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KRISLAI
Komunisto Laidotuves. 
Jie Negali Iškęsti. 
Kunigai ir Kunigai. 
Bijo Revoliucijos. 
Stokite Draugi j on.
Rašo D. M. šolomskas

Nesenai Hillsidėj mirė 
drg. Kazys Jankauskas, A 
LDLD 200 kuopos sekreto
rius ir Komunistų Partijos 
nuoširdus narys. Teko kal
bėti prie drg. Jankausko 
karsto Rožių Kalno krema- 
torijoj. Kalbėjo ir vietos 
Komunistų Partijos organi
zatorius. Buvo daug gyvų 
gėlių, jų tarpe gražus vai
nikas 
tijos.

nuo Komunistų Par-
>!< * *

kas svarbiausia, kad

sakė, 
laidoti 

tokiu 
mažai

ku-
ir

to

Bet 
šios laidotuvės buvo vienos 
iš didžiausių. Nuo namų į 
kapines lydėjo 87 automobi
liai, o ant kapų jau laukė 
apie 20 automobilių.

Visu keliu gedulo proce
siją vedė ant motorinio dvi
račio policininkas, sulaiky
damas didelių vieškelių tra- 
fiką!

Graborius Petriką 
kad jam teko daug 
įvairių žmonių, bet 
skaitlingų laidotuvių 
turėjo.

Taip draugės ir draugai 
atidavė paskutinę pagarbą 
draugui Kaziui Jankauskui, 
kuris nuoširdžiai dirbo dar
bo žmonių ir progreso ge
rovei. * * *

Minint Lietuvos nepri
klausomybės 21 metus, dau- 
gelyj miestų įvyko bendros 
įvairių sriovių prakalbos. 
Scrantone rengė komunis
tai, tautininkai ir lietuvių 
tautinė parapija. Kalbėtojų 
buvo daug ir atatinkama 
koncertinė programa. Nuo 
tautininkų kalbėjo Janušai- 
tis ir kiti. Nuo jų sriovės 
atvyko ir adv. Jurgėla, 
ris niekino bolševikus 
skelbė netiesą.

Manau, kad ateityj
kiems ponams, kaip Jurgė
la, reikia tiesiai pasakyti, 
jeigu jis patsai nesupranta, 
kad įvairių sriovių prakal
bose turėtų žinoti, ką kal
bąs. Fašistinius melus gali 
skelbti savo locnose prakal
bose, bet ne įvairių sriovių 
prakalbose.

Kas gi išeitų iš įvairių 
sriovių prakalbų, jeigu kal
bėtojai vienas kitą pradėtų 
pulti? Iš tokių prakalbų jo
kios naudos’ nebūtų, apart 
susipešimo. * * *

Lietuvos nepriklausomy
bę minint, Scrantone ir 
Shenandoahe kalbėjo ir lie
tuvių tautiškų bažnyčių ku
nigai. Scrantone — kun. 
Valatka, o Shenandoahe — 
kun. J. Brazys. Abu jie kal
bėjo gerai, už Lietuvos ne
priklausomybę ir jos laisvę. 
Bet nei vienur, nei kitur, 
nepasirodė Romos lietuviai 
katalikai kunigai.

* * *
Kartais tenka stebėtis iš 

Jung. Valstijų gamintų ju- 
džių. Dabar plačiai rodomas 
judis “Marie Antoinette,” 
kuris vaizduoja Francijos 
karalių gyvenimą ir padėtį 
pirm Didžiosios Francūzų 
Revoliucijos. Tai istorinis 
veikalas. Dalyvauja gabūs 
artistai ii’ įdėta daug triū
so.

, (Tąsa ant 2-ro pusi.)
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S i ii s kini e reikalavi
mus pr. Rooseveltui, 
senatoriam ir kon- 
g r e s m a nam nuimt 
ginklų embargo nuo 
Ispanijos respublikos.
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LIAUDIES FRONTO PARTIJOS ISPANI
JOJ NUSPRENDĖ TĘST KOVĄ PRIEŠ 

FAŠISTUS-NEGRIN NEPASIDUODĄS
Paryžius. — I s p a n i j os: 

valdžios atstovybė šičia 
tvirtino, kad likusioji res
publikos dalis nepasiduos 
fašistam, o tęs kovą prieš 
juos, kaip praneša United 
Press.

Atstovybė užginčijo, kad 
respublikos ministeris pir
mininkas Juan Negrin pa
sidavęs ar sutikęs daryti 
paliaubas su generolu Fran
co.

(O jau šeštadienį ir sek
madienį kapitalistiniai laik
raščiai ir radio Amerikoj 
pasakojo, kad Ispanijos re
spublika “pasidavus” fašis
tam. Pirmadienį vieni ame
rikonų laikraščiai tvirtino, 
kad respublika jau “prara
do” karą, kiti rašo, kad 
“turbūt, jau nebus vedamas 
karas Ispanijoj.”)

Madrid, Ispanija. — At
stovai kairiųjų respublikie- 
čių, Respublikinės Sąjun
gos, Socialistų ir Komunis
tų Partijų ir įvairių darbo 
unijų sutiko, kad reikia pa- 
naujint Liaudies Fronto ka
ro veiksmus prieš fašistus. 
Susirinkę tų organizacijų 
atstovai atrado, jog Fran
ci ja ir Anglija, pripažinda
mos fašistų valdžią Ispani
joj, kelia naujus pavojus 
Ispanijos respublikai.

Susirinkimo tarimai per-

duoti ministeriui pirminin
kui Negrinui. Įvyko kelios 
demonstra ei jos pabrėžt 
žmonių pasiryžimą ir toliau 
kovot prieš fašistus.

Franc. Valdžia Tyčia 
Melavo, kad Ispanijos 
Respublika Pasiduoda

Anglijoj, pagamintasVienas iš požeminių “urvų 
žmonėms slėptis per sekantį karą, kai ant 

Anglijos užpuls nazių orlaiviai.

ŽYDU VADAI “JUDOŠIUOJA” ANGLIJĄ, 
KAD JINAI ŽADA ARABAM PROPOR- 

CIONALES TEISES PALESTINOJ
Londėn. — Anglų valdžia 

pranešė žydam ir arabam 
delegatam Palestinos kon
ferencijos, -kad Palestina 
bus “paliuosuota” nuo An-

Ispanijos Prezidentas 
Azana Pasitraukęs ir 
Išvykęs j Šveicariją

glijos

Žinios iš Lietuvos
Vokiečiai Supirkinėsią Tur

tą Lietuvoje
Varšava, vasario 24 d. — 

Lenkų laikraščių .žiniomis, 
vokiečių bankai esą suteikę 
penkių milionų markių kre
ditą supirkinėti Lietuvoje 
įmones.

Chinijos Lietuviai Padova
nojo Lietuvos Karo Mokyk-, 

lai Patranką
Kaunas, vasario 22 d. — 

Lietuvos garbės konsulas 
Charbine p. 'Kaušaras įtei
kė Lietuvos Karo Mokyklai 
Tolimųjų Rytų Lietuvių 
padovanotą lauko kanuolę.

Pbno Smetonos ‘Amnestija’
Kaunas, vasario 24 d. — 

“Prezidentas” Smetona šio
mis dienomis amnestavo 67 
asmenis, kurie buvo nu
bausti karinių teismų.

Anglų Lakūnė Jane Batten 
Lankėsi Lietuvoje

Kaunas. Vasario 22 d. at
vyko žinomij anglų lakūnė 
Jane Batten, kuri vasario 
23 d. skaitė paskaitą kau
niečiams ir pažadėjo kitą 
metą atskristi į Kauną.

Paryžius. — Francijos 
valdžia paskleidė melagin
gus paskalus per radio ir 
spaudą, būk Ispanijos res
publika “pasiduoda” ar “pa
sidavė” fašistam. Prancū
zų valdovai tokius girdus 
leido, idant pateisint savo 
pasinešimą pripažint gene
rolo Franco “valdžią.”

Dabar valdiški Francijos 
atžagareiviai teigia, kad 
Francija ir Anglija, pripa-i 
žindamos fašistu “valdžią”,' ^al Jau trecią dieną is eiles

- _ reSpublikąj

pasiduoda. Visi' pripažįsta,' 1 ^ie labiausia protestuoja, 
kad Anglijos ministeris pir- • . . . . - .
mininkas Chamberlain stip
riai paveikė Francijos vy
riausybę paskelbt generolą 
Franco Ispanijos valdovu.

10,000 Lenky Studentų Demonstravo prieš 
Nazius; Šaukė: “Šalin Vokietiją!”

Varšava.— Daugiau kaip 
10,000 lenkų studentų de
monstravo gatvėmis, šauk

dami: “Šalin Vokietiją!”

privers Ispanijos respubliką I lenkai jaunuoliai marsavo 
pasiduot, jeigu jinai dar ne- ,P™š Vokietijos nazius.

r 
į kad naziai Danzige išmušė 
! visus lenkus studentus iš 
Technologiškos Kolegijos ir 

I gyvuliškai niekino lenkus 
abelnai. Naziai savo iškabo
se ir riksmuose ten lygino 
lenkus prie “šunų.” 

Lenkai studentai 
išbeldė Vokietijos atstovy
bės langus Varšavoj. Var- 
šavos policija išvaikė stu-

Motina Nunuodijo Vaikutį 
Ir Pati Nusižudė

todel

Peekskill, N. Y. — Neži
nia, dėl kokios priežasties ( dentus tik po to, kai jie iš- 
nusinuodijo Lydia Van Du-, mušė beveik visus langus 
sen, 37 metų amžiaus, ir žemutiniame aukšte Vokie- 
nunuodijo savo penkių me- tijos ambasados Varšavoj. 
tų- vaikutį. Jinai parsivedė “
jį iš judamųjų paveikslų 
teatro, bet nevadino namo 
buvusias sykiu teatre tris 
dukteris, 8 iki 13 metų am
žiaus.

Šaukdami, “Šalin Hitle
rį!” studentai skardžiai 
reikalavo: “Danzigas turi

priklausyt Lenkijai!”
2,000 lenku studentu z C v

sirinkimas priėmė rezoliuci
ją, kad visi vokiečiai stu
dentai turi būt pašalinti iš 
Lenkijos universitetų. Tai 
todėl, kad vokiečiai naziai 
išmušė lenkus studentus 
laukan iš Danzigo Techno
logiškos Kolegijos.

Pulkininkas J. Tomaševs- 
kis, komandierius lenkų 
studentų legiono, ragino 
juos nutraukt bet kokius 
ryšius su vokiečiais studen
tais Lenkijoj.

Šiuo tarpu Varšavoj 
“svečiuojasi” Italijos užsie
ninis ministeris grafas G. 
Ciano, Mussolinio žentas. 
Tai lenkų studentų išstoji
mai prieš Vokietiją darė 
nesmagumų Lenkijos val
džiai. Mat, Italija laikosi 
vienos “ašies” su Vokietija.

su-

Paryžius. — Ispanijos 
prezidentas Manuel Azana 
apleido jos ambasadą Pary
žiuje ir išsikraustė į Švei
cariją. Sakoma, kad savo 
paliktame pareiškime jis 
pasitraukia iš prezidentys
tės.

Kiti Ispanijos respubli
kos atstovybės nariai, esą, 
taipgi apleidę atstovybės 
rūmą. Francijos valdinin
kai, kaipo generolo Franco 
rėmėjai, sako, jog tai “žen
klas, kad Ispanijos atstovai 
jau palieka jos ambasadą 
generolo Franco atsto
vams.”

Francijos užsieninis mi
nisteris G. Bonnet pareiškė 
susirinkimui “radikalų-so- 
cialistų” partijos narių, kad 
Francijos valdžia stengsis 
palaikyt “gerus santikius 
su savo kaimynu” (genero
lu Franco).

Kongresas Užgirsiąs 6,000 
Karo Orlaivių Amerikai

IŠRADO DIDELĮ PAGE
RINIMĄ ORLAIVIŲ 

SAUGUMUI
Washington, vas. 27. — 

Vienas iš Inžinierių ir Ty
rinėjimų korporacijos virši
ninkų, Sanders išrado pa
gerinimą, kurį vartojant 
nenukrisią žemyn orlaiviai, 
kurie dribdavę žemyn, kuo
met neišvengiamai suma
žėdavo būtinas jų greitis. 
Pernai metais 27 iš 37 leng
vų • lėktuvų sudužo būtent 
dėl tos priežasties, ir su jais 
žuvo 56 žmonės.

Mainieriai Streikieriai Gilu
moje Klausė Mišių per 

Radio Telefoną

“Dievo Valios” Tikybos Na
rys Užmušęs Rusę Šokikę 

Gražuolę Sosojevą

London. — Anglijos val
džia žadėjo duot Franci j ai 
100,000 savo kariuomenės, 
jeigu kas pradėtų prieš 
Franci ją karą, kuris palies
tų ir Anglijos reikalus.

Paryžius. — 3,000 italų 
ateivių per dieną išvažiavo 
namo iš Francijos. 
šaukia Mussolinis.

juos

Pennington Gap, Pa. —
Nežinia kur dingo mokyto
ja Eliza Darnell, 25 metų.
Bijoma, kad jinai nužudyta vėsu, o vakare ar naktį bū- 
ar žmogvagių pagrobta. šią sniego ar lietaus.

ORAS
Antradienį ne šalta, tik

Hazleton, Pa. — 54 mai
nieriai tebestreikuoja 250 
pėdų gilumoj Oneida Wolfe 
angliakasy kloję, nuo praei
to trečiadienio. Reikalauja 
išmokėt jiem užvilktas al
gas ir pagerint sąlygas. 
Sekmadienį jie klausė mišių 
per radio telefoną. Jų drau
gai pristatė jiem pietus.

Los Angeles, Calif. — Po
licija mano, kad tai narys 
religinės sektos Thęlemos 
(“Dievo Valios”) užmušė 
gražuolę rusę šokikę Anna 
Sosojevą, dramos studentę 
Miesto Kolegijoj. Jos kūnas 
rastas kolegijos aikštėje. 
Tūli spėja, kad Anna nužu
dyta iš meiliško pavydo.

Washington. — Kongre
so atstovų rūmas buvo nu
balsavęs davaryt skaičių 
Amerikos karinių lėktuvų 
iki 5,5b0; bet senatas užgy- 
rė valdžios reikalavimą da- 
statyt tokių lėktuvų iki 
6,000; ir manoma, jog kon- 
gresmanai šią savaitę su
tiksią su šiuom didesniu 
daugiu lėktuvų.

tiesioginės globos 
“m a n d a t a s”) ir 

įsteigta kaip “nepriklauso
ma valstybė.” Tada Pales
tina būsianti susijus su An
glija tik panašiais sutarčių 
ryšiais kaip Indija ir Egip
tas. (Bet pasaulis žino, jog 
Indija ir Egiptas tik iš pa
viršiaus skaitosi nepriklau
somais kraštais, o tikrumoj 
priklauso nuo Anglijos.)

Pagal dabartinį Anglijos 
planą, Palestinos valdžia 
bus sudaryta proporciona- 
liai iš arabų ir žydų atsto
vų, pagal vienų ir kitų gy
ventojų skaičių. O Palesti
noj gyvena po 100 arabų 
prieš kiekvienus 45 žydus. 
Todėl vietinėje Palestinos 
valdžioje šeimininkaus ara
bai.

Žydų sionistų vadai sako, 
kad šiuom planu Anglija 
sulaužo savo žodį (Balfou- 
ro pareiškimą) ir išduoda 
žydus.

