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pagaliau pasako: “Scranto- 
no rezoliucija šiandien jau 
netenka prasmės ir mes ja { 
nebegalime vaduotis.”

Pasakyta aiškiai ir atvirai. 
Dabar tą klausimą galima 
diskusuoti.

Mes, žinoma, nesutinkame, 
kad Scrantono rezoliucija ne
beturi prasmės ir vertės.

—o—
Bet apie tai čia nekalbėsi

me. Kas svarbu, tai tas, ko
dėl to atvirai ir aiškiai soci
alistai nepasakė pirmiau ? 
Kodėl jie triukšmavo Chica- 
gos ir Brooklyn© konferenci
jose, visokius griekus primes
dami komunistams, o patys 
laužydami Scrantono konfe
rencijos tarimus?

Antra, ar turi teisę viena 
Kongreso grupė atmesti Kon
greso tarimus arba rezoliuci
jas ir reikalauti, spirtis ir 
triukšmauti, idant privertus ir 
visą Kongresą atsižadėti sa
vo tarimų ?

Mums atrodo, jog neturi. 
Bet draugai socialistai tai iki 
šiol darė ir kėlė Kongrese 
suirutę.

—o—
Jei reikia taisyti Kongreso 

nusistatymą arba liniją, tai 
reikia taisyti demokratiniu 
keliu.

Socialistai turėjo teisę pa-
# siūlyti Kongreso Vykdomajam 

Komitete padėti ant lentynos
* Scrantono konferencijos re

zoliuciją. Komitetas galėjo
paleisti skyriams tokį socialis
tų pasiūlymą apdiskusuoti, ar
ba sušaukti nepaprastą kon
ferenciją to be galo svarbaus 
klausimo išrišimui.

Vietoj to, jie barė komu
nistus ir primetė jiem kišimą 
Kongresan svetimo klausimo, 
kuomet komunistai siūlė re
zoliucijas Scrantono konfe
rencijos rezoliucijų prasmėje 
ir dvasioje.

Bet tas jau praėjo... mes
* tikimės.

Ką dabar reikėtų daryti?
Dabar, mano supratimu, visi 

Kongreso skyriai turėtų šitą 
socialistų pakeltą klausimą 
gražiai ir draugiškai išdisku-1 
suoti. O paskui, pasiremiant 
Scrantono konferencijos tari
mu, Kongreso Vykdomasis 
Komitetas turėtų šiemet su
šaukti didelį visuotiną Kon
greso suvažiavimą.

Tegul viskas eina demokra
tiška procedūra. Jeigu kovo
jame už demokratiją, tai pa
tys elgkimės demokratiškai! 
Tegul suvažiavimas galutinai 
išspręs tą klausimą ir, jeigu 

> matys reikalą, nuties Kongre
sui naujas gaires.

I

Tuo tarpu visi turime sutar
tinai ir draugiškai darbuotis 
Kongreso eilėse.

Gi Brooklyn© socialistai tu
rėtų tuojau sugrįžti į Kon
greso skyrių ir aktyviai da- 

< lyvauti Kongreso darbuose.
B —o—

Chinijos komunistų spauda 
viešai išėjo prieš Shanghajuje 

, pravestą terorą prieš atskirus 
žmones — arba Japonijos ša
lininkus, arba pačius japonus 
valdininkus.

Komunistai priešingi to
kiam terorui. Toks teroras

Japonai Naikino Amerikonų 
Nuosavybę Desėtkais Bom

bų; Amerika Protestuoja
Hankow^ Chinija, ko v. 10. 

—Japonų lakūnai numetė 
34 bombas ant amerikonų 
episkopalų misijos namų ir 
beisbolo aikštės Ichange, ir 
padarė daug nuostolių. Ja
ponai nepaisė, kad ameriko
nų nuosavybės buvo pažy
mėtos didžiulėmis Jungti
nių Valstijų vėliavomis.

Jau praeitą vasarą Ame
rikos konsulas buvo įteikęs 
japonų vyriausybei aiškų 
planą, parodantį, kur ran
dasi amerikiečių nuosavy
bės Ichange. Bet japonai 
nekreipė domės į tą planą.

Dėl to Amerika per savo 
konsulą vėl užprotestavo 
Japonijai.

Nepasisekė Pasprukt Na- 
ziui žmogžudžiui

Versailles, Francija. — 
Nepavyko pasprukt iš kalė
jimo vokiečiui naziui Eug. 
Weidmannui, nužudžiusiam 
amerikietę šokikę Jeane de 
Koven. Eina prieš jį teis
mas, ir jam, matyt, bus nu
kirsta galva.

200,000 Japonų Bando Nu- 
slopint Chinų Partizanus
Chungking, Chinija.—200 

tūkstančių japonų kariuo
menės yra pasiųsta prieš 
chinus partizanus kovoto
jus į tas Chinijos dalis, ku
rias japonai jau senai sakė
si “užkariavę.”

Pasirodo, kad japonam 
prisieina antru kartu “at
kariauti” tas vietas.

Laivas Praėjo pro Fašistų 
Blokadą į Ispaniją

London. — Nežiūrint fa
šistų “kietos blokados,” at
plaukė prekinis Anglijos 
laivas “Stangate” į Valen- 
ciją, dar nepriklausančią 
generolui Franco’ui Ispa
nijos prieplauką. Laisvas 
atvežė krovinį maisto daik
tų.

Ispanijos Fašistai Užgrobė 
Francijos Laivą

Hendaye, Franc. - Ispani
jos pasienis. — Generolo 
Franco kariniai laivai, blo- 
kaduojantieji rytines Ispa
nijos prieplaukąs, pagrobė 
prekinį Francijos laivą “La 
Corse” ir nusivarė jį į Bar- 
celonoą uostą.

nė kova išlups kailį Japonijos 
plėšikams.

Kasmet, reguliariškai, prieš 
savo “N. G.” suvažiavimą, 
Strazdas atgieda sekamą 
maldelę : Prūseika ir Kuodis 
sakė, kad mūsų laikraštis il
gai negyvuos, o, vot, jis gy
vuoja ir tiek.

Komunistai sako: Tiktai 
griežta ir disciplinuota masi-

tik išprovokuoja represijas.

JEI KONGRESAS ATMES ROOSEVELTO 
REIKALAVIMĄ ŠIMTAI TŪKSTANČIU 
BEDARBIU NETEKS WPA DARBU
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas vėl atsi
šauks į kongresą, kad nu
tartų pridėt 150 milionų do
lerių pašalpiniams WPA 
darbams iki liepos 1 d. Tai 
tiek, kiek kongresas andai 
nuskėlė nuo prezidento rei- 
k a 1 a u j a m ų $875,000,000 
WPA darbam.

Jeigu kongresas tuojaus 
nepatenkins prez. Roosevel- 
to reikalavimo, tai už sa-

vaitės jau turės būt išmes
ta šimtai tūkstančių bedar
bių iš tų pašalpinių darbų, 
kaip kad perspėja pulkinin
kas F. C. Harrington, WPA 
administratorius. Nes pri
trūks lėšų.

Republikonai ir atgalei- 
viai demokratai senatoriai 
ir kongresmanai sušilę dar
buojasi, kad būtų atmestas 
šis prezidento reikalavimas 
bedarbių naudai.

Lawrence A. Steinhardt, 
naujas USA ambasadorius 

Sovietą Sąjungai.

MADRIDE TEBEŠELSTA MŪŠIAI TARP 
ISPANŲ RESPUBLIKOS GYNĖJŲ IR 
IŠDAVIKŲ, PAGROBUSIŲ VALDŽIĄ

Francijos Valdžia Guja 
Iš Paryžiaus Vadus 
Ispanų Respublikos
Paryžius.— Francijos vi

daus reikalų ministeris pra
nešė La Pasionariai, gar
siajai Ispanijos komunistų 
vadovei, ir pulkininkui E. 
Listeriui, didvyriškam gy
nėjui Ispanijos respublikos, 
kad jie turi išsikraustyt iš 
Paryžiaus ir artimų apylin
kių. Panašius paraginimus 
gavo Juan Negrin, buvęs 
Ispanijos respublikos prem
jeras, ir J. Al. del Vayo, bu
vęs jos užsieninis ministe
ris.

Sovietai Priimtų Negriną 
ir del Vayo

Pranešama, kad Sovietų 
Sąjunga sutiktų priimt Ne
griną, del Vayo ir tūlus ki
tus Ispanijos respublikos i 
vadus, kurie buvo priversti 
apleist Ispaniją.
Siūlo Centralinei ir Pietinei 

Amerikai Priimt Ispanus 
Pabėgėlius

Francija kreipėsi į įvai
rias šalis Centralinės ir Pie
tinės Amerikos, kad priim
tų ispanus, kurie pabėgo 
nuo fašistų į Franciją; o to
kių yra šimtai tūkstančių.

Meksika, Colombia, Pe
ru, Uruguay ir Venezuela 
atsakė, kad jos gal sutiks 
priimt kai kuriuos “parink- 
tinus” pabėgėlius, ypač lau
ko ūkio darbininkus.

TESPRENDŽIA NARIAI 
APIE DARBO FEDERACI

JOS VIENYBE SU CIO

New York, kov. 10.—Pa- 
sinaujino taikos derybos 
tarp Amerikos Darbo Fe
deracijos ir CIO unijų ko
misijų.

Traukinių T a r n a u t o jų 
Brolijos pirmiųinkas Arth
ur F. Whitney siūlo, kad 
jeigu CIO ir; Federacijos 
komisijos negalės susitart 
dėlei apsivienįjimo, tai te
gul duoda patiem nariam 
abiejų organizacijų per vi
suotiną balsavimą nuspręst, 
ar jie nori vienybės ar ne. 
Whitney sako, jog abidvi 
organizacijos galėtų demo
kratiniai susivienyt pagal 
nurodymus Šalies Darbo 
Santikių (valdiškos) Komi
sijos.

EXTRA
Respublikiečių Revoliucija 

Apėmė 5 Miestus 
Ispanijoj

Hendaye, Franc. - Ispani
jos pasienis, kovo 10. — 
Liaudiečių revoliucija ap
ima Madridą ir keturis ki
tus didžiuosius miestus cen- 
tralinėje Ispanijoje, prieš 
generolo Miajos neva “val
džią,” tempiančią “garbin
gai” pasiduot fašistam.

Slovakijos Vadai Parsidavę
Hitleriui

Plėšikai Išsinešė “Seifą”
Su 2,000 Dolerių

Marked Tree, Arkansas. 
—Po bankų bankrutų keli 
metai atgal, Tomas Jonhso- 
nas visai prarado pasitikė
jimą bankais; tai nusipirko 
“seifą,” sveriantį 300 sva
rų, ir jame laike visus savo 
pinigus namie.

Dabar gi, išėjus jam iš 
namų, įsilaužė plėšikai ir 
išsinešė visus jo sutaupytus 
pinigus, du tūkstančius do
lerių, su pačiu seifu.

Praga.— Čechoslovakijos 
prezidentas Emil Hacha pa
varė iš valdžios Slovakijos 
premjerą Josefą Tisą.—Slo
vakija yra pusiau - savival- 
diška Čechoslovakijos dalis.

- Tisą išmestas iš Slovaki
jos valdžios todėl, kad jis 
su savo sėbrais planavo at- 
simest nuo Čechoslovakijos 
ir pavest Slovakiją tiesiogi
nei Hitlerio “globai.”

Čech oslovakijos kariuo
menė užėmė visus valdiš
kus namus Bratislavoj, Slo
vakijos sostinėj.

Visgi, rodosi, tas vyras ga
lėtų sugalvoti ką nors naujo Vatikanas. — Sekmadie- 
tam pačiam blofinimui savo nį įvyksta karūnavimas Pb- 
nelaimingų pasekėjų. jpiežiaus Pijaus 12-to.

ORAS

Šilčiau, debesiuota ir bū
sią lietaus.

AMERIKOS PASKOLA 
BRAZILIJAI — TAI SMŪ

GIS NAZIAMS
Washington.— Jungtinės 

Valstijos duoda iki $120,- 
000,000 paskolų Brazilijai. 
Tai smūgis Vokietijos na- 
ziams, kurie veržėsi užval- 
dyt Brazilijos pramonę, fi
nansus ir politiką.

Anglija ir Francija Gintų 
Holandiją ir Šveicariją, 
Jei Naziai Jas Užpultų
Paryžius. — Francija ir 

Anglija pasižadėjo išvien 
kariaut prieš Vokietiją, jei
gu naziai užpultų Holandi
ją ar Šveicariją.

London. — Anglijos karo 
ministeris Hore-Belisha sei
me pareiškė, kad jeigu būtų 
pradėtas karas (iš Italijos- 
Vokietijos pusės) prieš 
Franciją, tai Anglija pa
siųstų 300 tūkstančių armi
jos talkon Franci j ai.

Berlin. — Naziai mėgina 
užginčyt savo kariškus pla
nus prieš Šveicariją ar Ho
landiją. Jie labai nepaten
kinti, kad Anglija žada 
300,000 kariuomenės talkon 
Franci j ai.

104 METŲ SENUTĖ

Canterbury, New Hamp
shire. — Suėjo 104 metai 
amžiaus Myrai Green’iutei, 
esančiai prieglaudoje religi
nės sektos, vadinamos Sha
kers. Myra dar dalyvauja 
prieglaudos ruošoje, plauna 
indus ir atlieka kitus ne
sunkius darbus.

Tūkstančiai Civilių Chinų 
Užmušti Japonų Bombomis

Chungking, Chinija, kov. 
10. — Japonai oro bombo
mis užmušė bei sužeidė iki 
3,000 nekariškių chinų 
Ichange.

Shanghai. — Japonų lėk
tuvai ir karo laivai bombar
duoja Fukien provincijos 
pakraštinius miestus, pieti
nėj Chinijoj, ir taip išžudė 
jau šimtus civilių chinų te
nai.

Washington. — Kiekvie
nas devintas darbininkas 
(bedarbis) Jungtinėse Vals
tijose dabar gyvena tik iš 
pašalpų.

Madrid, Ispanija. — Ge
nerolo Miajos neva “Vai-i 
džia”-taryba, kuri skubi-' 
naši pasiduot generolui, 
Franco’ui, paskelbė, kad ji-j 
nai nuslopinus jau “trečią 
komunistų” (suprask, abel- 
nai liaudiečių) sukilimą 
prieš tą pasidavėlių tarybą. 
Sako, kad 1,400 “komunis- 
tų”-respublikiečių tapę ap
supti ir suimti jų centre 
Canillejas, už trijų mylių 
nuo Madrido.

Pasidavėliai užpuolė res
publikos gynėjus Madride 
tankais, orlaiviais ir šar
vuotais automobiliais.
Madride Tebešėlsta Mūšiai 
Tarp Respublikos Gynėjų ir 

Jos Išdavykų
Valencia, Ispanija. — Lie

jasi kraujas Madride kau
tynėse tarp respublikos gy
nėjų ir generolo Miajos 
rėmėjų, reikalaujančių kuo

greičiausiai “susitaikyt” su 
gen. Franco (tai yra pasi
duot fašistam).

