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Biblija ir Mūsų Knygos.
Dideli Manevrai, 
čechoslovakijos Reikalai.

Rašo D. M. š.

Japonijos imperialistai Chini- 
jpj turi per 1,000,000 kareivių 
ir daugybę karo lėktuvų. Vie
nok jie negali įveikti Chinijos 
liaudį. Sakoma, kad nuo pra
džios karo Japonijos imperialis
tai jau neteko 260,000 kareivių 
užmuštais ir sužeistais. Jie bi
josi sužeistuosius gabenti į Ja
poniją, nes kyla žmonių protes
tai. Jie įrengė Mandžurijoj li
gonines ir ten juos gydo. Bet 
amžinai negalės nuo žmonių tą 
paslėpti. Berankiai ir bekojai 
turės grįžti į savo šalį.

Boeing Aircraft Co. paskelbė, 
kad ji pabudavojo šešis oro mil
žinus, kurie yra žinomi, kaip 
“N-307”. Lėktuvai gali vežti 
po 33 keliauninkus, arba su 
kroviniu turi po 42,000 svarų. 
Jie yra 17 pėdų aukščio, liemuo 
turi 74 pėdas, o sparnai 107 pė
das. Turi po keturis motorus, 
kurių kiekvienas yra po 1,100 
arklių jėgų. Lėktuvai gali dar 
vežti po 3,500 svarų pašto, 
skristi 20,000 pėdų aukštumoj 
ir daro po 250 mylių į valan
dą.

Bet tuo pat kartu kompanija 
paskelbė, kad ji jau būdavo j a 
aštuonis lėktuvus, kurie svers 
po 82,000 svarų, turės 28 pėdų 
aukščio, 109 pėdų ilgio liemenį 
ir 152 pėdų sparnus. Jie turės 
po 4 motorus, 1,500 arklių jėgų 
kiekvienas. Galės vežti 72 ke
liauninkus, skristi 200 mylių į 
valandą ir atlikti iki 5,000 my
lių be apsistojimo, štai kokios 
baisios oro mašinos. Karui ki
lus jie bus paversti į bombne- 
Šius.

Sovietų spauda sako, kad pa
sitraukimas Anglijos užsienio 
ministerio A. Edeno yra kapi
tuliavimas Anglijos prieš fašis
tinius agresorius. Tas daugiau 
padidina pasaulinio karo pavo
jų.

New Yorke Biblijos Draugija 
skelbia, kad pereitais metais ji 
išdalino 844,159 kopijas Bibli
jos veltui. Jau 128 metai, kaip 
jie dalina tą “apšvietą” ir per 
tą laiką išdalino 22,220,704 eg
zempliorius Biblijos 83-jose kal
bose.

Naudos iš to nėra, žmogus 
skaitydamas Bibliją nebus nei 
sotus, nei gi sužinos priežas
tis blogo ir visų darbo žmoni
jos nelaimių. Šimtą kartų dar
bininkas geriau padarys skaity
damas ALDLD ir kitas darbi
ninkiškas knygas.

Sovietų ledlaužiai “Taimyr” 
ir “Murman” jūroj susitiko su 
kitu galingu ledlaužiu ‘Ermak’. 
Buvo didelis džiaugsmas moks
lininkų, kada jie susitiko su 
profesorium Otto Šmitų. Sako, 
kad “Ermak” plauks išlaisvinti 
nedidelį laivą “Murmanec”, ku
ris pirmas plaukė į pagelbą 
mokslininkams, o dabar yra pa
tekęs į ledų nelaisvę.

Ramiajame Vandenyne, tarpe 
Alaskos, Midway ir Samoa salų 
manevruoja Jungtinių Valstijų 
karo laivynas. Dalyvauja 150 
karo laivų, su 3,600 oficierių, 
55,000 jūreivių ir 500 karo lėk
tuvų. šie manevrai yra kaip 
persergėjimas Japonijai, kad ši 
šalis prisirengus.

čechoslovakijos karo štabas 
sako, kad jie baigė apsigynimo 
fortų liniją prieš Vokietiją. Sa
ko, kad pati čechoslovakija ga
lėtų kokius tris mėnesius atsi
laikyti. Sulig sutarties su Fran
cija, jei Vokietija užpuola če- 
choslovakiją, tai Francija turi 
pulti Vokietiją, čechoslovakija 
daug deda svarbos į Sovietų Są
jungos karo orlaivyną, kuris
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Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Anglijos Ministerių 
Galva Išplūdo ir Pa

neigė Tautų Lygų
Nusileisdamas Mussoliniui, 

Jis Gelbėja Fašizmą
USA Ministeris Šaukia Angli

ją prieš Fašizmą

SOVIETU RAUDONOSIOS ARMIJOS 
20 METU SUKAKTIES MINĖJIMAS

London. — Neville Cham
berlain, Anglijos ministe
ris pirmininkas, aštriai kri- 
t i k u o j a m as darbiečių ir 
šiaip demokratinių atstovų 
už pasidavimą Mussoliniui 
ir už mindžiojimą Tautų Ly
gos įstatų, išplūdo seime 
Tautų Lygą,v apšaukė ją 
“veidmaine” ir šitaip nušne-

Washington. — Jungtinių 
Valstijų vidaus reikalų mi
nisteris Ickes kalboj per ra
dio atsišaukė į Angliją pa
laikyt tarptautinės demo
kratijos frontą prieš fašiz
mo pavojų pasauliui.

“Neapsigaudinėkime pa
tys, ir ypač neturime ban
dyt apgaut mažąsias, silpną
sias tautas, kad Tautų Ly
ga jas apgins nuo užpuoli
ku.”

Bet Chamberlain ir jo 
draugai ministerial patys 
labiausia padrąsino užpuo
likus: jie žada pripažint 
Mussoliniui Ethiopiją.

Savo pradėtą sutartį su 
Italija Chamberlain teisina 
tuom, kad, girdi, kitaip 
“galėtume greit susidurt su 
tuo baisiu klausimu” (ka-

Chamberlain Smarkiai Plie
kiamas Seime

Liberalų vadas Lloyd Ge
orge vadino Chamberlaino 
pasielgimą “niekingu,” nes 
jis, gavęs nuo Mussolinio 
telegramą apie žadamą “iš
traukimą” Italijos armijų iš 
Ispanijos, slėpė tą telegra
mą nuo užsienių reikalų mi
nisterio A. Edeno (dabar 
pasitraukusio).

Kitas labai įtakingas An
glijos seimo atstovas Wins
ton Churchill, nors ir deši
nus, bet smerkė Chamber
laino nusileidimus Italijos 
fašistam. Sakė, kad Musso
linio diktatūra susiduria >su 
vis didesniais keblumais ir 
gręsia pavojus jo viešpata
vimui; bet Anglijos minis
teris pirmininkas Chamber- 
lain pasiduoda blofiškieni 
Musžolinio grąsinimam,. ei
na į palankią jam sutartį 
ir tuo būdu gelbėja Italijos 
fašizmą.

Galų gale, konservatai 
(atžagareiviai), turėdami di
delę daugumą savo atstovų 
seime, vis tiek 330 balsų 
prieš 168 atmetė darbiečių 
įneštą rezoliuciją, išreiš
kiančią nepasitikėj imą 
Chamberlaino valdžia.

Milionas Darbininkų žada 
Kovot už Austrijos Ne

priklausomybę

Vienna, vas. 23. —Milio- 
nas darbininkų pasižadėjo 
Austrijos ministeriui pirmi
ninkui šušniggui padėt iš
laikyt šalies nepriklausomy
bę nuo Hitlerio.

galėtų ateiti jai į pagelbą. So
vietų Sąjunga ir čechoslovakija 
turi bendro apsigynimo sutartį, 
bet jos nesirubežiuoja.

Mirė Dominikas Jonu
šas Schenectady, N. Y.

Drg. A. Gudzin telegra
ma pranešė, kad vasario 22 
d., 6 vai. ryto, mirė Domi
ninkas Jonušas. Laidotuvės 
bus ketvirtadienį, 24 vas., 2 
vai. po pietų.

Velionis drg. Jonušas bu
vo uolus veikėjas darbinin
kiškose organizacijose. Bu
vo Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo '18 kuopos fi
nansų sekretorium.

JAPONAI ATSIUNTĖ RE- 
D A K T O RIUI NUKAPO

TAS CHINŲ RANKAS
Shanghai. — Japonai at

siuntė ryšulį nukapotų chi
nų rankų redaktoriui chi- 
niško laikraščio S. Chango. 
Tuo jie barbariškai perspė
jo Changą, kad jis “turi” 
pakreipt laikraščio politiką 
japonų naudai.

Fašistai Bombardavo Du 
Francijos Garlaivius

Madrid. — Fašistų karo 
laivai, bombarduodami Is
panijos prieplaukas Sagun
to ir Valenciją, sužeidė 
Francijos prekybos laivą 
“Prado.” Jį išgelbėjo tik 
greitai atplaukęs Francijos 
karinis laivas-naikintuvas.

Tangiers. — Ispanijos fa
šistai, matyt, oro bombomis 
atakavo Francijos prekybi
nį laivą “Regina Paeis,” už 
12 mylių nuo Valencijos.

HITLERIS REIKALAUJA
ČECHOSLAVŲ ATMEST 

SUTARTĮ SU SSRS

Praga. — Šaukiamose de
rybose Hitleris reikalaus, 
kad Čechoslovakija duotų 
savivaldybę virš trims mi- 
lionams vokiečių toj šalyj; 
dar stipresnis jo reikalavi
mas būsiąs, kad Čechoslova
kija panaikintų savo tarp- 
savinės pagelbos sutartį su 
Sovietų Sąjunga.

Čechoslovakijos valdinin
kai sako, kad jeigu Franci
ja nenutrauks sutarties su 
Sovietais, tai ir Čechoslova
kija laikysis josios.

Barcelona. — Gen. Fran
co lakūnai kartotinai bom
barduoja Ispanijos prieplau
kų miestus, Sagunto, Valen- 
ciją ir Tarragoną.

- -.Kiž U .

kitos šalies—jeigu ne geres
nis. Mūsų artilerija prakti
koj parode, ką jinai galėtų 
padaryt kare. Mūsų pėsti
ninkai yra ne tik gerai išla
vinti, įrengti ir disciplinuo- 

raudonarmiečių ir jų ko- ti, bet kiekvienas eilinis ka- 
mandierių Didžiajame Te- reivis žino, už ką ir kodėl 
atre. Jis priminė skur- jis kovoja; o tai stipriausia 
džią Raudonosios Armijos mūsų jėga.
pradžią ir pabrėžė šiandie-1 Susirinkimas pasiuntė 
ninę jos galybę.— Pirmieji | “broliškus sveikinimus Is- 
raudonarmiečiai buvo ne-.pąnijos ir Chinijos žmo- 

!nėms, narsiai kovojantiems 
prieš fašizmą ir už pasiliuo- 
savimą.”

Maskva. — Minint 20 me
tų sukaktį nuo Raudonosios 
Armijos įsikūrimo, kalbėjo 
Sovietų apsigynimo komisa
ras K. E. Vorošilov pen
kiom tūkstančiam geriausių

išlavinti, prastai ginkluoti, 
ir dažnai basi turėjo kovot 
prieš caristus baltagvardie
čius ir svetimų šalių įsi- 
briovusias armijas.

“Mes nenorime karo,” sa
kė Vorošilov: “Mes neap
kenčiame karo, bet jeigu 
priešai privers mus kariaut, 
mes nesidrovėsime kovot 
prieš juos visomis savo 
priemonėmis — ir dešimte
riopai juos mušt jų pačių 
žemėje. Jeigu užpuolikai 
naudos nuodingas dujas ir 
ligų bakterijas, mes esame 
pasiruošę taipgi jas naudot 
tada prieš juos, pačių už
puolikų žemėje.

“Mūsų oro laivynas yra
toks geras, kaip bet kurios

Ispanijos Lėktuvai Su
žeidė Du Fašistų 

Karo Laivus
Hendaye, Franc. - Ispani

jos pasienis. — Respublikos 
lėktuvai bombomis rimtai 
sužeidė du fašistų karo lai
vus, vienas kurių būsiąs 
šarvuotlaivis “Canarias” ar 
“Baleares.”

R e s p u blikiečių orlaiviai 
užpuolė fašistų laivus, kai 
pastarieji ėmė bombarduot 
Valencijos prieplauką. Vie
na oro bomba, matomai, pa
taikė stačiai vidun kamino 
vieno priešų šarvuotlaivio.

Tai buvo smarkiausias iki 
šiol mūšis tarp karo laivų 
ir lėktuvų. Fašistų laivai, 
prakišę, nuplaukė tolyn.

Mirė Simanas Urbantas
(Telegrama)

Dearborn, Mich., vas. 23. 
—Mirė Simanas .Urbantas 
vasario 23 d., 3 vai. ryto. 
Kūnas bus sudegintas kre- 
matorijoj šeštadienį, vas. 
26 d., 1 vai. popiet, Wood- 
mere kapinėse. Kūnas pa
šarvotas savo namuose 
Beechnut Grove.

Mary Urbantienė,
Inkster, Mich.

Santo Domingoj Išžudyta 
12,000 Ateivių iš Haiti

Santo Domingo kariuome
nė, policija ir fašistai išžu
dė viso 12,000 Haiti respub- 
likėlės piliečių, kurie įvai
riais atvejais ėjo per sieną 
į Santo Domingo, jieškoda- 
mi ten uždarbių, sako ame
rikietis rašytojas J. W. Van- 
dercook, dabar sugrįžęs 
New Yorkan.

GILIAUSIA PANIEKA
HITLERIUI

Maskva. — Apie Hitlerio 
rėksmingą kalbą buvo tik 
šitiek pranešta “Pravdoj,” 
Sovietų Komunistų Partijos 
organe:

“Berlin, vas. 21. — Vakar 
Hitleris kalbėjo savo seime.”

Tokiu pranešimėliu, be 
antgalviuko, išreikšta giles
nė panieka Hitleriui, negu 
aštriai jį smerkiančiame re
dakciniame straipsnyje, — 
sako N. Y. Times korespon
dentas Walter Duranty.

Liaudiečiai Prasilaužė iš 
Teruelio per Fašistų 

“Plieno Lanką”
Barcelona, Ispanija. — 

Bergždžiai fašistai giriasi, 
kad, užimdami Teruelį, jie 
suėmę nelaisvėn “tūkstan
čius” respublikos kareivių ir 
“daugybę” ginklų ir amuni
cijos tame mieste.

Valdžia užtikrina, kad 
visa jos 10,000 kareivių di
vizija tvarkiai pasitraukė iš 
Teruelio, ir priešams nieko 
nepaliko: nei maisto, nei 
ginklų, nei amunicijos.

Respublikiečių u ž taisytos 
m i n o s-s p r oginiai padarė 
daug žalos įžengiantiem 
miestan fašistam.

Fašistai buvo faktinai 
“plieno lanku” apsupę Teru
elį. Bet tvirtai organizuotas, 
pasiryžęs respublikiečių bū
rys prakirto spragą per 
tirštas fašistų eiles. Pro tą 
spragą ir išėjo valdžios ka
riuomenė.

Tai ne generolo Franco 
kareivių narsa, bet daugybė 
Vokietijos ir Italijos orlai
vių tankų ir kanuolių pri
vertė liaudiečius pasitraukt 
iš Teruelio, sako valdžia.

Apleidę Teruelį, liaudie
čiai įsitvirtino stipriose po
zicijose į rytus ir pietų ry
tus nuo jo.

Valdžia ketina greit pa
sirūpint kuo daugiausia lėk
tuvų ir kanuolių, nes pasi
rodo, jog fašistai nepalygi
namai daugiau turi šių karo 
pabūklų, gautų iš Mussoli- 
nio ir Hitlerio.