Anglų vyriausybė ruošė 
pokilį pirmadienį delega
tams Palestinos žydų ir 
arabų; bet žydai atsisakė 
jame dalyvauk Tą pokilį 
žydai vadina “paskutine 
vakariene,” ir lygina Angli
jos valdovus prie Judošiaus.

Anglijos valdžia ketina iš 
pradžios suvaržyt žydams 
pirkimą žemės Palestinoje, 
o toliau visiškai jį uždraust.

Nors Anglų valdžia žada 
“nepriklausomybę” Palesti
nai, bet Anglija palaikys 
savo kariuomenę ir polici
ją saugot “šventąsias vie
tas,” Anglijos orlaivių sto
vyklas ir kitus Anglijai 
svarbius karinius punktus.

Republikonų Viltys dėlei 
Prezid. Rinkimu 1940 m.

Sovietai Ima Nagan Išdavi
kus Kankintojus Vaiky

Nazių Laivo Sužeistas Skęsta 
Amerikinis Laivas

NAUJI KRUVINI SUSI
KIRTIMAI PALESTINOJ

Jeruzalė, vas. 27. — Nau
juose ginkluotose susikirti
muose tarp žydų ir arabų 
Palestinoj užmušta 30 as
menų. Anglų kariuomenė ir 
policija ėjo išvien su žy
dais. Tai mūšiuose nukauta 
virš 20 arabų ir tik keletas

Maskva. — Sovietai pa
traukė teisman buvusį val
dininką Savkiną ir trejetą 
kitų, kaip niekšų, kurie da
rė provokacijas prieš Sovie
tų valdžią. Tie gaivalai, už
imdami valdiškas vietas, 
kurstė žmones prieš Sovie
tų vyriausybę ir areštavo 
net mokyklų vaikus po 12 
iki 13 metų amžiaus neva 
kaip “teroristus.” Paprastą 
kišeninį, vaiko peiliuką tie 
gaivalai perstatydavo kaip 
“teroro įrankį.”

New York. — Tamsoje 
už 13 mylių nuo New Jer
sey pakraščio susidūrė cuk
rų vežantis amerikinis lai

to nu 
gar-

vas “Lillian,” 3,482 
įtalpos, su Vokietijos 
laivių “Wiegandu.”

“Lillian” laivas tapo 
tinai sužeistas ir tuoj 
dėjo skęsti, o “Wiegand 
tik lengvai pataisomai su
žeistas.

“Lillian” jūrininkai nu
sileido valtelėmis ant van
dens ir visi 32 buvo kitų lai
vų išgelbėti.

EXTRA
Danzig, vas. 27.—Per vo

kiečių nazių užpuolimą ant 
lenkų Danzige sužeisti 6 
žmones.

Washington. — Visaša- 
liškas republikonų partijos 
komitetas tvirtina, kad 
bent 21 iš 48 valstijų už
gins republikonų kandidatą 
į prezidentus 1940 metais. 
O jeigu republikonai dar 
laimėsią New Yorko valsti
joj, tai galėsią išrinkt sa
viškį Jungtinių Valstijų 
prezidentą.

Lemiama, kad republiko- 
nas New Yorko apskrities 
prokuroras Thomas E. 
Dewey galėsiąs būt repub
likonų kandidatas j prezi
dentus 1940 m.

Japonai Subombardavo Am
erikiečių Klioštorių

mir- 
pra-

Paryžius, vas. 27. — Pra
nešama, kad Franci jos ir 
Anglijos valdovai šiandien 
pripažins generolo Franco 
“valdžią” Ispanijoj.

Vatikanas, vas. 27.—Kar
dinolai kovo 1 d. pradės 
balsuot naują popiežių.

Shanghai, vas. 27. — Ja
ponijos orlaiviai tris kar
tus bombardavo ir sunaiki
no amerikiečių klioštorių 
Hupeh provincijoj, Chini- 
joj, nepaisydami, kad ant 
to klioštoriaus buvo iškeltd 
dešimt didelių Amerikos vė-

i
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Lietuvių Aktyvistų 
Sąjunga”

Kaip Bus Kovojama Lietuvoj Su 
Mūnšainieriais

Kaip žinia, Lietuvoj yra labai paplitęs 
mūnšaino (namines degtinės) darymas. 
Juo tolyn, juo jis vis labiau plinta. Pa
staruoju laiku pagaminta naujas įstaty
mo projektas, nusakąs daug sunkesnes 
mūnšainieriams bausmes, negu jos buvo 
duodamos iki šiol. Štai pavyzdys:

“Kas nusikalto slaptai gaminęs spiri
tą, tas yra baudžiamas paprastuoju ka
lėjimu arba priverčiamuoju darbu nuo 
6 mėn. ligi lį metų ir bauda’ nuo 500 litų 
iki 5000 litų. Kas nusikalto pardavinėjęs 
slaptai pagamintą spiritą, tas yra bau
džiamas paprastu kalėjimu arba priver
čiamuoju darbu nuo 6 mėn. ligi IĮ metų 
ir bauda nuo 600 iki 6000 litų. Kas nu
sikalto laikęs ir gabenęs slaptai paga
mintą spiritą ir įrodo iš ko tą spiritą 
pirko, tas yra baudžiama bauda nuo 300 
iki 3000 litų. Jei tokio spirito laikytojas 
ar gabentojas neįrodo iš ko tas spiritas 
buvo pirktas, tad baudžiamas papr. ka
lėjimu arba priverčiamuoju darbu nuo 
6 mėn. ligi l.Į metų ir bauda nuo 500 lt. 
iki 5000 lt. Kas nusikalto gėręs slaptai 
pagamintą spiritą, tas yra baudžiamas 
bauda nuo 300 lt. iki 3000 lt. Kas nusi
kalto laikęs įrankius spiritui varyti, tas 
baudžiamas bauda nuo 300 iki 3000 lt.

“Jei asmuo, gėręs slaptai pagamintą 
spiritą, turėjo tikslą išaiškinti to spirito 
gamintoją, laikytoją, gabentoją ar par
davėją ir apie tai iš anksto buvo prane
šęs policijai, kuri tą nusikaltimą išaiški
no, tai toks asmuo paliekamas nebaus
tas.”

Daugiau:
“Iš išjieškotos baudos 50% skiriama 

dovanoms ir išmokama surašiusiems 
protokolą nusikalstamojo darbo susekė- 
jams. Jei nusikaltimas susektas pranešė
jo nurodymu, tai skiriamoji dovana da
linama pusiau tarp pranešėjo ir surašiu
sio protokolą susekė j o. Be to, susekė- 
jams išmokama dar 100 litų atlyginimo 
iš valstybės iždo. Tokio darbo pranešė
jams sumokama 50 litų.”

Vadinasi, pusė tų pabaudų bus išmo
kama visokiems šnipams ir policijai.

Nereikia nei sakyti, kad ir šitų prie
monių pagalba mūnšaino gaminimas ne
bus sulaikytas. Žmonės jį darys ir gers, 
kaip ir gėrė. Kai masės žmonių yra pa
vergtos, kai jų skurdas baisus, tai išei
ties iš to. punktą jos bando surasti gir
tuokliavime. Valstybinės gi degtinės ma
sės žmonių įpirkti negali. Ji perdaug 
brangi. Ji daroma tik valdininkams ir 
tai dar aukštesnių kategorijų valdinin
kams.;

Kai Lietuvos žmonės susilauks laisves
nio gyvenimo, kai pakils jų ekonominė 
padėtis, kai prasiskleis Lietuvoj apšvie- 
la, tuomet ir girtuokliavimas sumažės ir, 
žinoma, išnyks naminės darymas.

Geras Prezidento Žygis!
Prezidentas Rooseveltas parašė laiš

kus ADF prezidentui Gręenui ir CIO 
prezidentui Lewisui ragindamas juos 
daryti viską, kad suvienijus Amerikos 
Darbo Federaciją su Industrinių Organi
zacijų Kongresu.

Prezidentas siūlo išrinkti nuo abiejų 
organizacijų speciales komisijas, kurios 
turėtų nevilkinant pradėti Merybas-pasi- 
tarimus dėl įvykdymo garbingos taikos.

Matyt, pats prezidentas Rooseveltas 
yra pasirįžęs tarpininkauti ir taikyti abi 
organizaciji.

Tai puikus prezidento žygis! Jį gali 
sveikinti kiekvienas žmogus, kuriam yra 
brangus darbininkų judėjimas.

Reikia tikėtis, kad šis prezidento žy
gis nebus veltus, kad jis ištik rujų visą 
darbininkų judėjimą sutvirtins.

Komunistai ir visi pažangieji Ameri
kos žmonės jau senai kovojo už abiejų 

i organizacijų suvienijimą.

350,000 Chinu Apleis Lai- | laiviaį bombomis pradės
i • o i* pl i • ' daugmeniškai ardyt ir dėklių Sostinę Chungking? gint chungkingą.

, ... | Dideli daugiai darbinin-
Chungking, Chinija. i pų kerta uolose prieglau-

Valdžia patvarkė, kad iki das nuo japonų bombinin- 
pavasario turi išsikraustyt kų; bet visas tas darbas 
iš laikinosios s o s t i n ė s rankinis, be mašinų; todėl 
Chungkifigo pusė gyvento- būsią paruoštos prieglau- 
jų, tai apie 350,000 žmonių.’dos nuo japonų bombų tik 
Nes Suprantama, kad už kokiam šimtui tūkstančių 
mėnesio kito Japonijos or-; žmonių.

Skipitis Apie Pietų Amerikos 
Lietuvius

Į Kauną sugrįžo Užsienio Lietuviams 
Remti Draugijos pirmininkas, p. K. Ski
pitis, kur jis praleido aštuonis mėne
sius. Ponas Skipitis turėjo puikias atos
togas ULRD pinigais.

Pasikalbėjime sųr vieno kauniškio laik- 
i raščio atstovu, p. Skipitis priminė, kad 
į Pietų Amerikoj esama apie 75,000 lie

tuvių. Be to, apie 50,000 iš Lietuvos nu
vykusių žydų. Tai vis dar jauna imigra
cija. Apie jų gyvenimą atostogininkas 

i sakė, kad jis labai vargingas. “Kaune 
būnant sunku ir įsivaizduoti tokią padėtį 
esant. Ūkiuose nepasisekė rast nei vieno 
lietuvio visoje P. Amerikoje bent kiek 
žmoniškiau įsitaisiusio.” Daug lietuvių, 

s esą, skandinasi Paranos upėje.
Apie visuomeninę veiklą, p. Skipitis 

sakė: “Visuomeninis P. Amerikos lietu
vių gyvenimas, mano supratimu, dar nė
ra reikiamai išsikristalizavęs. Ir perdaug 
atskirtų lietuvių organizacijų, ir per
daug laikraščių.”

Ponas Skipitis tačiau nepriminė to 
fakto, kad ten dvejopi laikraščiai: reika
lingi ir nereikalingi. Reikalingi tie, ku
riuos patys Lietuvos emigrantai leidžia, 
o nereikalingi tie, kuriuos leidžia DULR. 
Pastarieji leidžiami tam, kad garbinti 
tautininkų režimą Lietuvoj, kad skleisti 
fašistinę ideologiją lietuviuose.

Apie p. Skipičio vizitą Pietų Ameri
koj tų kraštų pačių lietuvių leidžiama 
spauda labai nepalankiai rašė. Kitais žo
džiais, jo kelionė plačiosiom masėm lie
tuvių nedavė jokios naudos. Ji galėjo 
būti naudinga tiktai fašistiniams sluogs- 
niams, kurių ten nedaug yra.

Juo mažiau Kaunas kišis į Brazilijos, 
Uruguajaus, Argentinos lietuvių gyve
nimą, tuo jiems bus geriau!

I *

' Demokratijos Pardavikai
Dauguma Francijos parlamento narių 

nubalsavo pripažinti generolo Franco 
valdžią Ispanijoj. Prieš pripažinimą vie
ningai kovojo tik komunistai ir socialis
tai. Bet jie negalėjo patraukti savo pu
sėn daugumos parlamento narių. Vadi
nasi, tik komunistai ir socialistai pasi
rodė griežtais Francijos ir pasaulio de
mokratijos gynėjais.

Tie parlamento nariai, kurie balsavo 
už Franko valdžios pripažinimą, aišku, 
balsavo už Francijos susilpninimą, nėrė 
pačiai Franci jai virvę ant kaklo.

Šiuo tarpu Francijos darbo žmonių 
masėse verda didelis pasipiktinimas 
reakcininkų parlamento narių darbais.

Kada nors jie atsiims už tai!

, Vilnius, vasario 20 d. — 
i Vilniaus lietuviai šiemet iš- 
! kilmingai paminėjo Lietu- 
i vos Nepriklausomybės 
šventę.

Kaunas, vasario 20 d. — 
i Lietuvos stalo teniso rinkti
nė išvyko į pasaulinių pir- 

{menybių rungtynes Egip
tan.
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Gaisras naikina Australijos miškus: netoli Halesville, Rytinėj Viktorijoj, 
miškų gaisruos žuvo 60 žmonių ir sunaikino daug miško.

KRISLAI
(T^sa nuo 1-nio pusi.)

Bet Hollywoodo gaminto
jai pasirūpino Francijos re
voliucionierius p e r s t atyti 
baidyklėmis. Matyti, kad tie 
ponai bijosi revoliucijos idė
jos ir todėl kiekvieną revo
liucijos judėjimą bando žiū
rovų akyse perstatyti ne
gražiu, baisiu, kokiu tai 
valkatišku.

O rodosi, kad nors Fran
cijos Revoliucijos jie netu
rėtų bijotis, nes ten buvo 
nuversta monarchija, abso
liutizmas, karaliai, ir įkur
ta demokratinė respublikai* $

Dabar yra vajus už nau
jus narius į Literatūros

Klaipėdos krašte įsistei
gė vadinamoji “Lietuvių 
Aktyvistų Sąjunga”, kurią 
sudaro voldemarininkai su 
reakciniais kademų ir liau
dininku elementais. Jau 
pats šios sąjungos įsisteigi- 
mo faktas Klaipėdos kraš
te, kur užviešpatavo hitle
rininkai, kur lietuviai smo
gikų kumščiais daužomi, 
kur Lietuvos vardas iško- 
neveikiamas, jau šis Taktas 
rodo, kad aktyvistų sąjun
ga yra hitlerininkams nau
dinga organizacija, arba 
geriau pasakius, yra hitle
riškoji agentūra, turinti 
tiesti hitleriškos okupacijos 
tilta i visa Lietuvą.

Šitos sąjungos organas 
“Bendras Žygis” hitlerinin
kų finansuojamas, taipgi 
skiriamos stambios sumos 
jo platinimui Lietuvoje.

Ir pati tos sąjungos orga
nizacinė struktūra visai pa
naši į hitlerininkiškas orga
nizacijas. “Sąjungą tvarko 
visuotino nariu susirinkimo 
slaptu balsavimu trims me
tams išrinktas sąjungos va
das savo įsakymais, o kol 
neišrinktas sąjungos vadas, 
jo pareigas eina generalinis 
sekretorius” — taip rašo 
“Bendras Žygis” apie są
jungos įsisteigimą.

Kaip ir turėjo būti, vol- 
demarininkiškas sąmokslas 
į pirmas vietas išsirinko 
voldemarininkus. Vado, at
seit, fiurerio vieta palikta 
kolkas laisva, nes dar Hit
leris nepasirūpino grąžinti 
Voldemaro. Užtat jo vieti
ninku, t.y., generaliniu se
kretorium išrinktas Volde
maro adjutantas Algirdas 
Sliesoraitis. Ir išrinktas vos 
40 žmonių, t.y. Lietuvai fiu
rerį akiplėšiškai primeta 40 
žmonių!