Paryžius. — Pranešama, 
kad liaudiečiai atlaiko savo 
pozicijas Madride, Ispani
joj, prieš generolo Miajo 
kariuomenę. Dideli daugiai 
liaudiškos kariuomenės 
maršuoja prieš Valenciją 
išmušt iš ten respublikos 
išdavikus.

Prancūzų Komunistai Re
mia Kovą prieš Ispanijos 

Išdavikus
Francijos Komunistų 

Partija pareiškė pilną vie
nybę su ištikimais Ispanijos 
respublikiečiais, kovoj an- 
čiais prieš diktatorius, ge
nerolą Miają ir pulkininką 
Casado, kurie išvien .su 
trockistais ir “penktosios 
eilės” fašistais nuvertė val
džią Ispanijos respublikos.

POPIEŽIUS LAIMINA 
ISPANUOS FAŠISTŲ GAL
VA GENEROLĄ FRANCO
Burgos, Ispanija. — Kaip 

tik kardinolas Pacelli tapo 
išrinktas popiežium, tuo- 
jaus generolas Franco tele
grafavo jam sveikinimus.

Popiežius Pijus Dvylik
tas, atsiliepdamas į sveiki
nimus, atsiuntė generolui 
Franco’ui šitokį palaimini
mą:

“Mes lemiame naujus jū
sų pasisekimus, tinkamus 
garbingiem kata likiškiem 
(Ispanijos) padavimam, lai
miname mylimąją Ispaniją, 
širdingai- dėkojame jūsų 
aukštenybei už pasišventu
sį jūsų sveikinimą mums ir 
meldžiame dieviškos para
mos jūsų aukštenybei.”

Čilės Seime Laimi Liaudies 
Fronto Programa

Santiago, Chile. — Sei
mas 71 balsu prieš 68 priė
mė prezidento P. A. Cerdos 
sumanymą užtraukt du bi- 
lionu pesų paskolos gaivint 
šalies pramonę ir atstatyt 
šešias provincijas, kurios 
buvo sunaikintos per pasta
ruosius žemės drebėjimus. 
Šį sumanyme rėmė Liaudies 
Fronto partijos, kurios iš
rinko Gerdą prezidentu. 
Tam smarkiai priešinosi de
šiniųjų partijų atstovai sei
me, bet šį kartą jie prakišo.

Pranešama, kad Vokieti
jos naziai jau siūlo Čilei 
pusantro biliono pesų pas
kolos. (Čilės pesas skaito
mas 5 amerikiniais cen
tais ir penktadaliu.)

Yra žinių, kad Jungtinės 
Valstijos sutiktų paskolint 
Čilei stambią sumą pinigų.

Čilė yra turtinga kasyk
lomis, ypač vario.

Anglai Neleisią Frankui 
Skandint Prekinius

Anglijos Laivus
London. — Anglijos už

sienių ministeris lordas Ha
lifax pareiškė seimo lordų 
rūme, kad Anglija “darys 
pasipriešinimo žingsnius,” 
jeigu generolo Franco ka
ro laivai ar submarinai 
skandins Anglijos prekybi
nius laivus, net trijų mylių 
ruože nuo Ispanijos pakraš
čių, ypač, jeigu Ispanijos 
fašistai skandins Anglų lai
vus be persergėjimo ir ne
sistengs išgelbėt jų jūrinin
kus. Anglija prieš panašius 
užpuolimus “darysianti to
kius pat žingsnius, kaip ir 
praeityje,” sakė ministeris 
Halifax.

(Reikia pa stebėt, kad 
praeityje Anglija faktinai 
nieko nedarė fašistam, ku
rie bombardavo ir skandi
no prekinius Anglų laivus 
vandenyse ar prieplaukose 
Ispanijos respublikos.)

Tuom pareiškimu Angli
jos ministeris Halifax “at
sakė” į generolo Franco 
grūmojimą skandint bet ko
kius svetimų kraštų laivus, 
plaukiančius į Ispanijos res
publiką.

Anglija pasiuntė vieną di
delį šarvuotlaivį ir tris ka
rinius laivus - naikintuvus 
į Ispanijos pakraštinius 
vandenis, kaipo persergėji
mą, kad fašistai neatakuo
tų prekinių Anglijos laivų.

ATIDAVĖ ISPANIJOS 
SUBMARINĄ GENERO

LUI FRANCO’UI

Palma, Majorca. — Ispa
nijos respublikos submari
ne C-2 oficieriai atplukdė 
šičion tą submariną ir per
vedė jį Ispanijos fašistam.
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Sidabrinio '‘Naujienų” 
Jubilėjaus Proga

Šiemet Chicagos socialistų dienraštis 
“Naujienos” švenčia savo 25-kerių metų 
gyvavimo sukaktį. Jos pradėjo eiti 1914 
metais savaitraščiu, bet vėliau, karui 
prasidėjus, buvo padarytos dienraščiu.

Kadangi šiuo tarpu tiek tūla spauda, 
tiek tūli žmonės apie jas rašo, tai tegu 
bus leista ir mums pasakyti keletas žo
džių.

Iš pradžių “Naujienos” buvo progre
syvus laikraštis, leidžiamas kooperatyvo. 
Chicagoje, kaip žinia, tuomet nebuvo di
desnio socialistinės krypties laikraščio, o 
kadangi ten lietuvių ir tuomet buvo 
daug, socialistinis judėjimas augo, tai 
ir šis laikraštis turėjo progos suleisti 
šaknis lietuviškon visuomenėn. “Naujie
nos” ir šiuo metu yra vyriausiai Chica
gos laikraštis, mažai kituose Amerikos 
miestuose žinomas.

Kai iškilo socialistiniam judėjime gin
čai ir kovos (imperialistinio karo rėmi
mo klausimu, nusistatymo linkui Sovie
tų Sąjungos klausimu, etc.), “Naujienos” 
visuomet užėmė dešiniąją (dažnai reak
cinę) pozicijų ir toji pozicija jų redak
torių dažnai įvesdavo į savos rūšies is
terija prieš tuos, kurie ne taip mano, 
kaip jis. Juo aršiau “Naujienos” pradė
jo atakuoti komunistus po to, kai gimė 
Komunistų Internacionalas. Tuojau tam 
tikra grupė žmonių, stovinti “Naujie
nų” priešakyj, bijodama, kad jų dienraš
tis nepatektų kairesnei vadovybei, iš ko
operatyvo padarė korporaciją ir šian
dien tasai dienraštis faktinai yra kon
trolėje vieno asmens, kuris susikaupė 
daugiausiai bendrovės Šerų. Vadinasi, 
“Naujienos” gimė kaipo kooperatyvas, o 
po 25-kerių metų pasiliko faktinai priva
tiniu laikraščiu, nors tokiu ir nenori 
skelbtis.

Bet mums čia netenka kalbėti apie 
tuos taip sakant techninius bei biznio 
dalykus. Svarbu pabrėžti jų ideologinę 
bei politinę kryptį.

“Naujienos” (geriau: jų redaktorius) 
pasižymėjo nepaprastai dideliu subjekty
vumu. Per tą visą laiką, kada atsirado 
komunistinis judėjimas ir Sovietų Sąjun
ga, jis, jų labai neapkęsdamas, tiesiog 
sirgte sirgo ir tą reiškė per savo laikraš
tį. Kitais žodžiais: jis rašė editorialus 
darydamas išvadas ne sulyg tuo, kaip 
dalykai buvo beį yra, bet kaip jis norėtų 
kad būtų. Aišku, tokiu būdu rašydamas, 
redaktorius negi gali apšviesti savo skai
tytojus. Atpenč! Jis juos klaidina.

Tatai rašydami, mes nesakome, kad 
laikraščio redaktorius turi būt neklaidin
gas. Kiekvienas redaktorius, kaip ir 
šiaip pilietis, yra tos pačios žemės žmo
gus ir gali šian ir ten suklysti. Bet su 
“Naujienų” redaktorium dalykai kitoki: 
pas jį išsirituliavo sistema—sistema su
liniai per laikraštį klaidinti visuomenę, 
kadangi jis asmeniai norėjo, kad taip 
būtų! Jis sistematiškai pranašavo galą 
komunistiniam judėjimui,' jis sistematiš
kai pranašavo, kad Sovietų Sąjunga tuo
jau žlugs!

Mes žinome eilę socialistų (tarptauti
ne plotme), kurie kadaise irgi panašiai 
manė, tačiau ilgainiui, gyvenimo faktų 
šviesoj, jie savo pozicijas pakeitė. Bet 
ne taip su “Naujienų” redaktorium!

Kad mūsų žodžiai nebūtų tušti, paim

sim, kiek leis vieta, tūlus “Naujienų” 
pranašavimus apie Sovietų Sąjungą.

Nagi:
Rusijoje kartojasi ta pati istorija, kuri 

įvyko 1871 m. Paryžiuje, kuomet Fran- 
cijos buržuazija su pagelba Prūsų armijos 
sutriuškino Komuną (“Naujienos” kovo 
men. 4 d., 1918).

Prieš-bolševikiškas judėjimas Rusijoj 
greitai auga ir bolševikų Sovietų organi
zacija beveik sutrupėjo. Prem. Nikolai 
Lenin. . .mano bėgti į Vokietiją, jei situa
cija pasidarys perdaug bloga (“N.” rugp. 
12 d., 1918).

Tie (Sissono) dokumentai parodo, kad 
Vokietijos valdžia per savo valstybės 
banką mokėjo pinigus Leninui, Trockini 
ir kitiems jųjų, sėbrams “taikos propa
gandai Rusijoj”; kad Vokietijos genera- 
lis štabas diktavo bolševikams, kokie 
žmonės turi būti išrinkti į sovietų cen- 
tralinį pildomąjį komitetą. . . šitie doku
mentai tai didelis smūgis kaizerio val
džiai, bet dar didesnis—bolševikams ir 
tiems, kurie buvo jais įsitikėję (“N,” 
rugs. 16, 1918).
Paminėtieji “dokumentai” buvo su- 

klastuoti Anglijos ir Amerikos šnipų tik
slu diskredituoti Sovietus. Kai “Laisvė” 
ir kiti pažangūs laikraščiai tuomet skel
bė, jog tai klasta, “Naujienos” žodis-žo- 
din išspausdino juos kaipo tikrus doku
mentus! Toliau:

. . .ant laimės, kartu su karės pabaiga 
persikeitė dalykai Vokietijoje. Šitą šalį 
užvaldė socialistai, ir dabar beveik nėra 
abejonės, kad Rusijos susitvarkyme Vo
kietija suloš svarbesnę rolę, negu talki
ninkai (“N.” lapkr. 12 d., 1918).

...badas ir suirimas Rusijoje yra ne
užginčijami faktai. O jeigu taip, tai bol
ševizmo puolimas yra neišvengiamas. Ji
sai gali tiktai kurį laiką pratęsti savo gy
vybę, bet atsilaikyti jis negali (“N.” 
rugp. 13, 1919).

Nėra abejonės, kad dar už keleto metų 
nuo bolševizmo bus palikę tiktai nemalo
nus atminimai. . . (“N.” geg. 1 d., 1924).

Kiekviena buržuazinė revoliucija, kaip 
sakėme, pasibaigdavo kontr-revoliucija. 
Rusijos revoliucija eina tuo pačiu keliu 
(“N.” rugp. 14 d., 1924).

Bet darydami šitą atmainą savo eko
nominėje politikoje (Įvedant laikinai Ne- 
pą—“L.” Red.), bolševikų vadai visgi ne
drįso griežtai atmesti tą savo nesąmoniš- 
ką nusistatymą, kurio jie laikėsi iki šiol. 
Ažuot atvirai pripažinę, kad Rusijoje da
bar kuriasi buržuazinė sistema, jie savo 
nusileidimus privatiniam bizniui stengėsi 
nupiešti, kaipo “laikiną,” “pereinamą” 
dalyką arba net kaipo naują žingsnį prie 
“komunizmo”! (“N.” birž. 12 d., 1924).

Jau ir dalinis prekybos santykių at
naujinimas su kai kuriomis Europos šali
mis iki šiol yra padaręs milžiniškos 
įtakos į bolševikišką Rusiją. Nuo “ko
munizmo,” kurį bolševikai pradžioje bu
vo įsteigę Rusijoje, šiandien tenai tėra 
pasilikę tiktai griuvėsiai. Tokio pat liki
mo susilauks ir politinė bolševizmo tvar
ka, kuomet tarp Rusijos ir kitų šalių už
simegs dar artimesni ryšiai.

Todėl būtų gerai, kad Amerika pri
pažintų sovietų valdžią be jokio atidėlio
jimo (“N.” gr. 21 d., 1925).

Taip vėlai, kaip 1933 metai, “Naujie
nos” pranašavo:

Jeigu Dėdė Samas (Amerika) atsisa
kytų sovietams skolinti, tai visas Stalino 
“socializmas” neilgai trukus eitų ant lici- 
tacijos (“N.” lapkr. 13, 1933).

Jeigu Amerika atsisakytų duoti pini
gų sovietams, tai Stalinui nepaliktų nie
ko kito, kaip pradėt išpardavinėt tas 
“socialistiškas” dirbtuves, kurios per pia- 
tiletką buvo pastatytos. . . (“N.” lapkr. 
18 d., 1933. Visur mūsų pabraukta.— 
“L.” Red.)

Skaitytojo žiniai turime pastebėti, kad 
Amerika Sovietams paskolos nedavė, ta
čiau Sovietų Sąjunga ne tik išsilaikė, bet 
šiandien kur kas stipresnė, negu kada 
nors savo istorijoj.

Mes galėtum cituoti tiek ir tiek pana
šių “Naujienų” perlų, bet vieta nepa- 
velina. Pagaliau ir pacituotosios užten
kamai aiškiai pasako, jog Sovietų Sąjun
gos klausimu “Naujienos” perdėm kly
do, vienval klaidino savo skaitytojus.

Jos klydo ir kitais reikalais. Kadaise 
skelbė, būk Vokietijoje jau kuriamas so
cializmas, kuomet ten nieko panašaus 
niekad nebuvo. Komunistinį judėjimą jos 
nuolat puolė ir puolė taip piktai, kad 
visokios priemonės prieš mus joms buvo 
pateisinamos. Tik paskaitykit:

Auklėkime Komunis
tų Partiją

Tam Tikslui Sunaudokime Likusią Dalį žiemos

Tankiai būna taip, kad
mūsų draugai kolonijose vi
si dirba vieną—tą patį dar
bą. Žinoma, tas yra daro
ma su gerais norais, kad 
prakalbos, šokių vakaras; 
bankietas, ar kokis kitokis 
parengimas išeitų kuo ge
riausia, kuo pasekmingiau- 
sia. Todėl ir susigrūdame vi 
si į vieną darbą. Bet ne vi
suomet galima taip daryti.

