiai

Vietinė grupė “Aidbalsiai” 
nuo senai kaip linksmina vie
tos ir apylinkės publiką įgu
dusiai dainuodami įvairias 
daineles. Rašančiam šiuos žo
džius teko aidbalsiečius ma
tyti jau net kelius sykius savo 
dainas puošiant tinkamais 
mostais-gestikuliaci jomis. Mu
zikos mokytoja Bronė šali
naitė sako, kad aidbalsiečiai 
tame dalyke daro gražų pro
gresą.

Waterburio (Conn.) Vilijos 
Choras jau turi šošikų grupę 
ir tautinius rūbus (kostiu
mus) .

Kovo 4 d. Bridgewater, 
Mass., mūsų jaunuoliai turės 
gražų juokų vakarą (mins
trel show). Visur mūsų jau
nimas juda-kruta.

Šioje kolumnoje matote d. 
N. Pakalniškio margas min
tis apie mūsų draugus kana
diečius. Draugas Pakalniškis 
trumpai užrekorduoja, kas 
ten bėgamuoju momentu vei
kiama.

Kaip būtų gražu, kad ir 
kiti mūsų veikėjai iš savo vie
tų panašius pranešimėlius pa
darytų. O juk mes turime už- 
rekorduoti kas, kur ir kaip 
veikiama.

Proncč.

Washington. — Taksų ra
portas parodo, kad pernai 
James Cagney, judamųjų 
paveikslų aktorius, gavo 
$234,000 algos.

Wilkes Barre, Pa.
“Natalka Poltavka” Mūsų 

Mieste.
Labai į d o m i operetė-judis 

“Natalka Poltavka” čion bus 
rodoma kovo 7 d., vakare, 
nuo 7-nių iki 11, Lincoln Teat
re, Hudson ir Henry Sts, 
Plains, Pa. Gi kovo 9 d. bus ro
doma nuo 5-kių iki 11 vak. Pa
lace Teatre, kampas E. Market 
ir Sherman gatvių, Wilkes-Bar
re, Pa.

ši filmą yra gaminta Sovie
tų Ukrainoj, Kijeve. Rinkti- 
niausi artistai ima dalyvumą, 
kurių tarpe yra geriausios dai
nininkės Valstybės Teatro Uk
rainoje, turinčios Sovietų val
džios premijas už atsižymėji- 
mus.

Ši filmą atsižymėjo net tri
juose kontinentuose savo suga- 
biu vaidinimu. Ir tik kelios ope
retės, kurios sulaukė tokio am
žiaus. “Natalka Poltavka” pa
rašyta 125 metai atgal Ivano 
Kotliarevskio.

Neužimant daug brangios 
vietos laikraštyj, patartina vie
tos ir apielinkės lietuviams pa
sinaudot šia proga ir pamatyt 
filmą “Natalka Poltavka,” iš
girst daug skambių dainų uk
rainiečių, matyt jųjų apsirengi
mą ir kitus tautinius papro
čius. Įžanga tik 25 centai. Vai
kams 15c. Aš Būsiu.

Draugijų Komisijos žino
kite, jog “Laisvės” spaustu
vė geriausia padaro viso
kius spaudos darbus. Taip
gi daro vertimus iš anglų 
kalbos j lietuvių ir iš lietu
vių į anglų.

j
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Šis Tas iš LLD 43 Kuopos 
Darbuotės.

KANADOS LIETUVIŲ 
BALSAS

(Tąsa)
“Aš jau pasakiau, kad valstybe negalės kontroliuoti 

intelektualio veikimo. Valstybė gali pasakyti, kad rei
kėjo metų parašymui knygos, o autorius gali sakyti, kad 
jam ėmė trisdešimts metų. Goethe pasakė, kad kiekvie
nas bon mot:) jam kaštavo krepšį aukso. Aš čia palie
čiau tik tai, kaip šalies plotme, argi net ir tarptautine 
plotme, aprūpinti žmones medžiaginiai. Kai asmuo pasi
jus turįs tam tikrus intelektualinius pareikalavimus, jis 
dirbs ilgiau, norėdamas daugiau uždirbti ir apsirūpinti 
save dvasiniu penu. Aš gyvenu ant tos pačios žemės, 
kaip ir kiti, aš dėviu tokiais pačiais čeverykais ir miegu 
tos pačios rūšies lovoj; bet aš nemintiju tokiomis pa
čiomis mintimis, kaip dauguma. Aš manau, toki dalykai 
turėtų būti palikti kiekvienam individualui, panašiai, 
kaip yra dabar. Jeigu žmonės užsinjanys klausyti tūlo 
pamokslininko, jie susitelks drauge, duos po kiek jiems 
patinka, užmokės už bažnyčią ir užlaikys pamokslininką, 
o tada galės ir klausyti jo, aš gi, kuris nenoriu klausy
ti jo, būsiu sau nuošaliai ir jokių iškaščių neturėsiu. 
Tokiu pat būdu užsilaiko žurnalai apie egiptinius pini
gus, apie katalikiškuosius šventuosius, apie orlaivius, 
apie atletiką, bet aš apie juosius nieko nežinau. Iš kitos 
gi pusės , jeigu alginė vergija būtų panaikinta ir aš galė
čiau užsidirbti tiek, kad man daugiau liktų, nemokant 
dalies išnaudojančiam kapitalistui, tai jau žinomas da
lykas, kad tada pakiltų laikraštis, pašvęstas aiškinimui' 
ir skelbimui evangelijos Friedericho Nietzsches, evoliu
cijos pranašo, o taipgi ir Horacijaus Fletcherio, išradėjo 
prakilnaus mokslo apie tyrą valgymą; o prie progos gal 
ir patarimams nenešioti ilgų sijonų, o taipgi kaip moks
lišku būdu auklėti geresnę vyrų ir moterų veislę ir 
įvykdinti persiskyrimus tarp apsivedusiųjų draugiškai 
tari) savęs sutariant.”

Dr. Schlieman apsistojo valandėlei. “Tai buvo pra
kalba,” ištarė jis, juokdamasis, “o aš ką tik pradėjau!”

“O kas dar daugiau?” užklausė Maynardas.
“Nurodžiau negatyvius energijos eikvojimus lenk