Generalinis sekretorius i do tvirtinti, kad jis buvo 
tuojau pasirūpino priduoti ir tiesioginis Voldemaro 
tai sąjungai ir hitlerišką agentas, kuris turėjo su- 
antspalvį, išleisdamas nu- burti antifašistiniai nusi-
meruotus įsakymus. Pirmu 
įsakymu jis paskyrė propa
gandos viršininku, atseit 
lietuvišku Gebelsu, liaudi
ninką Pajaujį, o kitu įsaky
mu įveda sąjungos nariams 
h i 11 e r i š k a sveikinimasi, 
“pakeliant dešinę ranką 
laisvu mostu į šoną.”

Kas tas dabartinis “fiu
reris” Sliesoraitis? Kaip ir 
dera mažam šunyčiui, jis 
pamėgdžioja savo šeiminin
ką. Kaip ir Hitleris, rašęs 
“Mein Kampf” kad dievo 
apvaizda jam nuskyrė išgel

bėti vokiečių tautą, Slieso- 

raitis rašo: “Patyriau apie 
didelį lietuvių susirūpinimą 
Klaipėdos krašto ir visos 
Lietuvos likimu. Jų sielvar
tus ir troškimus įvertinau 
teigiamai, nes jautrių ir 
švarių sielų žmonės gali ir 
privalo tėvynės likimu rū
pintis. .. Nutariau imtis i- 
niciatyvos ir suburti entu
ziastus ir aktyvistus į vieną 
organizaciją, duodant gali
mumo trykštančiai energi
jai pasireikšti vieninga ir 
naudinga kryptimi. Šiai 
minčiai pritarė (mūsų pa
braukta—K.) buvusių poli
tiniu sroviu atstovai—liau
dininkai ir krikščionys de
mokratai... Sąjungos prie
šakyj stoviu aš.” O kas tas 
“aš”? Kaune už Hitlerio 
pinigus pasistatęs didžiau
sius moderniškus rūmus, už 
Hitlerio pinigus girtuok
liauja Klaipėdos hitlerinin
kų restoranuose. Taip, ištie- 
sų jautrios ir švarios sie
los žmogus!.. .

Lietuviškas Gebelsas, pro
pagandos viršininkas Pa
jaujis rašo apie save: “Man 
buvo lemta gimti politinio 
žvaigždyno ženkle, o gimęs 
politinio žvaigždyno ženkle 
nuo savo likimo nepabėg
si”. Koks tas Pajaujo žvaig
ždynas? Paimsim paskutinį 
šitos žvaigždės dešimtmetį. 
Pirma, taip vadinamo pa- 
jaūjininkų pučo organiza
torius, kuris1 buvo pačioj 
užuomazgoj Voldemaro už
gniaužtas. Dabartinė jo ko
va del Voldemaro pastaty
mo vyriausybės priešakyj 
nušviečia ir jo tikrąjį vaid
menį tame puče. Jei mums 
buvo žinoma, kad jis areš
tuotas tapo savo bendrinin
kų išdaviku, tai šiandieninė 
jb veikla už Voldemarą 
mums pilnai duoda pagrin- 

stačiusius kareivius, kad 
paskui Voldemaras galėtų 
juos areštuoti, šaudyti, žu
dyti ir pūdyti kalėjimuose. 
Antra, pasėdėjęs kurį laiką 
kalėjime, jis tampa maldau- 
ninku ir už pasižadėjimą 
remti fašistinę santvarką 
paleidžiamas į laisvę. Tre
čia, jis paprastas avantiū
ristas, ir dabar tariamai 
susirūpinęs darbininkų rei
kalais apgauna Klaipėdos 
darbininkus, iškildamas į 
Seimelį. Toks tikras lietu
viško Gebelso portretas.

Nupiešę šį “aktyvistų, 

entuziastų” sąjungos ir jos 
fiurerių portretą, mes sa
kom: Reikia didelio naivu
mo, kad patikėti liaudinin
kų vadams, jog jie volde
marininkus išnaudosią tik 
kaip jėgą, o paskui nušluo- 
sią arba kad būsimoje val
džioje visi svarbiausi postai 
būsią ne voldemarininku 
rankose. Kas gali tam pati
kėti, kada jau tik ką užsi- 
mezgusioj sąjungoj svar
biausi postai randasi volde
marininku rankose, o visai 
sąjungai, nors ir besimas- 
kuo jaučiai šūkiais, “viskas 
Lietuvai”, priduotas ryškus 
hitlerininkiškas antspalvis.

Tiesa, žygininkai, susidū
rę su liaudies neapykanta 
Voldemarui, šiek tiek susi
griebė, rūpindamiesi iš
sklaidyti “klaidingą (!) įs
pūdį kad visas šis sąjūdis 
yra vien vad. voldemarinin
ku bruzdėjimas” (B. Žygis 
N 1). Bet šito teisingo įs
pūdžio neišsklaidyti, nes jis 
paremtas aukščiau minė
tais faktais, * ir visi žino, 
kad Voldemaras ištiesti 
sveikina jo sumanytą są
mokslą prieš Lietuvą. Ne
padės ir kitas triukas, turįs 
tikslą padailinti juodąjį 
voldemarininku varda na
cionalistų vardu, nes visi ži
no, kad nacionalistas Fran
ko nieko bendro su ispanų 
tauta- neturi, o yra jos 
smaugikas, italų ir vokiečių 
banditu remiamas, v

Hitlerinės Vokietijos re
ni i a m as, voldemarininkiš- 
kas sąmokslas yra šiandien 
svarbiausias pavojus Lietu
vai. Užtat visu už Lietuvos 
nepriklausomybę stovinčių 
sluoksnių reikalas sujungti 
savo jėgas prieš tą sąmok
slą. O nugalėję jį, mes len
gviau apginsim Lietuvos 
nepriklausomybę ir sėkmin
giau galėsim kovoti už 
šviesesnę Lietuvos ateitį.

Kalnius.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Man neaišku, ką turės 
daryti automobilių unijos 
darbininkai, kurių organi
zacijos darbdaviai nepripa
žins, o pripažins Homer 
Martino grupelę? Kaip jie 
galės priversti savininkus 
su jais rokuotis?

Atsakymas
Ką gi darbininkai daro 

visuose panašiuose atsitiki
muose? Ogi streikuoja, jei
gu darbdaviai atsi sako 
skaitytis su darbininkų dau

Draugiją. Jau arti šimto 
naujų narių gavome ir su- 

.sitvėrė kelios naujos kuo- 
pos, bet tai negana. Reikia 
kuo plačiausiai išvystyti 

' Literatūros Draugijos vajų. 
Juk duoklė tik $1.50 į me
tus ir už ją narys gauna 

! žurnalą “Šviesa” ir dar virš 
dolerio vertės knygą.

Draugas Prūseika jau 
Apleidžia Brooklyną
Drg. L. Prūseika, “Vilnies'’ 

i redaktorius, kuris pastaruoju 
laiku lankėsi Brooklyne ir pa
sakė Keletą prakalbu, dabar 

'jau apleidžia Brooklyną ir 
kalbės sekamose vietose: Pen
ktadienį, kovo 3-čią, Lietuvių 
Salėje, 180 New York Avė., 
Newark, N. J. Pradžia 7:30 

j vai vak. Apart jo ten kalbės 
ir drg. J. Bondžinskaitė, kuri 

i nesenai grįžusi iš Sovietų Są
jungos. šeštadienio vakare, 
Prūseika kalbės Liet. Laisvės 

.Salėje, 269 Second St., Eliza
beth, N. J. O sekmadienį, jis 
kalbės Komunistu Bankiete, 
Liaudies Name, 735 Fair- 

'munt Ave., Philadelphia, Pa. 
I Pradžia 2 vai. po pietų.

L. PRŪSEIKA
Dabar labai svarbus mo

mentas, dideli sujudimai Eu
ropoj ir Amerikoj, tad labai 
svarbu išgirsti prakalbas, o 
ypatingai tokio kalbėtojo, 
kaip Prūseika. Tūkstantinė 
minia entuziastiškai sveikino 
Prūseika Brooklyne, kur jis 
sakė prakalbą tais pačiais 

; klausimais, kuriais kalbės au- 
Įkščiau paminėtose vietose.

guma. Panašiai turės pasi
elgti su automobilių pra
monės savininkais, kurie 
pripažins unijos ardytojo 
Homer Martino grupelę.

Kaip diena aišku, kad" 
milžiniška United Automo
bile Workers Union nariu 
dauguma eina su Pild. Ta
ryba ir prieš Homer Marti
ną. Tačiau taip pat aišku, 
kad kai kurios kompanijos 
naudos Martino grupę at
sikratymui nuo unijos. Ir 
prieš tai organizuoti auto
mobilistai turės energingai 
kovoti. b
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Modern Scene
By LEN ZIN BERG

IT WAS a bright sunset. The 
young woman leaned against her 
young man. “Beautiful, isn’t it?” 

she said.
“Yes.”
She said: “Today is my birthday.”
“I know. I didn't forget. I sent 

you a card this morning. I wanted 
to buy you some gift, even a little 
trifle of some kind. But I thought 
that if I couldn’t get you some
thing worthwhile, why there was 
no use wasting money on some
thing. ..”

“That’s all right, dear. I wasn’t 
thinking of that.”

“But I really wanted so much to 
get you something, and I simply 
can’t ask my father for a cent. 
The first time I get hold of some 
money that I can spare, I’m going 
out and buy up every little foolish 
knick-knack in sight.”

“Honey, do you know. . . .’’
"Do I know what?”
“That I’m twenty-nine,” she said 

slowly.
For a moment he didn’t answer, 

then he whispered: “Twenty-nine, 
my God!”

“I’m twenty-nine, isn’t that swell? 
Happy birthday!”

“I’ll be thirty-one myself, soon.”
She left him and walked over to 

the window. Then she said: “It’s 
pretty bad, isn’t it? Pretty damn

THE TENNIS COURT

I hadn’t seen Guiseppe for a very 
long time and we hadn’t played 
tennis together for many years. 
Ever since he began sewing buttons 
on pants and I took to “Modern 
Banking and Finance” at 23rd 
Street College the roads of life had 
taken us apart.

Naturally when I met Guiseppe 
last week my heart lept within me 
and I rushed to him, shouting, 
“Guiseppe! Hya ole pal, ole pal!”

Guiseppe, of course, was pleased 
to see me. You see, I had taken 
care to develop as friends only those 
who would remain when the ad
versities of life had struck.

"Gualterio!” he cried, “after all 
these years!”

“Comosta?” I asked, in rather 
poor Italian, and I extended my 
hand in friendship.

Guiseppe instinctively reached for 
my hand. But the smile froze from 
his face and shamefacedly he with
drew it.

I looked at my hand, there was 
nothing wrong with it.

“Guiseppe,” I asked, “what is the 
matter?”

“Nothing.”
“Am I not your friend?”
“Yes.”
“Then why do you refuse to 

shake hands?”
He mumbled a “Bon giorno” and 

turned but I stopped him and de
manded an explanation.

“I, your best friend, your tennis 
opponent, and you refuse to shake 
hands?” You see, I was very hurt.

Guiseppe is easily moved and as 
I told him of the many hours we 
spent at Prospect Park walloping 
the balls with our tennis racquets, 
he began to be sorry. After a few 
minutes of fond recollections the 
tears began to form in his eyes. 
Another minute and he was sobbing 
on my shoulders. My old tennis 
pal was sorry.

Between his sobs and gulps I 
pieced together the story of this 
Italian tennis player—a story, per
haps silly and infinitesmal in its 
content, but carrying with it a 
great implication.

Tennis is sometimes called a 
gentleman’s game. I was never good 
at it, but I enjoyed it for the 
exercise and feeling of companion
ship one had on the court. Fqr 
this reason I was able to call as a 
friend a young man, poor, unedu
cated, honest, who was bitten by 
the disease of fascism.

Being an Italian—a Roman—he 
developed a megalomania of power, 
believing in the glory and destiny 
of II Duce as the Leader of the 
Italian Nation. Silly, of course, but 
he believed in it heart and soul.

Only last week the Italian Lawn 
Tennis Association forbid hand
shaking between Italian tennis play
ers and their opponents “to avoid 
the weed of intimacy.”

So—handshaking and friendship 
were verboten! Sportsmans hip, 
comradeship, laughter between 
friends,—all forbidden! Can you 
wonder why my Italian friend al
most wept? Underneath this story 
of tennis courts and an old friend 
—do you see marching troops, a 
pompous Duce whose mouth is the 
radio and microphone, whose hands 
are rifles and bayonets, whose 
heart is blood and steel as smoke 
rises from Barcelona homes and 
tennis courts that become battle
fields. ..

bad! We’ll be old soon. How much 
longer will this go on? How much 
longer?” she asked fiercely, turning 
and looking up at him as if she 
expected him to do something that 
very second.

“What can I do. ..”
“Darling, what are they doing to 

us? I know—I’m sorry I started 
this again, but we can’t just do 
nothing. I can’t stand this much 
longer, I can’t.” She came over and 
let her head rest on his shoulder. 
Her voice was no longer fierce, 
merely tired. “No place of our own, 
nothing that is ours; it’s getting me 
down. It’s over six years now.”

“Yes,- six years,” he said, looking 
out at the sunset.

"We can’t go on like this.”
"I wish you wouldn’t talk about 

it.”
"I’m not blaming you, but we 

have to do something about it. I’m 
twenty-nine, we’re getting old. I 
still want to live — while we’re 
young.”

He said: “Maybe I’ll get some
thing soon and then we can be 
married and have all the things we 
want.”

She looked at him, and he know 
she was looking at him even though 
he was still staring at the window. 
She said: “Sure you will, so will 
I.”

SURE, I’LL get another damn 
twenty-dollar-a-week job, with a 
very promising future, of course. 

Isn’t it funny the way all the jobs 
always have such bright futures? 
Then after a few months, they 
regret it very much but they have 
to cut down their staff and of 
course you being the last one 
hired... you understand. Somehow, 
I always understand. That’s funny 
too, I always understand.”

“No, it isn’t so funny; nothing 
seems funny anymore. When we met 
at college, things seemed so grand 
and good then. Wasn’t it fine 
then?”

He smiled. “Yes, it was very fine. 
In fact, it was also very funny. I 
was the young engineer with a 
pocket full of matches, ready to set 
the world afire. Remember me, the 
young hot shot? Remember how we 
argued as to whether I should go 
to South America or not, remember, 
then you would have to give up 
your teaching? Of course, you 
weren’t going to teach all your life, 
anyway. As soon as we saved three 
thousand dollars we were going to 
be married. How did we ever pick 
on three thousand? Why, if I had 
three hundred now, if I had 
three. ...”

“Please, stop talking.”
“All right. Look at the sunset. I 

think it’s about the best one we’ve 
seen this week, don’t you?”

The girl was looking at his shiny 
coat hanging over a chair, looking 
at it and not seeing it.

“Are you looking at the sunset? 
Are you?”

“Yes,” she said, still staring at 
his coat.

“It’s best to look at the sunset 
and not think about it. It makes 
you feel so hopeless, it hurts so 
damn much if you think about it.”

The girl said slowly; “I think 
about it all the time. We don’t ask 
for much, just jobs and a home, 
just to live. That isn’t much.”

“No, that isn’t much, only right 
now it’s everything in the* world.”

He began to curl her hair with 
his finger and they were both silent.

Finally she said: “I guess I had 
better start for home. I love going 
home! One half of my family looks 
at me as though I were an old 
maid, the other half thinks I’m a 
a streetwalker.”