Vienna, Austrija, vas. 23. 
—Naziai pradeda trukšmin- 
gą veikimą prieš katalikų 
kunigus ir žydus.

Francija Nepasitiki
Anglų Valdovais, ir
Stipriau Ginkluojąs

Austrijos Policija Areštavo 
20 Hitlerininką

Pareiškia Ištikimybę Tautą 
Lygos Principams

Vienna, Austrija. — Poli
cija išblaškė kelis’ šimtus 
nazių demonstrantų, mar- 
šavusių linkon centro “Tė
vynės Fronto,” prieš-naziš- 
kos organizacijos. Areštavo 
20 nazių.

7,000 Japonų Kareivių 
Sukilo prieš Karą

| Hankow, Chinija. — Tik 
dabar, pro Japonijos cenzū
rą, atėjo žinia, jog prieš 
naujus metus sukilo 7,000 
japonų kareivių, suvaryti į 
laivus Osaka prieplaukoj ir 
siunčiami karan prieš Chi- 
niją. Prie kareivių prisidė
jo laivų darbininkai ir jū
reiviai, ir sykiu šaukė: “Ša
lin užpuolikus ir militaris- 
tus!”

Įvyko žiaurūs mūšiai 
durklais tarp sukilėlių ir at
siųstos prieš juos skaitlin
gos policijos. Keli asmenys 
žuvo, daugelis sužeista ir 
daug kareivių areštuota.

Paryžius. — Anglijos val
dovai taip pasviro Italijos 
ir Vokietijos pusėn, kad 
Francija negali pasitikėt 
jaisiais. Todėl Francijos mi- 
nisterių kabinetas nutarė 
reikalaut, kad seimas spe
cialiai paskirtų $394,800,000 
naujiem karo laivam ir lėk
tuvam.

Už tuos pinigus būtų sta
toma 1,000 lėktuvų ir dar 
keturi karo didlaiviai po 
35,000 tonų įtalpos.

Be to, pagal pirmešnius 
planus budavojama keturi 
tokie kariniai didlaiviai.

Francijos ministerių kabi
netas pakartojo ištikimybę 
Tautų Lygos principams po 
to, kai Anglijos ministeris 
pirmininkas Neville Cham
berlain seime išplūdo ir pa
niekino Tautų Lygą.

EXTRA!
CHINŲ LAKŪNAI BOM
BARDUOJA JAPONIJOS 

MIESTUS

London, vas. 23. — Toliau 
vis daugiau Anglijos seimo 
atstovų pasisako prieš val
džios sėbravimą su Mussoli- 
niu.

Japonai Provokatoriškai 
Užgrobė Sovietų Laivą

Vladivostok.— Karinė Ja
ponijos policija sulaikė So
vietų garlaivį “Kuznecks- 
troi” prieplaukoj Hakodate, 
padarė jame kratą ir vis 
dar nepaleidžia to laivo, ne
žiūrint Sovietų konsulo pro
testų. K

“Kuzneckstroi” plaukė su 
35 keleiviais ir pašto siunti
niais iš Vladivostoko į Pet
ropavlovską.

SUSTABDĖ ŠIRDĮ, KAD 
JĄ SUSIŪT

Paryžius. — Vienas as
muo, norėdamas nusižudyt, 
perdūrė sau širdį. Gydyto
jai ligoninėje ją susiuvo; ir 
žmogus gyvensiąs. Siūdami 
turėjo keturis kartus sus
tabdyt širdies plakimą, ku
ris kenkė operacijai. Po 
kiekvieno trumpo sustabdy
mo, suprantama, ją vėl at
gaivino.

HITLERIO ĮSAKYMAS 
AMERIKOS VOKIEČIAMS

Berlin, vas. 23. — Hitleris 
rengiasi duot įsakymą Ame
rikoj ir kitur gyvenantiem 
vokiečiam nieko iš žydų ne- 
pirkt ir nesinaudot patar
navimais žydų gydytojų ir 
advokatų.

Berlin. — Naziai tikisi 
greitos draugiškumo sutar
ties su Anglija.

Shanghai, vas. 23. — Ųvy- 
lika Chinijos karinių lėktu
vų bombardavo Tai ir 
Chikutoh miestus didžioj 
Japonijos saloj Formosoj; 
taikė į japonų armijos sto
vyklas. Desetką japonų už
mušė ir tris desėtkus sužei
dė.

Tai dar pirmas chinų lėk
tuvų žygis Japonijoj.

500,000 CHINŲ ŽVEJŲ LA
VINASI KARIAUT PRIEŠ 

JAPONUS
Hankow, Chinija. — Pusė 

miliono chinų žvejų įstojo 
į karinio lavinimosi stovyk
las Kwangtungo provincijoj 
kovai prieš Japonus.

SERGA GEN. PERSHING
Tuscon, Ariz. — Sunkiai 

serga reumatizmu generolas 
J. J. Pershing, vyriausias 
amerikiečių armijos koman- 
dierius pasauliniame kare.

Už “BURDĄ” UŽGRIEBĖ 
KŪDIKĮ

Carlisle, Pa. — Kad Fred 
McCallister su žmona neuž
simokėjo $16 už valgį ir 
kambarį B. Milleriams, tai 
pastarieji užgrobė McCallis- 
terių kūdikį, 8 mėnesių ber
niuką, iki jo tėvai atsiteis 
už “burdą.” |

Dalykas atsidūrė teisme, 
kuris ir įsakė sugrąžint kū
dikį tėvam.

Šiandien bus dalinai apsi
niaukę.—N. Y. Oro Biuras.

Vakar temperatūra 38-45. 
Saulėtekis 6:41; saulėleidis 
5:39.
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Raudonosios Armijos Sukaktis
Vasario 23 dieną sukako 20 metų So

vietų Sąjungos Raudonosios Armijos gy
vavimo. Vasario 23 dieną, 1918 metais, 

^'-Sovietų Komisarų Pirmininkas Vladimi
ras L Uljanovas (Leninas) pasirašė pat
varkymą apie organizavimą Sovietų Res
publikos apsigynimo jėgų.

Sovietų Respubliką puolė per kelis me
tus pasaulinis imperializmas. Komunistų 
Partijos vadovystėj, energingai dirbant 
Vorošilovui, Frunzei, generolui Sergejui 
Kamenievui, Budenui, Egorovui, Bluche- 
riui ir kitiems draugams, Raudonoji Ar
mija buvo išauklėta iki 5,000,000 žmonių. 
Ji sunkiose sąlygose organizavosi, kaip 
dabar apsigynimo jėgos organizuojasi Is- 
'panijoj ir Chinijoj. Ji keleriopai pras
čiau buvo ginkluota, kaip kontr-revoliu-j 
cijos armijos. Bet ji buvo galinga tuo,', 
kad kiekvienas kovotojas žinojo, už ką į 
kovoja, kad jis gina savo liaudies reika- ; 
lūs, savo darbininkišką tėvynę. Tankiai 
raudonarmiečiai atimdavo iš priešų gink
lus ir jais apsiginklavę mušė priešą. Rau
donoji Armija išėjo pergalėtoja. Dar ir ' 
dabar nemažai senos mokyklos karo spe
cialistų negali suprasti, kodėl ji laimėjo.

Raudonoji Armija priešą sumušus at
sisuko į šalies atbudavojimo darbą. Im
perialistų intervencija sugriovė tiltus, 
kelius, miestus, narinis, "industriją. Ar
miją iš karto buvo pavojinga-paleisti. Ją 
paleisi, o čia rytoj vėl priešas užpuls. 
Ištisos Raudonosios Armijos dalys buvo 
paversta į darbo armijas. Šimtai tūks
tančių kovotojų, greta savęs turėdami 
sįįautuvus, taisė kelius, tiltus, miestus. 
?,Kiek sumažėjus karo pavojui, Raudo- 

, nrisios Armijos jėgos buvo sumažintos 
iki 560,000 kareivių. Sovietų Sąjunga ke
lis kartus siūlė kapitalistinėms valsty
bėms visai nusiginkluoti, panaikinti ka
ro lėktuvus, tankus, toli šaunančias ka- 
nuoles, laivus. Laipsniškai panaikinti ka
ro mašiną. Bet kapitalistinės valstybės 
pasiūlymus nepriėmė.

Augant karo pavojui, Raudonosios Ar- 
‘ mijos jėgos buvo pakelta iki 960,000 ko

votojų; o fašizmui įsigalėjus Vokietijoj 
—iki 1/300,000 kovotojų.

Raudonoji Armija, kaip ir pasidalinus 
į tris grupes. Ypatinga Raudonoji Armi
ja yra Tolimuose Rytuose prieš Japoni
jos imperialistus. Jai vadovauja marša
las Blucheris. Sakoma, kad ji turi nuo 
300,000 iki 500,000 kovotojų. Būk jos ei
lėse yra 1,000 tankų ir 800 karo lėktuvų. 
Tikras skaičius neskelbiamas. Bet So
vietai kelis kartus pareiškė, kad turi už
tektinai jėgų, kad atrėmus Japonijos im
perialistus. Ji turi saugoti apie 3,000 my
lių sieną .sausžemio. Kita tiek ilgio jū
rų rubežių saugoja Tolimų Rytų Raudo
nasis Laivynas.

Kita Raudonosios Armijos dalis, gal 
būti tokio pat dydžio, yra ant Sovietų

Sąjungos vakarų sienų—Sovietų Ukrai
noj ir Sčvietų Baltarusijoj. Sovietų Uk
rainoj vadovauja komandierius Fedko, o 
Baltarusijoj—Bielovas.

Apie trečdalis Raudonosios Armijos 
yra išdalinta Maskvoj, Pavolgėj, ant Es
tijos, Latvijos ir Finijos sienų, prie Per
sijos, Rumunijos ir Turkijos sienų.

Didelė Sovietų Sąjunga apsupta kapi
talistinių ir fašistinių šalių. Nežiūrint, 
kaip draugiška darbininkų tėvynė link 
savo kaimynų, bet ji bile dieną, bile nak
tį gali laukt karo užpuolimo.

Maršalas K. E. Vorošilovas kelis kar
tus pareiškė, kad Raudonoji Armija ne
tikėtai nebus užpulta. Ji visada prisiren
gus. Raudonoji Armija nieką nesirengia 
pulti. Bėt tik tol, kol ją priešas neužpuo
la. Jeigu priešas užpuls Sovietų Sąjungą, 
tai, tariant Vorošilovo žodžiais—jis bus 
sunaikintas ant pat savo žemės, tame 
vilkų lizde, iš kurio padarys užpuolimą. 
Drg. Stalinas pareiškė, kad: Sovietai ne
nori nei vienos pėdos svetimos žemės, bet 
ir savo žemės neatiduos nei vienos pė
dos.

Pirmiau Raudonosios Armijos ir Rau
donojo Karo Laivyno buvo vienas apsi
gynimo komisaras. Dabar Raudonasis 
Karo Laivynas išaugo ir sudarytas jam 
naujas komisarijatas su Smirnovu prie
šakyj. Galingas SSSR oro laivynas pa
pildo armijos ir jūrų laivyno jėgas.

Raudonoji Armija, Karo Laivynas ir 
Orlaivynas, tai vienatinės jėgos pasauly
je, kurios sudarytos tik apsiginimui, tik 
taikos palaikymui. Galingesnės tos jėgos, 
tvirtesni ir taikos reikalai, nes fašistai 
jų vengia.

Lietuviai Pasaulyje
“Pasaulio Lietuvis” rašo, kad Jungti

nėse Valstijose, laike gyventojų suraši
nėjimo, 439,195 užsiregistravo, kaipo lie
tuviai. Iš to skaičiaus iš Lietuvos atvy
kusiu yra 193,606 asmenys ir čia gimu
sių 221,472.

Ši skaitlinė ir bus teisingiausia, kas 
liečia kiek lietuvių gyvena Jungtinėse 
Valstijose. Vieni sakydavo, kad arti mi- 
liono, kiti tvirtino kitaip. Kaip matome, 
tai užsiregistravusių tarpe ' didesnis 
skaičius yra čiagimiai. Žinoma, galėjo 
čia gimusiųjų nemažas skaičius užsire
gistruoti, neminėdami, kokios tautybės 
buvo jų tėvai.

Mums žinoma, kad Jungtinių Valstijų 
lietuviai yra atvykę prieš karą, kada 
Lietuva buvo prislėgta Rusijos carizmo 
ir Vokietijos kaizerizmo. Bet ir dabar iš 
Lietuvos emigracija yra didelė. Nepaken
čiamas! fašistų režimas, politinė pries
pauda, suvaržymas, ekonominis skurdas 
veja lietuvius iš Lietuvos.

Kiek dabar yra žinoma, tai pokari
niais laikais gyvenimo sąlygos dar dau- 

’giau lietuvius išbarstė po visą pasaulį, 
kaip prieškariniais laikais. Jau esant 
Lietuvai nepriklausomai, svetur susidarė 
didelės lietuvių kolonijos, kur prieška- 

.riniais laikais nebuvo arba mažai buvo 
lietuvių. <

Prieš karą Australijoj ir Afrikoj ne
buvo lietuvių. O dabar ir ten jau šim
tais priskaitoma. Po karo išaugo lietu
vių kolonijos Kanadoj jr Pietų Amerikoj. 
Dabar Kanadoj yra apie 10,000 lietuvių. 
Brazilijoj apie 50,000; Argentinoj—45,- 
000; Urugvajuje—25,000. Yra Bolivijoj, 
Mexico j, Franci joj, Luxenburge ir kitur.

Apie vienas trečdalis visos lietuvių 
tautos gyvena užsieny j. Daugelis paliko 
savo tėvynę, tėvelius, gimines tik todėl, 
kad negalėjo pakęsti fašistinės pries
paudos.

Roma Daro Sąmokslu su An
glija prieš Ispaniją

Barcelona, Ispanija. — 
Mussol inis atsiunčia vis 
daugiau karo lėktuvų Ispa- 

• nijos fašistam. Jis yra da
vęs generolui Franco’ui ne 
mažiau kaip 50,000 Italijos 
armijos.

Bet Ispanijos respublikos 
armija įrodo savo viršenybę 
prieš Mussolinio-Franco ka
riuomenę. Todėl Italija su
tiktų derėtis apie ištrauki
mą bent dalies savo armijos 
iš Ispanijos, bet mainais už 
tai reikalauja, kad Anglija 
pripažintų generolui Frah-

co’ui pilnas karo teises, tai
gi ir teisę visai užbloka- 
duot respublikos prieplau
kas.

O jeigu Anglija pripažin
tų generolui Franco’ui to
kias karo teises, tai jis su 
pagelba “paskolintų” Itali
jos karo laivų galėtų užkirst 
bet kokių laivų praplaukimą 
į Ispanijos respubliką. Tatai 
būtų kur kas povojįngiau 
respublikai negu tie 50,000 
Mussolinio armijos, — sako 
Ispanijos atstovas J. A. del 
Vayo Tautų Lygoj, Genevoj.

Nuėmus Didžiulę Votį nuo 
Smageny, Gyvens Žmogus

/ Manitowoc, Wis. — Per 
operaciją gydytojas nuėmė 
nuo Matto Dempskio smage- 
nų votį-skaudulį tokio dyd
žio, kaip stambaus vyro 
kumštis. Pats gydytojas sa
kė, būtų stebuklas, 
Dempskis gyventų. 
Dempskis pasveiko ir 
na. ,

jeigu 
Bet 

gyve-

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų*

Hankow. — Chinija už
protestavo Hitleriui, kad jis 
pripažino Japonijai chiniš- 
ką Mandžuriją (dabartinį 
Manchukuo).