Kartais reikia pasiliuo- 
suoti tiems draugams nuo 
paprastų parengimų, kurie 
atsakomingi rūpintis auklė
jimu Komunistų Partijos ei

jos

lių. Čia jau reikia pasida
linti darbais. Vieni, pavyz- 
din, rūpinasi, kad gerai pa
vyktų kurios nors mūsų or
ganizacijų kuopos rengia
mas bankietas. Čia daugu
ma draugų susiburia, nes 
reikia tikietus iš kalno pla
tinti — pardavinėti, rūpin- 
ties visu bankieto sąstatu ir 
jo turiniu. Bet vistiek visi 
draugai negali pasinerti 
tik šitokiame prisiruošime.

Du, ar trys partijos na
riai visuomet turi turėti 
mintyje, turi turėti tam 
laiko ir be paliovos rūpin
tis—kalbinti pažangesnius 
žmones, kad jie taptų par
tijos nariais.?

Partijos auklėjimas turi 
būti mūsų pirmuoju uždavi
niu. Mes privalom turėti 
tankius pasikalbėjimus su 
savo kolonijos veiklesniais 
draugais apie partijos auk
lėjimą. Rodos, neturėtų pa
silikti nei vienas tokis drau
gas užpakalyj partijos, ku
ris dirba pasišventęs kitose 
mūsų broliškose organizaci
jose, nuoširdus aukavime 
ir tam panašiai.

Tokie darbštūs draugai 
nieko daugiau nedirbtų, jei
gu jie ir partijos nariais 
būtų, tačiau nuo jų gauni 
pasiaiškinimą, kad jie ne
galėsią atlikti partijos dar
bo, tai geriau nestosią į 
partiją. Kaip nors tokiems 
draugams ne visai aiškus 
Komunistų Partijos reika
lingumas, partijos gyvavi
mo ir jos kasdieninių kovų 
vedimo svarbumas pasauli
niam maštabe.

Būtinai reikia su mūsų 
simpatikais daugiau ir dau
giau diskusuoti partijos 
klausimą. Reikia daugiau 
efektyvio ir rimto pasikal
bėjimo. Daugiau draugiško

argumentavimo.
Leiskite man, draugai 

bolševikai be partijos, pa
kelti uždangą nuo šio klau
simo, būtent: Ar jūs pagal
vojate, kaip dalykai būtų 
stojęsi, jeigu 1936-tais me
tais prieš liepos mėnesį Is
panijos Komunistų Partija 
būtų buvusi keleriopai di
desnė (tad žinoma, ir stip
resnė), negu ji buvo, kuo
met fašistas Franco pakilo 
terioti šalį?

Jeigu Francijos ir Angli- 
komunistinės partijos

būt buvę daug kartų dides
nės tame laike, kada socia
listas Leonas Blumas lošė 
farsą, kuomet reikėjo duo
ti geriausią paramą lojalis- 
tams, kad nedaleisti su
stiprėti fašistinėm gau
jom?

Kiek tuomet Francijos 
liaudies frontas būtų bu
vęs kitokis?

Kas būtų buvę, jeigu 
Anglijos ir Francijos Ko- 
mun. Partijos būt buvę už
tektinai didelės ir stiprios, 
kuomet Daladier ir Cham
berlain puolėsi gelbėti Hit
leriui sudraskyti Austriją 
ir Čechoslovakiją ir smaug
ti Ispanijos liaudį?

Jeigu Italijos Kompartija 
būtų buvus šimtus kartų 
didesnė ir stipresnė, kuo
met Mussolini smaugė Et- 
hiopiją ir vėl pasiutimu 
puolė Ispanijos nekaltą 
liaudį ir ją masiniai žudė ir 
da tebežudo? ’ ;

Ar jūs, draugai simpa- 
tikai komunistinio judėji
mo ir kovų rėmėjai, svars
tote šitokius ir tam pana
šius klausimus? Jeigu taip, 
tai kodėl, draugai, sutinka
te pasilikti už partijos sie
nų ? Kodėl pasitenkinate 
tuomi, kad mūsų partija, 
partija darbo ir demokrati
nės žmonijos gynėja, va
duotoja iš skurdo ir pries
paudos pavergtos ir pra
gaištin stumiamos žmoni
jos, kad toji partija pasilie
ka neužtektinai didelė ir 
stipri?

Draugai, ten jūs nėra! 
Ištisų tūkstančių ir milio- 
nų simpatikų, tokių kaip 
jūs, ten nėra! Komunistų 
partija savo darbuose ken
čia dėlei nepakankamo 
skaitlingumo—savo kovin
gųjų eilių didumo. O jūs, 
gerieji draugai, tokią padė

tį galite lengvai pakęsti! 
Išrodo, kad tuomi pasiten
kinę. Ar klasiniai sąmonin
go žmogaus sąžinė gali būti 
rami ?

Ir čia pat, mūsų šalyje, 
fašistinis smakas jau riečia 
savo sprandą aukštyn ir vi
sais pašaliais šnypšdamas 
kyščio ja savo nuodingą gy
lį, taikindamas smeigti į de
mokratinį kūną. Ar ne toks 
pat, jeigu dar ne baisesnis 
likimas laukia mus, jeigu 
Komunistų Partija su laiku 
nebus išauklėta pakanka
mam stiprume, kad nusukti 
fašistiniam smakui krauju 
putojančią galvą? Tai klau
simas jums, draugai.

Žinau, kad stebuklai ne
įvyks ir dėl mano šio straip
snio draugai nepadarys di
delio persilaužimo. Tačiaus 
vienas — kitas draugas 
rimčiau dalykus pasvars- 
tys. Tą žinau. O jeigu ku
ris draugas, perskaitęs šį 
mano šįrdingą pageidavi
mą, įstos į Komunistų Par
tiją, tai nors ne uždyką bus 
sumurzytas baltas popieris 
ir valanda laiko sugaišta.

Na, Rimčiau, Draugai
Ve, ką mums reikia pa

daryti: dar turime gerą da
lį žiemos ir šaltų dienų. 
Šaukime visur draugiškus 
pasikalbėjimus, kviečiant iš 
kitų miestų po vieną drau
gą, kur būtų diskusuojama 
partijos auklėjimo klausi
mas. Svetimam draugui 
dalyvaujant, visuomet esti 
pasekmės geresnės.

Pereitoje Komunistų Par
tijos Pirmo Distrikto Lie
tuvių. Frakcijos metinėje i

konferencijoje šis klausi
mas buvo diskusuojamas 
ir liko užgirtas, kad rengti 
tokius draugiškus pasikal
bėjimus, draugaujant sve
timam draugui. Pasižadėjo 
eilė draugų, kurie galėtų 
pasimainant dalyvauti kito
se kolonijose draugų susi
rinkime su tikslu auklėti 
partiją.

Šie draugai pasižadėjo, 
kviečiami, nuvažiuoti į bi
le koloniją ir pagelbėti vie
tiniams draugams: J. Gry
bas, J. Karsonas, J. Lukas, 
G. Šimaitis, M. Sukackienė, 
M. Bolys, A. Dambrauskas, 
P. Kubiliūnas, S. Penkaus- 
kas ir J. Burba.

Tokios rūšies draugiškus 
pasikalbėjimus reikia prak
tikuoti ir tas pagelbės 
mums mobilizuoti draugus 
į vieną galingą komunisti
nį avangardą. Tik, žinoma, 
reikia prisirengti prie to
kio pasikalbėjimo iš abiejų 
pusių: vietiniai draugai tu
ri sušaukti visus rimtes
nius draugus ir drauges 
tam svarbiam tikslui. O 
draugas, kuris darys pra
nešimą irgi turi apsišarvo
ti šiek-tiek, kad galėtų ves
ti su draugais pasikalbėji
mą partijos reikalais.

Darykime draugai, vis1’t 
kad Kompartiją gerokai 
padidinti, ypatingai mes, 
lietuviai, savo tarpe tuomi 
labai pasirūpinkime, kad 
išauklėti lietuviškas kuopas 
visur, netik Naujoj Angli
joj, bet ir visoje šalyje. Šis 
receptas tiks visur, bandy
kime jį.

J. M. Karsonaą.

Klausimai jr Atsakvmai
KLAUSIMAS

Gerbiamieji: Malonėkite 
atsakyti į šį klausimą. Ko
dėl “Laisvė” ir kiti laikraščiai 
taip garsino popiežių, juk jis 
nėra nieko gero padaręs dėl 
darbininkų? Jis darbuojasi 
tiktai dėl Rymo katalikų, o ne 
dėl visų. '

Ir kitas klausimas. Drg. 
Bimba sakė pas mus prakal
bas ir sakė, kad kartais ir su 
velniu galima susidėti, bet tik 
šėtoną nugalėjus. Mes neži
nome, ka tai reiškia? Mes 
diskusuojame ir negalime iš
rišti to klausimo. Malonėkite 
atsakyti “Laisvėje.”

Baltimores Katalikas.

ATSAKYMAS
Berods “Laisvė” niekur po

piežiaus negarsino. Viskas, 
ką ji padarė, tai suteikė skai
tytojams informacijų apie se
no popiežiaus mirtį ir apie 
paskyrimą naujo popiežiaus. 
“Laisvė” atžymėjo ir tai, kad

Jeigu komunistų spauda negautų nuo
latinių subsidijų iš Maskvos; jeigu komu
nistų agitatoriai nesimaitintų tais fondais, 
kuriuos jie surenka neva Rusijos pagal
bai,—tai visos Kominterno sekcijos bema
tant uždarytų savo kromelius (“N.” geg. 
16 d., 1925).

Arba:
Bet komunizmas Lietuvoje smunka, 

kaip lepšė nuo koto. Už kokių metų 
tenai jo gal nebeliks, nei pašvinkusio dū
ko... (“N.” sausio 28 d., 1925).

Kiek čia įniršimo, melo ir tulžies! Vis
kas buvo pramanyta, viskas rašyta tik 
taip, kaip norėta kad būtų. Mūsų spau
da niekad negavo nei cento iš jokios ša
lies. Ji gyvavo, gyvuoja ir gyvuos tiktai 
tais centais, kuriuos sudeda josios skai
tytojai ir rėmėjai. Lietuvos Komunistų 
Partija šiandien įtakingesnė Lietuvoj, 
negu 1925 m.

Bendro fronto pas lietuvius klausimu 
“Naujienos” taipgi nebuvo nuoširdžios. 
Paimsim, kad ir pastaruosius SLA Pild.

Tarybos rinkimus. Jų redaktoriui nepa
tiko pažangiųjų kandidatai, J. Miliaus
kas ir Marcinkevičius, na, ir jis atsisakė 
garsinti jų vardus pažangiųjų sąraše!

Orijentuodamasis dešiniop, pataikau
damas reakcininkams, puldamas komu
nistus, puldamas Sovietų Sąjungą, “Nau
jienų” redaktorius, galimas daiktas, darė 
tai biznio sumetimais. Jam ir pavyko. 
“Naujienos” turi daugiau biznierių skel
bimų, negu “Draugas” arba “Vilnis.”

Suminėjom mes čia tuos dalykus ne 
tam, kad dėl jų pradėti naujas polemi
kas. Mūsų noru yra, kad juo mažiau kal
bėti apie praeitį, o daugiau—apie ateitį. 
Šiandien, kai ir Amerikoj fašizmas ban
do kelti galvą, kai visų pažangių žmonių 
uždaviniu yra jungti savo jėgas, mano
me, kad ir “Naujienų” leidėjas ir redak
torius pasimokins iš praeities, padarys 
“sumleinios rokundą” ir apsispręs uoles
niam darbui už demokratijos palaikymą, 
griežtesnei kovai prieš fašizmą.

To mes “Naujienom” ir linkini jų si
dabrinio jubilėjaus proga!

paskutinėse savo gyvenimo 
dienose Popiežius Pijus XI 
jau pusėtinai kietai buvo nu
siteikęs prieš fašistus. Paga
liau, matyt, buvo pradėjęs įsi
tikinti, kad fašizmas, ypač 
vokiškas, yra taip pat ir re
liginės laisvės priešas.

Kas liečia antrą klausimą, 
tai būtų buvę daug geriau, 
jeigu ten pat ant vietos būtu
mėte prašę drg. Bimbą pla
čiau paaiškinti, ką jis turi 
mintyje sakydamas, kad kar
tais galima susidėti su velniu, 
idant nugalėti šėtoną. Čia tiek 
tik galime pasakyt, jog tai 
yra gana senas posakis. Po
litikoje tas reiškia, kad darbi
ninkai gali tam tikrais atsiti
kimais susitarti su tomis so
cialinėmis klasėmis, kurios iš 
esmės yra buržuazinės, tačiau 
tuo tarpu nusistatę prieš 
stambųjį kapitalą ir fašizmą. 
Pavyzdžiui, į liaudies frontą 
Ispanijoj ir Franci joj buvo 
įėję ir buržuazinių žmonių. 
Tačiau, kaip parodė tų šalių 
prityrimai, darbininkai turi 
nuolatos budėti ir būti sargy
boje. Franci j oje tie elemen
tai ilgainiui nukrypo į dešinę 
ir nužygiavo reakcijai tar
nauti. Tokiais sutvėrimais 
pasirodė Daladier ir Bonnet.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
K. V., Pittsburgh, Pa.—Jū

sų rašto negalėsime sunaudo
ti “Laisvėje.” Viena, nepri- 
siuntėte savo adreso, o kita 
—jeigu “Naujienos” išplūdo 
ir apšmeižė tą lietuvį, tai jis 
turėtų jas ir pareikalauti 
tą šmeižtą atšaukti. “Lais- » 
vėn” tuo reikalu neapsimoka 
eiti. Be to, jūs stačiai inkri
minuojate kitą žmogų, teisin
dami pirmąjį. Inkriminuotas 
žmogus galėtų “Laisvę” pa
traukti teisman ir padaryti 
daug nereikalingų išlaidų. To 
mes nenorime.
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IL m T E R AT iū R A
i Trečias puslapis

KNYGOS IR JU RAŠYTOJAI
Rašytojo Upton Sinclairio Laiškas

Pasadena, Cal., 
Vas. 20 d., 1939.

Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijai, 
46 Ten Eyck St.
Brooklyn.
Brangūs Draugai:

Domiuosi, ar jūs dar vis leidžiate knygas. 
Mano vėlesniųjų knygų, kiek aš žinau, nei 
viena nebuvo išleista lietuvių, kalboj. Jeigu 
jūs norėtumėt kurią mano knygų išleisti lie
tuvių kalboj, tai man bus smagu pasiųsti 
jums jos kopiją.

Įdedu knygų sąrašą ir nesenai išleistą cir- 
kuliorą apie mano kūrybą ir lauksiu nuo jūsų 
atsakymo.

Beje, ar jūs žinote Lietuvoj knygų leidyklą, 
kuri norėtų išleisti tūlus mano vėlybesnius 
kūrinius?

Su pagarba,
U. Sinclair.

Gerb. Upton Sinclairiui buvo parašyta, kad 
“Laisvė” perspausdino jo “Raistą,” pataisy
tam ir papildytam lietuviškam vertime; be to, 
kad “Raistas” išleidžiamas atskiroj knygoj.