“Damn them. They know we want 
to get married. .Don’t they think 
we’re human?”

“Sometimes I don’t think they’re 
human.”

“Listen, honey, I know its hard 
on you, but just hold out a while 
longer. I must get a break; I simply 
must!” He thought he ought to kiss 
her, but he merely squeezed her 
shoulder and looked at the fading 
sun.

“Yes, of course you’ll get a break. 
Sometimes I really believe that. 
Then I feel better.”

He didn’t say anything and then 
she said: “Have you any idea of the 
time?”

“It must be late. Where’s my 
hat?”

“It’s in the bedroom. I’ll get it.” 
He went out of the room and came 
back in a few minutes with her 
hat and pocketbook. As she took 
them, she said: “Will I see you 
tonight?”

“If you wish.”
“Don’t you want to?”
“Yes, only—well, I feel like hell.”
“I felt like that last night. I 

woke up in the middle of the night 
and wanted to kiss you. Sometimes 
I’m just sitting around or walking 
in the park, and suddenly I get a 
desire to kiss and hug you, to be 
near you. I want to kiss 'you more 
than anything else in the world, 
want to have your arms around me. 
I think that if we had our own 
home, how I would run in to the 
room and take away your book or 
paper and kiss you; hug you tight 
and cover you with kisses. But I 
can’t do that. I have to wait till 
evening when we go to the park or 
when Jim and Ann let us use 
their 'place. This constant waiting
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Illnesses Spreading Among Spanish
Children; Embargo Must be Lifted

NEW YORK. — Thirty per cent, of the children of Loyalist 
Spain are suffering' from rickets, Dr. William Pike, American 
physician, who has returned from Spain, declared last Thursday 
in a speech over station WEVD.

Anemia and tuberculosis are® 
increasing at an alarming rate 
because of the hunger and priva
tions that the children arc suffering 
as a result of the Franco atttack on 
the Loyalist government, Dr. Pike 
declared. He urged the immediate 
lifting of the embargo against Re
publican Spain.

Dr. Pike asserted that if fascism 
wins in Spain, democracy will end 
in Europe. He told the radio au
dience :

“The South American countries 
arc geographically and ideologically 
close to Spain. They still regard it 
as the mother country. Cultural ties 
of a common tradition and language 
bind them close together. Once 
Spain falls, these countries will go 
fascist. Powerful stations established 
on the Iberian peninsula will bom
bard them daily with fascist propa
ganda in their native language.

“The Lima Conference, ushered in

by vicious propagandistic attacks 
by the Rome-Berlin axis, against the 
United States, showed too clearly 
how we were being threatened 
economically and politically. Now a 
third peril faces us, military aggres
sion. The Canary Islands have been 
fortified by Germany. The Azores 
are being similarly fortified. From 
this base in the Atlantic bombing 
raids can bo launched against our 
shores just as the Philippines, Guam 
and Hawaii can be attacked from 
the Japanese fortified Hainan 
Island.

to see you, it makes me miserable, 
it does something to me. I feel that 
I’m changing. I’m afraid. I’m be
coming restless and hard 
mean.”

and

“No, 
ever. 

I’m the one that’s changing. If I’m 
harsh at times, don’t pay any atten
tion to it. I try not to be, but I 
don’t know, something happens. But 
we won’t change. Look, the sun is 
just going down. Remember how we 
used to love the sunsets? Look at 
it now and forget everything else.”

As she stood beside him he could 
feel her body tightening and he put 
his arm around her and said: “It 
really is a beautiful sunset and...”

Suddenly she pushed him away, 
pushed him savagely. “I’ve seen too 
many sunsets!” she screamed. “I’m 
tired of sunsets and free 
and the park and free this 
that and.... and....”

She put her arms around
sobbed weakly. He held her tight 
and looked away. He said: “It will 
be all right. Don’t cry.”

“Please don’t cry,” he said
I’m getting so damn tired 

this, he thought. It isn’t her 
it isn’t mine. I’m just fed
ought to tell her it’s all over. It’s 
best to tell her. I would hurt her, 
hurt her badly. Maybe. ... if we 
didn’t see each other for awhile... 
maybe... anything, but this can’t go 
on. I ought to tell her. . . but I can’t.

E KISSED her and said: 
you’re still as sweet as

concerts 
and dull

him and

again, 
of all 
fault, 
up. I

No, I don’t think I. can. I know I 
can’t.

He stroked her hair and said:
“Please don’t cry. Things will work 
out, somehow.” He didn’t look at 
her, just stared out of the window 
at the orange sky and wished that 
she would stop crying.

End.

B’more Lith Leaders 
Hold Surprise Party

The Baltimore Lithuanian "Lead
ers” held their second monthly 
meeting of this year at the Lithu
anian Hall, 853 Hollins Street on 
Saturday, Feb. 11, 1939.

hope
our

on 
con- 
that

ORGAN MAKES APPEARANCE; FEA
TURES SHOW LDS YOUTH STRENGTH

BROOKLYN. N. Y. — The new twelve page issue of the Tie
sa Youth News made its debut here today as one of the largest 
steps in “streamlining” the Association of Lithuanian Workers 
(LDS) for Lithuanian-American youth.

Containing three time s as®-----------------------
much material as the previous1 break down the all
“Tiesa Youth News” the new month
ly rolled off the press with articles 
on L.D.S. youth branch activities 
throughout the country. The youth 
newspaper acts not only as an organ 
of Lith-American youth in the LDS 
but it is also a mirror reflecting the 
activities of youth and the Lith
uanian movement in general.

Progressive Policy for Youth

theWith a first-page article on 
political football of the Lithuanian 
World’s Fair Day Committee the 
new Tiesa Youth News amply show
ed its willingness to comply with its 
editorial statement that “we want 
to be frank. We want to build a 
movement of Lithuanian-Americans 
that is based on honesty—TRUTH— 
the very name of our paper ‘Tiesa’ 
is the Lithuanian word for truth. 
We want a youth movement that is 
progressive, because progressivness 
is the essence of truth. To be pro
gressive, a person or a movement 
must constantly search for the 
truth!”

I too common 
"common colds” of this season. Mu
sic finds its place too, in an article 
on music by B. Salinaite of the 
L.M.S. For the girls Nancy Gordon 
writes about cosmetics 
sible beauty. How 
for your dollar is 
column based on 
Consumers Union.
reviews the big troubles of “This 
Small World” in an interpretative 
column on world events. Louis Za- 
nowskis continues his springhtly ar
ticles on cameras and photography. 

Sports, of course, are prominent. 
Two pages 
in the LDS 
Li t h sports 
little more 
the Li ths 
sports limelight.

and sen- 
to get the most 
the theme of a 
reports of the 
Kay Michelson

depict athletic activity 
and Tom Yermal, noted 
commentator, tells us a 
than “something” about 
who are In the world

Pictures and Features

The truthfulness and progressiv- 
ness of the new Youth News is un
deniable after reading a record of 
noteworthy LDS achievements dur
ing 1938, a discussion on the new 
LDS Scholarships of 8400 for needy 
students, and 
Roosevelt and 
an youth.

round out the 
it easy on the

everything of

Greets

an article on Mrs. 
her work for Americ-

New “Tiesa”

Technically the newspaper is well 
balanced in appearance and make 
up. In commenting upon the new 
“Streamlined” Tiesa, Art Radvilas, 
star of Columbia’s football team and 
member of the LDS, stated, “The 
publication of this 12 page paper is 
a notable journalistic
Lithuanian-American circles.’ 
March 1st issue backs up that 
ment.

“Believe this or not” cartoons on 
health, movies and general informa
tion, pictures of youth groups, lead
ers and movie stars 
newspaper and make 
eye.

Containing almost
interest to the average Lithuanian- 
American youth and member of the 
L.D.S., the now Tiesa Youth News 
in not only evidence of the "Stream
lining” policy in the Association, but 
it is also proof of the growing 
strength and virility of the Lith
uanian American youth movement. 
The LDS once again proved that in 
this fraternal organization “Youth 
Comes First!”

Concert Conscious
advance in

The
st a to

Many New Articles

orga-a fraternal insurance 
the LDS is concerned with 

its 
a

I Being
nization 
the health and well-being of 
members. In the now "Tiesa
factful article by Dr. Sugint tells

I how one may keep healthy and

and was quite a hit. 
a tremendous success 
what’s keeping David 
signing up Stanley

The meeting went along smoothly 
and it was decided that the club 
is to send two dollars as a donation 
to the “Voice.”

Two new members were admitted: 
Ruth Morton and Albert Pyvarun. 
The members greet you and 
you stay and help to build 
club.

The meeting was carried 
without the usual noise and 
versation. The reason was
the meeting was to be finished as 
quickly as possible as a speaker 
was scheduled to speak after the I 
meeting. The “speaker” turned out 
to be a surprise party for Virginia 
Ekewise. The chorus rehearsal was 
held before our meeting and all the 
young folks were anxious to have 
the rehearsal over as soon as pos
sible. All anyone heard during re
hearsal was “Hurry up, we got a 
meeting at 8!” Virginia, not know
ing about the party asked, “What’s 
so important about tonight’s meet- 

replied, “A 
speak to us

The grand finale of a grand week 
for the Lyros Chorus in Baltimore 
has gone. Our organization has 
appeared in throe public appear
ances within the last eleven days— 
two concerts and a PTA Show. A 
Lithuanian Concert was held at the 
Lithuanian Hall. 853 Hollins St., on 
February 12th 
The play was 
and I wonder 
Selznick from 
Meskip!

Unfortunately, a large number 
of the Lithuanian folk of Baltimore 
wore unable to attend due to the 
bereaving of Pope XI, and who also 
were attending services at Saint Al
phonse.

The second concert was on Feb
ruary 18 at the Polish Centre where 
we participated with Russian-Ukrai
nian Chorus is making up the pro
gram. Our next appearance yvill 
probably be at the Second Interna
tional Concert which will probably 
be held in April, probably at the 
Lithuanian Hall where the Lithu
anians, Russians, Germans and 

will sing. A lot of predic-

Optimist Wants Truth 
From Politicians

can 
who 

for 
feed 
and

vicious chain of events 
broken. Those 

that Spain is 
world democracy must 
the hungry people of 
help lift the embargo, 
ments of arms to Spain 
tremendous uplift to 
Spanish people and will be 
spiration to the people of 
and England. These two acts will 
prove the defeat of Fascism in 
Spain.”

“This 
still be 
realize

of us 
fighting

help
Spain
The ship

give a 
heroic 

an in
France

will 
the ling?” To 

speaker is 
tonight.”

Virginia,

which was 
scheduled to

well-known 
was talking

Students Break “Rela 
lions” With Nazi 

Germany
CHARLESTON, W. Virginia. — 

Because of an editorial denouncing 
Hitler and Naziism in the West Vir
ginia University student newspaper, 
the "Daily Athenaum,” the editor 
received a cablegram of criticism 
from Germany. As a result of this 
the West Virginia University stu
dents cabled Hitler that they were 
officially breaking off relations with 
Germany.

Said “Das Schwartze Korps” in 
reply, “The telegram is not original. 
Nobody could expect that the drip
pingnosed offshoots of Babbits who 
lust for war profits could deal less 
frivolously with 
of two nations 
sembled around 
Prosit.”

Pleased that
had given them recognition, 
students 
win the 
students 
“ ‘Little

being the 
talker of the sopranos, 
when Mr. Granofsky forgot himself 
and said that a party was to be 
held after rehearsal. (The gals of 
the soprano section nearly fainted.) 
Finally one girl stepped up and 
said it was a meeting and not a 
party. For once everyone was glad 
that Virginia was talking. Finally 
rehearsal was over and we had the 
meeting. After the meeting was 
over Virginia was escorted out by 
Ruth P. and everything was set. 
The party was made by the club 
members “pitching in” twenty-five 
cents apiece for refreshments and 
other necessary items. Two cakes 
were donated. One by Mrs. Juskaus- 
kas, our sponsor, and one by Ruth 
Paskis, a club member.

Finally Virginia came back and 
walked into 
entered the 

i on and she 
table with
“Happy Birthday!” 
got into full swing and much to 
our surprise Virginia, with several 
others, began to cry. During the 
party our maestro, Mr. Granofsky, 
kissed Virginia as a birthday 

ipresent from him. Wow! Not every 
girl gets a kiss from our maestro.

This party was a surprise to Vir
ginia as well as the old folks who 
“stuck around” to see what was to 
happen.

OLYMPIA, Wash. — Political 
speeches in Washington State may 
undergo drastic changes if Re
presentative William J. Pennock’s 
bill passes.

It would require major State of
ficers to add this pledge to their 
oath:

"I furthermore do promise and 
swear that to the best of my ability 
I will endeavor to perform and ful
fill all promises made by me during 
the campaign as the result of which 
I was elected to said office.”

Builders Prepare Plans 
For Metrop. LDS

diplomatic relations 
than do Jews as- 

President Roosevelt.

the German press 
the 

began their campaign to 
editorial war. Said the 
in an answering cable, 
things are important to

little men’. You take things too se
riously over there! A country that 
bans Mickey Mouse and Donald 
Duck obviously lacks humor. And
if anyone should feel insulted, 
gentlemen, we should, for our cable
gram was at least civil, and in 
neither of your editorials has the 
tone been other than defamatory.
We—we, are still laughing.”

these last two concerts Alfred

and get the girls and 
in. I
but,—
local

a dark room; as she 
room the lights came 
beheld the decorated 

club members singing 
The party then

BROOKLYN, N. Y. — The prob
lems of inter-branch activity in the 
Metropolitan District of the LDS 
will be brought out and discussed 
this Wednesday at the monthly 
meeting of the Brooklyn Builders.

Spring is around the corner and 
the fellows, after an inglorious 
bowling season, 1 
their attention to the formation of 
a softball team for the coming 
season. Tom Yermal, 
best known Lithuanian 
writers, is willing to help 
branch in any team work.

can’t say that I 
I do admireth his 
Lyros boys sure 
Porgie” a run for 
he gave in and 

contented to sit back 
Blondie

and 
truck

going

! Jews
i tions but I think they’ll all come 
! true.

At 
Ekewise has shrewdly worked out
an ingenious plan by which he lets 
Trebla go 
then cuts 
enjoyeth it 
taste. The
did give “Georgie 
his money until 
was 
watch Toni and 
around the floor...

Mickey (Ruth M.) was 
round and round also. The younger 
half of the tenor section took a 
trip to Annapolis Sunday and did 
so much “barber shop” vocalizing 
that their singing Sunday night was 
not quite up to par. My, how those 

will probably turn | boys love ice cream and bowling!

the
one of the 

sports 
the

four 
day 

as a 
co

Organized hikes, in which 
branches join together for a 
of fun, will also be planned 
method of increasing branch 
operation and friendship among the
BuiLDerS, Vanguards, Ramblers 
and LoDeStars. Further plans for 
improving the work of the Metro
politan Council will be discussed

—Corres. Coinm.

According to a Chicago dentist 
rings formed on teeth as they grow 
show their ages and details of their

and then brought forward to the 
Council by the branch’s represent
ative, Bertha Fulton.

history.

A mountain horn used in the 
Swiss Alps is so large that it is 
towed from place to place in a
trailer by a bicycle.

A party has been scheduled for 
March 4th and this must be settled. 
The hall at 419 Lorimer Street has 
been redecorated and painted and is 
in fine shape foi' a dance. Now is
the time to plan one!

nice pretty girls 
Park, don’t they,

They have some 
down in Severna 
boys?