tyniavime,” atsakė tas. “Tačiau beveik nieko nepami
nėjau apie pozityvę pusę kooperatinėj santvarkoj. Jei
gu paimsime po penkis asmenis kiekvienoj šeimynoj, tai 
turėsime penkiolika milijonų šioj šalyje; mažiausiai de
šimts tūkstančių iš jų gyvena skyriumi ir pastumdėle 
namuose būna arba pati, arba už algą vergaujančioji 
tarnaitė. Nieko nekalbėsime apie naujagadyniškąjį na
mų išvalymą su suspausto oro pagalba ir apie ekonomi
ją, verdant iš vien, o apsvarstysime tik vieną dalyką, tai 
yra plovimą indų. Žinoma, šeimynoje, susidedančioje iš 
penkių asmenų, išplovimas indų užima mažiausiai pusę 
valandos kas dieną; imant dešimtį valandų, kaipo die
nos darbą, reikė, todėl, pusės milijono pajėgių asmenų 
—moterų daugiausiai—išplovimui indų visoj šalyje. O 
patėmykite, kad tai nevaliausias darbas, kurs labai kiek
vieną nualsina ir padaro žiauriu; jis gimdo blyšktligę, 
nerviškumą, blogą būdą ir veda prie prostitucijos, sau- 
žudystės ir beprotiškumo; iš to paeina girtuokliaujan
tieji vyrai ir išsigimę, niekiški vaikai—o visuomenei vis
ką tą prisieina atjausti. O dabar apsvarstykit, kad kiek
vienoje iš tokių nedidelių bendrijų, apie kokias aš kal
bu, rasis mašina plovimui ir džiovinimui indų ir tą at
liks ne vien, kad dėl akių darbą užbaigti, bet atliks moks
lišku būdu, prašalinant visokius vodingus dalykus—ir 
darbą atliks sunaudojant vos dešimtą dalį to laiko, kiek 
dabar reikia ir dirbantiems prie to nereikės taip susi
teršti! Apie tuos dalykus plačiau galite rasti ponios 
Gilmanienės knygoje, o paskui paimkite Kropotkino raš
tą “Laukai ir Dirbtuvės,” ir paskaitykite apie naują 
žemdirbystės mokslą, kuris paskutiniais dešimtmečiais 
išsivystė, prie kurio, su pagalba dirbtinių trąšų ir pa
gerinto apdirbimo, daržininkas gali užauginti dešimts 
ar dvyliką derlių per metus ir du šimtu tonų daržovių 
vienam dirvos akery; tokiu būdu viso žemės skritulio 
gyventojai galėtų išmisti iš tos dirvos, kuri dabar ap
dirbama vien tik Jungtinėse Valstijose! Jokiu būdu ne
galima panaudoti tokius pragumus dabar, nes dar per 
didelis tamsumas tarp mūsų farmerių, taip toli išmėtytų 
viens nuo kito ir paskendusių varge. Bet tik perstaty- 
kite sau visą tą parūpinimo maisto mūsų tautai klausi
mą, kad tą paimtų į savo rankas mokslinčiai, aprūpin
dami tą sumaniai ir sistematiškai! Kur tiktai bloga ar 
kalnuota ir uoluota šalis, ją paskirti auginimui miškų, 
kuriuose mūsų vaikai galėtų žaisti, mūsų jaunieji vyrai 
medžioti ir mūsų poetai gyventi! Kiekvienai javo kultū
rai būtų parinkta tinkama dirva ir klimatas; o žinant, 
kiek visuomenei ko reikia, pagal tai ir apskaitliuoti, 
kiek dirvos apdirbti ir apsėti, prie to, žinoma, taptų 
vartojamos kuotobuliausios mašinos ir viską prižiūrėtų 
išsilavinusieji žemdirbystės reikalais chemikai! Aš už
augau ant ūkio ir žinau, kaip bjauriai nesmagus žemdir- 

xbio darbas, taigi ir noriu perstatyti jums pavyzdį, kaip 
tas viskas išrodys po revoliucijos. Persistatykit didelę 
bulvėm sodinti mašiną, kurią vilktų ketvertas arklių, 
arba elektros pajėga ir kaip toji varo vagą, pjausto ir 
mėto bulves ir jasias drauge aparia ir tokiu būdu už
sodina didelius plotus į vieną dieną! Persistatykit taipgi 
didelę bulvių kasimui mašiną, kuri gal taipgi būtų va
roma elektros pajėga, ir irtųsi per tūkstančių margų 
dirvą, rausdama žemę, išrinkdama bulves ir pildama jas 
į maišus! Vertėtų pamatyti, kaip tokiu pat būdu pasi-

elgiama ir prie kitų javų ir daržovių—kaip obuolius 
ir kitokius vaisius skina mašinomis, karves išmeldžia 
su elektros pagalba—tie dalykai ir dabar atliekami, kaip 
jūs galite žinoti. Perstatyk!t pjūtės metą prie javų atei
ty, kada prie to suvažiuoja milijonai laimingų vyrų ir 
moterų, vasaros šventes ’perleisti, juos atgabena tam 
tikrai paskirti traukiniai ir jų tiek, kiek kiekvienoj vie
toj reikia! Ir palyginkit tą viską su taip {kankinančiu 
darbu ant mažų, pavienių ūkių dabar,—nustelbtas, suny
kęs, nežinėlis žmogus, susidraugavęs su pageltusia, liesa, 
liūdnai išrodančia pastumdėle ir dirba nuo keturių ryto 
iki devynių nakties, vaikus pristatydami prie darbo kaip 
tik jie pradeda vaikščioti, krapšto dirvą senoviniais įran
kiais; jam neprieinama pažintis ir geresnė viltis, atito
lintas nuo visko, ką suteikia mokslas ir išradimai, nuo 
visokių dvasinių pasigėrėjimų,—jis pririštas prie savo 
menko būvio, turėdamas atstovėti tokį lenktyniavimą 
darbe, bet giriasi savo laisve, nes jis per aklas, kad 
savo pančius galėtų įžiūrėti!”

Dr. Schliemanns patylėjo valandėlę. “O paskui,” tęsė 
jis toliau, “šalę to, reikia paminėti neaprubežiuotą mais
to daugybę, naujausius fiziologų išradimus, kad dauge
lis žmonių nesveikumų paeina nuo persivalgymo! Arba ir 
vėl, tapo darodyta, kad mėsa nereikalinga kaipo maistas; 
mėsa daug sunkiau pasigaminti, negu maistą iš daržo
vių, ją ne taip paranku prirengti ir vartoti ir gali būti 
ji ir ne taip švari. Bet ką galima padaryti, jeigu žmo
nių skonis labiau prie to linkęs?”

“Kaip socializmas galės tą perkeisti?” greitai už
klausė mergina studentė. Tai pirmu kartu ji prakalbėjo 
ta vakara. t- €•

(Bus daugiau)

Meno Skyriaus Dalis
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

pakeisdavo moterys ir seniai. Visi sveiki 
vyrai turėjo eiti į frontą, arba statyti susti
prinimus! To reikalavo šiurkšti tikrovė, ir 
jis, Gabrielius, jautė didelę gėdą dėl to, 
kad jis ne fronte.

Tiesą sakant, motina nė nesipriešino. Ji 
galvojo apie tūkstančius... kuriuos žiaurūs 
priešai sušaudė jų užimtoje žemėje. Gal
vojo apie baisias kautynes, apie priešo ne
apykantą darbo žmogui, kuriam “lemta” 
stipti badu be darbo. Ne, jau geriau atsi
skirti nuo sūnaus, geriau netekti jo, jei tai 
padės išlaisvinti Ispaniją nuo to prakeiki
mo, kuris ją valdė daugel metų. . .

—o—
Ugnies linija ėjo derlinga lyguma. Tarp 

apkasų žemė tirštai nusėta aguonomis. Ro
dosi, kad jos auga iš kraujo žuvusių ko
voje už žmonijos laisvę.

Niūrios priešo užimtų namų sienos pri
mena sušaudymus. Jos, kaip ir inkvizici
jos urvai, laiko nelaisvėje mintį ir gyveni
mą nuskurdusių jų ir prislėgtųjų, kurie am
žiais svajojo apie laisvę.

Motinos sutikimas labai nudžiugino Ga
brielių. Jo kareiviškas numeris reiškė dau
giau, negu paprastą vardą: jame glūdėjo 
Ispanijos darbo žmonių valia kovoti iki lai
mėjimo.

—o—
Gabrielius eina nauju jam keliu,-—jis ve

da į frontą. Fioletinė lyguma, nusėta mėlyno
mis ir geltonomis dėmėmis, plečiasi, ir jos 
ribos sutirpsta vakaro prieblandoje. Aukš
tame danguje .tik tik sudegė saulėlydžio 
aušra. Pilki debesys žybčioja paskutinėmis 
liepsnomis, tartum kraujo pritvinkę.