Kreiva Anglijos
Politika

Pasaulis pasidalinęs į tris 
logerius. Italija, Vokietija 
ir Japonija sudaro agreso
rių fašistinį bloką, kuris ry
žtasi pavergti kitas tautas. 
Jie padiktuoja sayo politi
ką silpnesnėm šalim ir ten 
steigia fašistinę tvarką. So
vietų Sąjunga trokšta taikoj 
sugyventi, kad namie sėk
mingai budavojus socializ
mą. Ji apsupta kapitalizmo 
ir fašizmo ir jai karo pavo
jus gręsė nuo, pat įsisteigi- 
mo ir nei valandėlei neper
stojo grūmojęs. Jungtinės 
Valstijos, Franci ja ir An
glija sudaro buržuazinių de
mokratinių valstybių grupę. 
Tokis tai aiškus politinis 
pasaulio pasidalinimas.

Sovietų Sąjungos yra aiš-
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tams. Tą negalėjo pakęsti 
ųet užsienio ministeris An
thony Eden ir įteikė rezig
naciją.

Romoj ir Berlyne fašistai 
nesitveria džiaūgsmu. Bet 
Anglijoj sujudo liaudis. Mi
nia buvo įsiveržus į parla
mento butą ir šaukė: “šalin 
Chamberlain! Chamberlain 
turi pasitraukti! Eden turi 
pasilikti savo vietoj! Gink
lai ir maistas Ispanijos liau
džiai!”

Anglijoj kova tarp Cham- 
berlaino ir Edin reiškia ko
va tarp reakcijos ir demo
kratijos. Chamberlainas at
stovauja reakciją. Jis patai
kaują Vokietijos, Italijos ir 
Japonijos fašistams. Jis ir 
jo šalininkai yra atsakomin- 
gi už visą tą virtinę Angli
jos reakcinių žingsnių. Jei
gu jo šalininkai laimės, tai 
Anglijoj daugiau įsigalės 
reakcija, o pasaulyj padidės 
visasvietinio karo pavojus.

Eden pritrūko kantrybės. 
Jis negali toliau pakęsti 
matydamas, kaip Anglijos 
politika tarnauja fašizmui. 
Jis traukiasi, kad neimti už 
ją atsakomybės. Bet Angli-

joj demokratinis elementas 
pradeda aukščiau' kelti bai
sa, v

Anthony Eden parlamente 
pasakė kalbą, kodėl jis pa
sitraukė. Jis atžymėjo, kad 
negalima toliau pakęsti fa
šistų žygių. Jis sakė, kad 
Italijos fašistai nesulaiko
mai per radio veda propa- ; 
gandą prieš Angliją jos ko
lonijose, kad jie nesilaiko ., 
jokios sutarties. Kaipo f ak- , , 
tą atžymėjo, kad Italija ir 
Anglija susitarė, kad Mus- 
solinis ištrauks savo karei
vius iš Ispanijos. Bet Mus- 
solinis ne tik neištraukė, bet • 
vis daugiau siunčia ir net 
viešai giriasi, kad Ispanijoj ••• 
laimi Italijos armija.

Jeigu Anglijoj Eden, re
miamas demokratinių ele- ■ 
mentų, laimės, tai ta šalis 
kiek daugiau bendradar
biaus su demokratinėmis ša
limis ir Sov. Sąjunga už tai- * 
ką. Bet jeigū laimės reakcio
nierius Chamberlain, tai An
glija dar daugiau ir atvi- 
riąu rems fašistų agresijas 
pasaulyj ir greičiau įstums 
žmoniją į baisią katastrofą.

D. M. š.

Versąlės, tai Anglija Vo
kietijos fašistams padėjo. 
Vokietijos fašistai nutarė 
likviduoti Versąlės punktą, 
draudžiantį jiems budavoti 
karo lėktuvus. Anglija ne 
tik neprotestavo, bet dar 
pas save būdavo j o Vokieti
jai karo lėktuvus. Vokieti
jos fašistai nutarė likviduo
ti karo laivyno apribavįmą. 
Anglija ant visų kitų Ver- 
salės Sutarties pasirašiusių 
talkininkų nusispjovė ir pa
sirašė su Hitleriu naują su
tartį. Vokietijos fašistai 
pradėjo budavoti tankus; 
Anglijos imperialistai pas 
save juos būdavo j o Vokieti
jai. Vokietijos fašistai pasi
ryžo sudaryti iki 800,000 ar
miją. Franci j a prieš tai pro
testavo. Anglija palaikė fa
šistų pusę. Vokietijos fašis
tai įvedė armiją į Rheino 
paupį (ant- Francijos sie
nos) ir ten pradėjo budavo
ti tvirtumas. Franci j a pa
kėlė prieš tai protestą. An
glija palaikė Vokietijos fa
šistus. Vokietijos ir Italijos 
fašistai užpuolė Ispanijos 
liaudį, pradėjo nepaskelbtą 
karą jos pavergimui. Angli
joj sudarytas “Nesikišimo į 
Ispanijos Reikalus Komite
tas”, kurio pirmininku atsi
stojo lordas Plymouth ir 
nuolatos dirbo ir dirba fa
šistų naudai. Italijos ir Vo
kietijos fašistai priveisė pi
ratiškų submarihų ir karo 
lėktuvų, kurie/pradėjo skan
dinti ę>ovietįį! Sąjungos ir 
kitų šalių prekybos laivus. 
Pasaulyj kilo protestai. So
vietų Sąjunga grūmojo 
siųsti savo karo laivus ap
saugojimui prekybos laivų. 
Anglija ant savęs pasiėmė 
“saugotojo darbą,” kad iš-j 
gelbejus fašistų vardą. Ita
lijos ir Vokietijos fašistai 
pripažino Ispanijos budelį 
generolą Franco. Anglijos 
imperialistai, nors oficialiai 
tą nepaskelbė, bet pas save 
priėmė princą Aostą, kaipo 
Franco atstovą ir visaip 
gelbsti Ispanijos fąšistaiųs. 
Vokietijos fašistai pradėjo 
ruoštis užpulti Austriją, Če- 
choslovakiją, Lietuvą ir So
vietų Sąjungą. Anglijos im
perialistai pasiuntė pas Hit
lerį lordą Halifaxą. Jų su
sitarimą^ viešai neskelbia
mas, bet visiems žinoma, 
kad Anglija sutiko su Hit
lerio reikalavimais, užtik
rino jį, kad neprieštaraus | 
Hitlerio karo agresijoms.

Tokia tai vįrtinė Anglijos 
žygiąvimo su reakciją, su 
fašistais, prieš Sovietų Są
jungą, prieš demokratiją, 
pasaulinį progresą, kitų tau
tų tautinę laisvę. Tą virti
nę dar daugiau užakcentuo
ją paskutiniai Europoj įvy
kiai. Hitleris padiktavo fa
šistinę politiką Austrijai. 
Hitleris pradėjo gaspado- 
riaųti neprigųlmingoj šalyj. 
Kiekvienas turėtų tąm prie
šintis. Bet Anglijos ihiniste- 
rjų pirmininkas. Neville
Chamberlain nusilenkė Hit
leriui, faktiškai tą užgyrė. 
Jis daro daugiau: pripažįs
ta Italijos fašistams Ęthio- 
piją, daro fašistams nusilei
dimus Ispanijos klausime ir 
siūlo Sudaryt 4-rių valsty
bių sąjungą, t. y. Anglijos, 
Vokietijos, Italijos ir Japo
nijos. Reiškia, atvirai An- 

jų, tarpe ir glija suka į pagelbą fašis-

si mato ir žino, kad ji neturi 
tikslo užpulti net silpniausį 
savo kaimyną, kad ji neturi 
tikslo padiktuoti naminę 
tvarką nei vienai valstybei.

Kas kita yra su fašistinė
mis valstybėmis. Jos puola 
kitas šalis. Italija pavergė 
Ethiopiją. Japonija pavergė 
Mandžuriją. ir dabar veda 
karą pavergimui visos Chi- 
nijos. Vokietija ir Italija 
veda karą prieš Ispanijos 
liaudį, kad ten įsteigus fa
šizmą. Vokietija padiktavo 
fašistinę politiką Austrijai. 
Vokietijos ir Idalijos fašistai 
padėjo fašistams įsigalėti 
Jugoslavijoj, Rumunijoj ir 
Vengrijoj.

Buržuazinės demokrati
nės šalys begėdiškai nusi
leidžia fašistams. Jungtinės 
Valstijos nusileidžia Japo
nijai, parduoda jai prekes, 
karo reikmenis karui prieš 
Chinijos liaudį. Franci jos 
demokratija dreba prieš fa
šizmą ir tuo pati sau ruošia 
pražūtį. Ji leido Italijos fa
šistams pavergti Ethiopiją, 
kratosi nuo pagelbos Ispani
jos liaudžiai.

kos laikosi Anglijos taip va
dinama demokratija. Visa
dos Anglijos buvo kreiva 
politika. Visa istorija rodo, 
kad Anglija savo reikalams 
stengdavosi kitas šalis pa
kinkyti, kad jai kaštonus 
trauktų iš ugnies. Bet nie
kados dar nebuvo tokia be
gėdiška ir kreiva Anglijos 
politika, kaip per pastaruo
sius 20 metų. '

Prieš pereitą karą Angli
jos didžiausiu priešininku 
buvo Vokietija. Anglija su 
pagelba Rusijos, Franci jos, 
Jungtinių Valstijų ir kitų 
šalių nugalėjo Vokietiją, 
nuginklavo, aptaksavo. Tuo- 
jaus pradėjo pasiutusį puo
limą ant Sovietų Rusijos, 
kur įsikūrė Sovietai. Per 
keturis metus rėmė kontr- 
revoliuciją. Paskui pradė
jo bijotis sustipt’ėjusios 
Franci jos ir j ieškoti talki
ninkų prieš ją. Palaikė Vo
kietijoj atbundantį impe
rializmą. Anglija rėmė ar
šiausią pasaulyj reakciją. 
Angliją rėmė ir Lietuvoj 
Smetonos diktatūrą suteik
dama paskolų. Anglija stip
rino Vokietijos nazius, tei
kė jiems pinigų ip pągelbėr 
jo įsteigti žiąuriausį fašiz
mą.

Kada Vokietijoj įsigalėjo 
fašistai, kada jie pradėjo 
naikinti ’visokias tarptauti
nes sutartis

ALDLD VAJUS
Mūsų vajus už Amerikos 

Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos naujus 
narius prasidėjo su vasario 
1 diena ir tęsis iki Pirmos 
Gegužės. Iki šiolei dar ma
žai naujų narių gavome. Į 
centrą mokestis už naujus 
narius gavome 
kuopų:
Kp. Miestas

iš sekamų

Kiek gavo 
narių:

Ohio 4

Mūsų Keliaujantis 
“Organizatorius”

ALDLD graži statula, ku
ri bus duota visiems metams 
tai kuopai, kuri daugiausiai 
gaus naujų narių laike va
jaus, jau gatava. Tai gra
žus papuošimas kuopos' su
sirinkimų svetainės. Neužil
go jos atvaizdas tilps spau- 
doj.

Vienas draugas iš Brazi- - 
lijos, kur viešpatauja fašis- ' 
tinis režimas, mums rašo: 
“Mūsų draugija per visus 
1937 metus gavo “Šviesą.” 
Prašome nepertraukiančiai • •• 
siuntinėti ir 1938 metais. ‘ 
“Šviesa” pas -mus skaitoma •" 
geriausiu ir vertingiausiu 
lietuvių žurnalu. Mes jos 
nuolatos laukiame.”

D. M. šolomskas, 
ALDLD CK Sekretorius.

57—Cleveland,
4—Portland, Oreg. 3 

19—Chicago, Ill. 3 
10—Phila., Pa. 2
30—Chester, Pa. 2
79—Chicago, Ill. 1
85—Haverhill, Mass. 1 

113—Hamilton, Ont. 1 
217—Winnipeg, Man. 1

Drg. D. P. Boika, sekreto
rius 57 kp., rašo: “Mūsų 
kuopa jau gavo 4 naujus na
rius. Prašau jiems siuntinė
ti “Šviesą”. Mes manome 
gauti ir daugiau.”

Drg. J. Stupųr, sekreto
rius 4 kuopos iš Portland, 
Oregon, rašo: “Dabar aš jus 
drauge klausiu, ar nauji na
riai galės gauti drg. A. Bim
bos knygą “Kelias į Naują 
Gyvenimą?” Čia p risiančiu 
už 3 naujus narius duokles. 
Jie nori gauti tą knygą.”

Drg. J. Urbanavičius, pir
mininkas Kanadoj Veikian
čio Komiteto, rašo, kad Ka
nadoj yra tarpe 8,000 ir 
10,000 lietuvių. Kad jie pa
sirinko lenktynėms vieną iš 
didžiausių Jungtinių Valsti
jų ALDLD apskričių. Tokis 
mūsų apskritys yra ALDLD 
1, Chicago j. Kanadiečiai 
mano gauti nemažiau 200 
naujų nąrių. Vien iš Kana
dos yra apie 10 ALDLD na
rių Ispąnijoj, kovojančių 
prieš fašistus. Drg. B. Alks
nis jau žuvo toj kovoj. Tat 
kanadiečiai pasižadėjo į žu
vusio draugo vietą gauti 
100 naujų narių. Tai gražus 
dąrbąs.

^Ląaųdįes Balse,” • KVK 
sekretorius drg. K. Kilikevi- 
čius rašo, kad kanadiečiai į 
12 vajaus dienų gavo 23 
naujus narius! Reiškia, jie „ . „ . . .
savo žądį pildo. Bus blogai reikia joje ir pasilikti. Sek- 
draųgąms c h i c a g i ęčiąms, cijos viršininkų patvarky- .. 
jeigu jie neątsiląikys prieš mus reikia pildyti tokiam....

Berlin. — Naziai pradėjo 
daugmeniškai mokint šau
dyt net 8 iki 10 metų vaikus ' 
ir mergaites, išanksto ruoš
dami juos karui.

Pačioj Anglijoj dabar 
yra 47,298,000 gyventojų, 
neskaitant jos kolonijų žmo
nių.

Klausimai ir Atsakymai
Pas mus susiorganizavo 

Komunistų Partijos lietuvių . 
kuopa. Aš dabar noriu iš • 
tarptautinės kuopos persi
kelti į lietuvių kuopą, bet ’ 
anos kuopos organizatorius 
nenori išduoti persikėlimą. 
Ką aš turiu daryti ir kur : 
kreiptis ?

Skaitytojas.
Jei nesusikalbate su tarp

tautinės kuopos organizato
rium, tai kreipkitės pas sek
cijos organizatorių. Nuro- : 
dykite priežastį, kodėl jūs 
norėtumėte priklausyti prie 
lietuvių kuopos. Tikimės, - 
jog jūs nesunkiai gausite 
persikėlimą.

Bet būna ir tokių atsiti- • 
kimų, kad hiarys esti labai - 
reikalingas ir tinkamas 
tarptautinėje kuopoje, tada .

į T

atsitikime.kanadiečius!
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Puslapis Trečias

Prastas Darbas 
Daro Gėdą

Paėmiau “Tėvynės” No. 
7, kuris taikomas minėji
mui 20 metų sukakties Lie
tuvos nepriklausomybės. Iš 
leidėjų pusės, matyt, steng
tasi padaryti gražią laidą. 
Sudėta daug paveikslų ir 
raštai taikomi aukščiau mi
nėtam tikslui. Ale atspaus
dinta taip, kad verčia gai
lėtis sugadintos popieros. 
Laikraštis pilkas, taškuotas 
kaip iš dumblo ištrauktas. 
Žiūrint Į atvaizdas, net ir 
gerai žinomus žmones sun
ku pažinti.