First the boys’ 
out singing their ‘ 
and now the girls follow up with 
their swingtette singing some songs. 
All I caught was the ending and it 
went, of all words, something 
this: “Sacky, wacky, see 
mama!”

The boys have another song 
try my best to write the words 
you:
“Ah, Mariute, tu graži, 
Storas kojas tu turi.

Quartette started 
‘Vykim Kiauleles”

like 
foo,

and
I’ll 
for

Ah, Mariute, tu stori, 
Gražias kojas tu turi.

Dul, dul, duldeli, 
Aš myliu, kaip tu daili.

Bui, bul, bulbeli, 
Aš myliu, kaip tu daili!

—Trebla.
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Apie Kauno Kirpyklas ir Barberį, Kuris 
Carui Mikei Plaukus Kirpo

Rašiau apie namų savinin
kus, aukštus profesionalus, vi
sokius pareigūnus, darbinin
kus ir bendradarbius, šį kartą 
tegu bus leista parašyti apie 
kirpėjus, kurie, kaip gydyto
jai, dėvi baltus chalatus ir 
nepaprastai mandagūs. Ko
dėl kirpėjai taip mandagūs, 
manau, visiems žinoma: jų 
yra labai daug, o kad klijen- 
tus patrauktų savo pusėn, rei
kia kai kuo atsižymėti. Jei 
šalta ir dargana, o jūs tuo 
laiku nenorite eiti į kirpyklą, 
paskambinus kirpėjas ateina 
į namus ir, už kelionę nė vie
no cento nepaskaitęs, jus nu- 
kirps ir nuskus. Kai ateina
te į kirpyklą, vos duris pra
vėrus, jus pasitinka “gizelis,” 
paima savo apsaugon paltą, 
kaliošus ir lazdą, paduoda 
laikraštį. Kirpėjas pradeda 
darbą:

—Į viršų, į dešinę, su sky
rimu ar pastatyti “voldema- 
riškai”?...— Kirpėjas daž
nai nežiūri į klijento galvą,— 
ant galvos gali būti kad ir 
penki plaukai. Jo tokia par
eiga ir įpratimas: prieš pra
dėdamas kirpti, turi sutvar
kyti šukuoseną. Paskiau pa
siteirauja, kaip kirpti: aukš
tai, žemai ar paliekant tik 
“kuodelį.” Apkirptajam tarp 
dviejų veidrodžių parodoma, 
kiek gaurų nukirsta ir ar pa
tinka “nuleidimo” linijos.

Sunku Uždirbti Litą *•
Ateina piliečių surūgusių, 

dėt kiekvieno pakilusio plau
ko šaukiančių ir dievai -ži
no kokių priekabių ieškančių. 
Man kerpantis vienoje Laisvės 
alėjos kirpykloje atėjo barz
dą skustis tiesaus cibuko pyp
kę dantyse nešinas ir. vilkų 
veislės šunį vedinas kokių.,40 
metų džentelmenas. Kirpyk
loje šunį džentelmenas prisi
rišo prie staliuko kojos ir il
gai marširavo po kambarį, 
rimtai apsispręsdamas. Paga
liau jo barzda atsidūrė sku
tėjo žinioje. Stipriai išmui
lintas džentelmenas pradėjo 
kalbą apie Ispanijos karą. 
Jau įvade jis parodė savo 
simpatijas Frankui, bet visa
da savo klijentams 
džiantis šeimininkas
Madrido frontam Skustuvas) 
dirbo įgudusiai, bet nejučio
mis užgriebė plauko paunks- 
mėje tupėjusį piktšašį ir nu
nešė, palikdamas kraujo šal
tinėlį. Džentelmenas norėjo 
staigiai reaguoti, bet kadangi 
jo pakaklėje tebešvyturiavo

* skustuvas, teko susikaupti ra
mybėje. Diskusijos nutrūko. 
Tuo metu į kirpyklą atėjo 
baltą, kaip sniegas, špicą ve
dina kailiniuota ponia. Džen
telmeno vilkas šmurkšt iš pa
stalės ir nieko nesidrovėda
mas pačiupo kailiniuotos po
nios špicą, apžiodamas visą 
sprandą. Ponia sukliko drau
ge su špicu ir pradėjo ieškoti 
kaltininko:

-—Kdks čia sutvėrimas brit- 
Vonus vedinėjasi į kirpyklą,— 
nachalas ir tiek, aš jį paduo
siu į teismą! Vargšę Muse
lę tas vilkas norėjo susprog
ti. Tai jums ir kirpykla. . .

Ponia Muselę pasodino į kė
dę, iŠ portfelio išsiėmė baltą 
drobulę, ją apdertgė taip, kad 
tik po kėde nusvirusią uode
gą ir aukštai pakeltą snukutį 
tebuvo galima matyti. Kirpė
jui paaiškino, 'kad Muselei 
reikią apkirpti gaurus aplink 
“veidą,” sutvarkyti antakius, 
sulyginti nugaros “ševeliūrą.” 
Muselė jautėsi labai drąsi, iš
kišusi liežuvį gaudė odekolo
nu persisunkusį kirpyklos 
ir taikstėsi atsigręžti į ją 
kabinusį “vilką.” Ponia 
metu jai panosėn pakišo 
kolado šmotuką ir viskas 

. gėsi taikiai.
Krintant baltiems Musės! žmogui barzdą. Vykusiai nu- du—trys asmenys, bet pama-

pradėjo

buvau 
kirpėju

aštru- 
kėdės

Bū-
pats

ūsiu- 
ant snieguoto 

perpjovė 
Klijentas, pa-

skuto, bet taisydamas 
kus paslydo 
parketo ir giliai 
apatinę lūpą.
matęs kabantį atpjautos lū
pos gabalą, pašoko iš kėdės ir 
leido kumšties smūgį kirpėjui. 
Tai matydamas, kirpėjas at
statė skustuvą, į kurį nuken
tėjęs klijentas persikirto ran
kos gyslas. Iš rankos pradėjo 
čiurkšti kraujas. Kirpėjas, 
pamatęs, kad nieko gero ne
bus, spruko pro duris, o kli
jentas ėmė jį vytis ir, čia pat, 
sukniubo miriop. O aš dar 
kartą pagalvojau, kad kirpė
ju ne visada galima tikėti. . .
Sunkiausias Kirpėjų Darbas— 

Pusmetiniai Moterų 
Sušukavimai

■
tę, kad teks palaukti, duris 
užtrenkia ir nebegrįžta.
kirpėjui dingsta keli 
Daugelis kirpyklų turi 
nuolatinius klijentus — 
nentinius; jie kerpasi ir 
tąsi papigintai.

F. Žibetis.

Taip 
litai, 
savo 
abo- 
sku-

Wilkes-Barre, Pa
Trumpos žinutės iš Mūšy,

Miesto.
apielinkėj bedarbių 

smarkiai auga. Didelis 
iš WPA darbų jau se-

ima

Lewiston ir Auburn, 
Maine

Visokios Naujienos

Sausio 29 d. šv. Baltramie
jaus svetainėj atsibuvo ALD
LD 31 kuopos susirinkimas. 
Narių dalyvavo 16 ir visi pa- 
simokėjo metines duokles už 
1939 metus. Į kuopą tapo 
priimtas naujas narys d. J. 
Miškinis.

So. Barre, Mass
Darbininkai Kovoja

Pas mus šiuom laiku dar
bininkai išėjo į streiką. Buvo 
keletą “nesusipratimų.” Mat, 
kompanija užsigeidė darbi
ninkams uždėt daugiau dar
bo, kad tūlą skaičių darbi
ninkų galėjus išmest laukan. 
Darbininkai prieš tai užpro
testavo. Jie užprotestavo ir 
prieš blogas darbo sąlygas— 
išėjo į streiką vasario 14.

Vasario 16 
balsavimas,
kų 264 balsavo 
mą kompanijai, bet visi kiti 
atsisakė dirbt 
lygų.

Vasario 17 
organizatoriai
bininkus organizuoti. Kompa
nijos agentai išėjo su 
skymu—sudaryt lokalę 
ją,” suprantama, kuri 
kompanijos interesams, 
kurie prie jų rašosi;

tau- 
čion

Jis

net ir tokie, kurie visai ne
dirba dirbtuvėje. Gaila net 
žiūrėt, kuomet kaikuriuose 
darbininkuose tiek mažai su- 
pratimėlio. . .

Geriausia laikosi italų 
lybės darbininkai, kurių 
yra daugiau, negu kitų.

CIO irgi nesnaudžia,
smarkiai darbuojasi. Atrodo, 
kad jis ims viršų ant kompa- 
ničninkų. Greitai pamatysi
me.

Išėjusieji į kovą darbinin
kai čion apdirbinėjo vilnas: 
jas skalbė, karšė, šukavo ir 
išsiuntinėjo į reikiamas vie
tas.

Mano supratimu, net ir tie 
darbininkai, kurie mano, kad 
reikėtų dirbti, vistiek turėtų 
dėtis į CIO uniją. Jeigu kom
panija bent kiek ir nusileido, 
bet kiek palūkėjus ji ir vėl 
sieks savo tikslo—darbininkų 
pavergimo.

Tolimesnę šios darbininkų 
kovos eigą aprašysiu vėliau.

Žvalgas.

buvo slaptas 
Iš 850 darbinin- 

už nusileidi-

Buvo skaitytas laiškas nuo 
“Vilnies” a d ministratoriaus, 
kuriame prašė paremti “Vil
nies” bazarą. Laiškas tapo 
priimtas ir nutarėm nupirkti 
du blankietu ir pasiųsti vieną 
“Laisvei,” o kitą “Vilniai.”

Šiame susirinkime buvo ren
kama nauja kuopos valdyba 
dėl 1939 m. Visi pasiliko tie 
patys, tik d. A. Kaulakiui at
sisakius iš finansų sekreto
riaus vietos, tapo išrinktas fi 
nansų sekretorium d. A. Lau
cius.

*

prie esamų su

Mūsų 
skaičius 
skaičius 
niai paleisti. Jie atsidūrė ant
tos bado pašalpos ir vargsta. 
Bet yra pavojaus netekti WPA 
darbų, da kitiems 10,000 darbi
ninkų Luzerne apskrityj. Work
ers Alliance veda didelę kovą, 
kad palaikius šiuos darbininkus 
WPA darbuose.

d. pribuvo CIO 
ir pradėjo dar-Pusmetinis sušukavimas 

laiko tiek, kiek ir seno laik
rodžio pataisymas. Kai tik 
ponia arba panelė ateina į 
šukavimo salioną, jai išplau
nama galva, po to, specialiu 
elektros įtaisu išdžiovinami 
plaukai. Apdžiūvę plaukai 
sudedami į gumines žnyples, 
apkarpomi, o likusieji ištepa
mi visokių chemikalų mišiniu. 
Po šių ceremonijų plaukai su
vyniojami ant apvalių voliukų, 
apdedami sviestiniu popierių, 
suspaudžiami žnyplėmis ir de
dami į “baisiąją” elektros ma
šiną. Karštis nemažas, be 
kurio plaukų nesuraitysi. 
Elektros mašinos karščiui nu
slopinti yra kitas prietaisas, 
taip pat elektrinis, kuris duo
da šaltį, bet kol šaltis karš
tį nugali, tenka pakentėti. 
Kuri moteris nervinga, karš
čio negali pakęsti, ima visu 
balsu šaukti, kojomis trypti. 
Bet grožio jausmas viską nu
gali. Išėmus galvą iš elek
tros mašinos, plaukai išvynio- 
jami iš voliukų ir antrą kar
tą išplaunami. Išdžiovinus, 
plaukai ištepami sėmenų alie
jumi, rankomis sudedamos 
pageidaujamos bangos, jų ga
lai suvyniojami ant tūtelių ir 
galva antrą kartą pakišama 
po elektros mašina, 
plaukai išdžiūsta,
tūtelės, plaukų galai palieka
mi laisvi, arba norimai pasle
piami, suraitomi, ponia ar pa
nelė už tokį darbą—pusmeti
nį sušukavimą sumoka 
tuonis-dešimtį litų ir būna 
tenkinta be galo.

Grožio Kančios

Kasyklos šiuom laikotarpiu 
geriau kiek padirbėjo, ir viena 
kasykla Glen Alden kompani
jos, kuri buvo ilgai uždaryta, 
pradėjo dirbti. Bet nedirbančių 
skaičius nesumažėjo, nes yra 
daugybė WPA darbininkų pa
leistų, ir tų nelaimingų skaičius 
prie kasyklų didžiausias kaip 
rytais, taip ir vakarais.

Vietos darbininkams daugu
mai sunku darbas gaut kasyk
lose, nes jų darbus turi užėmę 
kiti, kurie laike streiko suėjo 
į kasyklas. Nors streikas jau 
seniai yra baigtas, bet ir šian
dien da daugybė yra kovingų 
unijistų, kurie slankioja gatvė
mis be jokios vilties, žinodami, 
kad jau nebus progos sugrįžt 
atgal į kasyklas pasidaryt pra
gyvenimą ir vest kovą už uniji
nes teises.

savo
“uni- 
tiktų
Kai- 

rašosi

—o—

Vasario 11 d. įvyko Bendro 
Fronto komiteto susirinkimas. 
Apkalbėjus ir išdirbus pla
nus ateities veikimui, tapo iš 
iždo paskirta $6 pasiųsti dėl 
Ispanijos kovotojų, kurie ko
voja prieš tarptautinį fašiz
mą, apsupti priešų iš visų pu
sių, kaip fašistinių, taip ir ne
va demokratinių valstybių.

Ką Turime Žinoti

|“mą
.16 d. balandžio-April įvyks “Laisvės” ben
drovės dalininkų suvažiavimas. Po suvažia
vimo vakare bus bankietas ir iš anksto rei
kia įsigyti bilietas.

Šiemet laike vajaus gavimui “Laisvei” nau
jų skaitytojų—72 niažiau tegavome negu 
pernai laike vajaus. Iki suvažiavimo turime 
gaut 72 naujus skaitytojus savo dienraščiui!

Šis suvažiavimas apart kitų svarbių dalykų 
turės patiekti planus kilniam minėjimui 
dienraščio “Laisvės” 20 metų Jubiliejaus.

Tuojaus išeis knygoje
Bus didelė knyga, kaina $1.00. Bet kas už
sisakys ją iš anksto gaus už 75c. Prašome 
visų “Laisvės” patriotų rinkti RAISTUI pre
numeratas.

Po visą plačią Ameriką privalome darbuo
tis, kad gavus savo dienraščio bendrovei 
kuo daugiausia naujų 
Už $10 galima pastoti 
savininku.

—o—
Vasario 16 d. ALDLD 31 

kuopa turėjo surengus pra
kalbas Šv. Baltramiejaus sve
tainėj. Kalbėtoju buvo d. V. 
Zablackas, ką tik sugrįžęs iš 
Ispanijos karo lauko. Kalbė
tojas savo pergyventus įspū
džius ir kovas nupasakojo 
gana gerai. Iš d. V. Zablacko 
nupasakojimo apie narsą ir 
pasiaukojimą Ispanijos liau
dies kovoje už laisvę savo 
šalies, prieini prie išvados, 
kad jeigu Ispanijos liaudis tu
rėtų užtektinai ginklų, tai ne 
tik kad savo šalį apgintų nuo 
fašistinio brudo, bet ir Mus- 
soliniui su Hitleriu reiktų bėg
ti palikus savo sostus ten, kur 
pipirai auga.