Ryt Gabrielius pamatys nuostabius pajū
rio Levanto miestus. Jis papiatys Vidurže
mio jūros sidabrą, žemę, kur prinoksta vai
siai ir puikiai žydi gėlės. Jis gėrėsis raus
vais, žalsvais ir mėlynais namais tarp apel
sinų sodų ir vynuogynų. Jis pasiners į visą 
tą grožį, į gėlių ir spalvų skaistumą. Taip. 
Bet dabar ten sprogsta kanuolių sviediniai, 
suka bombanešiai, trata kulkosvaidžiai, nak
tį sutvyksta blyški salvių liepsna, pažemiu 
klojasi gaisrų dūmai. Harmonišką gamtos 
tylą ardo kanuolių staugimas, visi baisūs ka
ro balsai.

Bet ar ne tam jis ėjo į frontą, kad lai
mėtų ar mirtų? Ten kovotojai, puldami ant 
žemės, prisiekia: ginti ją arba išauginti ant 
jos savo krauju išmitintą naujos kartos der
lių.

Gabrielius supranta visą pasiimtų pareigų 
svarbą. Jis jaučiasi lengvas, judrus, ener
gingas. Jis nori kaip galima greičiau išeiti 
į ugnies liniją, parodyti seniems kovotojams, 
kad jis su visa siela atsiduoda kovai, kad jis 
atnešė jai paaukoti savo jauną gyvybę.

Draugai apsupa jį. Pakanka vieno klau
simo, kad jų širdyse gimtų karšta simpa
tija Gabrieliui.

—Savanoris ?
—Savanoris,—išdidžiai atsako jis.
—Vyras! Tai bent “čaval” (pusbernis)! 

Taip ir reikia!♦) Geras mostas.

* 1 
tu

Nors ši kuopa nelabai skait
linga nariais, bet neatsilieka 

nuo darbininkiško veikimo; vi
sada ir visur pagal išgalę pri
sideda finansiniai darbininkiš
kiems reikalams, kaip tai: prie 
Pirmos Gegužės prisirengimo, 
prie paramos Daily Worker; 
pereitą metą suteikė daug kny
gų didžiajam miesto knygynui; 
prisidėjo prie pasiuntimo 12-to 
Apskričio delegatės į Taikos 
Kongresą Washingtone su $2; 

surengė prakalbas draugui V. 
Zablackui; taipgi nutarta rengt 
prakalbas dėl draugo kanadie

čio, kada jis čia lankysis.
Vėliausiam kuopos susirinki

me buvo išrinkta net trys vaji- 
ninkai gavimui naujų narių j 
šią apšvietos organizaciją. Ir 
nėra mažiausios abejonės, kad 
kuopa smarkiai nariais paaugs. 
Tik gaila, kad mūsų kuopa ne
nutarė iššaukt į lenktynes gavi
me naujų narių kurią nors iš 
didelių kuopų — Pittstono ar
ba Scrantono.

Mūsų kuopoje yra ir dramos 
grupė, kur jau antras metas 
užsiima veikalėlių vaidinimu; 
su laiku gal galėsim prieit ir 
prie didesnio veikalo.

Kp. Koresp.

REZOLIUCIJA
Lietuvos Prezidentui
Antanui Smetonai,
Kaunas, Lietuva.

Mes Montrealo (Kanadoje) 
lietuviai, minėdami Lietuvos 
Nepriklausomybės 21 metų su
kaktuves, vasario 12 d., 1939

stangas atvadavimui pavergtų 
Vilniaus krašto lietuvių, su 
Lietuvos sostine Vilnium;

3. Visiškai sustabdyti bet 
kokią nazių veiklą Lietuvoje, 
o tuč-tuojau panaikinti cen
zūrą Lietuvos demokrati
nio nusistatymo opozicinei 
spaudai. Mes reikalaujame, 
kad būtu suteikta laisvė Lietu
vos liaudies organizacijoms— 
laisvė susirinkimų, žodžio ir 
spaudos;

Ir “čaval” tuoj tampa visų bičiuliu. Ko
votojai viens už kitą geriau stengiasi mokyti 
jį, kaip tikriau apsisaugoti nuo lėktuvų, 
kaip vengti kulkų, taupyti šovinius, taik
liai šaudyti.

Gabrielius atydžiai klauso. Jis nori kuo 
greičiau išmokti to sudėtingo kariavimo me
no. Jis jau turi paruošimą. Jis perėjo karinį 
apmokymą “Alertos” (“Budėk”) mokyklo
je. Bet čia, fronte, viskas atrodo jau ki
taip.

—Tu toli eisi, berniuk,—sako jam senis 
seržantas, iš pirmų dienų įsižiūrėjęs jį.

—Iki galo, drauge, — atsako Gabrielius.
Bataliono vadas maloniai seka kiekvie

ną Gabrielio judesį. Jam patinka jo jau
natvė, jo ryžtingumas. Įteikdamas Gabri
eliui šautuvą, jis jaučia, su kokiu dideliu 
susijaudinimu jaunuolis paima ginklą ir su 
kokia neapykanta žiūri į kalvas, kur ma
tyti priešo apkasai.

Gabrielius patenkintas savimi. Fašistai 
įnirtusiai puolė jo bazę, bet batalijonas vy
riškai kovėsi ir atmušė visus puolimus. Aukų 
nedaug. Batalijonui pavyko bent kiek pa
sistūmėti priekin.

Gabrieliui buvo baisu tame mūšyje. Jis 
stengėsi nežiūrėti į užmuštus ir sužeistus 
draugus. Gal būt, toks pat likimas ir jo lau
kia. Na, tai kas? Jis taip pat atiduoda 
savo kraują už tėvynę. Bet šiandieną Gab
rielius turi dar vieną priežastį jaustis lai
mingu. Jis tik ką gavo laišką nuo motinos 
iš Madrido.

Motina rašo, kad ji didžiuojasi sūnumi. 
Pataria jam saugoti save. O paskui perduo
da visas jų gatvės gyvenimo naujienas. “Mo
nolitą,—taip baigia laišką motina,—labai 
gailisi, kad negalėjo atsisveikinti su tavim. 
Ji norėjo pabučiuoti tave. Bet tu susirengei 
taip greit, kad tik sekančią dieną sužinojo, 
kad tu jau išvykęs. Karmen ir Marsedes 
kalba, kad tu didvyris ir jos didžiuojasi ta
vimi. Madrido moterys nekenčia bailių. Nuo I 
to laiko, kai tu išėjai į frontą, visos mūsų 
merginos be galvos—vis dėl tavęs. Tas taip 
suprantama.”

Gabrieliui linksma galvoti, kad jo jau
nystės draugė, Manola, norėjo jį pabučiuoti. 
Anksčiau juk žiūrėjo į jį kaip į vaiką. O 
dabar ji suprato, kad jis—didelis, suaugęs 
vyras, kad jis kartu su kitais, taip pat su
augusiais, gina tėvynę nuo fašistinių bandų 
siautėjimo.

Motinos laiškas, ir jame būsimos žmonos 
pabučiavimas. . .

Iš lėto gesta vakarinė aušra. Retėja susi
šaudymas. Paskutiniai saulės spinduliai su
žiba rausva prošvaiste aplinkinių kalvų lini
joje. Auksinė lyguma pamaži tampa pil
ka, peleninė, paskui fioletinė. Ir paskuti
niuose aušros spinduliuose prieš Gabrielių 
iškyla didžiosios motinos — Ispanijos vaiz
das, Ispanijos, kuriai jis su aistringiausią 
meile, tikėjimu ir viltimi pasiruošęs atiduo
ti savo gyvybę.

Jis savanoris.
Saliud, kamarad!
(Sveikas, drauge!)