Leidėjai, dėdami didelius 
kaštus tai laidai, turėjo rū
pintis, kad ir spauda būtų 
geresnė. Reikėjo susirasti 
tinkamesnę spaustuvę. Tik
rai gėda išleisti į visuome
nę taip spausdinant suga
dintą laikraštį. Abelnai, 
“Tėvynės” spauda visuomet 
būna labai neaiški. Nežinia, 
kodėl leidėjai nekreipia į tai 
atydos?

Apie “Laisvės” atliktus 
t spaudos darbus patys nekal

bėsime, nes būtų neetiška 
patiem savo darbais di
džiuotis. Velyk paduosime 
skaitytojam vieno žymaus 
Waterburio lietuvių veikė
jo laiškelį, kur reiškiamas 
pasitenkinimas “Laisvės” 
atliktais darbais. Štai ką jis 
sako:

“Gerbiamieji Draugai: 
Pranešu jums, kad mes ga
vome L. P. P. Kliubo kon
stitucijos bilą. Bilą bus už
mokėta taip greitai, kaip 
įvyks Kliubo susirinkimas, 
kuriame bus priduota bila 

i už konstitucijas (Jau užmo-
* kėta bila. — P. B.).

“Darbas atlikta labai 
puikiai ir, aš manau, visi 
kliubo nariai bus užsiganė
dinę ... Su draugiškais lin
kėjimais. J. Svinkūnas”

Tai rezultatai “Laisvės” 
moderniškos mašinerijos ir 
gerai lavintų darbininkų. 
Netik gerai, bet ir greitai 
spaudos darbai yra atlieka
mi “Laisvės” spaustuvėje.

Jau ne kartą minėjome, 
kad “Laisvė” pirko vėliau
sio ištobulinimo naują In- 
tertype (raidžių rinkimo) 
mašiną. Dabar “Laisvė” tu
ri tris raidžių rinkimo ma
šinas. Taipgi įsigijome 

j, • daug ir įvairių raidžių. To
dėl “Laisvė” gauna puikių 
komplimentų už gražų-atli
kimą spaudos darbų.

Mašinų išmokėjimui šį 
kartą aukojo draugai:

Antanas ir Agnes Jure
vičiai, Newark, N. J. $5.00; 
ALDLD 200 kp. Hillside, 
N. J. $3.00; Jonas Bublis, 
Barre Plains, Mass. $2.00; 
Cibulskiai, Brooklyn, N. Y. 
$2.00; J. ir M. Svinkūnai, 
Waterbury, Conn. $2.00; 
Augustas Hintza, Brooklyn, 
N. Y. $2.00 ir B. Shlaves, 

( Bronx, N. Y. $1.50.
♦ Po $1.00 aukojo sekanti 

draugai: A. Laužaitis, 
Brooklyn, N. Y.; V. Paukš
tys, Richmond Hill, N. Y., 
Bieliauskienė, Richpiond, 
Hill, N. Y., V. Keturvytie- 
nė, Elizabeth, N. J., Anta
nas Navikauskas (Novo- 
kus), New Canaan, Conn.; 
J. Gabal, Bloomfield, N. J.; 
G. Švedas, Rochester, N. Y.; 
J. Shukis, S. Boston, Mass., 
ir Capt. Charles Savišky, 
Tacoma, Wash.

Po 50c: W. M. Muskus, 
Burlington, N. J.; W. Mur- 
phy, Oregon City, Oregon;

J. Naujokaitis, So. Boston, 
Mass.; drg. Vilkauskas, Na
shua, N. H., ir J. Dudutis, 
Bronx, N. Y.

Stambus puoštelis gražių 
dovanų. Kai kurie iš drau
gų, kaip matome, išmetė ir 
ytin stambių aukų. Tai la
bai gražus dalykas, puikus 
supratimas savo įstaigos 
palaikymo reikalo ir gilus 
įvertinimas apšvietos darbo. 
Linkime, kad ir kiti dien
raščio skaitytojai pasektų 
tuos draugus, kurių vardai 
aukščiau atžymėti.

P. Buknys.

Binghamton, N. Y.
Dzl Lietuvos Nepriklausomybės 

Minėjimai
Šio miesto lietuviai Lietuvos 

Nepriklausomybei minėti turė
jo šiemet net du susirinkimu: 
vieną suruošė katalikai ir tau
tininkai, o kitą—Amerikos Lie
tuvių Kongreso skyrius, į kurį 
priklauso 7 progresyvės organi
zacijos.

Pirmas susirinkimas įvyko 
vasario 11 d., Woodrow Wilson 
mokyklos auditorijoj. Čia bu
vo pasakytos kalbos ir duota 
koncertinė programa. Kalbėjo 
kun. Skrypka, Lietuvos konsu
las Budrys, dr. Breivis ir, vie
ton negalėjusio atvykti miesto 
majoro, miesto tarybos narys 
(italų tautybės). Platus kal
bų atžymėjimas, manau, neturi 
didelės svarbos,—dėlto ir nera
šysiu. žymėtina tik kai kurie 
pasakyti argumentai. Skrypka 
ir Budrys pasakė, jog Lietuva 
smarkiai progresuoja: nutiesusi 
daug kelių, pastačiusi daug til
tų ir tt. Nė vienas betgi ne
pasakė kiek kalėjimų padaugin
ta, kiek kalinių prigrūsta į 
juos, ir už ką. O kalėjimų ir 
kalinių skaitlius daug didesnis, 
negu caro laikais. Kalina lie
tuvius jau nebe “niekadėjai ru
sai”, bet patys “broliai lietu
viai”. Ir ne tik kalina—ir šau
do, ir mirties dujomis troškina.

Naje, tie du kalbėtojai pasa
kė, kad Lietuvoj pridygo tiek 
mokyklų, kiek grybų po lietaus. 
Grybus Lietuva jau eksportuoja 
Amerikon, — ar ir mokyklas 
taip pat pradės eksportuot, jei 
jų daugis yra toks, kaip gry
bų? 

t
Dr. Breivis pasakė, kad Lie

tuvos didžiūnija nelinkstanti 
lietuvybėn. Juose lenkizmas yra 
įsigyvenęs, kaip koks kirminas, 
ir jie tarpusavyj kalbasi lenkiš
kai. Kaipo faktą, jis suminėjo 
karinipkus, besikalbančius su 
savo “damomis” lenkiškai, ši
tas dr. Breivio faktas nusako, 
jog lietuvybės kilimui ko tai 
trūksta. O tą trūkumą palai
ko didžiūnija.

Progoje norisi prisiminti, 
kad ir Lietuvą atstovaująs kon
sulas Budrys vartoja lietuvių 
kalbą gan prastai, o kalbėtojas 
iš jo dar blogesnis—nesugeba 
sakinių surišti, nei tinkamų žo
džių susigriebti. Ir iš to aišku, 
kad Lietuvos vyriausybei nerū
pi į reikiamas vietas statyti 
žmones turinčius gabumus, o 
tik rūpi, kad jie būtų savos 
“idėjos”. O “saviškiuose” ga
bių žmonių, matyt, trūksta.

Rengėjų noran, manau, ne
pataikė kalbėti ir miesto tary
bos narys. Jis pasidžiaugė, kad 
jo tėvai atvykę iš Italijos ir gy
vena demokratinėj šalyj, Ame
rikoj. Jis pasisakė nepritariąs 
Mussolinio įsibriovimui į Eth- 
iopiją, ir Japonijos lindimui į 
Chiniją; jis stojąs už demokra
tiją. O prakalbų rengėjai, ži
noma, stoja už smetoninę dikta
tūrą.

Antras Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimo susirinkimas 
įvyko vasario 12 d. Lietuvių 
Svetainėje, čia kalbėjo advoka

tas Bernard Chernin (buvęs 
pereitą vasarą Lietuvoj). Jis 
aiškiai pasisakė prieš fašistines 
diktatūras, nuoširdžiai užgyrė 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
žygius padėti Lietuvos žmo
nėms atsteigti demokratiją. Ki
tas kalbėtojas buvo jaunuolis 
Keistutis Michelsonas, iš Broo- 
klyno. Jis aiškia, nuosakia kal
ba išdėstė esamą pasaulyje ko
vą—reakcinių fašistinių jėgų iš 
vienos pusės, ir demokratijos 
šalininkų—iš kitos. Jis aiš
kiais faktais įrodė, kad lietuvių 
“tautos vadas” Smetona nėra 
tautos vadas, linkįs Lietuvai 
gero, bet yra Lietuvos pardavi- 
kas, norėjęs įtupdyti į Lietuvos 
karališkąjį sostą vokiečiu kil
mės did ponį Urachą.

Publika labai pasitenkino Mi- 
chelsono kalba, tais skaidriais 
įrodymais, kaip smetoninė val
džia engia Lietuvos gyventojus, 
atėmusi nuo jų visokias laisves. 
Publika sveikino kalbėtoją il
gais aplodismentais.

Koncertinėj programoj šiame 
susirinkime dalyvavo daininin
kas Stasys Vaineikis, pianistė 
Undrejūnaitė (jiedu dalyvavo 
ir pirmame susirinkime), gabus 
smuikininkas Samuel Spector 
ir jaunas dainininkas S. Tam- 
kevičius, svečias iš Brockton, 
Mass. Po programai buvo šo
kiai.

Kaip viename, taip ir kitame 
susirinkime dalyvavo skaitlinga 
publika. Daugelis dalyvavo net 
abiejuose susirinkimuose.

Vasario 13 d. buvo pramogė
lė jaunuolio Michelsono išleis
tuvėms. čia kalbėtojas atsikrei
pė į susirinkusius paremti nau
jai ruošiamą išleisti jaunuolių 
žurnalą “Voice”; ragino užsi
prenumeruoti. Ir pavyko jam 
gauti 14 prenumeratų. Puiku!

J.

Bridgeport, Conn.
Vasario 12 d. š. m. suloštas 

gražus teatras — 3-jų aktų 
juokinga komedija. Rengė L 
DS 74 kuopa. Visi aktoriai sa
vo roles nepaprastai gabiai at
liko. Publika turėjo tiek sau 
sveiko juoko, kad ji nepamirš 
ilgą laiką to teatro.

Lošimui pasibaigus, buvo šo
kiai prie geros lietuviškų mu
zikantų orkestros. Visi atsilan
kiusieji, kaip vietiniai, taip ir 
iš kitų apylinkės miestelių, tu
rėjo sau tikrą good time, ir 
tuo pačiu kartu parėmė pro- 
gresyVę organizaciją.

Vasario 13 d. šv. Jurgio 
Liet. Parap. Svetainėje buvo 
surengtas apvaikščiojimas 
20-ties metų Lietuvos neprigul- 
mybės.

Bet kas tą paminėjimą ren
gė, — sunku pasakyti. Garsi
nimuose skambėjo: “Rengia 
bendrai visi Bridgeporto lietu
viai,” bet tikrenybėje, lietuvių 
organizacijų niekas nekvietė 
dalyvaut tame mitinge. Pirmi
ninkavo karštas Smetonos val
džios užtarėjas, kuriam net ii' 
Smetonos kalėjimai rojum 
kvepia, kuriuose Lietuvos lais
vės kovotojai kankinami. •

Publikos prisirinko pilna 
svetainė; žinoma, didžiuma 
tokių,. kuriems atrodo, kad 
Lietuvoje viskas “O K”.

Vyriausiu kalbėtojum buvo 
iš N. Y., Lietuvos konsulato 
sekretorius Simutis. Iš viso bu
vo 5 kalbėtojai. Visų pirma 
pakviestas vietinis klebonas 
Kazlauskas pakalbėt, šis tik 
pareiškė, kad laisvė kiekvie
nam yra brangus turtas, kuris 
ją turi ir kuris jos trokšta įsi
gyt. Tiek pasakęs palinkėjo 
“viso labo” apvaikščiojimui. 
Iš to galima suprast, kad po
nas Remeikis, mitingo pirmi
ninkas, pats tą viską ap
vaikščiojo.

Antras kalbėjo kitas jaunas 
kunigas, šis pasakė: “Lietuvy
bė, tai katalikybė, ir kataliky
bė — lietuvybė.” Tai pasakęs, 
patikrino, kad jo mama jį 
taip mokino, ir pridūrė: “Te
gul ten jūsų Lietuvoje būna 
viskas gerai.”

Nevisados galima mamos 
mokinimais remtis. Juk katali
ku gali būt lenkas, kinietis, ja
ponas, juodveidis, bet kiti iš 
jų apie Lietuvą nė girdėt nėra 
girdėję. Kaip tad juose gali 
būt lietuvybė?

Paskiaus, dar du vietiniai 
kalbėtojai kalbėjo trumpai — 
Juozas Dulbis ir Antanas Tūs- 
ka. Mr. Tuskai galima suteikt 
kreditas už jo pareiškimją, nes 
jis kalbėjo trumpai, vaduoda
masis “alegorija” apie tūlą 
kalbėtoją ir kopūstų galvas, 
kaipo klausovus. Tas pareiš
kimas turbūt suteikė drąsos 
ponui Simučiui plūst Sovietų 
Sąjungos valdžią, prilyginant 
ją prie žiauriausių tironų. Ly
giai ir visus susipratusius lie
tuvius išvadino išgamomis. Pu
blika džiaugėsi kalbėtojui 
esant aukšto stuomens vyru, 
bet jo protas matosi kaip di- 
nosaro — ne galvoj, bet nuga
roje.

Jis nupasakojo: “Rusijoje 
tūkstančiais badu miršta, ne
turi kuo apsirengti.” Valdžia 
atimanti iš ūkininkų viską, 
jiems nieko nepalikdama; o 
jeigu kuris pasipriešinąs, tai 
sušaudoma. Plūdo kiek galėjo, 
ant galo pasakė: “nuo maro, 
bado, ugnies ir komunistų — 
išgelbėk Viešpatie.”

O visgi dėlto pasakė ir tei
sybės. O ką ? Nagi, ponas Si
mutis pasakė: “negelbėkit Lie
tuvos polit. kalinius, nes jūs 
nepajiegsite, kadangi Lietuvos 
kalėjimuose pusė tautos su
grusta.”

Tokią kalbą girdint, publika 
nulydėjo aplodismentais. Iš 
tikrųjų “kopūstų galvos.” To 
mitingo tūzai nepajėgė nei 
tiek protaut, kad jeigu ne So
vietų Rusija, ar būtų Lietuva 
nepriklausoma? Tegul ir šian
dien Vokietija sužinotų, kad 
Rusijos liaudies valdžia nesikiš 
į Vokieti jos-Li etų vos tarpą, — 
kaip ilgai Lietuvos nepriklau
somybė egzistuotų? Tokie kal- 

jbėtojai kanda tą, ant kurio 
pečių sėdi...

Vėliau buvo rinktos aukos. 
Interesinga tas, kad iš kelių 
šimtų publikos surinko vos 
$14. Veikiausiai apsišvietusius 
lietuvius, kokių jie pažvalgų 
nebūtų, paveikė tas jo pareiš
kimas, kad aukos bus pasiųs
tos Lietuvos fašistams gink
lams pirkt. O ką jie darys tais 
ginklais? Nagi, šaudys tuos, 
kurie kovoja už Lietuvos ne
priklausomybę, kurie trokšta 
savo brangios tėvynės liau
džiai laisvės ir gerovės.

Tai taip apvaikščiota Lie
tuvos 20 metinės nepriklauso
mybės sukaktuvės. Bet kad 
Vilnių atgaut, kad vokiečių 
naziai dažnai puola Lietuvą— 
nei žodelio! “Išgama.”

Vasario 9 d. ALDLD 63 kp. 
turėjo prakalbas. Kalbėtojum 
buvo drg. M. Guoba iš Kana
dos, kuris dabartiniu, laiku 
lankosi Jungtinėse Valstijose 
laikraščio “Liaudies Balso” 
reikalais.