Podraug rašytojui buvo nurodyta, jog Lie
tuvoj nesenai tapo išleista jo du kūriniai: 
“100% Patriot” (lietuviškam vertime pava
dinta “Provokatorius”) ir “No Pasaran.” Pa
žymėta ir tai, kad “Provokatorius” buvo per
spausdintas ir “Arg. Liet. Balse.” Kitais žo
džiais, mes nurodėm geram lietuvių draugui ir 
prieteliui, žymiausiajam Amerikos rašytojui, 
kad jo vardas mums brangus, kad jo kūryba 
pas mus labai įvertinama.

Pasakėme mes jam, beje, ir tai, kad jo kū
rinys “The Little Steel,” kuriame taipgi mi
nima lietuviai, yra mūsų programoje — prie 
pirmos progos mes jį versime ir leisime. “The 
Little Steel” (“Mažasis Plienas”), tūlų kriti
kų nuomone, yra lygus “Raistui” ir Aliejui.”

4 M.

Kanadietės Nuomonė Apie 
“Ūkanas”

Gerbiami draugai “L.“ redaktoriai:
Nuoširdžiai dėkoju už knygą, kurią man 

prisiuntėt. Siunčiu jums vieną dolerį. Jūs 
man rašėt, kad siųsti Money Orderiu, bet ka
dangi mes gyvenam tokiose kempėse, tai daug 
“trubelio” jį išpirkti. Todėl siunčiu pinigais ir 
man atrodo, kad bus vienas ir tas pats.

O dabar manau, kad ir mano kritiką .apie 
“Ūkanas” įdėsit laikraštin. Apie šią knygą 
“Laisvėje” skaičiau daug nuomonių, tad pa
velykite ir man išreikšti savo.

Turiu pasakyti, kad esu nesenai atvykusi iš 
Lietuvos ir ten gyvendama esu perskaičiusi 
daugybę knygų, bet knyga “ūkanos” tai di
džiausias turtas lietuvių literatūroj. Ne tik 
savo lengvu turiniu, savo stilium, bet ir min
timis “Ūkanos” yra auksas mūsų literatūroj. 
Ji turėtų būti išversta j kitas kalbas ir ne
abejotinai susilauktų didžiausio pasisekimo. 
“Ūkanų” autorius būtų apvainikuotas laurų 
vainiku. Toks talentas turėtų būti žinomas 
plačiam pasauliui; ir lietuvių tautos vardas ir 
garbė pakiltų svetimtaučiuose.

Dabar kaslink knygoj veikiančių ypatų ar
ba personažų. Turiu pasakyti, kad kaltę ver
čiu ne ant dr. Rudžio pečių, bet ant jo žmo
nos, Onos, kas dėlei jų šeimyniško gyvenimo. 
Jinai turėjo daug pinigų, bet buvo nemokin
ta, be išsiauklėjimo. O vis dėlto ji galvojo iš
tekėti ne už “paprasto” darbininko, sau ly
gaus, kas,' matyti, jai rodėsi peržema. Kodėl 
gi ji negalėjo suprasti, kad jis tik jos pinigų 
nori, o ne jos? Kodėl ji negalėjo suprasti, kad 
ji netiks jam, jis jos nemylės, nes jai stoka 
išsiauklėjimo, prasilavinimo? Ji troško gar
bės, bet nesuprato, kad tuo būdu ne tik pati 
bus nelaiminga, o ir kitą žmogų padarys to
kiu. Paimkim pavyzdį: pastatykim daktarą 
Onos vietoj, gi Oną — daktaro. Ar ne tas pats 
būtų atsitikę? Aišku, taip.

O dabar paimkim Vandą. Tiesa, ją galima 
pavadinti avantiūriste, nuotikių jieškančia, 
bet aš manau, kad kiekviena, būdama Vandos 
vietoj, nebūtų geresnė. Mūsų akimis žiūrint, 
ji atrodo tokia ir kitokia, tačiau jos vietoj bū
dama, bile kita moteris, veikiausiai, būtų el
gusis ne kitaip.

Paimkim betgi tą antrą, ne Vandos padėji
mo, moterį ar mergaitę ir surasime jų apsiėji- ■

me daug panašumų. Nesakau, kad visos taip 
darytų, ir tegu visos neužsigauna, bet pasa
kysiu, kad dabartiniam amžiuj iš devynių tik 
dešimtą moterį rasim ištikimą savo vyrui, o 
iš devyniolikos dvidešimtą mergaitę vesdamas 
vyras ras nekaltą. Kodėl gi mes tų nesmer
kiau!, o smerkiam Vandą? Ar vien dėlto, kad 
ji turtinga ir graži ir nesivaržydama pildo sa
vo užgaidas? Manau, kad daugumas sutiks su 
mano nuomone, kai aš teisinu Vandą ir šei
myniškam gyvenime dr. Rudį. Dėl jo blašky
mosi iš vienos sriovės į kitą, galima jį kaltint, 
bet ir tai yra ir pateisinimų.

Kas link knygos užbaigos — visai puikiai 
užsibaigia. Kitaip ir negali būti. Todėl dar 
kartą sakau: už tokios knygos parašymą au
toriui tenka didelis kreditas. O kas dėl mano 
pastabų, tai, žinoma, jeigu taip būtų apysaka 
parašyta, kaip aš nurodau, tai gal ji nebūtų 
įdomi. Bet realiam gyvenime yra daug tiesos, 
kaip aš sakau.

Anė B.,
Kanada.

Atsiųsta Paminėti
“ŽVAIGŽDĖ” (THE STAR), Nr. 1, vol. 

8, 1939. Lietuvių bertaininis leidinys, leidžia
mas kun. A. Miluko, 3654 Richmond St., Phi
ladelphia, Pa. Metams $2. Viena kopija 50c.

Leidiny išspausdinta įtalpa to, kas telpa ne
senai kun. A. Miluko pasirodžiusioj knygoj, 
“Amerikos Lietuviai XIX Šimtmetyje.” Be to, 
telpa medžiagos apie SLA kilusiuosius vaidus 
1890 metais. Be to, leidiny įdėta įdomios me
džiagos apie dr. J. šliupo senais laikais įkurtą 
Lietuvių Mokslo Draugiją. Cituojama dr. V. 
Kudirka, telpa ilgas raštas kun. A. Burbos ir 
kitų anų laikų visuomenininkų.

“ŠVIESA” No. 1, 1939. Leidžia ALDLD. 
Pren. .kaina $1. Pav. num. 25c, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y.

Šis pirmasis numeris daro itin gero įspū
džio: turiningas ir gražiai iliustruotas. Turi:, 
nys: šalis Sveikų-Laimingų Kūdikių; Džiau
giesi Beskindamas Taką (eilėraštis) St. Jasi- 
lionis; P. Višinskio Gyvenimas ir Veikla, Dr. 
A. Petriką; Faktai Apie šių Dienų Ameriką; 
Rasiniai ir Tautiniai Skirtumai; Vėjo Dai
nos (eilėraštis), V. Kuolaitis; Jaunystės Sie
la ir Jos Paslaptys, Mike Gold; Mūsų Teori
ja: Kelrodys į Kovą, Earl Browder; Pavasarį 
(eilėraštis), J. Čeikauskas; Filosofija ir Jos 
Vieta Gyvenime, Prof. Howard Selsam; Ben
venuto Cellinio Gyvenimas, K. Petrikienė; 
Lietuvos žemės Reformos Padėtis; Draugams, 
(eilėraštis), Draugas; “ūkanų” Vieta Mūsų 
Literatūroj, Osk. Breivė', Betėvis (apysaka), 
Barzdyla-Jonas Biliūnas; žingsniai Prie Tėvo 
Kapo (eilėraštis), Julmis.

Tenka priminti ir tai, kad šis bertaininis 
Lietuvių Literatūros Draugijos žurnalas jau 
laimingai įžengė į šeštuosius metus!

“BRAZILIJOS LIETUVIŲ KALENDO
RIUS 1939 METAMS.” Suredagavo St. Van
cevičius. Išleido “Lietuvis” Sao Paulo mieste. 
92 puslapių. Kaina nepažymėta.

Kalendoriuj telpa šiek tiek informacijų, 
dailiosios literatūros kūrinėlių (eilėmis ir 
proza). Techninis metraščio apdirbimas la
bai netobulas, tiesiog gremėzdiškas.

LMS Vajaus Pra
ilginimas

LMS CK yra aplaikęs nusiskundimų nuo 
chorų ir jų paskirtų vajininkų, kad per mažai 
duota laiko lenktyniavimui. Eseą, vajus tik 
dabar įstojo į tikrą darbą, o jau laikas eina 
prie pabaigos.

LMS CK savo posėdyje, laikytame kovo 5 
d., š. m., apsvarstęs vajininkų nusiskundimus 
ir pageidavimus, vienbalsiai nutarė vajaus 
laiką prailginti iki gegužės 1 d.

Tikimės, kad visi mūsų apskričiai, chorai 
ir visi darbuotojai dės visa^ pastangas, kad 
iki pažymėto laiko pilnai užbaigus vajų su 
geriausiais rezultatais.

Linkime energijos ir pasisekimo!
LMS CK Valdyba:

P. Balsys, pirm.
B. šalinaitė, sekr.
A. Rainienė, ižd.

Opera “Eglė, Žalčių 
Karalienė” Kaune

Iš visų Miko Petrausko kūrinių, tik viena 
‘‘Eglė, Žalčių, Karalienė” yra tikroji opera. Ki
tos — operetės. “Eglę” kompozitorius pradė
jo kurti dar 1910 metais, gyvendamas Chica- 
goje, o baigė Bostone" karo metu.

Vėliau Bostone ši opera buvo suvaidinta, 
“žalčio” rolėje vaidino pats kompozitorius. 
Po to “Eglė” niekur daugiau nebuvo vaidin
ta. Keliais atvejais ji buvo bandyta pastatyti 
Valst. Teatre, Kaune, bet vis atsirasdavo žmo
nių, kurie ją “išbrokino” ir šis didelis Pet
rausko kūrinys tebestovėjo lentynoje.

Bet štai šių metų vasario mėn. 15 d. opera 
“Eglė” buvo suvaidinta Valstybės Teatre. 
Režisieriavo St. Dautartas, dekoratorius bu
vo L. Truikys, o dirigentas komp. J. Dam
brauskas.

Mikas Petrauskas

Deja, sprehdžiant Lietuvos spaudos apra
šymais, “Eglėje” petrauskizmo pasiliko ma
žai. Pasak “L. ž.”, tiksliau bus pavadinti jau 
M. Petrausko-J. Dambrausko opera. Mat, 
komp. Dambrauskas (vilnietis kaip ir pats 
Petrauskas) vargonininkaująs Įgulos bažny
čioje Kaune, “Eglę” taisė. “L. Aidas” sako, 
kad po pataisymo “gimė vis dėl to lyg naujas 
veikalas.” O J. Kardelis žymi, kad “Labai su
moderninta instrumentuotė dalimi nuveidino 
M. Petrausko kūrybos savumus, kurie iš tik
ro yra labai vertingi...” Anot rašytojo, “J. Dam
brausko, pasirodo, pakeitimų į M. Petrausko 
operą įnešta labai žymių, ir bendrai perinstru- 
mentuota.” VI. Jokubėnas “L. Aide” rašo: 
“nepažindami smulkiai veikalo nežinome, kas 
priklauso M. Petrauskui, o kas J. Dambraus
kui. šis dvilypumas irgi kiek skaldo mūsų 
santikį su šiuo veikalu.”

Mums naujos “Eglės” nemačius, sunku pa
sakyti, kiek tie pataisymai operą pagerino ar (Tąsa ant 4-to pusi.)

Štai kaip gyvenime (jodomų paveikslų) pasitaiko: Garsusis kino žvaigždė Po
vilas Muni vaidina “JUAREZ” veikale Meksikos respublikos prezidentą, ko
vojantį prieš monarchiją. Na, o Betė Davis karalienės Maksimilianienės, 
Carlotos, rolėje. (Kaip žinia,. Maksimilianas buvo nužudytas.) Abu akto
riai vaidina toj pačioj filmo j ir abu nei karto nesusitinka. Ši filmą yra pro
duktas Warnerio studijų. Kiti kino artistai dalyvauja: Brian Aherne, Clau
de Rains, Gale Sondergaard, John Garfield, Donald Crips, Gilbert Roland ir

Henry O’Neill.

Stanislavskio Pager
bimui

Didelių žmonių, genijališkų, mažai yra. Vie
nas tokių genijališkų žmonių buvo Konstanti
nas Stanislavskis. Stanislavskis dirbo meno 
srityje. Su Stanislavskiu priešakyje Maskvos 
Meno Teatras pagarsėjo pasaulyje. Jis sukū
rė naują vaidybos sistemą.

Vadinasi, Stanislavskis ne tik pažino savo 
laiko teatrą, jo mokinimo metodą, bet iškilo 
augščiau savo pirmųjų mokytojų. Jis aiškiau, 
reališkiau ir mokslingiau pastatė teatro ir 
vaidybos mokslą. Stanislavskis, galima sakyti, 
išvedė teatrą iš mistiškojo pasaulio ir padarė 
suprantamu, pasiduodančiu moksliniam išaiš
kinimui. Todėl Stanislavskis yra pasaulinės 
reikšmės žmogus teatro srityje.

Konstantinas Stanislavskis

Brooklyno Lietuvių Liaudies Teatras ruo
šia Stanislavskiui pagerbti vakarą (kovo 12 
d.). Tokių vakarų tikslas nėra ruošiamas tik 
to didelio žmogaus asmenybei pagerbti. Pir
miausia, toki vakarai ruošiami supažindini
mui visuomenės su darbais ir mokymais to as
mens, kuriam vakaras ruošiamas, šiame atsi
tikime ir kitose kolonijose toki vakarai reikia 
suruošti, kad supažindinus mūsų publiką 
daugiau su teatro mokslu, drama, režisūra.

V. Bovinas.

pablogino. Tenka spėti, tačiau, kad, jei pats 
kompozitorius būtų gyvas, jis nebūtų sutikęs 
su radikališkais taisymais, įneštais į jo gyve
nimo patį didžiausįjį kūrinį.

Apie pačią vaidybą p. Kardelis rašo seka
mai :

“Visų pirma—scenovaizdis. Truikys davė, 
kaip ir visuomet, labai meniškai, išraslingai, 
įvairiai ir skoningai padarytas dekoracijas ir

Prabėgomis
LMS vajus prailgintas iki 

gegužės-M ay 1 d. Tai, berods, 
pakankamai bus laiko išbandy
mui visų jėgų gavimui naujų 
narių.

M enininkai, parodykite, ką 
jūs galite!

LMS CK pastarame savo po
sėdyje nutarė sušaukti nepa
prastą menininkų ir pritarėjų 
konferenciją II-ro Apskričio ri
bose (Mass, valstijoj), kad ten 
išjudinus kaikuriuos mūsų cho
rus. Apskričio valdyba ir at
skiri veikėjai prašomi ateiti į 
talką.