Išvertė A.
(Iš “Mūsų Jaunimas”)

m., New Auditorium salėje, 
375 Ontario St., Montreal, Ca
nada, masiniam mitinge, ku
riame dalyvauja 500 lietuvių, 
iškilmingai apvaikščiojam šią 
svarbią dieną džiaugdamiesi, 
kad Lietuva jau dvidešimts 
vienus metus išgyveno nepri
klausoma, atsikračiusi sveti
mųjų jungo. Tuo pačiu sykiu 
mes matome, kad po 21 me
tų, hitlerinė Vokietija vėl 
grūmoja Lietuvos Nepriklau
somybei. Praradimas Lietuvos 
Nepriklausomybės būtų bai
sus smūgis Lietuvos liaudžiai! 
Todėl mes, Montrealo lietu
viai, pasižadame ginti Lietu
vos Nepriklausomybę visokiais 
būdais, jei Lietuva būtų už
pulta Vokietijos ar kitų fašis- 
ti n i ų-i m perial isti ni ų agresorių.

Iš kitos pusės matome di
džiausią kaltę Lietuvos tauti
ninkų pro-fašistinės vyriausy
bės, kurios politika stato į pa
vojų Lietuvos Nepriklausomy
bę. Už tat, mes, pasižadėda
mi ginti Lietuvos Nepriklauso
mybę, vienbalsiai reikalauja
me :—

1. Nesilaižyti Hitlerio ir 
abelnai Vokietijos nazių agre
sinei politikai, bet dėtis prie 
tų šalių, kurios kovoja prieš 
fašistinius agresorius;

2. Kad nebūtų slopinamas 
Vilniaus krašto lietuviu atva
davimas, bet priešingai. Lietu
vos vyriausybė kooperuodama 
su liaudimi turi dėti visas pa-

4. Kad būtų suteikta am
nestija visiems priešfašisti- 
niams kaliiiįams, kurie laiko
mi kalėjimuose ir koncentra
cijos stovyklose už tai, kad 
jie kovojo už liaudies laisvę, 
ar ekonominį žmonių būvio 
pagerinimą;

5. Kad kuo veikiausia būtų 
sudaryta demokratinė liaudies 
vyriausybė, nes tik tokia vy
riausybė, turėdama liaudies 
pritarimą, geriausia gali ginti 
Lietuvos Nepriklausomybę.

Susirinkimo įgaliota pasira
šyti K.L.K.L.L. G. Valdyba:

V. Šipelis,
M. M. Mašnickis,
J. Lesevičius.

Vokietijos Naziai Toliau 
Grobia Žydų Turtą

Berlin. — Nazių “ketu
rių metų plano” galva ge
nerolas Goering įsakė, kad 
visi Vokietijos ir bevalsty- 
biniai žydai per dvi savai
tes suneštų nazių vyriausy
bei visus savo auksinius ir 
sidabrinius daiktus, perlus, 
deimantus ir kitus brangu- 
mynus.

Barcelona, Ispanija.—Fa
šistai atidavė karo teismui 
dar kelis liaudiečių veikė
jus neva kaip “kriminalis
tus.”

^NAUJOJE VIETOJE^

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

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duo.noj nėra jokių dažų nei chemikalų. \)Iūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, j krautuves 

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

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS IŠTAIGA

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

J

£ W

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

a

i

A.,

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterlo stoties

BROOKLYN, N. Y.
TeL Evergreen 7-8886

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.
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Rumford, Me
Kalbėjo Drg. V. Zablackas.

Sugrįžo Drg. B. Kilas
Vasario 17 d. čion kalbėjo 

Vytautas Zablackas. Prakal
bas suruošė ’ ALDLD 28-toji 
kuopa. Jaunuolis Vytautas 
nesenai sugrįžo iš Ispanijos, 
kur jis kovojo už pasaulio de
mokratiją. Nebandysiu čia 
kalbėti apie jo pasiaukojimą 
ir nuopelnus darbininkų kla
sei. Jo karžygiški darbai pa
siliks mūsų širdyse ant visa
dos. Be to, jau kiti kores
pondentai apie jį yra daug ko 
gražaus parašę, tai man ne
tenka kartoti.

Vytautas kalbėjo apie porą 
valandų ir savo gražia lietu
viu kalba užinteresavo visus. 
Susirinkusieji su dideliu susi
domėjimu klausė kalbos. Ku
rie netikėjo iki šiol, koks bai
sus yra darbo žmonių priešas 
fašizmas, tai dabar gavo iš
girsti nuo tokio žmogaus, ku
ris pats tenai dalyvavo, matė 
ir pergyveno.

Galima buvo matyt, kad 
mūsų žmonės suprato ir įver
tino mūsų karžygių darbus. 
Jie prisidėjo su gausia auka 
pagelbai sužeistiems 
nams, grįžusiems iš 
kovu lauko.

Turime už garbę
kad ir Rumfordo lietuviai su
silaukė savo karžygio-kovoto- 
jo Balio Kilo. Daugelis ma
nė apie draugo Kilo likimą 
visaip, bet vis turėjome viltį, 
kad jis sugrįš, sulauksime. Ir 
sulaukėme! Jis mus aplankė 
kartu su d. V. Zablacku. 
gaila, kad jo aplinkybės 
pavėlino ilgiau pabūti 
mus. LDS kuopa buvo 
tarusi surengti vakarienę
gerbimui draugo Kilo karžy- 
giškumo.

Dar sugrįšiu prie draugo 
Zablacko darbų, atliktų Rum- 
forde. Beveik galima tikė
tis, kad dėka d. Vytauto pa
sidarbavimo greitoj ateityj 
turėsime LDS jaunuolių kuo
pą. Jis kalbėjosi su vietos 
jaunuoliais ir 
dėti komisijai 
mui kuopos, 
sėkmių, tada
d. Zablackui didelį ačiū.

tui būtų mokama $50 į me
tus už jo darbą, su tuo su
pratimu, kad jis atliks viską, 
kas prie namo tvarkymo pri
klauso. šiame susirinkime 
paaiškėjo, kad tas komitetas 
nepajiegė išpildyti socialės 
apdraudos blankas, jas davė 
pildyti 
(Minkui), 
bą paėmė 
$40!

Nuo čia 
sijos.
są kritikuoja:

“Gerbiamieji! 
blankų išpildymą 
ėmė $40. Atneškite tas blan
kas, aš jas išpildysiu uždy-

WILKES BARRE, PA
Labąi Svarbios Prakalbos

vetera-
Ispanijos

pranešti,

Tik 
lie
pas 
n ti
pa

jie žadėjo pa- 
suorganizavi-

Lauksime pa
galėsime ištart

S. Puidokas $1; po 50c: L. 
Butkus, A. Koris, Z. Ivana- 
vičiene, M. Gruzinskienė, K. 
Konteikis, F. Pakštys, S. Pui
dokienė, J. Petrikienė, P. Pe
trikas, A. Alenskienė; po 
25c: A. Klimauskienė, J. Kli- 
mauskis, S. Valantukevičienė, 
A. Kilienė, M. Viskantienė, 
M. Pocienė, M. Liutkienė, M. 
Manson, W. Pagalskis, S. 
Jankauskis, A. Chuzas, J. Ja
nušienė, J. Venckus, P. Kry
žius, A. Matuzas, J. Kaulai- 
čia, J. Satman, A. Velička, 
Bartušienė, J. Lažienė, M. Lo- 
bikis, A. Lobikienė ir L. Mo
tuzienė.

Su smulkiom aukom viso 
$14.48.

Prakalbose Dalyvavęs.

SO. BOSTON, MASS
So. Bostono Lietuvių Piliečių 

Draugijos Mitingas
Vasario 16 d. įvyko So. Bo

stono Lietuvių Piliečių Drau
gijos susirinkimas. Perskai
čius pereito mėnesio tarimus 
ir finansinį raportą, eita prie 
dienotvarkio. Pereitą mėnesį 
buvo mokamos bilos už per
eitus metus stovinčiam komi
tetui ir kitos “extra” bilos, ku- 
rips “netikėtai” pasidarė.