Kaip girdėjau, drg. Guoba 
turėjo neblogas pasekmes ga
vime naujų skaitytojų “Liau
dies Balsui” Bridgeporto lie
tuviuose.

Pirmiausiai drg. Guoba kal
bėjo laikraščio reikalais, bū
tent: apie jo reikalingumą 
Kanados lietuviams, ir kaip 
tas laikraštis buvo pradėtas 
leist labai primityvišku būdu 
ir turėdamas tik keletą desėt- 
kų prenumeratorių. Bet per 
draugų didelį pasišventimą, 
jau šiandien turi suvirš 2000 
skaitytojų.

Drg. Guoba daug įspūdžių 
pasakė iš lietuvių veikimo Ka
nadoje. Įdomu yra tas, kad 
ten yra lietuvių tik apie 10,- 
000, tačiau didelė didžiuma jų 
yra pažangiųjų eilėse. Tas pri
duoda gero ūpo ir kitų šalių 
lietuviams darbininkams klasi
nėje kovoje, žodžiu sakant, 
publikai labai patiko jo kal
ba.

Buvo rinktos aukos lėšoms pa
dengi. J. J. Mockaitis aukojo 
$1; po 50c: B. Bartkevičius,

M. Bakūnas, ^T. Valinčius, M. 
Valatkienė, J. Jasevičius; po 
25c: Valinčiūnienė, J. Bacevi
čius, Baltrėnienė, M. Arison, 
O. Arisonienė, V. Žukauskas, 
J. Pilipavičius, S. S. Tamošiū
nas, A. Jocis ir A. Katinas. Vi
so su smulkiais $7.20. Nuo lė
šų likusieji pinigai paaukauta 
laikraščiui “Liaudies Balsui.”

Visiems aukavusiems širdin
gai ačiū. M. Arison.

Montello, Mass
PUIKIAI PAVYKO

Puikiai pavyko paminėjimas 
Lietuvos nepriklausomybės 20 
metų sukaktuvių, kurį suren
gė Amerikos Lietuvių Kongre
so vietinis skyrius. Minėjimas 
įvyko vasario 13 d., Lietuvių 
Tautiško Namo svetainėj. Kal
bėjo “Keleivio” redaktorius S. 
Michelsonas iš So. Bostono. Jo 
kalbos išklausyti susirinko apie 
250 žmonių. Būtų suėję gal ir 
daugiau, bet tą vakarą buvo la
bai lietingas oras.

Kalbėtojas faktais nurodinė-1 
jo, kaip Lietuvos , smetoniniai 
fašistai, varžydami demokrati
ją, kimšdami į kalėjimus komu
nistus ir socialistus, patys su
smuko ekonominiai.

Po prakalbai buvo daug 
klausimų, kuriuos 
gerai atsakinėjo.
platinta 
parduota 
veikslais 
ūkininkų

Priimta rezoliucija, reikalau- i 
jant demokratijos Lietuvoje.

Padengimui lėšų aukų surink
ta virš keturiolikos dolerių.

Buvo garsinta, kad bus ir 
koncertinė programa, bet ne
pribuvo iš So. Bostono daini
ninkai. Publika tuomi liko su- 
vilta. Rengimo komitetas už 
tai atsiprašo.

literatūros 
atviručių, 

iš Lietuvos 
kovų 1936

kalbėtojas 
Nemažai iš- 

ir daug 
su pa-

Suvalkijos 
metais. i

Patiko Nelaimė Mūsų, Draugus 
Vasario 5 d. vakare Adolfą 

Jucių einant nuo stoties namo 
parmušė automobilius ir nesto
jęs pabėgo. Mačiusieji nelaimę 
tuojaus jį pasivijo. Nukentėjęs 
tuojaus buvo nugabentas pas 
Dr. Budreckį, kuris suteikė jam 
pirmą pagelbą. Yra lengvai su
žeista koja.

Vasario 9 iš ryto Kaziui 
Ustupui važiuojant su kitais 
darbininkais į darbą, eksplio- 
davo automobilio šėnis ir apsi
vertė. Tik draugę Dambraus-' 
kaitę sunkiau sužeidė. Patį au
tomobilių daug apgadino. Tik 
tie, kurie turėjo automobilių 
nelaimę, atjaučia, koki d. K. 
Ustupas turi nesmagumą.

Sunkiai Serga
Buvęs “Laisvės” skaitytojas 

Antanas Puodžiūnas jau nuo 
senai kenčia didelį akies skau
dėjimą. Neteko nei 
sveikatos. Dabar 
Middleboro ligoninę, 
ris ir dvi dukterys 
dideliam nuliūdime.

dantų, nei 
išvežtas į 
Jo mote- 

yra labai

Kazys Januška jau keli me
tai, kaip sunkiai serga. Ant 
daktarų jau išbaigė visus pi
nigus. Pagijimui vilties nesi
mato. Tuomi nuliūdus jo mo
teris ir duktė.

Laidotuvės.
jau buvo rašyta, 

ežere bečiu- 
Malakausko 
jaunuoliai,

“Laisvėje 
kad J., Malakausko 
žinėdami prigėrė 
sūnus ir kiti du 
broliai Kinsellai.

Prigėrusių jaunuolių laidotu
vės įvyko vasario 10 su bažny
tinėmis apeigomis. J. Malakaus- 
kučio kūną laidojant, kun. 
švagždys pasakė atsisveikinimo 
prakalbą, prisimindamas, kad 
velionis patsai save negalįs iš
sipirkti, ir kad turi būt išpirk
tu. Kurie girdėjo, sako: “Ne
žinia, kam velionis buvo par
duotas ir nuo ko jį reikia iš
pirkti ?” šalna.

ALYTUS
šią žiemą jaučiamas butų 

trūkumas, netik pačiam mieste, 
bet ir užmiesčiuose. Be to, ir 
kuras šią žiemą žymiai bran
gesnis ir sunkiau gauti jo pirk-' 
ti, negu praeitomis žiemomis.

KOMEDIJA ‘PUSSESERE SALOMĖJA’
Ruošia Lietuvių Darbininkų Susivienijimo Trečias Apskritys 

Vaidins Lietuvių Liaudies Teatras iš Brooklyn© 
po vadovyste Amelijos Jeskevičiutės

šeštadienį

VASARIO

February
Pradžia 7:30 vai. vakaro

O. Ašmenskaitč
Elenutės rolėje

PUIKI RUSŲ ORKESTRĄ
GRIEŠ ŠOKIAMS

Šv. Jurgio Svetainėje
180 New York Avenue Newark, N. J

Įžanga 50 centų. Vien tik šokiams 25 centai

Ji yra

Ši puiki komedija yra 
laimėjusi Meno Sąjungos 
veikalų rašymo konteste 
pirmą premiją, 
naujai parašyta vieno žy
maus literato, gyvenančio 
Kanadoje. Komedija per
dėm, turi savyje sveiko, 
pamokinančio juoko. Jos 
turinys pritaikintas prie 
dabartinio moderniško 
šios šalies ir Kanados lie
tuvių darbininkų gyveni
mo.

Ją mokina mokytoja 
Amelija Jeskevičiutė, ir 
vaidintojai surinkti vieni 
iš tinkamiausių savo rolė-
se, kaip tai: P. Grabaus- • N. Pakalniškis 
kas, Motiejaus rolėje; P. Petro rolėje
Taras, tėvo rolėje; N. Pakalniškis, Petro rolėje; O. Aš- 
menskaitė, Elenutės rolėje, O. Daugėlienė, motinos rolėje 
ir J. Visockis, Juozo rolėje.

Užkviečia visus LDS 3-čio Apskr. Komitetas.

PASARGA
NEBŪK AVELĖ

Nesiduok ir neklausyk, 
kad neapkirptų tavęs. Ne- 
kurie pardavėjai jums gali 
siūlyt kitas mostis į vietą 

' tikrųjų, užtai kad jie tun 
didesni uždarbi ir tokiu bū
du jie nepaiso, kaip jums 
gelbės, bile tik parduot.

Atsiminkit, kad tik viena 
Deksnio Galinga Mostis 
yra: nekreipk domės nei i 
jokius kitus siūlijimus. Sąži

ningas pardavėjas, visados rekomenduos Deksnio Galingą Most}. Deksnio 
Galinga Mostis turi savyje galingą šilumą-šildydama kaipo saulės spindu
liais savo galybe sunkiasi per odą į gyslas ir dirbasi j kraują; tai tokiu 
būdu išskirsto kraują ir išvaro lauk visokius skaudėjimus, kaip tai: REUMA
TIZMĄ, RANKŲ, KOJŲ, NUGAROS skaudėjimą, ŠALTĮ, NUVARGIMĄ, 
ATŠALUSI KRAUJA, NUTIRPIMĄ RANKŲ, KOJŲ, SUSTINGUSIUS 
MUSKULUS, NYKSTELĖJIMĄ, ir kitus sausus skaudėjimus, tik ne ronas. 

Aplaikom daug skirtingų laiškų iš skirtingų pasaulio kraštų nuo žmonių, 
kuriems pagelbėjo, ir tau, broli ar sesere, pagelbės kaip ir aniems.

Deksnio Galinga Mostis tūkstančiams pagelbėjo, GARANTUOJAM pa
sekmes nuo minėtų skaudėjimų arba pinigus grąžinant. Jeigu tamsta įver
tini savo sveikatą ir ją brangini, tai tuojaus reikalauk Deksnio Galingos 
Mosties, klausk taip: DEKEN’S OINTMENT, tai tik tada aplaikysi tikrąją 
gyduolę, ir neklausyk nei jokių kitų pasiūlymų, reikalauk tik DEKEN’S 
OINTMENT. Kaina 75 centai, $1.50 ir $3.00. Parsiduoda aptiekose, krau
tuvėse ir per agentus. O jeigu negalėtumėt gauti savo mieste, tai reika- 
laukite tiesiog iš laboratorijos minėtu antrašu: DEKEN’S OINTMENT CO., 
P. O. Rox 352, Hartford, Čonn., U. S. A.

“LAISVES”

Sekantis didelis parengimas bus

“Laisvės” Konvencijinis Banketas
Įvyks Balandžio 3 April

Gera Vakarienė ir Puiki Programa
Šis banketas bus

GRAND PARADISE SALĖJE
318 Grand St. -Brooklyn, N. Y.

Banketo bilietai jau gatavi ir išdalinti platinimui. 
Prašome iš anksto įsigyti Banketo bilietą.

ĮŽANGA $1.25 ASMENIUI



Poslapis Ketvirtai “LAISVE” ' Ketvirt, Vasario 24, 1938

Trumpai Kalbant
Aną vakarą užeinu į kliubą, 

376 Broadway. Vadinamoj 
“holėj ” pribarstyta krūvos troc- 
kistinių lapelių, šaukiančių į 
tūlą mitingą, kui’ kalbės kažin 
koks Terrence Phelan.

Business, Business, 
Business...

kaimas dar nežinojo. O ateiti- 
n i n kėliai (moksleivių-klerikalų 
organizacija) puolėsi į šiltas 
valdiškas vietas.

376 Broadway yra lietuvių 
įstaiga. Čia randasi Amerikos 
Lietuvių Piliečių Kliubas su vi
som mūsų organizacijom ir 
Stepono Dariaus legiono postas. 
Be abejo, tuos lapelius pabė
rė čia lietuviškas trockistinis 
brudas — į vidų jis įžengt ne
drįso. Bet mes tą brudą vis- 
tiek maždaug žinom.

Mūsų Jaunutis jau dabar tu
rėtų raudonuoti. Tik “Darbi
ninkas” ir Jaunutis “Laisvėje” 
išgarbino p. Tobin, kuomet jis 
tapo išrinktu į Bostono majo
rus. Į trumpą pastabą tuo rei
kalu drg. Jaunutis prirašė il
giausią polemiką. Už visą tai 
jis gavo gerą nuo draugų “pir
tį.” Ir mūsų pastaba buvo vie
toje. , Majoras jau dabar pa- 
simojęs uždaryti dvi ligonines, 
paskyręs tikrai netikusių žmo
nių ir tt. žmonės nepatenkinti, 

’ net Kom. Partija kelia balsą. *

Visuomenės fondas (Commu
nity Fund) Bostone vasario 3 
d. pasiekė $2,776,000. Dar 
rimą surinkti $1,724,000.

no-

ne- 
aiš-

Vasario 13 d., So. Bostono 
lietuviai apvaikščiojo Lietuvos 
nepriklausomybės 20 metų su
kaktuves (apie tai, manau, pa
rašys kitas korespondentas).

Kad pakenkti šitam bendram 
lietuvių darbui, kunigai, per sa
vo federaciją, tą pačią dieną ir
gi “minėjo”' šitas sukaktuves. 
Bet tas jų “apvaikščiojimas” 
išėjo tik pigus jomarkas, kuni
gų pasipinigavimas.

štai, kaip tas jomarkas ėjo: 
(cituoju “D-ką”) :

“Vas. 13 d., per visas šv. Mi
šias, kurių bus penkerios, Šv. 
Petro bažnyčioje, parapijiečiai, 
svečiai ir 10 draugijų “in cor- 
pore” eis prie Šv. Komunijos. 
Išpažintį jie bus atlikę iš vaka
ro.” Tai. yra biznis, ar ne?

“Po 9.30 šv. mišių profesiona
lai turės bendrus pusryčius, va
dovybėje Dr. Landžiaus ir Ste
pono Dariaus Posto Auxiliary 
(rėmėjų). (Dr. Landžius Ste
po Dariauš legionierių posto ko- 
mandierius. Nors legionieriai 
sakosi ne politikuoją, bet Lan
džius juos nusitempė į katalikų 
jomarką.—J. K. P.). Profesi
onalai ir kolegistai-ės šio minė
jimo reikalais gali kreiptis: Dr. 
J. C. Seimour, M. D., 534 
Broadway, S. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 2712.” Irgi 
biznis!

Dauguma atsižymėjusių sa
vanorių, kaipo ūkininkų judėji
mo dalyviai, fašistų jau sušau
dyti. Kiti pūdomi kalėjimuose. 
Bet laisvės jiems šitam “minė
jime” nereikalauja. Kalbėtojai 
čia išreiškė pasitenkinimą esa
ma Lietuvoj valdžia, tik parei
kalavo, kad klerikalams būtų 
pavestos visos mokyklos ir jau
nuomenės auklėjimas.

Tamsybėje laikomi žnjonės—pa
klusnesni, prietaringesni, dievo- 
baimingesni.. O monarchinei 
bažnyčiai, kaip ir valstybei tos 
rūšies, tik tokių žmonių ir rei
kia.

Bet mokslas žengė ir tebežen
gia pirmyn. Nesustabdė jo nei 
mokslininkų deginimas ant lau- 

Mokslas paėmė viršų. Moks- 
nugalėjo bažnyčią. Bažnyčia 
valiai reformavosi, keitė sa- 
taktiką, prisitaikė prie ap-

Mes Reikalaujam!
So. Bostono lietuvių masi

niam mitinge, vasario 13 d., 
1938 m., Lietuvių Svetainėj, 
kampas E ir Silver Sts., vien
balsiai priimta ši

REZOLIUCIJA:

zų. 
las
PO 
vo
linkybių.

Štai ištrauka iš “Darbininko”.
“Popiežius Pijus XI yra pir

mas Popiežius, .kuris vartoja 
automobilių; pirmas Popiežius, 
kuris kalbėjo per radio; pirmas 
nuo 1870 m., kuris buvo išvy
kęs iš Vatikano”.

Ir mes pridėsim: pirmas po
piežius, kuris buvusią savo auk
lę moterį apgyvendino Vatika
ne, ir dakaršino iki mirties.