Pertraukoje prakalbos bu
vo renkamos aukos dėl ame
rikiečių, kurie sugrįžo iš Is
panijos sužeisti bei praradę 
sveikata bekovodami su bar
barais fašistais. Aukavo: J. 
Zarskus 75c; po 50c: J. Stu- 
kienė, A. Stukas, J. Liau- 
danskas, K. Steponaitis, J. 
Ciulkinas, J. Kanišauskas, H. 
Žilinskienė, J. Šilaikis;

plaukams atrodė, kirpėjas 
kerpa šimto metų senelį. Už 
šunies apkirpimą ponia sumo
kėjo pusantro lito. Kol po
nia gavo grąžą, susitvarkė 
drobulę, nelauktai atėjęs kli
jentas pravėrė kirpyklos du
ris, pro kurias apkirptoji Mu
sė, palikusi savo ponią, išdū
mė nė nepadėkojusi.

Jau ir be šunų kirpimo da
bar kirpėjai turi daugiau dar
bo, negu seniau: niekas ne
nešioja barzdų.

Senamiesčio rinkoje jau ke
linti metai ūkininkų arklius 
vandeniu sotina Petras Niki
tinas. Vyras petingas, bet 
apie 75-80 metų amžiaus jį 
paliko nebeišsitiesiamai palin
kusį ir susikūprinusį. Su ūki
ninkais turėdamas nuolatinius 
ryšius ir tik iš jų maitinda
masis, žmogelis pasidarė šne
kus. Sužinojęs, kad jis se
niausias Kauno kirpėjas, pa
klausiau apie praeitį, kaip se
kėsi kirpėjo amatu verstis ir 
kur prieš karą gyveno, žmo
gelis gana noromis 
pasakoti:

—Buvau Minske,
Voroneže, tris metus
mokiausi Tūloj, o ilgiausiai 
gyvenau Maskvoje. Nemaža 
ten pažinojau lietuvių., va, 
kad ir tokį J. Stauską, kuris 
turėjo didelę foto atelje, ge
rai vertėsi, o aš turėjau kir
pyklą na štalt: visos sienos 
vieno veidrodžio, šukos—sida
briniais kotais, žirklių 
mėlis neišpasakytas, o 
minkštos, minkštutėlės. 
davo, ateina kirptis
miesto svarbiausias — guber
natorius ir atsisėdęs į kėdę 
klausia:

—Ar iš grynų ašutų *tavo 
sėdynės ?—O aš pridurdąvau : 

oml—Taip, taip, jūsų šviesybė, 
nė vienos spyruoklės sėdynėje 
nerasite, galite drąsiai sėdėti 
ir į šonus atsiremti.—Paduo- 
davau aš jam į rankas laik
raštį, kokį, galai žino, o jis 
barzdelę atkišęs sakydavo:

—Apskųsk, sulygink, tik, 
žiūrėk, ūsų anei gribšt,—juos 
gali tik suraityti.

Barzdelę jam iššukuodavau, 
suvilgindavau p r a n c ū zišku 

nusilei-i kvepaliuku. žinai, tokių kvė
ptojo” j palų mūsų ponios dabar ne

begauna, o aš tada vyrišką 
barzdą jais vilgydavau.

—Kartą, netoli manęs tu
rėjęs kirpyklą vienas senas 
rusas užvertė kojas. Jis bu
vo įgudęs kirpėjas. Gerai ži
nojau, kad jį caras kviečiasi 
į namus apkirpti ir barzdą su
tvarkyti. Jam mirus klausinė- 
jausi kitų kirpėjų, kuris gi iš 
mūsų kirpsime carą. Neilgai 
trukus pas mane atėjo caro 
pasiuntinys ir pranešė, kad 
eičiau kartu su juo į caro rū
mus. Liepė pasiimti visus kir
pimo įrankius, kvepalus, aly
vas ir kitus priedus. Pirmą 
kartą carą kirpti nuėjau dre
bėdamas, drebėjo pakinkliai, 
dūsavau nežinodamas, kaip jo 
aukštenybę pasveikinti. Ne
drąsu buvo nueiti, bet dar ne
drąsiau pirmą kartą aš jį ap- 
kirpau. Ateinant iškratė ma
ne, gal kokį puštalietą turiu, 
bet vėliau tiek su caru, tiek 
su jo tarnais susigyvenom. 
Eidavau, kaip 
Nesidrovėdavo 
kesčio,—makt 
šimt rublių.

—Nugriuvo 
ras, atėjo bolševikai — su
griovė mano kirpyklą ir visą 
gyvenimą. Nešu Pakaunės 
arkliams vandenį. Gal nepa
tikėsit šia istorija, kaip ir aš 
nepatikėjau, bet senis kalbėjo 
nepaprastai įtikinėdamas. Kir
pėjai meluot išmokę, nes ir 
jiems nemaža meluoja.

Vienoje kirpykloje man kir
pėjas pasakojo tokį jo kolegos 
nuotykį. Skuto tas kirpėjas

Kai ten 
išimamos

Distrikto viršininkai nesirū
pina mainierių reikalais. Gali
ma drąsiai sakyti, kad visur 
prileido kompanijoms darbinin
kams mokstis apkramtyti, o ne
kurtose vietose privedė prie pa
sibaisėtinos padėties, suleido 
kontraktorius j mainas, kurie 
pasidarė savotiškas tiesas, ko
kią mokestį kur mokėti, ir kitus 
apsunkinimus įvedė. Kasyklas 
prileido prie tokios padėties, 
kad sunku ir apsakyti. Ir gali
ma sakyt, kad pa.krikdė ir uni
ją.

Vietomis, Wilkes-Barre strei
kas da vis traukiasi, bet strei
kuojanti darbininkai laikosi 
vienybėje, ir gauna paramos 
nuo organizuotų darbininkų sa
vo kovoje. Yra vilties, kad jie 
savo kovą laimės.

Oras šioje apielinkėj labai 
nepastovus, būna šilta, lyja, tai 
tik žiūrėk į trumpą laiką jau 
būna smarkus sniegas ir šalta. 
Daug žmonių yra sergančių ir 
miršta, tarp kurių 
yra

dalininkų-šėrinirikų.
dienraščio “Laisvės”

apysaka RAISTAS.

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA.

Tel. Stagg 2-5043NOTARY PUBLIC

BROOKLYN, N. Y.660 GRAND STREET

Baltimore, Md
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nuo sosto ca-

Choristės buvo

1

tarsis su

j savo namus, 
jis dėl užmo- 

į ranką dvide-

- Romos 
Lenkijos

gyvena 
amatas 
pelnin- 
amati-

«» 
t '

as-
pa-

m., 
gy-

gyvai
Bet

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

/K

kenčia
Anta-

orą 
už
tilo 
šo- 

bai-

skaičiaus 
ir lietuvių. J. T. Visockis.

Prakalbų rengimo išlaidas 
padengėm iš ALDLD 31 kp. 
iždo. Gamtos Sūnus.

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

> į-
w

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterlo stoties

A. Skirmantienė. 
$1.46. Viso $10.46. 
Ispanijos kovotojų, 
aukojusiems tariu 

ačiū! Visas aukas

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

z

Dažnai šeimininkė 
žuviai pelekų neskuta. 
kai tai šeimininkei kirpėjas 
su žnyplėmis peša blakstie
nas, manau, kad ji 
daugiau, negu žuvis,
kiai išpešiojami tiek, kad jų 
palieka tik siaura eilutė. Nors 
jie negailestingai išraunami 
su visomis šaknimis, tačiau po 
savaitės, kitos atauga, kaip 
buvę, ir juos pešant pergy
ventas kančias tenka atnau
jinti. Už antakių ir blakstie
nų išpešiojimą ir nudažymą 
klijentės moka iki 2 litų.

Kaune yra didesnių ir ma
žesnių per 200 kirpyklų. Vie
nos jų skirtos tik vyrams, o 
kitos—moterims, bet dar dau
giau yra mišrių, kurios turi po 
kelis kambarius, visokerio
pai klijentūrai. Visose kirpyk
lose dirba apie 1,000 kirpė
jų. Skaičius rodo, kad nema
ža kauniečių grupė 
iš. . . plaukų. Kirpėjų 
nėra taip lengvas ir 
gas. . Tik penktoji šių
ninku dalis turi savo kirpyk
las, kiti—samdiniai, kurie 
menkai teuždirba. Didesnės 
kirpyklos šeimininkas daž
niausiai nieko nedirba, Visas 
išlaidas, įrankių amortizaciją 
ir jo pragyvenimą turi patei
sinti samdiniai. Dalis kirpė
jų dirba iš procentų, gaudami 
20 — 30% pajamų, kiti— 
gauna 100—150, o kai kur ir 
200 lt. mėnesiui algos. Darbas 
reikalauja ir nervų: Vienu 
kartu atėjo trys klijentai, už
ėmė visas Vietas, bekerpant 
pro duris galvą kyštelėjo dar

Vasario 12 dieną, 1939 
Lyros Choras rengė savo 
vavimo pirmą koncertą. Cho
ras gana jaunutis, gyvuoja 
tiktai apie metai laiko. Tai 
buvo nuostabu, kaip jaunas 
choras atliks savo užduotį.

Kaip ištikrųjų atrodė sėdint 
publikoj ir kaip visa publika 
atsinešė į šio jauno choro 
duodamą programą? Aš ga
liu pareikšti savo nuomonę, 
sykiu ir • kitų išsireiškimus. 
Programa buvo pageidauja
ma, trumpa, nenuvargino pu
blikos. Choras pasižymėjo ti
krai stebėtinai ir artistiškai, 
sutartinai skambūs balsai tie
siog žavėjo.
gana puikiai pasipuošę, kas 
darė išvaizdą labai patrau
kiančią. Tik viena -dainuška 
“Darbas” nepergeriausiai išė
jo, nors choras daug pastan
gų padėjo ant lavinimo šios 
dainos. Aš nuo savęs patar
čiau šios dainos nedainuoti.

Reikia pažymėt, kad publi
kos nebuvo, daug.

Bijūnėlis.

PO 
25c: Rožė šilaikienė, O. Bi- 
ronienė, M. Bironas, L. Zar- 
kauski’enė, P. 'Zarkauskas, J. 
Laučienė, L. šilaikienė, A. 
Martinkienė, P. Adomėnas, L. 
Milieška, L. Gaudiešius, A. 
Kaulakis, A. Apšėgienė, F. 
Apšega, A. Krapavickienė, J. 
Apšega ir 
Smulkių

Varde 
visiems 
širdingą
perdavėm draugui V. Zablac- 
kui. \

Italai ir Lenkai Nenori 
Užleist Naziam Balkanų

. Varšava. — Atvyko Ita
lijos užsienių ministeris 
grafas G. Ciano. Sako, kad 
jis atsilankė ne kaip pa
siuntinys Berlyno 
“ašies,” bet kaip 
“draugas.”

Lenkų' valdžia
Ciano, kaip laikytis Lenki
jai ir Italijai, idant Vokie
tijos naziai visai neišvytų 
jų biznio ir politikos iš 
Vengrijos, Rumunijos ir vi
sų Balkanų.

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

Mateušas Simoiiavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS IŠTAIGA

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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PITTSBURGH, PA.
REZOLIUCIJA

Minėdama dvidešimt-pir- 
mas Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktuves, Pittsburgh© 
lietuvių visuomenė, sušaukta 
į masinj mitingą Lietuvių Mo
kslo Draugystės svetainėje, 
142 Orr St., Pittsburgh, Pa., 
vasario 19 d., 1939 m., pažy
mi tą faktą, kad šioje valan
doje Lietuvai gręsia rimti pa
vojai iš imperialistinių jos kai
mynų pusės.

Lenkija 1920 metais pagro
bė daugiau kaip trečdalį Lie
tuvos teritorijos su istorine so
stine Vilnium ir dar šiandien 
ji neatsižada savo • svajonės 
apie visišką Lietuvos pavergi
mą. Tuo tarpu hitleriškoji 
Vokietija tyko atplėšti nuo 
Lietuvos Klaipėdos kraštą ir 
nacių gaujos tame krašte jau 
atvirai veda priešvalstybinę 
agitaciją.

Akivaizdoje šitų gręsiančių 
Lietuvai pavojų, mes, Pitts
burgh© lietuviai, giliai susirū
pinę savo tėvų žemės likimu, 
reiškiame savo tvirtą įsitikini
mą, kad Lietuvos žmonės ne
nuleis rankų kovoje d,ėl savo 
krašto nepriklausomybės, ir 
mes pasižadame juos šitoje 
kovoje kaip galėdami remti.

Kartu mes pareiškiame, 
kad Lietuvos atsparumui su
stiprinti privalo būti Lietuvo
je atsteigta demokratinė san
tvarka, kuri buvo paskelbta 
Nepriklausomybės Deklaraci
joje vasario 16 d. 1918 m.

Taip pat pageidaujame, 
kad Lietuvoje tuojaus būtų 
paliuosuoti visi tie politiniai 
kaliniai, kurie yra nukentėję 
kovodami už atsteigimą de
mokratinės santvarkos gim
tajam krašte.

Lai gyvuoja Laisva, Demo
kratiška ir Neprigulminga 
Lietuva!

Rezoliucijų Komisija.

Grand Rapids, Mich.
Gražiai Pavykę Parengimai
Vasario 10 d. Komunistų 

Partijos Lietuvių Frakcija su
rengė vakarienę, kurioj daly
vavo d. A. Bimba. Vakarienė 
pavyko puikiai. Dalyvių va
karienėje buvo apie 80. Tiesa, 
gaspadinės truputį suvėlavo, 
užtai ir puikią vakarienę su
ruošė. Niekas dėlei suvėlavi
mo nerūgojo.

Praeityje tokiose vakarie-. 
nėse programą turėdavorų pa
valgę. Šį kartą drg. A. Bim
ba buvo pakviestas pakalbėti 
prieš valgant. Pavalgius irgi 
mūsų publika muzikantus at
sakė. Reikalavo d. Bimbos dar 
pakalbėti. Ir taip besikalbant, 
bediskusuojant prabėgo lai
kas, kol reikėjo nešdinties 
prie nakvynės.

Beje, d. Bimbai priminus 
Agitacijos Fondą, suaukauta 
virš $10.

tojas gabiai atsakinėjo.
Aukų surinkta prakalbose 

$23.50.
Tą patį nedėldienį vaka

re d. Bimba dalyvavo mūsų 
mokykloj. Savitarpinė lavini
mosi mokykla yra įsteigta pa
stangom trijų organizacijų, 
studijuojama yra N. Lenino 
knyga “Valstybė ir Revoliuci
ja.“ Paprašytas d. Bimba pa
kalbėti mokyklos klausiniu. 
Bimba nurodė, kad mokinan- 
ties teorijos, visuomet reikia 
surišti su momento padėčia, 
neimti kaipo griežtą įsakymą, 
bet atsižvelgti į sąlygas, ar 
galima teorijoj nurodymus 
pilnai įgyvendinti. Atsirado ir 
nesutinkančių su Bimbos nu
rodymais. Išsivystė diskusijos. 
Mat, radosi keletas “proleta- 
ruojančių“ draugų, kurie ak
tyvaus dalyvumo nesiima nie
kur, ir mano, kaip jau teori
jos gerai išmoksi, tuokar, pa
gal išmoktos teorijos, revo
liucija pati įvyks. Ir, ot, po 
revoliucijai reikės valstybės 
vairą paimti į savo rankas. 
Todėl tie, kurie kovoja dėl 
koncesijų buržuazinėj valsty
bėj, vien tik trukdo revoliuci
jai.

Suprantama, kad šioj mo
kykloj mažai kas tiki tokiai 
filosofijai. Ir d. Bimba tą 
klausimą plačiai išaiškino.