Pirmiausia paimta apsvars
tyti taip vadinamas House 
Committee klausimas. Komi
tetas prižiūri visą salės biz
nį. Per keturiasdešimt metų 
tas House Committee dirbo 
veltui. Bet pora metų atgal, 
kuomet užvaldė draugiją 
“gryno kraujo lietuviai,” tai 
įvedė madą, kad tam komite-

finansų raštininkui 
, kuris už savo dar- 

iš draugijos net

ir prasideda disku- 
Kontrimas gavęs bal-

Už kelių
Minkus pa-

sale ploja ir smarkus 
Kilo klausimai: Ka 

House Committee ?

Visa 
ūžimas, 
veikė 
Kam mes jam mokame $50—
už ka ? . . .

Mitingui aprimus, buvęs 
, pereitų metų prezidentas 
“paaiškina,” ką tas komite
tas nuveikė ir kam jis reika
lingas.

—Tamstos nežinote, kiek 
tas komitetas turi svarbių 
pareigų atlikti. Pavyzdžiui, 
jis turi užorderiuoti alų ir 
degtinę; jiems reikia mokėti 
“karfėrai” (agentai patys at
važiuoja.—J.), kad tą viską 
užorderiavus. Nesenai buvo 
saliūninkų balius, -t a į komite
tas ten buvo ir turėjo mokėti 
$3 už bilietą. (Bet pavalgė- 
prigėrė už tai.—J.)

Minkus, jausdamasis, kad 
tas viskas eina jo adresu, 
bandė išaiškinti, kad tas dar
bas labai svarbus ir bile kas 
jį atlikti negali. Girdi, rei
kia ant vieno šono blankos 
žiūrėti, o ant kito šono—skai
tyti paaiškinimas. (Bet, jeigu 
žinotum, to nereikėtų.—J.) 
Jis pradėjo susirinkusius va
dinti durneliais. Bet Neviera, 
kuris turi kelias karčiamas ir 
daugiau darbininkų, negu 
kliubas, aiškina kitaip.

—Kam čia niekus kalbėti? 
Aš pildau tas blankas ir ten 
jokio mokslo nereikia, ir
nežinau, už ką tiek daug pi
nigų mokėti,—kalbėjo jis.

Daugelis bandė tą namų 
komitetą ir p. Minkų apginti, 
bet nesisekė; kokių prismo- 
kų nedėtum, vis vien 
pia.

Antru 
teisintis, 
jo ūžti

as

kartu Minkus 
bet mitingas 
ir Minkų

nekve-

bandė 
pradė- 

pr i vert ė 
pertraukti savo kalbą. Maty
damas tokią atmosferą, Min
kus pareiškė, kad jis rezig
nuoja, ir pradėjo knygas 
kimšti į krepšį, it perspėda
mas, kad “nusiraminkite, nes 
kitaip neteksite finansų raš
tininko.”

Kaip ten nebūtų, bet net 
sandariečių autoritetas Lekys 
pripažino, .kad tie $40 yra 
užmokėta visai uždyką. Mano 
supratimu, čia Minkus kaip 
ypata nieko nekaltas, o tik 
pati kliubo tvarka negera.

Pagaliaus, kalba pilietis 
Antanas Pestelis: f

—Gerbiamieji. Ašį* esu iš
buvęs minėtam komitete per 
eilę metų. Mes sukom “pai- 
pas,” kasėm skiepą, dejom 
grindis ir už tai neėmėm nei 
vieno cento, o 
yra tvarkoj, o 
mesti uždyką 
reikia mums 
Komiteto.

Vienas trumpai, bet aiškiai 
pasakė, tai Jankauskas. Jis 
sako, kad tas House Komite
tas yra reikalingas tiek, kiek 
tilte skylė!.

Pagaliaus, pirmininkas, tar
si išsimiegojęs, pradėjo aiš
kinti, kad nauja valdyba da
ro žingsnius visiškai panaikin
ti tokį namų komitetą ir ki
tus netikslumus pataisyti. Tuo 
viskas ir baigėsi.

Reikia pastebėti, kad pir
mininkas perdaug vienpusiš
kas. Tas jam apsunkina ves
ti susirinkimą. Nejaugi jis 
pamiršo, kad tik dėl to lai
mėjo pirmininko vietą, kad

dabar viskas 
kliubas turi iš
liet $90. Ne- 

tokio House

Vasario 28 diena čia kal
bės V. Zablackas, tik ka su- 
grįžęs iš lojalistų Ispanijos, 
kuriam teko ilgai kariaut už 
Ispanijos demokratiją prieš 
įsiveržėlius fašistus. Drg. V. 
Zablackas pasakys labai jau
dinančių dalykų, kokių jam 
teko patirti kovoje su fašiz
mu. Todėl vietos ir apielinkės 
lietuviai kviečiami skaitlingai 
dalyvaut.

Prakalbos bus Crystal Ball
room svetainėj, 325 E. Mar
ket St. Pradžia 7-tą vai. va
kare. Įžanga visiems dykai.

Hawthorne, N. Y.—Sąly
giniai paleistas iš kalėjimo 
M. Connellan, kaip “pavyz
dingas” kalinys, vėl tapo 
areštuotas ir prisipažino, 
kad jis, išėjęs laisvėn, api
plėšė 85 namus. Jis 1928 m. 
buvo nuteistas visą amžių 
kalėt.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB1164V has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
73 Lafayette Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GREENFIELD’S FOOD STORES INC. 
73 Lafayette Ave., Brooklyn, N. Y.

Lowell, Mass
Puikiausiai Pavyko LDS 

Vakaras

atsibuvęs LDS 
metinis ba

dai nu progra- 
pavyko: žmo-

su gražia
labai gerai
buvo daug; jaunimo tirš-

Nors LDS kuopai visuo-
parengimai gerai pavyks-

Vasario 18 d. 
110-tos kuopos 
litis 
m a 
n i u 
tai. 
met
ta, bet šitas buvo nepapras
tai geras. Dainininkas Ignas 
Kubiliūnas iš So. Bostono da
vė turtingą dainų programą. 
Jis, kaip ir visuomet, gražiai 
dainavo ir publiką labai pa
tenkino. Lowellio Balso Cho
ras dar pirmą kartą dainavo 
žieminiam parengime. Jis ne
turi dar nei metų amžiaus; ta- 
čiaus gero mokytojo W. Pe- 
trikos iš Lawrence vadovy
bėj sudainavo gana gerai tris 

apysunkias dainas, 
visa publi- 
choras su-

Ernest Či- 
gražių solo

kurias 
gitaros, 
didelis

gražias 
Drg. Kubiliūnas ir 
ka pripažino, kad 
dainavo gerai.

Jaunas choristas 
žiūnas davė porą
ant smuikos. Jam akompana
vo Emma, Gicevičiūtė, taipgi 
choristė. Draugės Emmos pi
anu patarnavimas mūsų pa
rengimuose nebe pirmas ir šį 
kartą ji akompanavo taipgi 
ir draugui Kubiliūnui, 
dainas jis dainavo be 
todėl mūsų Emmutei 
ačiū.

Bet jaunas Ernestas man 
buvo pirmą sykį girdimas so
listo pareigoje. Gražiai jis 
valdo smuiką ir liečiamos sty
gos gražiai žavėjo klausyto
jus. Jis turi smuikininko ta
lentą ir todėl noriu jam ne 
tik paačiuoti, bet ir velyti 
nepadėti smuiką į šalį užmirš
čiai, kaip daugelis padaro, 
bet tinkamai pavirkdyti jos 
stygas ir vis su geresniais pa
sisekimais koptis aukštyn mu
zikos srityje.