Bet visa tai, kaip toli, kaip 
toli nuo Kristaus, kurio vieti
ninku būk tai popiežius esąs.

Kardas Galingesnis už 
Spaudą

WORCESTER, MASS
Reikale T. D. A. 13 Kuopos
Sausio 25 dieną, pasibaigus 

Draugijų Atstovų Komiteto ta
rimams, buvo apkalbėta toli
mesnis gyvavimas TDA. 13 kp., 
kuri per 1937 metus kaip ir ne
gyva vo. Kaip liudija užrašų 
knyga, tai paskutinis susirinki
mas laikytas gruodžio mėnesyj, 
1936 m., o finansinė atskaita 
suvesta geg. mėn., tais pačiais 
metais.

Po rimto ir draugiško apkal
bėjimo, nutarta atgaivinti TDA 
13 kuopą ir visi dalyviai to su
sirinkimo pridavė vardus, žadė
dami būti nariais. Surašyta ro
dos 13 asmenų. Išrinktas kuo
pos komitetas iš šių draugų:' 
pirmininku išrinktas D. G. Ju
stus, sekretorium D. Lukienė, 
prot. sekr. Mozurkienė, iždin. 
P. Butkevičius.

Likusi jo žmona, sūnus Juo
zas ir dukrelė Ethel, — liūdi 
netekę savo mylimiausio drau
go, pavyzdingo tėvo, šeimos 
geriausio maitinto j atis. Taipgi 
jie reiškia didžiausią padėką 
giminėms, draugams, pažįsta
miems ir visiems, kurie aplan
kėte velionį ir palydėjote į 
amžinastį. O ypatingai jaunuo
liui Vito Baziliatiskui, medici
nos studentui, kuris pasakė 
ant kapo tinkamą prakalbėlę.

Ilsėkis, brangus drauge, šal
toje žemelėje, kuris taip dar 
anksti mus, tavo draugus, pa
likai. G. A. Jamison.

Hankow. — Vyriausias 
Chinijos armijų komandie- 
rius Chiang-Kai-shek tvir
tina, kad chinai, galų gale, 
apsigins nuo japonų. Jis sa
ko, jog priešai iki šiol už
ėmė tik septintų dalį Chini
jos žemės, septynias iš dvi
dešimt šešių Chinijos pro
vincijų. Bet juo toliau japo
nai įlenda Chinijon, tuo di
desnės gyventojų minios iš
stoja kovon prieš juos.

Prašome Isitemy ti
7 Mainieriai Išgelbėti iš 

Užtvinusios Kasyklos
Janesville, Pa. — Vienas 

angliškasis, Paul Kuritz pri
gėrė, o" septyni jo draugai 
tapo išgelbėti iš vandeniu 

Nutarta, kad mokesčius visi | užpludusios Lehigh Valley 
užsimokėtų sekančiame susirin-1 kasyklos, 500 pėdų gilumoj.

Dienraščio “Laisves” naudai 
didieji piknikai įvyks sekamo
mis dienomis:

Gegužės (May) 29-tą
Baltimore, Md.

Kad vienas asmuo visko 
gali aprėpti — tai visiems 
ku, kaip diena. Darbas gerai į dose dalyvauja parapijiečiai, al- 
eina tik tuomet, kuomet jis pa
sidalinamas į

Pora mūsų 
simoję gauti 
Pradžia buvo
gai. Iš dviejų špaltų skelbimų 
paliko vos pora. O kartą vie
nas draugas susirinkime viešai 
pasigyrė, kad jis gavęs iš J. J. 
Fox skelbimą net už $150. Tai 
buvo ... tik pasigyrimas. Bet 
kam to?

11 vai. ryt., padėkos pamal-

daugesnį rankų, 
draugų buvo pa- 
“Laisvei” biznio.
gra^i, bet neil-

Kaip sau, draugai, nenorit. 
Anot drg. Musteikos—pas mus 
yra dar daug vaikiškumo, t. y., 
esame suaugę vaikai. Daugelį 
dalykų mes užsimojame, garsiai 
šaukiame, giriamės dar darbo 
nepradėję, o pradėję, žiūrėk, 
metame nedavedę iki galo. At
rodo, kad mum, kaip tiem vai
kam žaisliukai—greit pabosta.

Taip buvo su vaikų mokyklė
le, taip yra su daugeliu dalykų.

išleido gerą 
“Governor 

The People 
surinkti visi

reakcionieriški 
Pamfletas plati- 
Tik reikia jį ge-

Komunistų Partija Massa
chusetts valstijoj 
pamfletą, vardu: 
Hurley Has Let 
Down!” Pamflete 
gubernatoriaus 
pasimojimai. 
Hamas veltui,
rai išplatinti, kad jis pasiektų 
Kiioplačiausias minias.

Deja! Mes gaunamą litera
tūrą labai prastai platinam — 
lieka jos glėbiais kliubo salėje 
it paskui sunaudojama pečiui 
prakurti. 
s*

Galima būtų pamanyti, kad| 
dauguma mūsų draugų nemoka 
literatūros platinti. Kiti gal 
nedrįsta, bijosi.

Bet bijoti, ar nędrįsti—nėra 
ko. Geras komunistas nesibijo 
pasisakyti, kur reikia, kad jis 
komunistas, žinoma, Partijos 
vardu nereikia afišuotis ir tą 
Vardą demonstruoti, kur nerei
kia. Neapgalvotas afišavimasis 
dkžnai gali pakenkti ir pačiam, 
ir draugams.

Literatūros gi, kur einam ar 
važiuojam — turėkim pilnus ki- 
Šenius ir platinkim ją prie .kiek
vienos progos.

JMūrza Neglošto.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

umnai ir valdybos 25 draugijų. 
Išeinant bus imami atstovų pa
veikslai, taip pat ir po 9:30 vai. 
mišių”. Gražus biznis!

“2 vai. p. p., Municipal Salė
je‘virš minėti žmonės ir drau

gijos dalyvauja Jubiliejaus pui
kiame koncerte. Įėjimas nemo
kamas. Viduje bus visi nufoto
grafuoti.” Neprastas biznis! 
Čia surinkta su virš $80.

“Prašome visų gražiai lietu
viškai pasipuošti. Labai prašo
me vaikučius papuošti ir atsiųs
ti juos į vaikų Jubiliejines pa
maldas 8:30 vai. ryt., Lietuvių 
Šv. Petro bažnyčion.” Biznis.

“Įsigykite Jubiliejaus apvaik- 
ščiojimo programos knygelę”. 
Ir dar koks biznis!

“Lietuviškų spalvų ir progra
mą galima gauti bažnytinėje 
svet., klebonijoje ir “Darbinin
ke” nuo vas. 11 d.” Biznio pa
daryta gražaus.

“Reikia tik melstis, kad būtų 
geras oras. Kitas viskas pri
rengta. Visi eikime į Jubilie
jaus iškilmes”. Biznis!

Ir taip mūsų kunigėliai “mi
nėjo” Lietuvą. Minėjo Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktuves, 
nors tai Lietuvos nepriklauso
mybei visą laiką buvo priešingi. 
Jie koliojo tuos (socialistus),; 
kurie siekė Lietuvai nepriklau-; 
somybės Jr laisvės. Ne tik ko-: 
liojo ; jie įskundinėdavo caro1 
valdžiai ir per tuos skundus ne 
vienas anų laikų kovotojų rado 
kapus Sibire ar supelėjusiuose 
kazematuose. Jie noriai 
šino “kramolą”.ir kun. J. 

| kaitis už tai caro Mikės 
apdovanotas medaliais.

Dar tam pačiam “Darbinin
ke” kun. Urbonavičius skelbia 
šitokį nonsensą:

“Mums be galo malonu pri
siminti, kad pirmieji didvyriai-- 
savanoriai susidarė iš katalikiš
kos jaunuomenės Ateitininkų ir 
Pavasarininkų. Jie liejo krau
ją ne veltui. Lietuva liko ne
priklausoma. Bet jie ne tik už 
nepriklausomybę kovojo. Jie 
mirė ir už tėvynės laisvę. Taigi 
laisvė, taip brangiai katalikų 
nupirkta, ne privalo būti jiems 
paneigiama. Katalikų kraujas 
šaukiasi teisingumo”.

Nonsensas. Aš pats buvauį 
Lietuvos savanoris ir žinau ge-! 
riau už tave, kunige, kas pir-i 
mieji ėjo į savanorių eiles. Pa-i 
vasarininkų 1919 m. Lietuvės

mal-
Lau- 
buvo

jkime. Susirinkimams diena— 
ketvirtas antradienis kiekvieno 
mėnesio, vakarais. Todėl va
sario 22 d., vakare, pripuolė 
pirmas atgaivintos kuopos susi
rinkimas.

Tikslai ir uždaviniai Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo, manau, aiškinti nereikia. 
Daugiau ar mažiau,—mes juos 
žinome. Gi dalyvaudami minė
tos kuopos susirinkimuose dar 
daugiau sužinosime.

D. J., pirm.
Kuo Red.—Atleiskite, drau

gai, jog nesuspėta įtalpinti 
prieš susirinkimą.

Tarp išgelbėtų yra 01ėxa ir 
John Lavaraski (gal lietu
viai). Jiem pavyko rasti 
“skylė” aukščiau vandens.

Toj pačioj kasykloj 1891 
metais prigėrė 13 mainierių.

Maskva. — Čia tapo su
imtas Roman Biske, buvęs 
Amerikos ambasados tei
sių patarėjas, Sovietų pilie
tis. Kaltinimai prieš jį dar 
nepaskelbti. ;

panai-

Mes, Jungtinėse Valstijose 
gyvenantieji Lietuvos vaikai, 
susirinkę šių metų 13 vasario 
dieną paminėti Lietuvos Nepri
klausomybės 20 metų sukaktį ir 
konstatuodami faktus:

1. Kad dabar Lietuvą valdo 
viemi tautininkų partija;

2. Kad ši partija niekados 
neturėjo Lietuvos žmonių pri
tarimo ir jos įtaka netik neau
go, bet kas sykis ėjo vis men
kyn, ką parodo ir paskutiniojo 
Lietuvos Seimo rinkimai 1936 
metais, kuomet tautininkai pra
vedė vos tik 3 savo atstovus, ir 
tai ačiū tik katalikų paramai;

3. Kad šita partija paėmė 
valdžią į savo rankas banditiz
mo keliu, per ginkluotą užpuo
limą nakties laiku; ir

4. Kad iki šiol ji laikosi val
džioje tik karo stovio ir tero
ro pagalba,-

Nutarėm reikalauti:
1. Kad tuojaus būtų 

kintas karo stovis;
2. Kad tuojaus būtų paleisti 

iš kalėjimų visi demokratijos 
šalininkai, kurie nėra niekuo 
nusidėję nei valstybei, nei vi
suomenei, tik laikomi nelaisvėj 
dėl to, kad jie priešingi netei
sėtai tautininkų diktatūrai;

3. Kad tuojaus būtų sugrą
žinta Lietuvos žmonėms pilna 
žodžio, spaudos, susirinkimų ir 
organizacijų laisvė;

4. Kad tuojaus būtų paskelb
ti nauji Seimo rinkimai tokia 
pat tvarka, kaip buvo renkamas 
paskutinis Lietuvos Seimas 
1926 metais;

Ir, pagaliau, mes pareiškiam:
Pakol šitie mūsų reikalavi

mai nebus išpildyti, mes vesime 
savo kovą už Lietuvos žmonių 
laisvę toliau—vesime ją tol, kol 
dabartinė diktatūra nebus vi
siškai pašalinta.

Šalin fašizmas ir priespauda!
Lai gyvuoja laisva ir laimin

ga darbo žmonių Lietuva!
Mitingo prezidiumas:

W. Anesta, Pirm.
J. Krukonis,
J. Petruškevičius,
J. Virbickas,
P. Kubiliūnas, 

Užunaris.

Ką “Darbininkas” Sako Apie 
Popiežių?

So. Bostono “Darbininkas” 
popiežių Pijų XI vadina darbi
ninkų užtarėju. Bet tai didžiau
sias nonsensas. Dabartiniam 
popiežiui rūpi sukta buržuazinė 
diplomatija. Jis atgayo Vatika
no “valstybę”, derisi su Hitle
riu, kovoja komunizmą.. Darbo 
klases reikalais jam nėra kada 
rūpintis. .

Dabartinis popiežius—moder- 
'niškas popiežius. Tą visą, ką 
katalikų bažnyčia per ištisus 
šimtmečius smerkė ir prakeikė 
■kaipo velnio išmislą—šiandien 
popiežius naudojasi. Mokslas, 
progresas, kultūra — bažnyčiai 
buvo nepageidaujamos viešnios.

kaip bematai išnaikytu-

kam čia kardo ar pišta- 
Ar senai čia “Darbinin-

Tokia tema Cambridge lietu
vių parapijos svetainėj, vasario 
13 *d., įvyko debatai. Debatavo 
tūlas Steponas Bugnaitis ir Jo
nas Kumpa. Kalbėjo pora ku
nigų extra.

Norėta įrodyt, kas galingesnis 
priešui nugalėti: kardas, ar 
spauda. Bet spaudos galę “Dar
bininkas” jau patyrė. Per dau
gelį metų “Darb-.kas” šlykščiau
siai kovojo komunizmą. Bet vi
sa kova, kaip tas sakė, nuėjo 
šuniui ant uodegos. Ne tik ko
munistai neišnaikinti, bet diena 
iš dienos jų daugėja ir daugėja. 
Ot, kad taip galima būtų paim
ti kardą į rankas—tai tuos bes
tijas 
mėt.

Bet 
lieto?
kas” rašė:

“Krikščionybės istorija liudi
ja koks galingas yra ginklas 
Marijos rąžančius — senovėje 
Romos ciesoriai iššaukdavo le- 
gijonus kareivių, kurie užpul
davo nekaltus krikščionius ir 
juos išžudydavo. Mahometonai 
kalaviju vertė krikščionis į sa
vąsias klaidingas nuomones. 
Viduriniuose amžiuose Europos 
kunigaikščiai vedė atpuolusius 
nuo Bažnyčios krikščionis kovo
ti prieš Kristų ir jo tikrąją Baž
nyčią. Turkų vadas Šėlimas 
buvo paskelbęs pražūtį krikščio
nybei, gi Popiežius Pijus V pa
liepė žmonėms imti rožančių, ir 
turkų galybė buvo sutruškinta, 
ir visa Europa išgelbėta nuo 
barbarų vergijos. Ir tai pada
rė ne plieno ginklai, bet Mari
jos karolėliai (mano pabrauk
ta).

J. K. Patrimpas.

Pittsburgh, Pa
Amerikos Lyga Prieš Karą ir 

Fašizmą surengė dviejų valan
dų pikietą prieš Japonijos ga
mintus produktus. Susirinko 
gražus būrelis darbininkų, vy
rų ir moterų; daugiausia buvo 
moterys. Negaliu tikros skaitli
nės paduoti, nes pakaitomis pi- 
kietavome. Pikietas prasidėjo 
kaip 12.30' po piet, 206 Stan- 
wix St. Nuo visų tautų buvo 
būreliai pikietuotojų, bet nuo 
lietuvių tik vienas.

Draugai ir draugės, lietuviai! 
Argi 'mums dar nerūpi šitas 
svarbus darbas, kurį dirba 
Amerikos Lyga Prieš Karą ir 
Fašizmą, kad apgynus chinijos 
vaikučius, moteris ir vyrus nuo 
kraugerių japonų užpuolimo? 
Ar dar mums nėra aišku, kad 
žmogžudžiai fašistai griauna 
visą civilizaciją, — daužo na
mus, mokyklas ir visas įstai
gas?