Šiomis dienomis buvo išsiun
tinėta visiems chorams ir ki
tiems mūsų vienetams LMS 
CK pareiškimas Lietuvių Die
nos reikale. Iš to pareiškimo 
matysite, kas ardo vienybę 
Amerikos lietuvių tarpe.

Pareiškimas anglų ir lietu
vių kalbose. Paskleiskite jį.

Visi vienetai, susimildami, 
praneškite LMS raštinei, kiek 
gavote naujų narių šio vajaus 
metu? Chorų ir kitų vienetų 
valdybos privalo atsiklausti sa
vo vajininkų apie jų darbo pa
sekmes ir nevilkinant apie tai 
pranešti centro sekretorei B. 
šalinaitei, 419 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y.

LMS Dainų-Muzikos komisi
ja greitoj ateityj žada perimti 
nuo kompozitoriaus p. J. Žile
vičiaus vertės $60 įvairių įvai
riausių dainų. Tai bus gražus 
įdėlis į mūsų dainų sandėlį. 
(Chorai tas dainas gaus už la* 
bai prieinamą kainą.

Dainų-muzikos katalogas jau 
baigiamas priruošti ir jis bus 
išsiuntinėtas chorams greitoj 
ateityj. 

“ • ** • •
šiomis dienomis teko kalbė

tis su d. Z. Janausku, kuris 
lankosi Jungtinėse Valstijose 
Kanados lietuvių savaitraščio 
“Liaudies Balso” reikalais. Z. 
Janauskas yra autoriumi LMS 
išleistos komedijos “Pusseserė 
Salomėja,” kuri turi gražaus 
pasisekimo mūsų scenoje.

Drg. Z. Janauskas sako turįs 
paruošęs jau ir kitą scenos vei
kalą, kurį žada pasukti Liet. 
Meno Sąjungai.

Lauksime!

New Britain, Conn., dramos 
ir dainininkų grupė vardu 
People’s Players įstojo į LMS, 
užsimokėdami metinės duok
lės $5. IV-tas Apskritys žy
giuoja pirmyn. Matomai, ten 
ne juokais veikia Apskričio 
Komitetas!

Cleveland© Choras Lyra va
sario 19 d. savo choro pa
gerbimui ir gavimui naujų na
rių turėjo gražų pokilį. Cleve- 
landiečiai praktiški savo vei
kime.

P. Balsys.
. .. ■ ----------------------- —

N. Y. Teismas Uždraudžia 
Daktaram Pabėgėliam Gy- 

dytojaut be Kvotimų

Albany, N. Y. — Aukš
čiausias New Yorko valsti
jos teismas atmetė apelia
ciją šimtų gydytojų, pabė
gėlių iš Vokietijos, kurie 
prašė leist jiem daktaraut 
be kvotimų išlaikymo šioje 
valstijoje, o tik užgirt jų 
turimus leidimus ir liudiji
mus iš Vokietijos.



Ketvirtas puslapis

Atsiminimai iš Veikimo Lietuvoj, 
Argentinoj ir Amerikoj

=======- — Ant. Šmulkštys (A. J. Smitas) -/
(Tąsa)

Tačiaus mūsų sąjungėlė silpna, todėl 
atsišaukiame į savo viengenčius Jungti
nėse Valstybėse Amerikos gyvenančius, 
maldaudami morališkos ir medžiagiškos 
pagelbos. Draugai, norėdami susinešti su 
Lietuvių Darbininkų Sąjunga Buenos 
Aires, malonėkite kreiptis šiuo antrašu:

A. Šmulkštys, Calle Sadi Carnol, 1160
Buenos Aires, Argentina.

Kiek vėliau dažnai Lašinėdavau iš Bu
enos Aires apie lietuvių veikimą ir jų 
gyvenimą “Vienybėj Lietuvninkų”, nes 
jinai tuos laikus vedė tą pačią darbinin
kiško judėjimo liniją. Susirašinėjau ir 
su Dr. Šliupu.

Mūsų Tolimesnis Darbas
Pavykus mūsų parengimui, mes daug 

laimėjom moraliai bei materialiai. Tuo- 
jaus nusitarėm įsisteigti lietuvių kny
gyną, atmetus religines knygas. Usira- 
šėm tulus laikraščius iš šiaurės Ameri
kos ir Lietuvos.

Tuoj aus parašiau laišką Dr. Šlapeliui 
į Vilnių, kad jis visas lietuvių kalba iš
leistas knygas apdarytų viršeliais ir pra
neštų kainą, kiek viskas kaštuos. Mes, 
rodos, pasiuntėm $50.00 ar daugiau.

Nuo šios eigos prasidėjo apšvietos 
darbas tarp Buenos Aires lietuvių. Per 
tą trumpą laiką mes neaugom sparčiai, 
nes lietuviai buvom labai išsisklaidę po 
miestą ir už miesto.

Susirinkimus laikydavom pas F. Vi- 
liūną, kuris tuo laiku turėjo gėlių krau
tuvę# Sykį nuvažiavau anksti sekmadie
nį į susirinkimą, bet dar nieko nebuvo. 
Staigiai ėmė man dešinį šoną skaudėt, 
tai buvo aklosios žarnos įdegimas. Ne
galėjau dalaikyti. Laksčiau pas dakta 
rus, o sekmadienį nebuvo galima rasti 
namie. Greit pasiėmiau arklinę karietą

ir nuvykau pas lenką pažįstamą Dr. Ja- 
shinsky ar panašia pavarde, ir jo nera
dau namie. Tada pasiėmiau gatvekarį 
ir skubinausi į namus pas drg. Grišo- 
nius. Gatvekaryj negalėjau nei sėdėt nei 
vaikščiot, visi žmonės manė, kad aš su- 
durnavojau. Šiaip taip dasigavau į na
mus, ir drg. Grišoniai pašaukė ambulan- 
są. Iki jis atvyko, tai ispanės ar kokios 
moterys supuolė, nuplėšė viską nuo ma
nęs ir kokius stiklus uždėjo (bankas kiti 
vadindavo). Aš šokdamas jas visas par- 
stūmiau ir kovojau. Ambulansas atlėkė 
su daktaru, tas užsakė virinto vandenio 
ir liepė dėt karštus kompresus. Nupliki
no odą. Biskį kiek skausmai atleido. 
Daktaras išvažiavo. Mano laimė buvo, 
kad apendiksas netrūko. Ant rytojaus 
atvyko Dr. Jashinskis ir vaistais kiek 
apstabdė, vienok mažas skaudėjimas pa
siliko. Dar ir dabar sykiais pamislinu, 
koki tie daktarai buvo mulkiai, nežinojo 
ką daryti. Tas įvykis daug mano sveika
tai pakenkė, nes vėliau išpjovė, bet J. V.

Vėliau susirinkimus perkėlėm į Paler
mo dalį. Daugumas kėlė klausimą, kad 
reikėtų perorganizuoti Darbininkų Są
jungą į savišalpinę organizaciją, gal 
daugiau lietuvių įstotų. Ėjo agitacija. 
Vienas kurpius, kuris nepagydomai sir
go reumatizmo liga, labiausiai agitavo 
už savišalpinę organizaciją. Aš dalinai 
agitavau, kad dar per anksti, per mažai 
lietuvių, nesame bagoti, nesudarysime 
finansų susisėst. Tas kurpius smarkiai 
puolė mane, kad aš “oškos pienu užau
gintas ir užkerėtas kokių velnių, už tai 
priešingas.” (Čia Jungtinėse Valstijose 
tokių ligonių nepriima į pašalpines or
ganizacijas). Juo tolyn, tuo labiau pra
dėjom galvoti, kaip persiorganizuot į 
sekmingesnį veikimą, kad daugiau būt 
galima lietuvių įtraukt į apšvietos dar-

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

kostiumus. Tačiau kiek patiektosios sutinka 
su operos autoriaus intencijomis bei operos 
turiniu — tai jau kitas klausimas. Visas sce
novaizdis labai primena “Tris talismanus.” 
Abejojimų kelia ir perdidelis jo nustilizavi- 
mas, ypač tos paprastos pasakos sumistinimas 
ligi dangun rodančių pirštų, kai tėra tiktai 
senovinė pasaka, ir susmūtkinimo. Tiesa, spal
vingos tos dekoracijos, labai gražūs kostiumai, 
bet visame tame derinyj mes nematėme nei 
atvangaus lietuviško kaimo, ką autorius nuro
do, nei gintarinių rūmų, kokius daugumas mū
sų įsivaizduoja, kad vien jau gintaro spalvas 
turėdamas prieš akis. Vietoj medžių miško 
mes tematėme pirštų, rodančių j dangų “miš
ką,” vietoj paprastų pirkių—milžiniškus
smūteklius, kurių, tur būt, anais laikais nei 
nebuvo ir vietoj dūminio kamino ,ir gintari
nių rūmų kontrasto—tuos pačius krikščioniš
kai mistinius vaizdus. Gal bijota parodyti 
praeities lietuvių tikybos vaizdus? Gal, nes 
ir iš M. Petrausko libreto, kur tiktai minimi 
senovės lietuvių dievai, mažai kas beliko. Bet, 
atrodo, tai neprasminga abstinencija.

“Nemažiau sunkus dalykas režisieriui, nes 
jam tenka nustatyti senovinio lietuvių santy
kiavimo ir elgsenos pasireiškimus. Kaip lie
tuviai sveikinosi, kaip meldėsi, kaip luomų 
skirtumai reiškėsi išorinėmis formomis? Čia 
lietuviškumo klausimas dar sunkesnis, negu 
scenovaizdis. Ir režisieriaus p. Dautarto kai 
ką matėme parodyta ne tai egiptietiška (kas, 
gal, prie kostiumų ir tiko), ne tai romietiška. 
Ir jo pastatyme buvo daug stilizavimo, muš
tro, kuris prasiveržia jau aiškiai matomu 
dirbtinumu, kuris, tartum tyčia panaudoja
mas, nes neturime to, kas reikalinga, kas na
tūraliai išplaukia iš reikalo, kaip kad, saky
kim, specialus paruošimas žalčiui užmušti 
“ešafoto.” Bendrai gi jo pastatymas yra 
sklandžiai suderintas su muzika ir vyksta be 
nesklandumų tose ribose, kaip sumanytas...

“Premjerą dirigavo pats antrasis autorius 
J. Dambrauskas. Galima pasakyti, kad tai 
jam nėra įprastas uždavinys, todėl ir nėra 
lengvas, bet opera praėjo gražiai.

“Solistai buvo su Kipru Petrausku prieša
kyj. Jis buvo Žilvinas žalčių karalius. Puikiai 
jis pavaizdavo Žilviną. Vokaliai jis buvo ne 
tiktai savo uždavinio aukštumoje, bet savo 
daina Eglei — tiesiog pavyzdys, kaip reikia 
pildyti lietuviškos liaudiškos muzikos kūri
nius. Antrojo paveikslo finalinė daina publi
ką sužavėjo ir užbūrė. Publikos aplodismentai

buvo labai jam triukšmingi ir nuoširdūs. Tai 
viena gražiausių iš visos operos dainų, 
tikrai lietuviška ir kupina gilaus jausmo.

“Žilvinas ir Gulbinas, piršlys—tai daugiau
sia išryškinti operos vaidmens. A. Sodeika 
Gulbiną pavaizdavo įtikinamai. Trečio pa
veikslo Gulbino daina publikos buvo palydėta 
aplodismentais.

“Kiti vyrų ir moterų sąstato dalyviai, kaip 
M. Petrauskui būdinga, nieku labai neišsisky
rė. Jie maždaug vieno pobūdžio, vienos struk
tūros. Eglės rolėj N. Zaniauskaite buvo pri
imtina, nors jai aukštumos buvo nelengvos, 
kai kur ir intonacija. Geriausiai jai pavyko 
atsisveikinimo scena, viena gražiausių ir visoj 
operoj. Vaidila — A. Kučingis, Vaidevutis— 
S. Sodeika, Rūstulis—I. Nauragis, Vainys,— 
K. Grantas, Audronė—A. Karaliūtė, Auksė— 
E. Kalvaitytė, Gražutė—A. Dičiūtė, vaidilutė 
Radzevičiūtė, gegutė—E. Kalesevičienė visi 
buvo savaip įdomūs ir sudarė darnų ansamb
lį. Galima pažymėti, kad Kučingis buvo im
ponuojąs vaidila, Nauragis—šaunus Vaidevu
čio sūnus* Motinos rolei tiko Karaliūtė, o 
Dičiūtė gera buvo Gražutė, kaip ir Kalvaitytė, 
kuriai teko žemojo meco rolė. Įdomu čia dar 
pastebėti, kad M. Petrauskas davė itin įdomų 
balsų sąstatą: du skirtingus basus, du skirtin
gus mecosopranus, du skirtingus tenorius. 
Visa tai sudaro labai įdomų derinį bei sąs
kambį.

“Puikiai skambėjo p. štarkos paruošti cho
rai, už kuriuos tiktai mūsų premjerinė publi
ka nesiteikia ploti, o juk buvo verta ir verta. 
Gražiai ir darniai skambėjo orkestras.

“Opera, bendrai kalbant, yra labai spalvin- 
*ga — ir muzika ir kostiumais ir dekoracijo
mis, — jos premjera tikrai davė šventinę nuo
taiką. Gražumas chorų—nepaprastas, solinių 
numerių—dar didesnis. Jie nors ir neskait
lingi, bet savaimingi. Didžiąjai mūsų publikos 
daliai operos harmonija bei kompozicinės prie
monės turi patikti. Yra momentų tiesiog mu
zikaliojo įkvėpimo, kaip kad paskutinysis 
veiksmas, žodžiu—opera graži.”

“Eglė, žalčių Karalienė”—ketvirta lietuviš
ka originali opera, pastatyta Valstybės Te
atre. Kitos trys: J. Karnavičiaus “Gražina,” 
A. Račiūno “Trys Talismanai,” ir J. Karnavi
čiaus “Radvila Perkūnas.” Beje, kadaise, sa
koma, tam pačiam teatre buvo suvaidinta M. 
Petrausko melodrama ‘'Birutė.”

Kad ir sunkiais, erškėčiuotais keliais', o vis 
tik lietuviška opera, lietuviška muzika žengia 
pirmyn. 'M.

LAISVI

bą. Tuo laiku ir draugas Uoselis atvyko 
į Buenos Aires. Visi bendrai diskusavom 
ir priėjom prie išvados, kad reikia per
siorganizuot ir mėgint suorganizuot sa

Hartford, Conn.
MIRĖ

Ketvirtadienį, kovo 9 d., 
Hartford ligoninėj mirė Mary 
Bačienė, 47 m. amžiaus. Gy
veno po antrašu: 66 Spencer 
St., Manchester, Conn. Lai
dotuvės įvyks šeštadienį, 11 
d. kovo, 2-rą vai. po pietų, 
Cedar Hill Cemetery. Kūnas 
pašarvotas Ahern Funeral 
Home, Farmington, Conn.