Vakarienėj ir prakalbose 
aukavo mūsų geri draugai ir 
draugės sekamai:

J. Petraška $2, S. Vilkimas 
$1.25, F. Adams $1, A. Sen
kus $1.25; po 75c.: J. An- 
druška, 1. Balys, J. Klim, S. 
Strockienė, M. Rasikienė, T. 
Rasikas ir J. Waicys; po 50c.: 
J. Bastis, M. Petraškienė, F. 
Draugelis, G. Undraitis, A. 
Ambrasas, D. Gilbert, A. 
Waišvilas, S. Razgunienė, M. 
Kučinskas, C. Drungilienė, J. 
Vaitkevičių, A. čižikas, J. 
Pumpuras ir A. J. Kareckas.

Po 25c.: M. Varnienė, V. 
Gelgotienė, O. Jurkšaitienė, 
J. Žilinskas, M. Kijauskienė, 
S. Gilbert, A. Strockis, M. 
Bach, C. Kirijanoff, V. žvirb
lis, A. Daukša, K. Kazlaus
kas, A. Jaseliunas, M. Rusec- 
kienė, A. Jankauskas, J. Pili- 
pas, O. Klevinskienė, M. Rat- 
kevičia, P. Gillis,- A. - Kissel, 
J. Antanaitis, A. Maurice, C. 
Kijauskas, T. Ambrasas, A. 
Kaupas, J. Malinauskas, W. 
Jonikas, S. Solow, J. Ružins- 
kas, L. Arminas, O. Švobienė, 
O. Labunskienė, M. Kuliešius 
ir J. Ramutis.

Viso $33.77.
Dalyvavęs.

Worcester, Mass.

NEWARK, N. J.
Lietuvos N eprigztlmybė Minėta.

Vasario 1.6 d. čia buvo ap
vaikščiota 21 metas, kaip Lietu
va gyvuoja savistoviai. Rengė 
.katalikai su tautininkais bend
rai, tačiau progresyvės Newar- 

ko lietuvių srovės nekvietė kar
tu dalyvauti. Dailės programą 
pildė’ Šv. Cicilijos Choras (tik 
mergaitės) ir Sietyno Choras, 
vadovaujant mokytojai B. 
Šalinaitei. žinoma, dainų pasi
klausyta, tai ir viskas. 

t

Nors kalbėtojų buvo apie 
pustuzinis, tarp kurių, vietinis; 
klebonas Kelmelis ir Lietuvos 
.konsulas, bet visi kalbėjo kaip 
iš vienos maldelės susimokinę. 
Apart gyrimo ir gražių kalnų, 
upių, maudynių, nieko daugiau 
nepasakė, tartum ten būt tik 
gamtos dovanos, o plačios liau
dies visai nėra. Toks jau vien
pusiškas pagyras neteikia nei 
kalbėtojams garbės, nei pačios 
Lietuvos dabartinės padėties 
nepagerina.

P. Banionis, J. Skliutas. M. 
Sukackienė aukojo 75c. J. 
Vaškus 70c. Po 25c. aukojo: 
P. Jelskis, E. Dovidonienė, U. 
Tumanienė., E. Trasikienė, M. 
Kižienė, J. J. Bakšys, J. Sen
kus, M. Novikienė ir A. Dva- 
reckienė. Viso su smulkesnėm 
aukom surinkta $15.83. Už 
aukas visiems širdingas ačiū.

J. M. L.

Draugo Yankauslco Laidotuvės
Vasario 1.2 d. buvo graži ne- 

dėldienio diena, kai gražūs bu
vo d. Yankausko darbai, gyve
nant dėl darbo liaudies, kuriai 
velionis Kazys dirbo 30 metų 
laiko. Todėl velionį ir pagerbė 
ta liaudis, aplankydama karste 
ilsintis ir laidotuvėse dalyvau
dama. Buvo apie 400 lydėto
ju.

Linden© Krematorijoj jam 
atsisveikinimo ir jo darbų api
budinimo tinkamas kalbas pa
sakė vietinis Kom. Partijos 
org. ir d. Šoloipskas iš Brook- 
lyno.

Gaila gero draugo, kovotojo 
už darbo liaudies reikalus! Vie
tiniai draugai neteko savo dare 
bštaus draugo ir likosi spraga 
partijoj, kurią, manau, draugai 
pasistengs naujais kovotojais 
atpildyti.

V

Draugo Igno Pažadas
Draugas Ignas, rašydamas 

“Laisvėje“ pasižadėjo netylėti, 
t. y., kovoti prieš privatines 
“surprais pares,” ■ kurios labai 
pakenkia organizacijoms. Duok 
šia, drauge, dešinę. Šių žodžių 
rašytojas veik vienas lig šiol 
grūmėsi kovoje su tais parių 
mėgėjais. Kovokime už orga
nizacijas, prieš privatines pa
res ir “bingus“, taipgi.

Draugas. 1

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

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
HAMTRAMCK, MICH. I

LLD 188 kp. susirinkimas įvyks 
pentkadienį, kovo 3 d., 3014 Yemans, 
7:30 v. v. Visi nariai malonėkite būt 
susirinkime, nes turėsim daug svar
bių reikalų aptarti. Atsiveskite ir 
naujų narių. — A. V. (49-51)

BINGHAMTON, N. Y.
LLD 20 kp., Moterų Skyriaus su

sirinkimas įvyks 2 d., kovo, ketvir
tadienio vakarą, 7 vai. pas M. 
Žvirblienę, 346 Clinton St. Prašome 
nares skaitlingai dalyvauti ir atsi
vesti naujų narių. — A. M. Sekr.

(49-51)

ELIZABETH, N. J.
LDP Kliubo susirinkimas įvyks 

trečiadienį, kovo 1 d., Kliubo Svet., 
408 Court St., 8 v. v. Kviečiame vi
sus narius dalyvauti susirinkime, 
nes turime daug svarbių dalykų nu
tarti. — S. J. Liutkus, sekr.

(49-50)

NEW NEW YORK, N. Y.
LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, kovo 2 d., 8 vai. va
karo. Mikalausko Svetainėj, Logan 
ir Atlantic Avė. Malonėkite visi su
sirinkti, nes turime svarbių dalykų 
svarstyti. (49-51)

GRAND CHAIR CORP.
A. PETRAITIS

409 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. 
e

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.

Vasario 12 d. įvyko prakal
bos šv. Jurgio Draugijos Sve
tainėj. paklausyti Bimbos 
prakalbų susirinko apie 300 
lietuviškos publikos. Pirmiau
siai mūsų Lietuvių Dailės 
Choras sudainavo keletą liau
dies dainų. Choras skaitlin
gas. Didžiumoj jaunimas. 
Rūpestingai lavinamas drg. A. 
Polagino. Dainuoja harmonin- 
gai-gerai.

Perstatytas drg. Bimba. 
Pusantros valandos savo kal
boj apipiešė padėtį Europoje, 
gręsiantį pavojų mūsų Lietu
vai iš fašistų puses, karą Chi- 
nijos su Japonija, Sovietų po
ziciją palaikyme taikos, esa
mą Roosevelto politiką ir tt. 
Prakalba visiems patiko, už 
ką susirinkę palydėjo gau
siais aplodismentais.

Pertraukoj dvi jaunuolės 
Marie Parkhill ir Ruth Gas
per paskambino ant gitarų. 
Prie pabaigos sekė klausimai 
ir diskusijos, į kurias kalbė

Iš Draugo V. Zablacko 
Prakalbų

Kadangi jau buvo rašyta iš 
šių prakalbų, kurios įvyko 10 
d. vasario, tai čia suminėsiu 
kas neparašyta.

Nežinau, kaip kitose kolo
nijose, bet mūsų Worcesteryj 
šiose prakalbose dalyvavo 
tik suaugę žmonės, išskyrus 
tik 4 jaunuolius. Kalba jau
nuolis, anglų skyriaus redak
torius dienraščio “Laisvės“, 
kovotojas už demokratiją 
prieš žiaurųjį fašizmą, “Lai
svės“ skaitytojai atėjo į pra
kalbas, bet savo jaunuolių ne
paragino, kad ateitų.

Tas parodo, kad jaunuolių 
gyvenimo kelias yra palaidas; 
už šį elgesį tėvų niekas nepa- 
girs. Man atrodo, jeigu tėvai 
yra laisvi, tai ir vaikai turėtų 
būti su jais ir didžiuotis tuo- 
mi. Kadangi kalbėjo jaunuo
lis, brangus svečias, tai ma
niau, kad visa jaunuomenė 
bus prakalbose. Bet labai nu
sivyliau.

Buvo renkama aukos dėl 
Ispanijos kovotojų prieš fa
šizmą. Aukojo po $1 P. But
kevičius, Ig. šiupėnas, $2 J. 
M. Lukas. Po 50c. aukojo D. 
Jelskienė, F. Kalanta, M. Ža
kiene, P. Sadauskas, J. Dau
gėla, D. G. Jusius, R. Mizara, 
A. Ausiejienė, A. Pilkauskas,

Philadelphia, Pa.

Koncertas, Bankietas 
ir Šokiai

Rengia Lietuvių Komunistų Kuopa

Sekmadienį, 5 Kovo (March)
LIAUDIES NAME ‘

735 Fairmount Ave. , Philadelphia, Pa.
Koncertas Prasidės 2 valandą po pietų 
Vakarienė 6 v., o šokiai 7:30 v. vak.

Gauta Programon Dvi Pagarsėjusios Dainininkės:
MARY HAMILTON, Grekų tautos, Sopranas, ir
ANNA BATURA, Koloratūro Sopranas

Kiti Žymūs Programos Dalyviai:
NELLIE STATKEV1ČIŪTĖ, Sopranas
M. VAIDŽIULIĘNĖ ir DUKE PETROV, Duetas 
JUOZ. JURČIUKONIS, Corties Instituto čelistas 
MERGINŲ SEKSTETAS
K AURI G OS BALALAIKŲ ORKESTRĄ
LYROS CHORAS; Vera Papoff, Pianistė.

Kalbės Leonas Prūseika, “Vilnies“ Red., iš Chicagos
Šokiams Grieš Dambrausko Orkestrą

Kaip matote, bus puiki programa. Mes kviečiam 
Philadelphijos progresyvę visuomenę dalyvauti šiame 
gražiame pokilyje. / Komisija.

Minint Lietuvos Nepriklausomybės 21 
Metų Sukaktuves, Platinkime Žmonėse 

Labai Svarbią Brošiūrą

LIETUVOS LAISVES
DRAUGAI IR PRIEŠAI

l| PARAŠĖ 1!1
f* *11'.! R. MIZARA į

•F ' 4*
KAINA TIK 5 CENTAI

•
Knygelė pilna istorinių davinių ir faktų, įrodančių, 
kas kovojo ir kovoja už Lietuvos. nepriklausomybę 

ir Lietuvos žmonių laisvę.
•

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

•

Draugai literatūros”platinimo agentai, siųskit 
kuoveikiausiai užsakymus.

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

PLYMOUTH, l’A.
Trečiadienį, kovo 1 d., ALDLD 97 

kuopa rengia labai įdomias prakal
bas Ispanijos klausimu. Kalbės Vy
tautas Zablackas iš Brooklyn, N. Y. 
Jis neseniai sugrįžo iš Ispanijos, ten 
išbuvo pusantrų metų, daug papa
sakos ką ten matė ir patyrė. Kvie
čiame apylinkės lietuvius dalyvauti, 
išgirsti šitą gabų jaunuolį. A Stra
vinsko svetainėj, 42 Ferry St., 7:30 
vai, vakare. Komisija. (48-50)
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

Saugokitės Lyties Ligą!
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.)

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

LAIŠKĄ adresuokite taip:
JOHN BARKUS 
46 Ten Eyck St., 

BROOKLYN, N. Y.

Ši knyga yra ir “Laisvės” knygyne.
oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

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.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
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.
Tel.: Glenmore 5-6111

CHARLES
UP-TODATE

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberial 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Nepaprastas Pasiūlymas
ELGIN 75-ta SUKAKTIS

DABAR

$1975
Pilna Kaina $24.75

Tik Apribotam 
Laikui

ROBERT LIPTON
Jeweler—Laikrodžiai—Brangakmeniai

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

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

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

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

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

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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šeštas puslapis LAISVE

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485
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Paskaita apie Lietuvių |
Rašytoją Žemaitę I

Iš Lietuvių Komunistų 
Vakarienės

Mobilizacija Prieš 
Wicks Bilių

Iš Ateiviu Gynimo 
Konferencijos

Motery Dienai Minėti 
Bankietas Nedėlioj

---------- I Tranzito Unija planuoja mar.
Lietuvių Komunistų Frakci- j šavimą į Albany protestui prieš 

jos ir 5-tos kuopos bendrai 
rengta vakarienė įvyko perei
to sekmadienio vakarą, Liet. 
Am. Piliečių Kliubo abejose 
salėse. Svietelio suėjo gra
žaus. Dalyvavo ne vien tik 
komunistai, bet turėta ir kitų 
pažiūrų svečių, kurie, sykiu 
su komunistais smagiai pasi
linksmino ir pasivaišino.

Komunistai dėkingi visiems 
darbu bei atsilankymu padė- 
jusiems padaryti šią metinę 
iškilmę sėkminga.

Laike vakarienės buvo dai
nų ir kalbų 'programa. Daino
mis susirinkusius net per du 
atveju palinksmino Al. Velič
ka su P. Grabausku, duetistai, 
akompanuojant Albinai Dep- 
siūtei. Juos publika prašė vėl 
ir vėl dainuot. Aldona Kli- 
maitė, pasigavus stiproką šal- 

‘ tį, ne tik dainuot, bet ir visai 
dalyvaut negalėjo. Už šio 
punkto neišpildymą vakaro 
pirmininkas J. Gasiūnas, var
de rengėjų, atsiprašė publi
kos.

Pirmininko iššaukti, trum
pas kalbas pasakė Keistutis 
Michelsonas, jaunuolis; A. 
Bubnys, buvęs kriaučių dele
gatas; Juozas Sakalauskas, 
worcesterietis, Ispanijos vete
ranas, kuris šiuo tarpu gydo
si New Yorke; E. Jeskevičiu- 
tė, A. Bimba ir L. Prūseika, 
svečias iš Chicagos.

Po vakarienės, vieni svečiai 
smagiai šoko prie G. Kazake- 

* vičiaus orkestros viršutinėj sa
lėj, kiti tęsė smagias vaišes ir 
dainas iki vėlumos. Tikimasi, 
kad šis gražus pažmonys bus 
davęs rengėjams ir finansinės 
naudos.

Ar gauta naujų narių, neteko 
patirti, tačiau žinia tiek, kad d. 
A. Bimbos iškeltas obalsis — 
nuo šio bankieto iki kito meti
nio bankieto gaut 150 lietuvių 
komunistų į partiją—nepraeis 
be atbalsio. Jau šioj pramogoj 
daugelis, anot d. Prūseikos, 
“oldtimerių” prie stalo kalbėjo
si, kad ištiesų jiems laikas bū
tų grįžt partijom Veikiausia, 
jie taip ir padarys prie pir
miausios progos. Lietuvių kuo
pos susirinkimas įvyks šį pir
madienį, kovo 6-tą, “Laisvės” 
salėj. Būtų smagu, kad jau šia
me susirinkime tie gražūs pasi
ryžimai pradėtų pildytis.

Mūsų svečias d. Prūseika, 
turbūt, pučia dešinės delną nuo 
širdingų pasveikinimų, jis jų 
daug sutiko. Ne vienas, tačiau, 
su sveikinimu įteikė ir doleri
nę kitą parvežti “Vilnies” baza- 
zui. J)rg. Prūseika, berods, čion 
ir apylinkėj liksis dar keletą 
dienų ir iki penktadienio dar 
lankysis “Laisvėj.” Norinti per 
jį pasiųsti dovaną “V.” bazarui, 
gali atnešt į “L.” raštinę.