Broliai ir seserys, lietuviai! 
Prisidėkime įprie to svarbaus ir 
garbingo darbo, o prisidėję, pa
dėsime atmušti kraugeriškus 
fašistų užpuolimus ant nekaltų 
darbininkų -ir jų šeimynų!

P. J. Martin.

Verona, N. J
Nelaukta Mirtis Draugo Abro

mavičiaus Nustebino Visus

Vasario 9 d. Mountain Side 
ligoninėj pasimirė draugas 
Juozas Abrams-Abromavičia.

Velionis Juozas buvo dar 
jaunas žmogus,, vos 45 metų 
amžiaus. Jis likosi palaidotas 
vasario 12 d., Glendale kapi
nėse, Bloomfield, N. J.

Velionis Juozas atvyko į šią 
šalį jaunutis (iš Kauno gub.), 
vos 17 metų turėdamas ir visą 
laiką dirbo (per 28 metus) 
pas Ferry Hats Co., Newarke, 
kaipo mašinistas - inžinierius. 
Prie jo, kaipo formano, dirbo 
daug ir lietuvių, kuriems jis 
stengėsi kuogeriausia padėti 
ir į darbus įstatyti.

Paliko dar gana jauną, bet 
liūdną žmoną, 20 metų sūnų 
Juozą, einantį aukštą mokyk
lą, ir dukrelę Ethel, 18.,. metų, 
užbaigusią vidurinę (High) 
mokyklą.

Velionis Abrams, kaipo ge
ras amatninkas, gražiai gyve
no su savo mylima , žmona ir 
vaikais Veronoj, ant gražaus 
kalno savo namelyje per 16 
metų.

Labai 
tuviams 
tydamas 
bo.

Buvo
per ilgus metus. Palaidotas be 
bažnytinių ceremonijų.

Velionis turėjo labai daug 
draugų, nes buvo nepaprastai 
geros širdies dink darbininkų. 
Už tad labai gausiai buvo lan
komas gražiam Colonial name, 
kur buvo pašarvotas.

Šimtai žmonių aplankė jį 
begulint amžinam atilsyj, vi
sam apkrautam aplinkui gyvo
mis rožėmis ir vainikais. Paly
dėtas >į amžinastį kelių šimtų 
nuliūdusių veidų ir gailesčio 
apimtų širdžių.

Velionis Juozas priklausė 
apart anglų apdraudos kelių 
kompanijų, taipgi ir Palangos 
Juzės draugijoj, Newarke, vie
noj iš didžiausių šioj apylinkėj 
progresyvių Ipašelpos draugijų, 
per 25 metus.

Šių žodžių rašėjas įrašė ir į 
Lietuvių'' Darb. Susivienijimą 
apie pustrečių metų atgal. Tai
gi, likusi jo šeima turės ir ma- 
terialės paramos -už velionio 
darbštumą *•

daug gero padarė Be
laike bedarbės, įsta- 
į darbus, kur jis dir-

“Laisvės” skaitytojas

Liepos (July) 3-čią
Maynard, Mass.

Liepos (July) 3-čią
Brooklyn, N. Y.

Rugsėjo (Sept.) 4-tą
Philadelphia, Pa.

Prašome minėtų miestų or
ganizacijų nieko tom dienom 
nerengti ir jų narius kviečiame 
dalyvaut “Laisvės” piknikuose.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS CAMPA U AVE. DETROIT, MICH.

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.

20-ties Metu Lietuvos Nepriklausomybės Sukaktu
vėms Minėti Proga dienraštis “Laisvė” išleido spe- 

ciališką masiniam platinimui brošiūrą—

LIETUVOS LAISVES
DRAUGAI ir PRIEŠAI

Parašė R. Mizara

Brošiūroje gyvais faktais yra nurodyta: 

) Kas kovojo už lietuvos nepriklausomybę

(2)
(3)

(4)

(5)

Kas kovojo prieš lietuvosnepriklausomybę?
Kokią rolę vaidino, kam tarnavo Lietuvos 

katalikų dvasiškija, kai Lietuva buvo 
caro priespaudoj?

Ką tuomet darė, su kuo ėjo, dabartiniai 
“tautos vadai”, kai Lietuvą slėgė cariz
mas ir kaizerizmas?

Kas kovoja už Lietuvos ir jos žmonių 
laisvę dabar?

Knygele nedidelė, bet pilna dokumentališkų citatų, pilna faktv, 
kurie reikalingi žinoti kiekvienam lietuviui. 

ĮSIGYKIT ŠIĄ KNYGELĘ TUOJAU.
Literatūros platintojAi: užsisakyti “Lietuvos Laisves 

Draugai ir Priešai” masiniam platinimui

Kiekvienam vasario 16 d. sukaktuvių minėjimo 
masiniam mitinge privalo būti ši brošiūra 

pardavinėjama.
Knygutės kaina tik 5 centai

Platintojams, iinantiems nemažiau 10 knygelių, duodame po 
3 centus. Ir kurie kartu su užsisakymu prisius pinigus, 

nerokuosim persiuntimo kaštų.

Raštas aiškus, kalba lengva, populiari.

Siųskit užsakymus tuojau.

427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
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Paterson, N. J.
Dalį Teisybės Pasakė

Vasario 13 d. šv. Kazimiero 
Draugystė pobažnytinėj sve
tainėj surengė paminėjimą 
Lietuvos Nepriklausomybės 20 
metų sukaktuves.

Pirmas kalbėjo profesorius 
Žilevičius iš Elizabeth, N. J. 
Iš Žilevičiaus kalbėtojas pras
tas. Ir kaipo tokis, nieko gero 
nepasakė. Veikiausia, nei jis 
pats nežino, ką jis norėjo pa
sakyt. Ant kiek tai davėsi su
prast, tai jis džiaugėsi Lietu
vos “progresu,” ir Lietuvos ka
riuomenės narsa. Atkalbėjęs 
maldelę, užbaigė, paprašyda
mas susirinkusių sukalbėt po
terius už Lietuvos žuvusių ka
reivių “dūšias.”

Pertraukoj dainavo parapi
jos choras. Ne visas choras 
dainavo, tai sunku pasakyt ant 
kiek jis išlavintas dainavime. 
Pirma dainelė išėjo prastokai, 
bet antra — gana sklandžiai. 
Choras susideda veik iš jau
nuolių. Chore yra gerų balsų, 
ypatingai gražų ir aukštą bal
są turi jaunuolė Obelevičiūtė.

Antras kalbėjo advokatas 
Povilauckas iš Kearny, N. J. 
Pastarasis geras kalbėtojas. 
Nors ir šis džiaugėsi Lietuvos 
padarytu progresu, bet užak- 
centuotinai pareiškė, kad 
“Lietuvos didikai pardavė lie
tuvių kalbą ir nuėjo svetimiem 
dievam tarnaut, tai yra, Lenki
jos šlėktai ir buvusios carų 
Rusijos žandarui.” Ir tik pasi- 
dėkavojant Lietuvos vyžo- 
čiams, pasiliko išlaikyta lietu
vybė, ir lietuvių tauta pasiliko 
triumfuot tarpe didžiųjų tau
tų.

“Taip kaip prie Rusijos žan
daro lietuvybės palaikytojai 
buvo išgrūsti į šaltą Sibirą ir 
daugelis jų ten gyvastis pali-^ 
ko, taip ir šiandien geriausieji 
kovotojai už Lietuvos nepri
klausomybę pūna Lietuvos ka
lėjimuose; bet jau nebetoli to
ji diena, kuomet išeis tie kovo
tojai iš kalėjimų ir atsiskaitys 
su tais, kurie juos šiandien pa
siuntė į kalėjimus.”

Trečias kalbėjo vietinis kle
bonas. Jis trumpais sakiniais 
tik pasidžiaugė Lietuvos pro
gresu, ir daugiau nieko nepa
sakė. Bet vistiek visiem kalbė
tojam reikia duot kreditas. 
Reik pasakyt, kad visų kalbos 
buvo švarios. Nei vienas nepa
lietė sriovių, negązdino susi
rinkusiųjų bolševikišku ir be
dievišku “baubu,” kas didžiau
sia retenybė yra brolių para- 
pijonų prakalbose. -
Daugelis Tikėjosi Po Naujų 

Metų Darbus Pagerėsiant
Gal daugiau negu kitur, Pa- 

tersone darbininkus nualino 
bedarbė ir mažas uždarbis dir
bančiuosius. Bet daugelis tieši- 
josi patys save, kad po Naujų 
Metų darbai pagerės, ir dir
bantiems mokestis “pakels.” 
Mes, bolševikai, sakėm, kad tai 
tuščios svajonės. Sakėme, jog 
nėra jokių požymių, kas vestų 
prie laikų pagerėjimo. Visi po
žymiai rodo, kad laikai eis 
blogyn, o ne geryn. Tai jie 
mum sakė: “Jūs, bolševikai, 
visuomet žmones gązdinate be 
pamato.”

Bet kaip tik taip ir atsitiko, 
kaip mes sakėm. Kurios dirb
tuvės dar dirbo prieš Naujus 
Metus, tai šiandien jos didžiu
moje uždarė duris ant neap- 
rubežiuoto laiko, ir paliko 
darbininkus “dievo” apveiz- 
dai. Ir kurios dar durų neuž
darė, tai iš naujo numuša ir 
taip mizernas algas. Dabar 
jau ir tie “nevierni Tamošiai” 
sako, kad bolševikai žino, ką 
kalba.

Henry Dorthy, didžiausia 
šilko dirbtuvė Clifton, N. J. 
(Patersono priemiestis), pri
dėjo savo darbininkam (ne
manykit, kad algos!) daugiau 
staklių. Pirma dirbo vieni ant

1Q, staklių, o ant lengvesnių 
darbų — 14 staklių; bet da
bar sulygino visiems po 14 sta
klių. O mokestį paliko tą pa
čią. Reiškia, dalį darbininkų 
išvijo laukan badant.
‘ Vasario 12 d. Lietuviu Dar

bininkų Susivienijimo 123 kp. 
turėjo linksmą balių. Publikos 
buvo nemažai ir kuopai, kad 
ir bedarbės laiku, liks keletas 
dolerių pelno.

Gegužės 29 d. ALDLD 84 
kp. rengia linksmą pikniką 
Saurus Parke; tad visi pikni- 
kieriai storai ant kalendoriaus 
užžymėkit gegužės 29 d., kai
po pažmonėsio dieną.

Bedarbis.

Lawrence, Mass.
Liet. Neprigulmybės 

Minėjimas
Vasario 13 d. Amerikos Lie

tuvių Kongreso Lawrence Sky
rius minėjo Lietuvos 20 metų 
nepriklausomybės sukaktį. Pu
blikos buvo apie 300. Kalbė
tojai buvo du — vietinis drg. 
J. Urbonas ir “Laistės” redak
torius d. A. Bimba.

Pirmiausiai trumpai ir aiš
kiai kalbėjo d. J. Urbonas, 
aiškindamas, kokie dabar 
žmonės valdo Lietuvą ir kaip 
Smetona sutrempė Lietuvos 
demokratiją. Taipgi prisiminė, 
kaip Ispanijos liaudis karžy
giškai kaujasi su Franko-Hit- 
lerio-Mussolinio kruvinuoju 
fašizmu.

Draugas A. Bimba daugiau
siai kalbėjo apie Lietuvą ir jos 
nepriklausomybės istoriją. Jis 
aiškino ir prirodė, kas buvo 
Lietuvos nepriklausomybės 
draugai, ir kas priešai. Istori
niais faktais draugas Bimba 
prirodė, kaip dar 1896 metais 
Lietuvos social-demokratai rei
kalavo Lietuvai nepriklauso
mybės, ir kaip kunigai ir tau
tininkai buvo ištikimi carui Mi
kalojui. Draugas Bimba visa 
eile faktų įrodė, kas buvo Lie
tuvos nepriklausomybės tikri 
sumanytojai ir kovotojai, ir 
kas buvo Lietuvos nepriklau
somybės ir laisvės priešai. 
Taipgi vaizdžiai nupiešė, ko
kias “laisves” dabar turi liau
dis Lietuvoje, kuomet ant liau
dies sprando užsikorė Smetona 
su savo švogeriu Tubeliu ir ki
tais. Drg. Bimba aiškiai įro
dė, kad laike fašistinio režimo 
Lietuvoje, gyvenimas ten pa
sunkėjo ir viskas eina prie pa
krikimo. Taipgi kvietė visus 
laisvę mylinčius žmones dėti 
visas pastangas, kad Lietuvoje 
būtų atsteigta demokratija ir 
žmonių valdžia.

Padengimui lėšų, buvo ren
kamos aukos. Aukavo sekanti 
asmenys: J. Urbonas 50c.; po 
25c.: V. Vilkauskas, P. Valu- 
lis, M. Vilkauskienė, Simutie
nė, F. Bush ir J. Kviecavičius. 
Viso surinkta $4.76.

Baigiant prakalbas, susirin
kimas priėmė sekančią rezoliu
ciją:

“Šis Amerikos Lietuvių Kon
greso Lawrence Skyriaus su
šauktas masinis lietuvių susi
rinkimas minėti Lietuvos ne
priklausomybės 20 metų su
kaktį, vasario 13, 1938 m., dar 
sykį protestuoja prieš netieso- 
tą tautininkų režimą Lietuvo
je ir reikalauja jo pasitrauki
mo. Mes reikalaujamu atstei- 
gimo Lietuvoje demokratinės 
sautvžtrkos.

“Toliau, mes nuoširdžiau
siai sveikiname Lietuvoje susi
kūrusį Demokratinį Bendrą 
Frontą ir užgiriame jo progra
mą. Mes pasižadame visais 
būdais remti šį demokratinį 
judėjimą, kurio tikslas yra pa- 
liuosuoti Lietuvos liaudį iš po 
tautininkų fašistinės diktatū
ros.

“Tegul gyvuoja Lietuvos 
demokratinis judėjimas!

“Tegul gyvuoja laisva, pa
žangi Lietuva!”

L. K. Biuras.

PRANEŠIMAI K KITUR
WORCESTER, MASS.

ALDLD 11 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks sekmadienį, vasario 27 
d. 10:30 vai. ryto, 29 Endicott St. 
Draugai-gės šiame susirinkime pri
valote būti visi, kurie norite gaut 
knygą “Kelias į Naują Gyvenimą,” 
nes kitur nebus dalinamos, taipgi tu
rime daug svarbių tarimų padaryt 
naudai mūsų organizacijos. — Fin. 
Rast. J. N. " (46-47)

MINERSVILLE, PA.
Teatras ir Balius.

R'engia Lietuvių Moterų Apšvietos 
Kliubas, šeštadienį, vasario 26 d. 
Darb. Svet. Pradžia 7 v. v. Bus su
vaidinta labai juokinga komedija “Aš 
Numiriau.” Po teatrui bus šokis prie 
geros orkestrus, taipgi bus skanių 
valgių ir gėrimų. Kviečiame visus 
vietinius ir iš apylinkes* skaitlingai 
atsilankyti ant parengimo. — Įžan
ga 25c.

PATERSON, N. J.
LDS 123 kp. susirinkimas įvyks sek

madienį, 6 d. kovo, 2-rą vai. po pie
tų, S. Bakanausko Svet. Visi nariai 
būkite laiku. — J. Matačiūnas.