Velionė seniau buvo žinoma 
kaipo Mrs. Mary Beržinskie- 
nė iš Bloomfield, Conn. Ji
nai prigulėjo prie LDS ir Sū
nų ir Dukterų Draugijos, 
Hartforde.

Daugiau žinių ir apie ve
lionės gyvenimą bus pranešta 
vėliau.

šią liūdną žinią pranešė te
lefonu “Laisvės” Administra
cijai penktadienio rytą.

A1.D.LD. REIKALAI
12-TAM APSKRITY J

Kovo 5-tą d. LLD 12-to Ap
skričio valdyba turėjo savo 
susirinkimą. Pirmiausiai bu
vo aptarta ateinančios kon
ferencijos reikalai, kuri atsi
bus 30 d. balandžio. Konfe- 
ferencijai pasibaigus, bus ir 
didelis koncertas su labai žin
geidžių veikalu “Aš Numi
riau,” kurį suvaidins draugai 
scrantoniečiai.

Toliau buvo nutarta šie 
svarbūs dalykai: Bus su
rengta piknikas dėl apskričio 
naudos, kuris įvyks gegužės 
30 d., Valley View Parke. 
Kitas labai svarbus piknikas 
bus surengta del dienraščio 
“Laisvės,” kuris įvyks liepos 
16 d., toj pačioj vietoj.

Šie piknikai buvo nutarta 
da gruodžio mėnesį, bet ka
da mūsų apielinkėj yra gana 
sunku gaut piknikams tinka
mesnę vietą, tai taip ilgai ir 
nusitraukė. Vienok komitetui 
pavyko surast Vietą.

Todėl vietos ir apielinkės 
organizacijos įsitėmykit šias
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višalpos draugiją. Galvojom, kokį vardą 
duoti. Tautiškų Lietuvos kunigaikščių 
vardams pavadinti aš pats priešinausi.

(Bus daugiau)

dienas ir susilaikykit nuo sa
vo parengimų, kad neturėtum 
du tą pačią dieną.

Komitetas praneš tankiai 
spaudoje, kas apskrityj bus 
veikiama, kad kitoms orga
nizacijoms būtų žinoma, o 
svarbiausia apie apskričio ir 
“Laisvės” piknikus. Turime 
stengtis nesurengt kelis pikni
kus tą pačią dieną.

LLD 12 Apskr. Kom.

Norwood, Mass.
Klaidos Pataisymas ir 

Atsiprašymas
Kovo 10 dienos “Laisvėje” 

tilpusioj korespondencijoje iš 
Norwood o buvo pasakyta, 
kad Povilas Kireilis tapo pa
laidotas su bažnytinėmis ce
remonijomis. O tai netiesa ir 
didelė klaida. Turėjo būti pa
sakyta, kad Povilas tapo pa
laidotas be bažnytinių cere
monijų. Gyvas būdamas Ki
reilis bažnyčios nelankydavo. 
Todėl jo duktė Anelia Kirei- 
liūtė išpildė savo tėvelio pa
geidavimą ir palaidojo be re
liginių apeigų.

Labai atsiprašau už šitą pa
darytą klaidą anoje korespon
dencijoje. “L.” Rep.

Haverhill, Mass.
Amerikos Lietuvių Kongreso 

vietinis skyrius tinkamai pami
nėjo Lietuvos nepriklausomybės 
21 metų sukaktuves vasario 26 
d., L. P. G. Kliubo svetainėje, 
324 River St. Atsibuvo prakal
bos. Kalbėjo St. Michelsonas, 
“Keleivio” redaktorius iš So. 
Bostono. Kalbėtojas pasakė ge
rą prakalbą. Pirmoje temoje 
kalbėjo apie Lietuvą, o antroje 
apie pasaulinius dalykus, apie 
fašizmo rengiamą pasaulinį ka
rą. Abu klausimus kalbėtojas 
gerai nupiešė.

Po prakalbų buvo keletas 
klausimų, į kuriuos kalbėtojas 
tinkamai atsakinėjo. Publikos 
bus vidutiniškai.

Pertraukoje buvo renkamos

GRAND CHAIR CORP.
A. PETRAITIS

409 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
•

Mes išdirbame puikiausius virtuvėms rakandus (Kit
chen Sets), ir parduodame dirbtuves 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.

Pritkus; po 25 centus: A. Ma- 
zaliauskas, J. Masevičius, S. 
Benkus, A. J. Navickas, St. Mi- 
chelsonas, A. P. Dambrauskas, 
P. Pečiukonis, P. Galinis, J.

aukos padengimui lėšų ir Lie
tuvos kovotojams. Aukojo se
kančiai: po 50c: W. Simanavi
čius, A. S. Kazlauskas ir J.

Šilanskas, J. Saulėnas, S. AČis 
ir J. Stančikas. Su smulkiomis 
viso surinkta $6.30. Visiem au
kotojam tariu širdingą ačiū.

A. J. N.

RAISTAS
Nepaprastai Įdomi Apysaka

Parašyta Upton Sinclair’io

Tai apysaka, kur kalbama apie Chicagos lietuvius. 
Ji kaip žaibas nublizgėjo per visą civilizuotą 

pasaulį ir iš karto padarė Upton Sinclair 
pasauliniai garsiu rašytoju.

• “RAISTAS” yra išverstas į 28 kalbas ir pla
tinasi dideliu pasisekimu. Jis senai buvo išleistas 
ir lietuvių kalboje, bet tai buvo netobulas ir nepilnas 
vertimas. Dabar “Raistą” išleis dienraštis “Laisvė.” 
Tai bus sutobulintas ir papildytas vertimas.

• “RAISTAS” bus išleistas šį (kovo) mėnesį. Bus 
didelė knyga, kaina $1.00. Kas užsisakys “Raistą” 
išanksto, gaus už 75c. Tai didelė nuolaida. Užsi
sakykite tuojaus ir kartu su užsakymu prisiųskite ir 
mokestį 75c. Persiuntimo kaštus apmokės “Laisvė.”
Nupiginta kaina už 75c “Raistą” galite gauti tik 

iki 15 d. kovo. Vėliau jo kaina bus $1.00.

Užsakymus prašome siųsti antrašuojant:

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS

660 GRAND STREET

Tel. Stagg 2-5043

BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTERrKRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

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

: TRU-EMBER FUEL CO., INC. :
J 485 Grand Street Brooklyn, N. Y. •
• Telefonas EVergreen 7-1661 •

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

Open Day and Night

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

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

Sun. all day and night
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WORCESTER, MASS. WILKES BARRE, PA.
Iš Liet. Komunistų Kuopos 

Susirinkimo
Kovo 6 d. mūsų susirinki

mą reikia pavadinti gerai vy
kusiu. Dėl rengimosi prie 
Partijos bazaro, kuris įvyks 
kovo 17-18 dd., Herdsleigh St. 
svetainėj, 7 vai. vakarais, mū
sų kuopa gerai' darbuojasi. 
Šiame susirinkime visi pasiža
dėjo nors dolerio vertės ką 
nors dėl šio Partijos metinio 
bazaro atnešti. Labai pagir
tina, kuomet draugės ir drau
gai deda pastangas, kad mū
sų kuopa stovėtų fronte su 
kitom Partijos vienetom rte tik 
šiuo klausimu, bet visais Par
tijos darbais.

Užtat čia yra prašomi visi, 
kurie tik galit dalyvaut šia
me bazare, remt mūsų šį pa
rengimą. Nepamirškim, kad 
Komunistų Partija atlieka di
dį darbą, kad atmušus fašis
tinę propagandą šioj šalyj. 
Užtat Komunistų Partiją rei
kia remti ir visur jai padėti. 
Jei mes atsiliepsim į Kom. 
Partijos kiekvieną atsišauki
mą, tai fašizmui šioj šalyj 
vietos nebus.

O kovo 19 d., 3 vai. po 
pietų, Olympia Parke, Lietu
vių Komunistų Kuopa ruošia 
šaunų ban k i etą. Visa apie- 
linkė yra prašoma įsitėmytl, 
nes šio klausimo atsakymas 
priklausys nuo jūs. O mūsų 
Komunistų Kuopa užtikrina 
visiem svečiam ir rėmėjam, 
kad bankietas bus vienas iš 
šauniausių. J. M. L.

Visų LLD Kuopų Atydai 
Dvyliktam Apskrityj

Kovo 5-tą d. AKP lietuvių 
frakcijos susirinkime, tarp ki
tų svarbių tarimų, buvo pa
kelta ir šis svarbus klausimas, 
į kurį LLD kuopos turėtų at
kreipi atydą.

Mūsų pasitarime buvo pri
eita prie išvados, kad LLD 
kuopos turėtų visos surengt 
bendrą pikniką su 12-tu ap
skričiu priešakyj. Mums šį 
dalyką gerai išdiskusavus, at
rodė,‘'kad tai būtų labai svei
kas dalykas. šitaip darant, 
būtų galima sutaupint daug 
darbo ir visokių iškaščių, kaip 
tai, randavojimo parkų, ran- 
davojimo busų ir daug kitų 
dalykų, kurie mums yra ži
nomi.

Aš irgi esu toKios minties, 
kad tai būtų gerai. Vietoje 
rengt atskirus piknikus, tai 
surengtumėm vieną didelį ir 
turėtumėm pasekmių.

Apskričio piknikas bus ge
gužes 30 d., Valley View 
Parke, Inkerman, Pa.

Valencia, Ispanija, kov. 9. 
—Trockistų-anarchistų - fa
šistų buržujų neva “val
džia” areštavo 2,500 res- 
publikiečių Valencijoj ir 
C a r t a g enoj, apšaukdama 
juos “komunistais.”

PRANEŠIMAI Iš KITUR
PRAŠOME JSITĖMYTI!

Visų organizacijų, kurių susirinki
mų paskelbimai žemiau paduoti, pra
šome nepamiršt pasveikint dienraš
čio “Laisves” Bendrovės suvažiavi
mų, kuris įvyks 23 d. balandžio-Ap- 
ril.

HARTFORD, CONN.
Bendras Parengimų Komitetas 

ruošia Balių, kovo 11 d. Laisvės 
Choro Svet., 57 Park St. Pradžia 
8 v. v. Turėsime skanių užkandžių 
ir gėrimų. Bus puiki orkestrą šo
kiams. Įžanga 25c. Visus kviečiame 
dalyvauti ir linksmai praleisti laiką. 
—Kom.

WORCESTER, MASS.
Pirjnadienį, 13 d. kovo įvyks ALD 

LD Moterų 155 kp. susirinkimas. 
Liet. Svet., 29 Endicott St., 8 v. v. 
Kviečiame nares dalyvauti ir atsi
vesti naujų narių, bus svarbus susi
rinkimas. (57-59)

Forest City, Pa.
Iš Prakalbų Apie Ispaniją

Kovo 5 d. LLD 219 kuopa 
surengė prakalbas. Kalbėjo 
drg. Vytautas Zablackas, ne
senai sugrįžęs iš Ispanijos. 
Kalbėjo virozna lietuvių kal
ba, kurią kiekvienas galėjo 
suprast. Kalbėjo lygiai 2 va
landas ir publika užsilaikė 
kuo ramiausiai, iš ko galima 
suprast, kad kalbėtojas pati
ko visiem.
Kalbėtojas apibūdino Ispani

jos žmonių kovas su žiauriuo
ju fašizmu, o taipgi tų žmonių 
vargingą gyvenimą ir didelį 
pasirįžimą kovot ir nugalėt 
fašizmą. Taipgi kalbėtojas 
išaiškino, kad ten žmonės ka
talikai turi pilną laisvę mels
tis, o net ir liaudiečių valdžia 
įtaisius po žeme melstis pa
talpas, apsaugotas geležiniais 
balkiais, kad fašistų bombos 
neužmuštų. O Amerikoje tūli 
laikraščiai drįsta sakyt, kad 
liaudies valdžia žudo kunigus 
ir varžo katalikų laisvę. Tai 
sužiniai meluoja ir tuomi gel
bėja fašistam. Drg. Zablac
kas aiškiai nurodė, kaip el
giasi liaudiečiai ir kaip fa
šistai.

O dabar turiu pasakyt, kad 
prakalbos pavyko, nors galėjo 
būt dar geriau. Mūsų far- 
meriai buvo visi, net ir su 
vaikais. Bet jau Forest City 
jaunimo tik vieną mačiau, o 
ten jaunų yra gana. Bet, ma
tosi, mūsų jauna karta dar 
nematė vargo, tai nesidomi 
tokiais dalykais. Bet dar blo
giau, kad yra mūsų suaugu
sių draugų, kurie visaip išsi
sukinėja ir nesilanko į tokias 
svarbias .prakalbas.

Buvo renkamos aukos dėl 
Ispanijos minėtų kovotojų. 
Aukojo draugai ir. draugės 
nuo širdies, bet kai kurie ne
nori, kad jų vardai būtų mi
nėti, tai ir kitų neminėsiu šį 
kartą. Jei kurie pageidausit, 
parašysiu kitą kartą. Aukavo 
draugai nuo $1 iki mažiau. 
Viso surinkta $7.10, ir visi 
perduota draugui kalbėtojui.

Visiem aukavusiem ir da- 
lyvavusiem prakalbose taria
me labai didelį ačiū.

Prakalbų Rengimo
Komitetas.

steigti demokratinę tvarką Lietuvoj. 
Kviečiame lietuvius skaitlingai daly
vauti. Montello Suvienytų Draugijų 
Pirmininkas, A. Sauka. (57-59)

NEWARK, N. J.
Rusų progresyvis Moterų Susivie

nijimas išvien su Ukrainų Moterų 
Organizacija ruošia masinį paminė
jimą moterų tarptautines dienos, 
sekmadienį, kovo 12 dieną, 2:30 v. 
po pietų, 59 Becon St. Kalbės geri 
kalbėtojai rusų ir ukrainų kalbose. 
Bus gera koncertinė programa. 
Įžanga 25 centai. Kviečiame visus 
atsilankyti. (58-59)

gramoj dalyvaus Lyros Choras, bus 
ir daugiau pamarginimų. Įžangos ne
bus. — Rengėjai. (57-59)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

12 d. kovo, 2 vai. po pietų, 1252 
Providence Rd. Svet. Visi nariai ma
lonėsite susirinkti, bus skaitoma Dr. 
V. A. Šimkaus paskaita apie reuma-1 
tizmą. Kviečiame ir ne narius atsi-' 
lankyti. Org. L. Yanušaitis. (57-59)

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, kovo 12 d., W. S. L. 