Programai tvarkyti pirmi
ninkavo d. Rapolas čulada. Po 
programos tęsėsi šokiai iki 
vidunakčio. Ačiū visiems pro
gramos dalyviams.

Mes papratę rinkti daugiau
sia vyrus į įvairias komisijas. 
Bet šios programos komisija 
susidėjo vien iš moterų, bū
tent: U. Daugirdienė, M. Ar- 
bačauskienė ir A. Paulenkie- 
nė. Na, ir jos surengė tokį 
gražų parengimą, kad dabar 
draugams vyrams teks gero
kai paprakaituot, kad su 
draugėmis moterimis susilygin
ti, jau nekalbant apie sukirtimą 
j U-

Jaunimo buvo tiek sutrauk
ta, kad niekad pirmiau tiek 
nesame

Nors 
rė, bet 
kuopos

turėję.
daug išlaidų pasida- 

ir pelno gerai liko 
reikalams.

J, M. Karsonas.

laikėsi bešališkumo? Ateityj 
turėtų pagalvoti apie tai I

Jaunutis.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.
“Gaukite “Laisvei” Naujų 

Skaitytojų.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
ROCHESTER, N. Y.

Pajieškau Prano Jonavičiaus, pa
eina iš Vilniaus gubernijos, Trakų 
apskričio, Žaslių parapijos, Gilučių 
kaimo. 17 metų kaip apleido Roches
ter, N. Y. Buvęs pasauliniame kare. 
Girdėjom, kad vėliausiu laiku gyve- 

590no New Yorke. R. Sherelis, 
Hudson Ave., Rochester, N. Y.

ROCHESTER, N. Y.
šeštadienį, 4 d. Gcdemino Svet., 

575 Joseph Avė., įvyks prakalbos. 
Pradžia 7:30 v. v. Kalbės “Liaudies 

i Balso’’ administratorius^ J. Janaus- 
kas, iš Kanados. Pro prakalbų bus 
diskusijos Lietuvos klausimu. Kvie
čiame visus. — Kom.

CAMBRIDGE, MASS.
LLD 8 kp., LDS 163 kp. ir Nau

jai susitveręs Lietuvių Moterų Kliu
bas bendrai rengia prakalbas, kurio
se kalbės Alice Jonikienė, iš Chica- 
gos, Stashu Svetainėj, 163 Harvard 
St. Pradžia 7 vai. vakaro. Bus mu
zikos ir dainų. Kviečiame skaitlingai 
susirinkti ir išgirsti drg. Jonikienės 
prakalbos. — Kom.

WORCESTER, MASS.
TDA 13 kp. susirinkimas įvyks 

vasario 28 d.,1 8 v. v. Liet. Svet., 29 
Endicott St. Kviečiame narius daly
vauti. — P. Butkevičius. (46-48)

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

is GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7171

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

NOTARY PUBLIC

HARTFORD, CONN.
šeštadienį/vasario 25 d., įvyks ba

lius, rengia praėjusio “Laisvės” va
jaus vajininkai, kaipo užbaigtuves.l 
Laisvės Choro Svet., 57 Park St. | 
Pradžia 7:30 v. v. Įžanga 25c. Šis! 
parengimas rengiamas dienraščio' 
“Laisvės” naudai. Kviečiame visus' 
skaitlingai dalyvauti, galėsite link
smai pasišokti prie geros orkestros 
ir užkąsti skanių užkandžių. Turėsi
me ir įvairių gėrimų. — Kom.

(46-47)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks sekmadienį, vasario 26Į 
d., 10:30 vai. ryto, 29 Endicott St. 
Visus prašome dalyvaut, nes turime 
daug svarbių dalykų apsvarstyt. 
Taipgi Jau laikas pradėt mokėti duo
kles j Centrą už 1939 metus. — J. 
N. Fin. Rast. (46-47)
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Saugokitės Lyties Ligų!
DIDĖJA susirūpinimas ly

ties ligomis, nes jos dabar la
bai platinasi.

NERIZIKUOKIT! Išmokit 
tas ligas pažinti ir nuo jų ap
sisaugoti.

AIŠKIOS ir teisingos žinios apie 
sifilį, gonorėją ir kitas lyties ligas 
yra knygoj

Patarimai Vyrams apie 
Lyties Dalykus

TOJ KNYGOJ apie lyties ligas 
prirašyta net 127 puslapiai, aiški
nant jų pažinimą ir apsisaugojimą.

YRA JOJ ir apie visą žmogaus ly
ties gyvenimą, bet dabar ypač svar
bi ta dalis, kuri aiškina apie tas bai
sias ligas.

KNYGOS kaina buvo $2.00, 
bet, kad lengviau būtų reika
lingiems ją Įsigyti, dabar ati
duodu ja už $1.00. (Į Kanada 
—$ 1.25c.)

ĮDĖKITE į konvertą popierinį do
lerį ir savo aiškų adresą, ir greitai 
gausite knygą.

LAIŠKĄ adresuokite taip: 
JOHN BARKUS 

111-40—128th St.
SO. OZONE PARK, N. Y.

Ši knyga yra ir “Laisvės” knygyne

Telephone: EVcrgreen 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.

GRAND CHAIR CORP.
A. PETRAITIS

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

&
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Kitchen Sets
Tel. Evergreen 7-8451

Nepaprastas Pasiūlymas
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

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

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

BROOKLYN, N. Y.
Tek: Glenmore i-61*l

paveiks-

VKRPO KEPTUVE

CHARLES
UP-TODATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barhcrlai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

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, patarn»vj. 
mas 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

fTT

Ir atsargus m skubus kriaučių darbais | 
NEBUS SUNKUS, KADA VALGYSI SKANIĄ IR MAISTINGĄ O 

VARPO*
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iltiU Tiįllįį

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen* 
viciain 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.

Siunčiamo duoną per paštą ) kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

Jj! Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y,
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Bankiete Rytoj Vakarą

Lietuvos 
minėjimo 
kurį su-

dar liksis 
ar da- 

Komunistų

Pribuvęs kalbėt 
Nepriklausomybės 
masiniame mitinge, 
ruošė Amerikos Lietuvių Kon
greso Skyrius penktadienio 
vakara, vasario 24-ta, Grand 
Paradise, Leonas Prūseika už
suko aplankyt laisviečius. 
Apie daug ką pasikalbėjom. 
O jis turi pasakyt daug ko 
naujo, nes atvyko iš didžiau
sio Amerikoj lietuvių centro, 
Chicagos, taipgi nesenai lan
kėsi vakarinėse valstijose, iki 
pat Pacifiko, kur tik randasi 
lietuvių.

Užklausus, ar
Brooklyne dieną kitą, 
lyvaus Lietuvių 
bankiete šio sekmadienio va
karą, Piliečių Kliube, atsakė:

—žinoma, dalyvausiu. Tie
sa, po piet kalbėsiu Jersey 
City lietuviams, bet • sugrįšiu. 
Tokio svarbaus bankieto ne
galima apleist. Prie to, čia 
bus proga pasimatyti ir pla
čiau pasikalbėti su daugeliu 
brooklyniečių, kurių per ilgą 
laiką nemačiau ir negreit vėl 
matysiu.

Reikia 
niečiai 
bankiete
kai pavargs dešinė sveikinant 
savo senus draugus ir pažįsta
mus. M—s.

manyt, kad brookly- 
bus skaitlingi tame 
ir d. Prūseikai gero-

Paminėkit Dvi Didžias 
Sukaktuves

kita 
prie-

ren-

Lietuvius į Komunistų Bankietą
Dar kartą užkviečiame Brooklyn© ir apielinkės kolonijų 

lietuvius dalyvauti lietuvių komunistų frakcijos ir 5-tos kuo
pos metiniame bankiete, kuris bus šj nedėldienį, vasario 26 
(rytoj), Lietuvių Amerikos Piliečių Kliube, 280 Union Avė. 
Tai bus metinis lietuvių komunistų pokylis. Gaspadinės paga
mins geriausios rūšies valgius, kad pilnai patenkinti visus sve
čius. Prie valgio bus duodama veltui ir alaus. Bevalgydami 
išgirsime gražių dainelių, kurias padainuos Aldona Klimaitė, 
A. Velička ir P. Grabauskas. Šokiam grajis G. Kazakevi
čiaus orkestrą.