Rep.

republikono Wicks Bilių, taiko
mą sudaužyt Transporto Darbi
ninkų Uniją. Brooklyne 69 ve
teranų grupės pasisakė prieš tą 
bilių.

Lietuvių Kriaučių 
Žinios

Tarp- 
drau-

Lietuvių Meno Sąjunga 
ruošia literatūros istorijos ir 
meno vakarą penktadienį, ko
vo 10-tą.' Daktaras A. Petri
ką duos labai įdomią paskai
tą apie paskilbusią lietuvių 
rašytoją žemaitę ir jos raštus. 
LMS prašo visus tą vakarą 
pasilaikyt liuosu atsilankymui 
išgirst paskaitą. R.

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

22-ra,

už pereitąją metinę, 
buvo 135 nuo 110 

įvairių organizacijų, 
571,520 narių.

raportuodami 
pažy-

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Open Day and Night

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

šį sekmadienį, kovo 
Brooklyno moterys minės 
tautinę Moterų Dieną su 
gišku bankietu, į kurį kviečia
ma moterys ir vyrai brooklynie
čiai ir iš apylinkių. Bankietui 
įžanga nemokama; išgalintieji, 
bus prašomi paaukauti sulyg 
savo noro ir ištekliaus vedimui 
moterų darbo, kuris yra pla
tus. štai tik pora pavyzdžių:

Lietuvių Moterų Apšvietos 
Kliubas kas mėnesį moka $5 
užlaikymui Ispanijos karo naš
laičių Ispanijoj. Jis įsteigė an
glų kalbos-rašybos, taipgi pilie
tybei prisirengimo klasę East
ern District High School patal
pose, kur lietuvės-lietuviai turi 
sau atskirą kambarį ir mokyto
ją, mokinasi, ir rengiasi piliety
bei. Mokinimas nieko nekainuo
ja. Kliubas dalyvauja ir kituo
se darbuose greta su kitomis 
darbo žmonių organizacijomis.

Atsilankymu į moterų ruošia
mą bankietą paremsite svarbų 
darbą, tad visi skaitantieji šį 
kvietimą prašomi ne tik patys 
rengtis dalyvauti, bet pakviesti 
ir kitus.

Vakaro garbės viešnia ir .kal
bėtoja bus draugė M. Ražans- 
kienė iš Newarko, motina did
vyriško jaunuolio Bernardo Ra- 
žansko, kuris padėjo galvą gy
nime demokratijos nuo fašizmo 
Ispanijoj. Visą vakaro progra
mą paskelbsim vėlesnėse lai
dose. . N.

Bazaro Žinios
Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

J. Stanelis, “Hi-Hat” užei
ga, 184 W. 54th St., Bayon
ne, N. J., aukojo $1 “Laisvės” 
bazaro reikalams.

B.

Įvykusios Vasario 26, Penn
sylvania Viešbutyje, 33rd 

Street, N. Y.

Ši konferencija buvo pasek- 
m i ilgesnė 
Delegatų 
unijų ir 
atstovavo

Delegatai, 
nuo kultūrinių grupių, 
mėjo, kad ateiviai yra labai 
diskriminuojami.

Vengrų delegatas pažymė
jo, kad daug yra senų žmo
nių, kurie išdirbę po 15 ir 
daugiau metų, nepiliečiai, yra 
paleidžiami iš darbų, o dau
guma nemoka anglų kalbos. 
Jiems yra labai sunku tokia
me suvargime tapti šios šalies 
piliečiais.

Grekų delegatas pasakė, 
kad nemažai grekų yra Flo
ridoj. Tūli yra įsisteigę mažas 
valgyklėles, o ten juos labai 
užpuldinėja K. K. K. Ta re
akcinių banditų organizacija 
yra nusistačius prieš ateivius, 
negrus ir katalikus.

Buvo nurodyta, kad dabar 
atvažiuoja labai daug iš Eu
ropos pabėgėlių nuo fašizmo 
iš čechoslovakijos, Austrijos, 
Italijos, Jugoslavijos ir Vokie
tijos. Tuo klausimu priimta 
rezoliucija, kad Amerika pla
čiau atidarytų duris Europos 
imigrantams ir priimtų 20,000 
vaikučių. s

Delegatas S. priešinosi įlei
dimui 20,000 mažų kūdikėlių 
į Ameriką. Labai gaila. Jis, 
veikiausia, pasiskubino kalbėt 
neapgalvojęs. Amerika gali 
ir 200,000 kūdikėlių įsileisti 
iš fašistinių šalių. Amerikoj 
yra užtenkamai maisto, pasto
gės, ir mokyklų, kad juos pri
glausti ir išauklėti iš jų labai 
pažangius žmones.

Buvo priimta dar 6 rezoliu
cijos kitais klausimais, kurių 
čia neminėsiu. Nutarta, kad 
visos konferencijos eiga bus 
atspausdinta ir delegatai gaus 
ir skaitys draugijų susirinki
muose. Kaimietis.

K.
Special Rates per WeekTrečiadienį, vasario 

Lietuvių Am. Piliečių Kliubo 
svetainėje, Lietuvių Kriaučių 
Amalg. Unijos 54-tas Skyrius 
laikė susirinkimą. Nariu buvo 
vidutinis skaičius.

Apie' patį susirinkimą šį 
sykį nėra ką daug sakyti, nes 
jame nebuvo nieko, taip sa
kant ekstra. Vien paprasti i 
sausi raportai nesukėlė jokio 
gyvumo, apsikeitimui min
ties.

Iš Pildančios Tarybos sek
retoriaus raporto susirinkimas 
sužinojo, kad' Taryba buvo su
laikius Matulio-Vaiginio ša- 
pos komisijos narį Bernotą 
nuo ėjimo pareigų už tai, kad 
kuomet pradėjo dirbti,—buvo 
darbininkai sutaikinti penktu 
nuošimčiu žemiau, negu pir- 
miaus. Tasai nuošimtis palietė 
visus darbininkus. Gi Berno
tai buvus peržema kaina ant 
jo darbo, tai jis išsikovojo tą 
nuošimtį atgal. Vienok apie 
tai darbininkai nieko ne
žinojo, tad susidarė lyg ir 
kokia slapta sutartis. Tačiaus 
aiškinant dalyką pasirodė, 
jog tą žinojo ir kiti komisijos 
nariai ir pats čermanas .Tokiu 
būdu Bernotą vėl atgavo savo 
teises. Bet kuomet yra ir 
daugiau šapoje hetikslumų, 
tai palikta patiems darbinin
kams susitvarkyti 
reikalus ir pačią

Kitas Tarybos 
pranešimas, tai 
neleido skyriaus 
kalbėti Lietuvių Am. Kongre
so prakalbose, minint Lietu
vos nepriklausomybę, remian
tis tuomi, kad pirmininko da
lyvavimas gali sudaryti kokį 
bereikalingą triukšmą kriau- 
čiuose, kas pablogintų santi- 
kius susikirvičijusių socialistų 
ir komunistų kongreso klausi
mu.

šiuomi reikalu Tarybos sek
retorius pasiuntė laišką Kon
greso vietinio Skyriaus sekre
toriui, idant jis ir visas komi
tetas dėtų pastangas sutaikint 
socialistus ir komunistus dėlei 
įvykusių nesusipratimų.

Kriaučiai nupirko 10 dole
rinių tikietų Maspetho Lietu
vių Piliečių Kliubo vakarie
nės. Gi Aido Choro vakarie
nės tikietus atmetė, nes toki 
pirkimai arba prašymai pir- 
miaus turi eiti per Pild. Tary
bą. Kliubiečių prašymas irgi 
buvo paduotas tiesiog susirin
kimui ir savo tikslą atsiekė. 
Čia įvyko 
mas. . .

Iš 14-kos 
5-kios dirba 
tos pasimainant dienomis.

Abelna kriaučių padėtis 
ra tokia skambi, kaip kad 
vo pranašaujama baigiant 
deninį sezoną. Yra dideli 
siskundimai, kad New Yorko 
kriaučių darbą susiuva prie
miesčių vaikai ir mergos už 
daug žemesnę kainą. Ir pakol 
tokia padėtis nebus kaip nors 
pataisyta, tai didelis 
kalnas visada išstums 
tik mažą, nuskurusią 
kę. . .

Majoras pasipriešino 
veltui pasus Pasaulinei! 
don politikieriams ir 
ninkams. Jis pats pasipirko
pirmo sezono bilietą už $15.

duot 
Paro- 
valdi-

Dr. Herman Mendlowitz 
33 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

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

Sun. all day and night

SKELBKITES “LAISVĖJE

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

Clement Vokietaitis

I

Pasižvalgius po Maspethąki-
'IIlIlBlllllllllllllllllfllllllllll

Manhattan Liquor Store

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

darbų 
laukan 

peliu-

F. J. Killian, 53 m., miesta- 
vo bendrabučio gyventojas, 
rastas prigėręs East Upėj.

Pastaruoju laiku oras atši
lo; atrodo, kad bus tuojaus 
pavasaris. Ant kapinių čiulba 
ankstyvo pavasario paukščiu
kai.

Gera
Prie-

J. Nalivaika,
Skyr. Koresp. Artinantis Pasaulinei Paro- 

■ dai, žymiai pabrango gyvena-

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

visus jos 
komisiją, 
sekretoriaus 

kad Taryba 
pirmininkui

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7171

nė- 
bu- 
ru- 
nu-

lietuviškų šapų—, 
pilną laiką, o

kokis susimaišy-

ninkas nesveikuoja. 
šyti arba telefonuoti: 
Business Exchange, 614 
Brooklyn, N. Y. Tol. 
7-3095.

LIETUVIS ADVOKATAS 
50 Court Street 

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

vaisė., Margauskų.
Jeigu kas žinote kur Jis 

man,

Didžiausias Pasirinkimas Visokių Rūsių Gėrimų
Nepažįstamas vyras, apie rnieji kambariai; randos pa- 

45 m., nukrito ar nušoko po (kilo. Visi maspethiečiai lau- 
traukiniu subvės stotyje prie. kiame atidarant Pasaulinės 
7th Avė. ir 14th St. Užmuštas. I Parodos.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Grosernė ir pieninių 

produktų krautuvė. Įsteigta su virš 
10 metų, lietuvių sekcijoj, 
proga padaryt pragyvenimą,
žastis pardavimo yra ta, kad savi- 

Prašome ra- 
Keystone 

Grand St., 
EVcrgrcen 

(48-50)

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

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

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

.......

Šiuo tarpu eina čia didelis 
darbas—'-per Maspethą veda
ma nuo Williamsburgho pla
tus, didelis kelias į Pasaulinę 
Parodą. • Prie kelio vedimo 
dirba daug žmonių; vartoja
ma moderniškiausios mašinos 
ir kitoki naujoviški pabūklai.

At. ž. V. D. mokinė,
Ana Janulevičiutė.

Pareikalavo Teisėjo 
Rezignacijos

Majoras La Guardia pasiuntė 
vyriausiam magistratų teismų 
teisėjui Jacob Gold Schurma- 
nui, Jr., laišką, reikalaujantį 
Hineso byloj figūravusio teisė
jo Hulon Capshawo rezignaci
jos. Capshaw buvo vienas iš 
teisėjų, kaltinamų su Hinesu 
prisidėjus globojime raketierių 
nuo teisdarystės. Laiške įsako
ma priruošt prieš jį formalius 
kaltinimus prašalinimui, jei jo 
rezignacija nebus įteikta tuo
jau. Nurodoma, kad byloje iš
keltų faktų šviesoje Capshawo 
palikimas teisėjo suole yra neį
manomas.

Tanimanės Politikierius 
Hines Rastas Kaltu
James J. Hines, Tammanės 

stipriausio distrikto vadas, še
štadienio vakarą pripažintas 
kaltu suokalbiavus su Dutch 
Schultzu ir kitais gengsteriais 
sutvert ir palaikyt $2,000,000 
į metus lioterijų raketą.

Generalių Sesijų Teismo 
-“džiūrė,” po keletos valandų 
svarstymo-tarimosi, pripažino 
Hinesą kaltu visais trylika 
kaltinimo punktų, kuriais jis 
gali būti nuteistas iki 27 me
tų kalėjimo.

Teisėjas Charles C. Nott, 
Jr., paliko Hines po $20?000 
kaucija. Bausmę paskirs 13-tą 
kovo.

Mes Maspethe turime kele
tą lietuviškų įstaigų. Turime 
lietuvių demokratų kliubą, tu
rime lietuvišką bažnyčią.; ke
letą lietuviškų, krautuvių ir 
abelnai atrodo neblogas lie
tuviškas judėjimas.

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

Telefonas EVergrcen 7-1661

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1 kp. susirinkimas įvyks ket
virtadienį, kovo 2 d., 7:30 v. v. “Lai
svės” Svetainėj, 419 Lorimer St. 
Svarbu kiekvienam nariui dalyvauti, 
nes turime daug dalykų aptarti, C. 
Reinis, prot. sekr. (49-51)

PAJIEŠKOJIMA1
Pajieškau Kostanto Aluškos, paei

na iš Punsku Parapijos, Suvalkų 
Rėdybos, antrą kartą važiavo j Ame
riką 1922 m. Jeigu kas žino kur jis 
gyvena, malonėkite pranešti man. 
Arba tegul pats atsišaukia. Būsiu 
dėkingas. Vincas Grigotis, 821 Fair
child St., Danville, Ill.

Pajieškau savo brolio Bronislavo 
Klimaičio, gyvena kur tai Argenti
noj. Paeina iš Lietuvos nuo Šakių 
Apskr., Jankų 
kaimo, 
randasi, malonėkit^ pranešti 
už ką tariu širdingai' ačiū. J. Kli- 
maitis, 15 Heathfield, Swan Sea, S. 
W., England.

PRANEŠIMAS
Mirus Barry P. Shalins 

(Šalinskui), jo laidotuvių 
įstaigą, graborystę, perima 
Pijus W. Šalinskas SU lais- 
niuotu graborium.

Laidotuvių Įstaiga yra 
84-02 Jamaica Ave.

Woodhaven, L. L, N. Y.
Po aukščiau paduotu ant

rašu yra puiki šermeninė- 
koplyčia. Kurie nenori šer
menis laikyti namuose, tai 
gali turėti šalihsko šerme
ninėje.

Šermenines parūpiname 
Williamsburghe ar bile da
lyje New Yorko ir Brookly- 
no apylinkėje.

Telephone Virginia 7-4499

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL

Gaminam Valgius Amerikoniško ir 
Lietuviško Stiliaus, čia taip pal 
galima gauti Amerikos išdirbimo 

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
t Savininkai
, 411 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

Didžiausia Drabužių Krautuve 
Williamsburgh’e Skelbia Savo 

February Clearance Sale 
(Išpardavimą nužemintom kainom)

Vyry ir Jauny Vyry Paltų

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

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

Visi vyrų ir Jaunų Vyry Siūty kainos yra nužemintos 
sulyg aukščiau nurodymo.

HENRY NARINS SONS 
670 Grand St., corner Manhattan Ave 

Brooklyn, N. Y.
Klauskite apie mūsų dešimt} lengvų išmokėjimų planą.

FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS ROSIES VALGiaI

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

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

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

K ww irti tn* irti irti irti irti ttū irti irti irti mil irti irti irti mi mi mi mt mi tn* mi

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

priežasties slogos—šalčio 
Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.