D. rengia metinę vakarienę. Ši va
karienė bus1 daug skirtingesnė ir 

Į žymesnė. Apart skanių valgių, gėri
mų ir muzikos bus suvaidinta 3-jų 
aktų komedija “Jaunystės Karštis.” 
Vaidinime dalyvauja rinktiniai vai
dintojai. Pradžia 6 v. v., Liet. Svet., 
29 Endicott St. (57-59)

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, kovo 12 d. Žydų Svet., 
(YMHA) kampas Ferry ir Walnut 
Šts. Pradžia 2:30 vai. po pietų.

i Draugai, visi būkite laiku, nes tu- 
i rėsime daug svarbių reikalų ap
svarstyti, Taipgi turėsime ir dis
kusijas svarbiu klausimu. (58-59)

MAHANOY CITY, PA.
LDS 104 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 12 d. kovo, pas A. Apo-, 
niką. Pradžia 2 vai. p. p. Visi nariai 
yra kviečiami dalyvauti, atsiveskite 
ir naujų narių. — Sekr. S. Kuržins- 
kas. (57-59)

HARTFORD, CONN.
Lietuvių Literatūros Draugijos 68 

kuopos susirinkimas įvyks kovo 13 
d., 7 vai. vakare, Laisvės Choro sve
tainėj. Visi nariai ir narės prašomi 
dalyvauti. Visi užsimokėkite narines 
duokles už šiuos metus. — 68 kp. 
Narys. (57-59)

Todėl, draugės ir draugai, 
perskaitę šias mūsų mintis, 
susidomėkit šiuo klausimu ir, 
ant greitųjų apkalbėję, pra- 
neškit apskričio valdybai. 
Mes galėtum sutraukt daug 
publikos, turėtum tikrą pa- 
žmonį, sueitum į geresnę pa
žintį su apielinkės draugais, 
sutaupintum daug extra dar
bo ir bereikalingų iškaščių.

J. T. V.,
12-to Apskr. Rast.

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, kovo 12 d., 2 vai. po 
pietų, Bakanausko Svet. Visi nariai 
dalyvaukite susirinkime. — Valdyba.

(57-59)

Binghamton, N. Y.
Jonas Belazaras, apie 60 

metų, senas šio miesto gyven
tojas, mirė vasario 6-tą. Pa
liko liūdėsyj moterį, su kuria 
išgyveno poroje virš 35 me
tų. Jis buvo gimęs ir augęs 
Petrograde, tautos—rusas. Į 
šią šalį atvažiavo 1905 m. ir 
visą laiką gyveno šiame mies
te, taipgi išdirbo E. Johnso- 
no kompanijos dirbtuvėj.

M i rt i es p r i e ž ast is—k ra u j as 
bėgo iš nosies per 4 savaites % 
ir jokiu būdu daktarai nega
lėjo sulaikyti. Kelias dienas 
buvo ligoninėj. Kada jau vi
sai nusilpo, jam leido sveiko 
žmogaus kraujo, bet ir tas ne
gelbėjo.

Buvo religingas žmogus, 
priklausė rusų ortodoksų šv. 
Marijos bažnyčioj ir su viso- į 
mis bažnytinėmis ceremonijo-j 
mis likosi palaidotas iš gra- 
boriaus Laskausky koplyčios. 
Nuo artimųjų buvo daug gra
žių gėlių. I kapus palydėjo 
daug žmonių, jų tarpe buvo 
daug ir lietuvių. Mat, d. Be- 
lazarienė, velionio žmona, yra 
lietuvė, užlaiko valgyklą 30.3 
Clinton St. Reiškiu jai gi
lios užuojautos.

“L.” Korespondentė.

BALTIMORE, MD.
LLD 25 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, 13 d, kovo, 8 v. v. Lie
tuvių Svet., 853 Hollins St. Visi na
riai kviečiami dalyvauti šiame susi
rinkime, atsiveskite ir savo draugus. 
Turėsime svarbių reikalų aptarti.— 
Koresp. A. V. (57-59)

MONTELLO, MASS.
Sekmadienį, kovo 12 d. įvyks pra

kalbos Lietuvos Nepriklausomybes 
sukaktuvių paminėjimui. Liet. Taut. 
Namo apatinėj svetainėj. Pradžia 
6:30 v. v. Kalbės adv. F. Bagočius iš 
Bostono, kuris aiškiai pabrieš Ne
priklausomybes reikšmę ir nurodys 
kokiais keliais lietuviai galės at-

“Gaukite “Laisvei” Naujų
Skaitytojų.

WATERBURY, CONN.
LLD 28-tos kuopos narių susi

rinkimas įvyks antradienį, kovo 14 
d. vakare, 774 Bank St. Dabar eina 
LLD vajus gavimui naujų narių. 
Kiekvieno nario pareiga pakalbinti 
pažįstamus prisirašyti. Tuomi padi
dinsimi skaičių kovotojų už progre
są, demokratiją. Draugai, lankyki
me savo susirinkimus, svarstykim, 
diskusuokim ateitį. — J. Ž.

(58-60)

CAMBRIDGE, MASS.
Pirmadienį, 13 d. kovo įvyks pra

kalbos. Ruošia LLD 8 kp., LDS 163 
kp. ir naujai susitveręs Liet. Mote
rų Kliubas. Pradžia 7 v. v. Stashu 
Svet., 163 Harvard St. Kalbės Alice 
Jonikienė iš Chicagos. Bus dainų ir 
muzikos programa. Kviečiame visus 
dalyvauti. • (57-59)

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadienį, kovo 12 d. įvyks pra

kalbos. Ruošia ALDLD 141 kp. Liet. 
Taut. Svet., 928 E. Moyamensing 
Avė. Pradžia 2:30 vąl. po pietų. Kal
bės J. Bondžinskaitė, nesenai sugrį
žusi iš Sovietų Sąjungos. Temoje: 
“Motinystė ir Kūdikystė Sovietų Są
jungoje. Taipgi kalbės Dr. J. J. 
Kaškiaučius temoje: “Jūsų Sveikata 
Modernines Medicinos Šviesoj.” Pro-

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

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

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

Gen. Franco Laukia, kol 
Sukilėliai prieš Respubli
ką Atiduos Jam Madridą

Paryžius, kov. 8. — Pra
nešama, kad Hitleris ir 
Mussolinis liepė generolui 
Franco’ui užpult ir šturmu 
paimt senąją Ispanijos sos
tinę Madridą tuoj aus, kuo
met dar tebeina kova liau
diečių prieš nutarusius pa
siduot fašistam sukilėlius, 
vadovaujamus generolo Mi- 
ajo, Ispanijos respublikos 
išdaviko.

Bet generolas Franco 
lauksiąs, kol sukilėliai su- 
kriušins liaudiečių pasiprie
šinimą. Tuomet prieš-res- 
publikiniai sukilėliai ir be 
jokių šturmavimų. iš gene
rolo Franco pusės atiduo
sią Madridą ir visą centra- 
linę Ispaniją fašistam.

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

Brooklyn, N. Y. 
Tel. Evergreen 4-9508

426 South 5 th Street
Blokas nuo Ilevves cleveiterio stoties

i------------------------------------------------ I
I Telefonas: Humboldt 2-7964 |

Į DR. J. J. KAŠKIAUČIUS Į
' 530 SUMMER AVE., ARTI CHESTER AVE. I

1 NEWARK, N. J.

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

LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
EB3632 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
76 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 237 Sumner Ave., Borough of Brooklyn, 

County of Kings, to be consumed on the 
premises. ,

NAT FETNER
237 Sumner Ave. Brooklyn, N. Y.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central SkvSro, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

Dr. Herman Mendlowitz
33 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 AVenue J 

Kampas E. 23rd Street

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7171
Tel. Triangle 5-3622

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, kitokiu 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 5-6191

CHARLES 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberlai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.,

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

E
E

E

E

E
E

Svarbi Knygutė Su Patarimais 
Kaip Patapti Piliečiu

Anglų kalboje yra išleista labai svarbi knygutė su 
nurodymais, kas reikalinga žinot, norint patapt 

Jungtinių Valstijų piliečiu.
•

Duodama paaiškinimai, kaip gali patapti piliečiais tie, 
kurie yra atvykę į šią šalį dar prieš 1922 metus ir neat- 

simina laivo vardo, atvykimo dienos ir kitų 
reikalingų informacijų.

•
Duodama paaiškinimai, kaip yra su pilietybe, kada 
apsiveda ne pilietis vyras su piliete moteriške arba 

pilietė moteriškė su nepiliečiu vyru.
•

Informacijos, ką reikia daryti, kada pameta ar kokiu 
nors būdu sunaikina pirmas ar antras popieras. Nuro
doma, kur ir kaip kreiptis gavimui na'ujų pilietybės 

popierų bei liudijimų.
Brošiūra Yra Anglų Kalboje Užvardinta

HOW TO BECOME A CITIZEN 
OF THE UNITED STATES

Ją išleido Foreign Language Information Service, Ine.
JĄ GALITE GAUTI Iš “LAISVĖS” 

Knygutė 64 puslapių, kaina 25c.

Mokestį galite prisiųsti 3c ai.'x, 5c U. b. A. pašto 
ženkleliai-stamps.

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

VISIEM MŪSŲ RĖMĖJAM

yra

w mt vu ini w m m wv tra m w iai vm vv vu tm mm m

Mes dabar esame prisirengę patarnauti jums naujais

Pavasariniais Drabužiais
Vyrams ir Jauniems Vyrams

PALTAI-TOPCOATS
Sekamų dirbinių: Camel’s Hair, Harris Tweeds, 

Herringbone, Covert Clothes ir Worsteds, 
visi naujausiose madose.

Vyram ir Jauniem Vyram Siutai
padaryti Double Breasted, 2 ar 3 guzikais Single Breasted,

Sportiško ar paprasto stiliaus, Tweeds, Worsteds ir Cheviots, 
pasiūti dėl jūs atydžiai prižiūrint.

Atlankykite mūsų krautuvę ir pasinaudokite puikiu mūsų atydumu 
ir pagarba jums, taipgi geriausia verte už savo pinigus.

HENRY NARINS SONS, Ine.
670 Grand St. Cor. Manhattan Ave.
Brooklyn, N. Y. Ėst since 1889

MANUFACTURERS OF FINE CLOTHES

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

Rūgšti ruginė, 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 

i 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, suteiksime informacijas apie svori ir kainas.

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

—
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Svečiuosna Pas Aidą!

Tarp Lietuvių
$1.25

Gerovės Konferencija

pagarba
ir

Kliubiečiy ŽiniosMatykite ir GirdėkiteKanados Lietuvių Būvis

Manhattan

Perkant Sau Vynus ir

Manhattan Liquor Store
Pas dr. Žukauską jis

Didžiausias Pasirinkimas Visokių Rūsių Gėrimų

Priešingai,

Žmones, Geros Naujienos

Serga G. Paršoniene

Nepaprastas Pasiūlymas
Naziy Vado Bėdos

te-

Estate of Shalin’s Funeral Home

Namų Savininkams

DIDELĖ IR PATOGI BANKIETAM SVETAINĖ

scenoj 
visiems 
liuosa.

įeina 
butų,

sveikatos 
jaunimui 
pensijos, 

mažų na-

LDS 
kuo- 
Gu-

Suvažiavimas prasidės 10 vai. ryto 
Bankietas prasidės 7 vai. vakaro

is-
vi-

klausi- 
viena organiza- 
pasilikt nedaly-

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

KUPONAS
AtsineSklte šį ku
poną ir jūs gausite 
10% nuolaidos ant 

visko, ką jūs 
pirksite.

žvaigždėmis lietu- 
ateityje. Patarti- 
pasilaikyt tą die-

Rep.

Tik Apribotam 
Laikui

Parsiduoda 3-jų kambarių rakan
dai greit ir pigiai. Priežastis parda
vimo, pardaviau biznį už tai par
duodu ir rakandus. Gera proga ge
ram žmogui pasinaudoti, rakandai 
yra mažai vartoti. Kreipkitės po 
num. 148 Grattan St., kampas Va- 
rick Avė., B’klyn, N. Y. (Bar ir 
Grill). Tel. Ev. 4-8792. (59-61)

netarnauja visuome- 
Aidas. Jis visokių 
pramogas skaidrina 
Reikėtų Aidui atsi-

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL

U Z 
$1. 
lė-

26 d. nuvykome su 
ir Jeskevičiais į 

restauraną, kuris

RANDAVOJIMAI
Parsiduoda Lorimer Restaurantas, 

"Laisvės” Name, 417 Lorimer St. 
Galima daryti puikų pragyvenimą. 
Dėl rimtos priežasties turiu greit 
apleisti. Norinčių pirkti, prašau tuo- 
jaus atsikreipti. (59-61)

Saugokite savo 
rakandus.

Puikius slip cov
ers darome ant 

užsakymo.

PAJIEŠKOJIMA1
Pajieškau gyvenimui draugo, ku

ris norėtų gražiai ir teisingai gy
venti. Pageidaujama, kad būtų nuo 
40 iki 60 m. amžiaus. Parašykite 
plačiau apie save sekamu antrašu: 
M. M. White, 5025 Brown St., W. 
Philadelphia, Pa. (58-60)

Gera vakarienė, 
, šokiai. Bilie- 

Choro Rėmėja.

VELTUI
Mes užkabiname 
jūsų ko r tinus ir 

ir kitus langų 
parėdalus 
VELTUI

Grasilda Paršoniene, 
46-tos ir ALDLD 24-tos 
PU narė, sunkiai susirgo. 
Ii savo name, 437 Rodney
St., Williamsburghe. Taigi, 
draugai ,ir draugės, malonėki
te ją aplankyti. J. Juška.

Joks kitas choras Brooklyne 
taip daug 
nei, kaip 
draugijų 
dainomis,
mokėti tuo patim, būti jo meti
niame bankiete šį vakarą, L. 
A. P. Kliube, 280 Union Avė., 
Brooklyne.
dainų programa 
tas

Tikrai žinokit, Kad
Likerius Reikia Pirkti Patinkamoj Krautuvėj

Z. Janausko, kuris čia 
Kanados lietuvių laik- 

“Liaudies Balso” reika-

Bus Ideal Ballroom
Knickerbocker ir Flushing Avės., Brooklyne

nuo lojalistų Ispanijos, 
prielankiai priėmė pra- 
ir pasižadėjo kalbėti 
Nutarta primokėti 
padengimo kelionės

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842

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

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat 
Savininkai

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

PIUS W. SHALINS
(Šulinskas)

Unlicensed Undertaker
Vestie E. Davis, Mgr.

Puikiai įruošta Lietuvių

LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA
' 84-02 Jamaica Ave. 

Woodhaven, L. L, N. Y.

Kurie nenorite šermenis laikyt 
namuose, laikykite šioje šermeni
nėj. Šermenines (koplyčias) pa
rūpiname Williamsburghe arba 
bile dalyje New Yorko ir Brook
lyn© apylinkėje. Mūsx patarnavi
mais šermenim ir laidotuvėm yra 
patenkinti visi, kurie tik davė 
mums progos patarnauti.

Tel. Virginia 7-4499

Tik ką atėjo vagonas naujų kortinų (langam parė- 
dalų) tinkamų virtuvėm, dinettes, living-room, bed-room 
ir porches,, naujausios mados išdirbimo kortinų srityje. 
Pirm užsisakant sau krėslam uždangalus—slip covers, 
užeikite pasitarti su mumis. Mes sutaupysime jums nuo 

10% iki 20% ant tų uždangalų; darbas garantuotas.