Tai bus puiki proga sueit kartu ir susėst už stalų visiem 
darbininkų klasės partijos simpatikam, pasišnekučiuot be
valgant, o paskui pasišokt, kas turi ant to “ukvatą.” Tarpe 
kitų žymesnių svečių bus visų mūsų gerai pažįstamas drg. 
Leonas Prūseika. Ateikit pasimatyti su juomi.

Tėmykit: vakarienė bus duodama anksti—lygiai 7-tą 
vai., tad nesivėlinkite. Vakarienei ir šokiam tikietas $1.25; 
tik šokiam—35c.

Dar kartą primenam tiem draugam, kurie turit paėmę 
parduot tikietus, kam laikas pavėlina, atneškite pinigus 
likusius tikietus šiandien, šeštadienį, “Laisvės” ofisan, už 
komisija bus jum dėkinga.

Iki pasimatymo! Rengėjai.

Parama Ispanijai

drabu-

švino, 
iš

Chas. Mockus, eastnewyor- 
kietis, atvežė pundą 
žiu.

A. Dobilienė atvežė
Ispanijos pabėgėliai

šistais užimtų teritorijų 
bar kenčia didelį skurdą, 
tį ir alkį. Kas dar galite 
aukoti drabužių, prašomi
padaryt prie pirmiausios pro
gos.

fa- 
da-

pa- 
tai

—O-----
Nuėmimas embargo būtų už 

vis didžiausia parama Ispani
jai. šiomis dienomis visose 
apylinkėse įvyksta 
mitingų, 
veiksnių 
go. Po 
parašai, 
atvirutės

šeštadienio popietį, 2 vai., 
bus mašinomis paradas nuo 
Battery Parko iki Dyckman 
St., New Yorke. M. K.

visa eilė 
paradų ir įvairiausių 
už nuėmimą embar- 
visa miestą renkama 
Siunčiama laiškai ir 
Washingtonan.

Rodys Lietuvišką Filmą

bei 
ka c

Paskutinis Priminimas

Tarp Lietuvių Į Office Phone
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
E Vergreen 4-6485

Sveikata Yra Brangiausias 
Turtas; Sužinokite Kaip Jį 
Saugot, Kol dar Nevėlu
Ne tik brooklynicčiams, bet 

ir visoj Amerikoj plačiai ži
nomas ir mylimas lietuvių 
darbo žmonių sveikatos pata
rėjas daktaras J. J. Kaškiau- 
čius vasario 26-tos popietį, 2 
vai., kalbės TDA lietuvių 17- 
tos kuopos surengtose pra
kalbose, “Laisvės” salėj, 419 
Lorimer St., Brooklyne. Atei
kite ir pasimokinkite, kaip 
saugot savo sveikatą 
nemokama. Kviečia 
lyvaut.

Apie TDA svarbą 
kalbės G. Kuraitis.

Rengej

. Įžanga 
visus da-

ir veiklą

JIEŠKO VAIKO 
PAGROBIKŲ

ai.

Ateivių Gynimo konferen
cija įvyks sekmadienį, vasario 
26 d., 2 vai. po pietų, Penn
sylvania viešbutyje, 7th Avė. 
ir 3 3rd St., New Yorke. De
legatai, atstovaujanti lietuvių 
organizacijas, laiku pribūkite 
konferencijon, o tas draugi
jas, kurios dar neturi išrinku
sios delegatų, valdybos malo
nėkite atstovauti ar gaukite 
kitą narį, kuris atstovautų jū
sų organizaciją.

Ši konferencija yra labai 
svarbi ir nuo jos tarimų daug 
priklausys ateivių gynimas, tad 
skaitlingai dalyvaudami pa- 
gelbėsime užkirst kelius de
portacijai ateivių iš Amerikos.

A. Mureika.

II. 
m as 
mus, 
vent

Olsen, 41 m., kaltina' 
padegęs savo tėvų 
kam šie neleido ten 
jo pačiai su vaiku.

Lankėsi “Laisvėje”

Lietuviškų filmų rodytojai 
broliai 
klynan 
jose su

Dr.

Motuzai sugrįžo Broo- 
po lankymosi koloni- 
filmomis.

—o—
A. Petriką duos pre* 
apie sveikatą SLA 38-

tos kuopos susirinkime, kovo 
2-ros vakarą, Piliečių Kliubo

—o—
Kazys Kulbokas, kuris se

nai serga ir turėjo operaciją 
ant kojos, dabar randasi Ma
ry Immaculate d ligoninėj, 
Jamaicoj. Ž. R. k

VIEŠNIA IŠVYKO

Auna Lingienė, viešnia iš 
Los Angeles, kuri mums daug 
pagelbėjo padirbėti “Laisvės” 
bazare, išvyko į New Haven 

Medelienę 
; ten gal 
Ten ture-

pas savo sesutes, 
ir Tumosienę, o 
grįš Kalifornijon.
jus gerą darbą, sako, sunku 
čion priprasti prie skirtingų 
darbų ir aplinkybių. D—gč.

gerai sekėsi. Bet nelaboji li
ga paguldė žmogų lovon, iš 
kurios jau nebesikėlė... Dar 
neteko sužinot, kokia liga ir

Michael Katz, 4 metų, 3827 
i Oceanic Ave., buvęs per ap
gaulę pagrobtas nuo slaugės 
ir už jį pareikalauta $7,000. 
Tėvui pasakius, kad jis neturi 
su savimi daugiau, kaip $250,
piktadariai vaikę paleidę už kaip ilgai jis sirgo, 
tą sumą, bet paskiau pradėję] Beje, Karalius paliko mo- 
grąsint, kad vaiką patiks Le-į 
vine vaiko likimas, jei 
nesumokės $7,000.

Policija tiria nuotikį.

tėtas

Elektristų Unijos Lokalas 
3 nuo 1933 metų išaugo nuo 
6,500 iki 16,000 narių.

Mirė Jonas Karalius, Buvęs 
Brooklynietis

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

Open Day and Night

RHEA

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

Managed by

TEITELBAUM

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

a

na-
gy-

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

GENTS1 DAYS
Wed., Thurs., Fri., Sat. and 

Sun. ail day and night

SKELBKITĖS ‘'LAISVĖJE

Beje, 
terį ir vedusią dukterį.

Ilsėkis, Jonai, saulėtos Ka-Į
lifornijos žemėj! P. Sol. Į

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

Komunistų Partija rengia 
milžinišką masinį mitingą pa
minėt dvejas darbo žmonėms 
svarbias sukaktis: 20 metų 
nuo įsikūrimo Komunistų In
ternacionalo, ir 15 metu nuo 
pradėjimo leist “Daily Work
ers,” kuris per 15 metų iš
augo į didelį, įtakingą 8 pus
lapių (tankiai leidžiama pa
didintas) dienraštį, o sekma- 
dienias išeina “Sunday Work
er” 12-kos puslapių, su 
tiek puslapių savaitiniu 
du tabloidinėj formoj.

Ta proga, komunistai
gia mitingą šį pirmadienį, va
sario 27-tos vakarą, Madison 
Sq. Gardene, 50th St. ir 8th 
Avė., N. Y. Bilietai po 25, 40, 
65 centus ir $1.10. Gaunami 
darbininkų knygynuose.