RAINE’S CURTAIN SHOPPE 
709 Grand Street Brooklyn, N. Y.

arti Graham Avenue - Telefonas Ev. 7-3671

ROBERT LIPTON
J e welcr—Laikrod žiai—Brangakmeniai

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

Mažas prlmokSjimas palaikys bile daiktą iki atsiimsite.
Kita Krautuvė Randasi Plainfield, N. J., po antrašu:

206 WEST FRONT STREET

ELGIN 75-ta SUKAKTIS
Pilna Kaina $24.75 DABAR

$19—

šeštas puslapis

NwYorko^zMzfcZliiiin
Tiria Nedarbo Šalpos 

Išmokesčius
Valstijinės įstatymdavystės 

paskirtas komitetas tyrinėja 
susikuopusius skundus dėl ne
gavimo nedarbo pašalpos per 
vienus ir permokėjimo ki
tiems. Ketvirtadienį komite
to posėdžiai vesta Miesto Ta
rybos patalpose.

Skunduose ir liūdymuose 
parodyta, kad daug teisėtų 
kandidatų gaut pašalpą jos 
negavo ir dėlto kentė Skurdą, 
o kitiem permokėta. Numa
toma, kad tai įvyko dėl nebu
vimo iš anksto tam prireng
tos pakankamos administra
cijos.

Apie jį plačių žinių išgirsi
me iš 
atvyko 
raščio 
Jais.

“Liaudies Balsas” dabar ei
na du kart į savaitę. Kanadie
čiai, su mūsų, amerikiečių pa- 
gelba, galėtų jį išauklėti dien
raščiu. Kanadiečių lietuvių 
progresyvei sriovei yra taip 
svarbu turėti tvirtą laikraštį, 
kaip mums svarbu čia, Brook
lyne, turėti “Laisvę” ir chica- 
giečiams — “Vilnį.”

Taigi, draugės ir draugai 
atsilankykite į prakalbas 13- 
tą kovo, “Laisvės” salėn.

Kom.

Šalinaites Mokinių 
Koncertas

Kompozitorės B. L. šaliiiHi- 
tės mokinių koncertui užregis
truota gegužės 7-ta. Ten da
lyvaus daug jaunų muzikos- 
dainos talentų, iš kurių gal ne 
vienas bus 
vių 
na 
na

Laisves” Bankieto 
Diena Pakeista

Buvo garsinama, kad dienraščio “Laisvės” Bankietas 
įvyks 16 d. balandžio (April), Brooklyn Central Palace salėje. 
Bet Brooklyn Central Palace salė apdegė ir iš priežasties gais
ro ten nebus galima turėti bankieto.

Dabar, bankieto komisija pasamdė kitą salę: Ideal Ball
room, kampas Knickerbocker ir Flushing Ave. 16-tai dienai 
balandžio, kaip anksčiau buvo .suplanuota rengti bankietą, 
salės negalėjome gauti, tad perkėlėme bankietą į 23 d. ba
landžio (April), savaite vėliau.

Dėl aukščiau minėtos priežasties ir “Laisvės” bendrovės 
suvažiavimas yra perkeltas iš 16-tos d. balandžio į 23-čią.

Prašome visų įsitėmyti aukščiau nurodytas permainas 
prašome rengtis prie suvažiavimo ir bankieto.

• “Laisvės” Administracija.

Varde Lietuvių Liaudies Te
atro kviečiami menininkai ir 
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nemenininkai pasiklausyti ir 
pamatyti pačias gabiausias 
LLT sutelktas spėkas, kurie 
gabiai demonstruos pasauli
niai žymaus rašytojo, K. S. 
Stanislavskio vaidintų veikalų 
scenas, paminėdami jo geni- 
jališką nuopelną.

Kurie ateisite — nesigailė
site: Jonas Valentis duoda 
įdomią prelekciją; net iš pen
kių veikalų bus duodama 
traukos-scenos; dalyvauja 
si žymieji LLT vaidylos.

JONAS VALENTIS

Artistas ir žymus režisierius
Tas viskas bus šį sekmadie

nį, kovo 12-tą, Piliečių Kliu- 
bo salėje; pradžia lygiai 7-tą 
vai. vakare. Įžanga tik 35c.

Nepraleiskite šios progos!

Menininkas.

Dienraščio “Laisves”

BAN KIETAS
Dienraščio “Laisves” dalininkų-šerininkų 

Suvažiavimas ir bankietas įvyks

Sekmadienį, 23 d. Balandžio

Šauni Dailės Programa ,
Bus trumpa ir graži dailės programa, kurią paskelbsi
me vėliaus. Dabar jau laikas įsigyti bankieto bilietus. 
Juos galima gauti “Laisvės” raštinėje ir pas platintojus

Šokiams įžanga 40c. V ApTIf (T1 9C
Vakarienei 85c. RAKIU

Kliubo susirinkimas įvyko ko
vo 3-čią, savo name.

Į Kliubą perstatė Nikodemą 
Pakalniškį, o pilno priėmimo 
ceremonijas atliko (prisiekė) 
Antanas Linkus jaunasis, Ed
vardas Kuras ir advokatas 
Antanas J. Vežlianskas.

Petro Atkočaičio sirgimo ir 
šalpos išmokėjimo klausimas 
iš naujo persvarstytas ir pri
imtas. Reiškia, jis gaus mo
kėti nuo tos dienos, nuo ku
rios dr. Žukauskas užrašė 
sergančiu. Gi praeitas susi
rinkimas pripažino jį sergan
čiu tik nuo tos dienos, nuo 
kurios buvo pranešta sekreto
riui.
sirgo nuo 31-mos gruodžio, 
1938 m., o pas sekretorių nuo 
sausio 15-tos, šių metų.

Ryšyje su tais susirgimais ir 
pranešimais sekretoriui patys 
nariai turi kreipti daugiau 
domės apie save,
įvyksta visokių nesusipratimų 
ir bereikalingų ginčų.

Kovo mėnesiui vasaris pali
ko keturis sergančius kliubie- 
čius; Juozą Šnyrą, Petrą Šat
kauską, Adolfą Kanišauską ir 
Petrą Repečką (kalifornietį).

Pagal Andriejaus Kundro
to vedamus užrašus, tai nuo 
suorganizavimo Kliubo, 1907 
metų, jau mirė 105-ki vyrai ir 
40 moterų.

Moterys Kliube nepriklauso, 
bet jos skaitosi kliubietėmis 
pagal savo vyrus. Kada kliu- 
biečio žmona numiršta, tai vi
si nariai moka po 25c ir vy
ras gauna $100 pomirtinės. 

! Gi už mirusį vyriškį nariai 
moka po 50c ir jo žmona, 
vaikai ar kas kitas gauna 
$200 pomirtinės. Viso jau iš
mokėta 25-ki/ tūkstančiai do
lerių.

Kaip manai, ar neapsimoka 
priklausyt prie Kliubo ?

J. N.

Nazių vadas Kuhn vis 
bekvočiamas dėl savo Bundo 
taksų.; prieš jį yra byla dėl 
kriminalio šmeižto, o dabar 
advokatas Lonardo apskundė 
už nemokėjimą jam bilų.

Šia proga noriu pastebėti, 
kad šių metų pirmo pusme
čio namų mokesčiai bus šiek- 
tiek mažesni. Miesto Taryba 
skelbia, kad už kiekvieną 
$100 namo įkainuotos vertės 
reikės mokėti sekančiai: 
Brooklyne—$2.86, pernai bu
vo $2.94; Queens—$2.96, per- 
.įai—>$3.04; Manhattan—$2.- 
88, pernai’—$2.93; Bronx — 
$2.84, pernai — $2.92; Rich
mond — $2.86, pernai — $2.- 
95. Šie mokesčiai yra nu
matyti tik už pirmąjį šių 

metų pusmetį. Už antrą-

Marson, drg. F. Marcinkevi-, Kazys Bučinskas (Butch) Rė
čiaus sūnus iš Great Neck, 
L. I. Mat, visi rengiasi prie 
atidarymo Pasaulinių Fėrų, 
tai ir jie savo užeigą’ ne tik 
pertaisė, bet ir gerokai padi
dino. Užeiga puikiai įrengta 
ir nemažai iškaščių pridėta. 
Linkėtina draugams gerų pa
sekmių. V. Paukštys.

Liquor Store
Brooklyn, N. Y

Roebling St.) 
License No. L. 886

264 Grand St.
(Kampas

Tel. EVergreen 7-1645

Iš LDS Pirmos Kuopos 
Susirinkimo

Susirinkimas įvyko 2 kovo, 
“Laisvės” svetainėj. Susirin
ko skaitlingas būrys narių. 
Finansų raštininkas J. Grubis 
raportavo, kad nariai dar vis 
moka už metinio parengimo 
tikietus po 25c, tai iždas vis 
auga. Visos skolos apmokė
tos, ižde,randasi $52.51.

J. Grubis perstatė 6 naujus 
narius. Jie priimta ir rankų 
plojimu atiduota
Grubiui, kaipo gabiam orga 
nizatoriui.

Delegatas G. Waresonas, 
kuris buvo pasiųstas į Wash
ington, D. C., kaipo atstovas 
nuo lietuvių organizacijų, su 
tarptautine delegacija apsi
lankęs pas New Yorko vals
tijos kongresmanus ir senato
rius su prašymu, kad Kon
grese ir senate kalbėtų 
už nuėmimą neutralybės įsta
tymo 
Sakė, 
šymą 
tai. 
prie 
šų.

Laiškas iš Amerikos Lietu
vių Kongreso Brooklyn© Sky
riaus prašė pasimokėti duok
les. Nutarta užmokėti už du 
metus po $1. Laiškas iš Cen
tro kviečia ir toliau darbuotis 
gavimui vaikų į vaikų skyrių, 
taipgi prašo neprileisti narius 
susispenduoti, raginant atvi
rutėmis ir per spaudą, ypatin
gai organe “Tiesoj,” kad lai
ku užsimokėtų duokles.

Iš Ateities žiedo Vaikų Mo
kyklos raportavo dd. G. K. ir 
Arlauskas. Lankosi nemažas 
būrys mergaičių ir berniukų 
mokinių. P. Baranauskas mo
kina lietuvių kalbos ir rašy
bos, M. Ramoškaitė — dainų, 
J. Yermal—sporto-žaislų. Mo
kiniai ruošiasi savo parengi
mui 26-tą kovo. Įvyks “Lais
vės” svetainėj. Kvietė narius 
paremti tą vakarėlį skaitlingu 
atsilankymu.

Iš Ateivių Gynimo konfe
rencijos raportavo delegatai 
J. Joneliūnas, M. Stakovas ir 
J. Gužas. Pažymėjo, kad bu
vo skaitlinga ir entuziastiška 
konferencija, atstovavo pusę 
miliono narių iš unijų, politi
nių partijų, draugysčių, kuo
pų ir kliubų. Ateivių gynimo 
klausimu nutarta surengti 
prakalbas bendrai su LLD 1 
ir TDA 17-ta kuopomis. Ko- 
misijon išrinkti M. Stakovas ir 
G. Wareson. Vietą ir laiką 
komisija praneš spaudoj.

Ligonių kuopoj yra 3. Kuo
pa auga narių skaičiumi ir 
dirba visuomenišką darbą. 
Garbė priklausyti tokioj skait
lingoj kuopoj. Kurie nori pri
sirašyti, gali matyti J. Grubį 
jo namuose, 64 Ten Eyck St., 
antrame aukšte. Prisirašykite 
patys ir prirašykite savo sū
nus ir dukteris.

Nariai, nelaukite, kol bū
site suspenduoti, mokėkite vi
suomet ne vėliau 3-čio mė
nesio. Kada mokate 4-tame, 
jau būnate susispendavę.

Koresp. G. Kuraitis.

jį pusmetį šių metų ir už 
pirmąjį pusmetį sekančių me
tų bus paskelbtas naujas na
mų įkainavimas ir mokesčių 
rata. Užtaigi, kurie manote, 
kad jau dabar jūsų namai yra 
per aukštai įkainuoti, išpildy- 
kite protesto blankas ir jas 
įteikite taksų komisijonieriui 
prieš šio mėnesio 15 d.

J. P. Mačiulis,
Liet. N. S. Org. Pirm.

rai pasižymėjo Golden Gloves 
pratimuose ir už tai spaudoj 
buvo atžymėtas kaipo galimas 
kandidatas į didžiuosius 
kumštininkus.

—o—
Grupė linksmų Juozų susi

tarė susiruošti sau smagias 
juozines-bankietuką. Jos bus 
19-tą šio mėnesio, Pil. Kliube, 
280 Union Avė. Įžanga $1.

Ž. R.

Kovo 19-tą įvyksianti brook- 
lyniečių žmonių Gerovės 
Konferencija turi savo pro
gramoj taip svarbius šios apy
linkės gyventojams 
mus, kad nei 
ei j a neturėtų 
vavus.

Program on 
ir ligonbučių,
pagelbos, senatvėj 
smulkių biznierių ir 
mų savininkų, religinių gru
pių ir rasių, taipgi profesio
nalų reikalai.

Delegatus rinkti du nuo 
kiekvienos organizacijos. Sve
čių gali siųst, kiek nori, bet 
tik du atstovai teturės spren
džiamąjį balsą.

Konferencija bus kovo 19. 
Pradžia 1 vai. per pietus, 98 
Flatbush Ave., Brooklyne, 
Transporto Darbininkų Unijos 
patalpose.

Vytautas Zablackas, jaunas 
Lincoln© brigados veteranas, 
sugrįžo iš prakalbų maršrutų.

—o—
Aidbalsiai pereitą sekma

dienį koncertavo Great Neck, 
kur rado audringai entuzias
tišką priėmimą.

—o—
Šią savaitę Brooklyne lanko

si kanadietis Z. Janauskas, 
“Liaudies Balso” , administra
torius. Norinti susižinoti dėl 
pakvietimo prakalboms, mi
tingams bei sutiktuvių “pa
rems” kreipkitės į D. M. šo- 
lomska.

—o—
J. Šnyrui padaryta ausyse 

.antra operacija. Randasi kli
nikoj ant Gates Avenue, prie 
.Cumberland St.

Pertaisyta Fairview 
Restauranas

Vasario 
Beniuliais 
Fairview 
randasi 110-62 Corona Ave.,
Corona, L. L, Pasaulinių Fė- 
rų panosėje ir kurių lanky
tojai uostys besiveržiantį iš 
restorano kvapą, ir įėję į vi
dų nusistebėjome. Ne tik kad 
viduryje viskas naujai pertai-1 
syta, bet ir gerokai padidin
ta. Padidintoje dalyje gali
ma susodinti apie 50 žmonių 
daugiau, negu kad pirmiau 
buvo.

Šią įstaigą užlaiko draugas 
Al. Valilionis (Walley) ir St.