Kalbės Earl Browder ir ki
ti žymūs kalbėtojai. Įdomi 
masinė meno programa. Pra
džia lygiai 7:45 vakaro.

Charles Krumbein, K. P. 
New Yorko Valstijos Komite
to sekretorius, praneša, kad 
to komiteto kasininkas W. E. 
Browder pasiuntė vyriausiam 
policijos inspektoriui Costu- 
mai laišką, kuriame prašoma 
griežtai prižiūrėt, kad būtų 
pagerbta teisės iš anksto pir
kusių bilietus, taip pat ir no
rinčių prie langelio nusipirkt 
bilietus. Tas padaryta atsi
žvelgiant į Lenino minėjimo 
mitingo patyrimus, kada po
licija neleido salėn ne tik no
rinčius pirkt bilietus, bet ir 
šimtus atėjusių su išanksto 
pirktais bilietais.

šeštadienio vakarą, vasario 
25-tą, paskutiniu kartu Ame
rikoj ir Brooklyne, broliai 
Motuzai rodys filmą, kurioj 
perstatoma Lietuvos Olimpia
da, tautinių švenčių apvaikš- 
čiojimai, rudens, žiemos ir ki
ti vaizdai. Bus Lietuviu Ame
rikos Piliečių Kliube, 280 
Union Avė. 
vakaro.

Pradžia 8 vai.1
Rep.

Mokytojų Unija rengia ei
lę mitingų diskusuot pakaitas 
mokinimo kolegijose.
mitingas bus vasario 25, Co
lumbia Universitete, 
327.

Pereitą ketvirtadienį 
“Laisvės” įstaigoj 

iš Bostono,

lanke
liu as 
radio

si
Kubiliūnas 
dainininkas. Metropoliu atvy
kęs porai dienų įvairiais 
vo, profesijos reikalais.

sa-

“Laisvės” Direktoriams
Šj pirmadienį,, vasario 27- 

tą, 7:30 vakaro, įvyksta su-I 
sirinkimas. Prašomi nesivč- 
luot. A. B.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-3842

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

Telefoną# EVergreen 7-1661

k

Didžiausia Drabužių Krautuve
Williamsburgh’e Skelbia Savo

February Clearance Sale
(Išpardavimą nužemintom kainom)

Vyrų ir Jaunų Vyrų Paltų

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

Bi kurie $35 iki $45 vertes 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.

Tik ką pasiekė nekurtuos 
brooklyniečius žinia iš Kali- 

įfornijos, kad ten, San Fran
cisco mieste, šio mėnesio 21 
dieną tapo palaidotas Jonas 
Karalius, daugel metų gyve
nęs Brooklyne, East New 
Yorko dalyje, 
velianti East 
Richmond Hill 
Joną Karalių gerai pažinojo.

■ Man irgi teko artimai gyven
ti ir draugauti su Karalium.

Apie 15 metų atgal velio
nis Karalius turėjo moteriškų 
ploščių dirbtuvę East New 
Yorke. Vėliau jis savo dirb
tuvę perkėlė New York an, 
kur jis varė tą biznį keletą 
metų. Pas jį dirbo veik visi 
lietuviai bei lietuvės; jojo 
darbininkai niekad nesiskųs
davo išnaudojimu. Jie saky
davo, kad jei Karalius daro 
gerą biznį, tai ir mum gerai 
moka ir dar gerai pafundija.

Man gyvenant East New 
Yorke, velionis Karalius ke
letą metų prigulėjo ALDLD 
85-toj kuopoj ir nuolat skaitė 
“Laisvę.”

Vėliau, susidėjus kitokiom 
aplinkybėm, užėjus depresi
jai, Karalius pardavė savo 
dirbtuvę ir išvažiavo Kalifor
nijos valstijon, San Francisco 
miestan. Ten irgi pradėjo tą 
patį užsiėmimą, uždėjo dirb
tuvę ir, kaip teko nugirst, jam

East
Lietuviai, gy-
New Yorke, 
ir Jamaicoj,

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. 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

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL

HENRY NYRINS SONS 
670 Grand St., corner Manhattan Ave 

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

Pirmas
v FRANK DOMIKAITISRoom

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGiaI
VAIKŲ REIKALAI

pami-

gy- Manhattan
Sugrįžo iš Ispanijos

de

Perkant Sau Vynus ir

Manhattan Liquor StoreBazaro Žinios

w linfirt w inii ww tnl irtūhi w tni w w tut

i
5 mo

ku-

Avė. 
kitas

Antradienį laivu lie

“Laisvės” Įstaiga Puošiasi

Tikrai žinokit, Kad
Likerius Reikia Pirkti Patinkamoj Krautuvėj

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vilai VakaroLiquor Store
Brooklyn, N. Y.

Roebling St.) 
License No. L. 886

i M M M M M MM M M M M M M M IMI MM M M

Didžiausias Pasirinkimas Visokių Rūšių Gėrimų

264 Grand St.
(Kampas

Tel. EVergreen 7-1645

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

France sugrįžo Avė Bruzzi- i lioriai. 
chesi, newarkiete slaugė, iš
buvusi lojalistų karo tarnyboj 
pusantrų metų. Ji sako, kad 
pabėgėlių padėtis yra bloges-

* nė už kare pergyvenimus.
> Ragina- visomis išgalėmis gel

bėt pabėgėlius.
Tuo pat laiku sugrįžo Her

bert Matthews, “Times’o” 
karo korespondentas lojalistų 
Ispanijoj . ši esanti jo pirma 
vakacija nuo pradžios karo.

“Laisvės” salė ir visa įstai
ga pastaraisiais laikais bū
davo gana rūsti, net sienos 
pykdavo, prisišliejusiam grą- 
sindavo juodom žymėm, o 
laiptai vis vaitodavo minami.

Šiomis dienomis, pasisukus 
G. Waresonui su lentom ir 
plaktukais, laiptai nustojo 
vaitoję. * Sienos irgi prašvito, 
nes ant jų su dideliais šepe
čiais operaciją daro A. Bal
čiūnas ir P. Bieliauskas, ma- 

Bus smagiau užeit
mitingaut ir linksmintis.

M—s.

Mrs. Antoinette Dick sulai
kyta kvotimui dėl pašovimo 
16 metų vaikėzo, kuris, ji sa
ko, grasinęs apiplėšt jos sal
daininę, 167 Norrnan 
Suimta pašautasis ir 
jaunas vyras.

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

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat 
Savininkai

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

ž

S
Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų 

valgių ir daržovių, virtų ir žalių.

Tenka su džiaugsmu 
nėti, kad (brooklyniškė) 
V. ž. Mokyklėlė gražiai 
vuoja!

Gan didokas skaičius 
kinių. Gana puikiai kai
rie mokinasi. Patys mokiniai 
priruošiami išpildymui pro
gramos dėl pačių vaikučių mo
kyklėlės ruošiamo parengimo. 
Tas parengimas įvyks 26 die
ną kovo, “Laisvės” svetainėj.

šį šeštadienį pamokos įvyks 
' kaip paprastai—2-rą vai. po 
i pietų. Apart kitko—bus rodo-Stigienė, Montello

“Laisvės” bazarui *au-, ma krutanti paveikslai. Vai
kai, nepražiopsokit šios pro
gos! Taipgi galės pasiimti pa
veikslus, anksčiau nutrauktus 
visų mokinių.

Vaikais susiinteresavęs.

Julia
Mass., 
kojo du lininius rankom iš
siuvinėtus abrūsus. Jos do
vanos buvo vienos iš anksty
bųjų, bet per klaidą skelbime 
praleistos. B. K.

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

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

Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.