(46-47)

gimui, svetainė paimta dėl balandžio 
23. Malonėkite visi chorai gerai pri
sirengti prie išpildymo programos, 
ir prašome iš anksto, kad neprisiža- 
detumčt dainuoti kituose parengi
muose tą vakarą ir kad dalyvautu
me! savo parengime su visom spė
kom padaryti tą koncertą vieną 
geriausių. — Kom. (46-47)

Pirmyn Choras po vad. A. Klimaitės. 
Įžanga veltui. Kviečiame visus skait
lingai dalyvauti. (45-46) VARPO KEPTUVE

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas bus 

sekmadieni, 27 d. vasario, 2-rą vai. 
po pietų, 143 Pirce St. Draugai, ma
lonėkite būt šiame susirinkime ir 
nauju nariu atsiveskite. — L. Turei- 
kis. ‘ ‘ (46-47)

WILKES-BARRE, PA.
Wilkes-Barre ir Apylinkes | 

Lietuvių Žiniai
Vasario 27-tą d. bus perstatoma 

labai juokinga komedija “Pussesere 
Salomėja.” Svetainėje, 69 S. Han- | 
cock St. Pradžia 7 vai. vak. Kaip 
vietos, taip ir apylinkes lietuviai pa
sinaudokite šia proga ir nepraleis
kite nepamatę šią juokingą komediją. 
Kviečiame visas ir visus skaitlingai 
dalyvauti. — Rengėjai. (46-47)

S. W. PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 105 kp. rengia Teatrą, 

Koncertą ir Balių, vasario (Feb.) 26 
d., Russian Hall, 8640 Eastwick Ave., 
pradžia 7 vai. vak. Įžanga 35c Bus 
gera orkestrą šokiams. Teatrą sulos 
jaunuolių grupe, “Knarkia Palie
piant.” Dainuos Lyros Choras, bus 
Merginų Oktetas, Vyrų Oktetas, so
listai Vaidžiuliene, Vaidžiuliute, 
Statkevičiutė, Norvaišiute ir Merkia
te. Tai bus pirmas tokis koncertas 
šioje dalyje miesto, šokiai 9 vai. vak. 
iki 12-tai nakties. Gaspadinės bus 
prisirengusios sų skaniais valgiais ir 
gėrimais. Todėl kviečiame visus skait- ' 
lingai dalyvauti. (46-48)

KUR KALBĖS DRG. 
JUKELIS?

Drg. J. Jukelis, iš Chicagos, trum
pam laikui randasi • rytuose. Ant 
greitųjų jam surengta sekamose vie
tose prakalbos.

Great Neck, ketvirtadienį, vasario 
24 d., 7:30 v. v. Kasmočių Svet., 91 
Steamboat Rd.

Paterson, N. J., prakalbos įvyks 
sekmadienį, 27 d. vasario, 2 vai. po 
pietų,’ Lietuvių Svet., 62 Lafayette 
Street.

Elizabeth, N. J., prakalbos atsibus 
trečiadienį, kovo 2 d., 8 v. v. LDP 
Kliubo Svet., 408 Court St.

Prašome lietuvius skaitlingai lan
kytis į šias prakalbas. Draugas Ju
kelis senai buvo rytuose ir veikiau
siai negreit vėl atvyks su prakalbo
mis. Jis pasakys labai daug naujo.

SHENANDOAH, PA.
šeštadienį, vasario 26 d., 7 vai." va

kare,- Na jaus Svet., įvyks gražus ba
lius, kurį rengia Lietuvių Moterų 
Apšvietos Kliubas naudai sušelpimo 
tūlas nelaimių patiktas šeimynas. Ba
lius bus gana įvairus. Grieš gera or
kestrą šokiams. Taipgi bus visokių 
gėrimų ir užkandžių. Kaip vietos, 
taip ir iš apylinkės lietuvius kviečia
me dalyvaut. — Kom. (46-47)

NEWARK, N. J.
Liet. Darb. Susivienijimo Trečias 

Apskr. ruošia komediją “Pusseserė 
Salomėja,” šeštadienį, vasario 26 d. 
Vaidins Lietuvių Liaudies Teatras iš 
Brooklyn, N. Y., po vad. Amelijos 
Jeskevičiutės. Pradžia 7:30 v. v. Šv. 
Jurgio Svet., 180 New York Avė. 
Įžanga 50c. Vien tik šokiams 25c. 
Puiki Rusų orkestrą grieš šokiams. 
Kviečiame visus skaitlingai dalyvau
ti- šiame parengime ii* pamatyt labai 
juokingą komediją. — Kom. (46-47)

SO. BOSTON, MASS.
LDS 62 Kuopa Rengia Vakarienę
Vasario 27 d. LDS 62 kuopa rengia 

vakarienę Lietuvių Piliečių Kliubo 
svet., '376 W. Broadway, So. Bos
ton, Mass. Pradžia 7 vai. vakare. 
Vakarienė bus puiki. Taipgi Laisves 
merginų grupe išpildys dalį progra
mos. Bus armonikos ir smuikos solis
tų ir kitokių pamarginimų. Įžanga 
visai maža • —tik 50 centų. Visi na
riai kviečiami* /atsilankyti. Taipgi 
kviečiami visi ir visos dalyvauti mū
sų vakarienėj. — Rengėjai.

(46-47)

hartford?conn.
Per Chorų Konferenciją, Conn. Val

stijos, buvo nutarta surengti Chorų 
Koncertą Hartforde. Pranešame, kad 
tas darbas jau pradėtas vykdinti. 
Komisija jau išrinkta Koncerto ren-

GARSINKITES SAVO BIZNJ 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

ROCHESTER, N. Y.
ši savaite mūsų mieste labai uži

manti. Trečiadienio vakare, 23 d. va
sario kalbės New Republic Redak
torius, Amalgamated Svet., N. Clin
ton Ave. Temoj: Apie antrą bedarbę 
ir kodėl taip greitai įvyko. Ateikite 
į prakalbas, galima ir ne unijistams. 
Ketvirtadienį, vasario 24 d., 8 v. v. 
kalbės Dodd, buvusio Vokietijoj am- 
basadorio sūnus, Convention Hall. 
Temoj: Kaip sulaikyti Japonų puoli
mą (agresiją). Rengia Darbo Unijos, 
Fraternales organizacijos, bažnytinės 
grupės ir dalyvaujant žymiems Ro- 
chesterio individualams. Lietuviams 
patartina dalyvauti. Penktadienį, 25 
d. vasario, vakare bus Lietuvių svar
bus susirinkimas GetTemrno Svet. Jei 
nebus kokis svetys pakviestas iš ki
tur, tai prakalbėlės ii* diskuijos bus 
atlikta per vietinius draugus. Tema: 
Apkalbėjimas ir išgvildenimas Nau
jos Lietuvai Konstitucijos. Čion tai 
patartina lietuviams skaitlingai da
lyvauti. — M. Duseika. (44-46)

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

BALTIMORE, MD.
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Kom. <p

MATTHEW P. BALLAS
<t>

<l>

d>T

BROOKLYN, N. Y.660 GRAND STREET,
<♦>

ATIDARYKITE A BI THOMSON
<!>

<f>STATINES

KOVOJATE
PRIEŠ SLOGAS!

THE STATE OF NEW YORK

įvyks 
New

<♦>

prisųsime NATU- 
TEA.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

d.
am-

pranešti ir kitiems. — Org.
(46-47)

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

v. po pietų, 
progą pasi- 
tarptautinės

Kom.

OFISO VALANDOS 
nuo 1--3 dieną ir nuo 7--8 vak 

NEDĖLIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. susirinkimas 

25 d. vasario, 7:30 v. v. 180 
York Avė. Draugai ateikite į šį su
sirinkimą ir atsiimkite naują knygą 
“Kelias į Naują Gyvenimą”. Kurie 
nesate užsimokėję už 1937 m., ma
lonėkite užsimokėti. Seki*.

(45-46)

Lietuvių Komunistų Frakcijos kp. 
susirinkimas įvyks vasario 27-tą, 10 
vai. ryto, sekmadienį, 111 S. Popple- 
ton St. Malonėkite visi nariai būti 
laiku, galėsite laiku aptarti mūsų 
reikalus. Pamatę šį pranešimą, ma
lonėkite 
A. Z.

S. W. PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 105 kp. susirinkimas įvyks 

vasario-Feb. 24 d., 7:30 v. v. pas drg. 
Pietus, 7928 Harley St. Turėsime 
prisirengti prie Koncerto, Teatro ir 
Baliaus. Visi nariai ateikite ir nau
jų atsiveskite, nes dabar eina vajus. 
Už $1.50 į metus gauni knygą ir 
žurnalą “šviesą”, jaunuoliai gauna 
knygų anglų kalboj. Todėl dar sykį 
kviečiame visus skaitlingai dalyvauti. 
(45-46) Valdyba.

GRAND RAPIDS, MICH.
Tarptautinis Darb-kų Korporacija 

rengia didelį balių, penktadienį, 25 d. 
vasario. Lietuvių Sūnų ir Dukterų 
Svet., 1057 Hamilton Ave., N. W. 
Svetainė atdara nuo 4 
Įžanga veltui. Turime 
linksminti prie geros 
orkestros.

(45-46)

NASHUA, N. H.
Dr. šv. Kazimiero rengia 38-tą me

tinį minėjimą, įvyks 6 dieną kovo, 
O’Donnell Svet., 20 High St. Prad
žia 1 vai. po pietų. Kviečiame visus 
narius dalyvauti, nes tikietas visiem 
su vardais. Taip pat kviečiame vie
tinius ir iš apylinkės dalyvauti. Įžan
ga vyram $1.00, moterim 50c.

(45-46)

GREAT NECK, N. Y.
Svarbios prakalbos įvyks 24 

vasario, Kasmočių Svet., 91 Ste; 
boat Rd. 7:30 v. v. Ruošia Bendro 
Veikimo Komitetas. Kalbės drg. Ju
kelis iš Chicagos, Brooklyniečiai D. 
Šolomskas ir J. Omanas. Dainuos

VITAM N

KADA JUS

“Uncija apsisaugojimo yra 
verta svaro gydymo”. O kas 
galėtų būt lengvesnė, malo
nesnė priemonė, padedanti 
apsisaugot nuo slogų kaip 
šviežio pieno gėrimas? Jis 
daro šarmišką veikmę, ir 
gausybe jame Vitamino A.., 
vitamino veikiančio prieš už
sikrėtimus ... priruošia jūsų 
kūną būsimiems mėnesiams 
geriau atremt slogų pavojų.

Taigi jei norite surpažint 
šios žiemos čiaudulius ir 
šnirpštimus, pradėkite šį 
sveikatos paprotį dabar. Tik 
pridėkite stiklą kitą pieno 
prie paprastų kasdieninių są- 
vo valgių. The Bureau of 
Milk Publicity, Albany.

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus Veikiančio Komiteto susi

rinkimas įvyks šį ateinantį ketvirta
dienį, 24 d. vasario, Liaudies Name, 
735 Fairmount Ave., 8 vai. vak. Ti
kimės, kad “Laisvės” banketo tikie- 
tai pareis, todėl visi delegatai ir or
ganizacijos nariai dalyvauki! ko pla
čiausiai ir padėkite apkalbėt svarbius 
reikalus. Bus apkalbėta ir Baltimo- 
Tės rengiamas “Laisvės” piknikas ir; 
kiti reikalai. Nesivėluokite. — Veik. 
Kom. Valdyba. (44-46)

VIDURIŲ UŽKIETĖJIMAS 
priežastis tavo ligų. Kad prašalinti 
ii* išvengti ligas, tai parsitraukite ir 
vartokite Thomsono NATURAL- 
LAX-HERB TEA, kuri sutaisyta iš 
12-kos Natūralių, medžių ir žolių 
ŠAKNŲ, ŽIEVIŲ, LAPŲ, ŽIEDŲ, 
GRŪDŲ, kas išvalys ir sutvarkys 
paįrusius vidurius. Medicinos ir Na- 
turopathy’os gydytojai savo pacien
tams pataria nuo vidurių užkietėjimo 
vartoti NATURAL-LAX-HERB TEA. 
NATURAL-LAX-llERB TEA turi sa
vyje Vitaminų, Mineralių Druskų, kas 
būtinai yra reikalinga žmogaus kū
nui. N. L. H. T. pakelis kainuoja 
tik 50c. Tuojaus prisiųskite $1.00, bei 
daugiaus, MONEY ORDER, o mes 
jums per paštą 
RAL-LAX-HERB

Rašykte šiaip:
JOHN W.

1375 E. 18 St., Brooklyn, N. Y. 
REIKALINGA AGENTŲ

LIGOS
CHRONIŠKOS
GYDOMOS

Patenkinančios ir Greitos 
Pasėkos

KRAUJO, ODOS ir NERVŲ Ligos, 
BENDRAS SILPNUMAS, ĮSISE
NĖJĘ SKAUDULIAI, SKILVIO 
Nesveikumai, HEMORROIDAI bei 
kitos MĖŠLAŽARNES Ligos yra 
Gydomos, NOSIES, GERKLĖS, 
PLAUČIŲ, KVĖPAVIMO Dūdų 
Ligos, INKSTŲ ir PŪSLES Ne
sveikumai, ir kitos Staigios ir 
Chroniškos Ligos VYRŲ IR MO
TERŲ GYDOMOS, o jeigu turite 
kokį nesveikumą, kurio nesupran-s 
tate, pasiklauskite manęs su pasi
tikėjimu, ir jūsų liga bus jums iš
aiškinta.

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
TYLIMAI

NEBRANGUS ATLYGINIMAS— 
SĄLYGOS JUM PRIEINAMOS

(Ištyrimas Veltui ir Slaptas)

DR. ZINS
Įsisteibęs per 25 mitus.

110 Eąst Į6th St, N. Y
Tarp 4th Avenue ir Irving Place
9 A. M. iki 8 P. M., o Sekmadienį

9 A. M. iki 8 P. M?

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir rasin 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 duonų per paštą į kilns miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

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

<l>

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

Valgykite Medų
“Laisve” vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyn^ ir 

apylinkę orui atvčstant.

Valgykite Medų Vietoj Cukraus
Sako Dr. J. J. Kaškiaučius

Orui atvėstant greit galima pagauti šaltį, o apsirgus 
slogom arbata su lemenu ir medum 

palengvina pergalėti šaltį

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA

Tuojau kreipkitės i “Laisves” c 
ir apsirūpinkite su medum.



Puslapis šeštas LAISVE Ketvirt, Vasario 24, 1938 .

New Yorko Ir Apielinkės Žinios
Taikos Lyga Prieš 

May-Hill Bilius
Amerikinės Taikos ir Demo

kratijos Lygos New Yorko Di
vizija pasiuntė visiems New 
Yorko atstovams perspėjimą 
priešintis Hill ir May biliams. 
Tie biliai pavestų visą galią 
prezidentui karo laiku, taipgi 
suspenduotų visas civiles ir de
mokratines teises. Po laišku 
pasirašo 114 darbininkų, bažny
čių ir jaunimo vadų.

Pažangieji visur pasmerkė 
Hill Bilių. Tam nepasiekus 
kongreso, jo vieton pakišta May 
Bilius, kuris turi visas pirmojo 
ypatybes, todėl raginama ir jį 
neleist įeit galion.

Iš J. Jukelio Prakalbų

Jaunuolis R. Bottcher, 65 
Lafayette St., su dviračiu pa
sekė ir policijai padėjo suimt 
plėšikus.

Betty Mohr, 33 m., 346 W. 
71st St., rasta negyva kėdėj 
prie atdaro gasinio pečiaus sa
vo apartmente. Nustatyta, kad 
nusižudžius.

Lankėsi “Laisvėje”
!

Antradienį lankėsi jaunos 
viešnios Zurbaitės iš Norwood, 
Mass. Nacionalės šventės — 
Washington© gimtadienio — 
proga jos atvyko pamatyt kai 
kurias didmiesčio naujoves, 
taipgi aplankė ir lietuvių liau
dies dienraščio “Laisvės” įstai
gą. Rep.

Svarbios Prakalbos!
Ryt vakare, tai yra vasario 

(February) 25, kaip 7:30 va
kare, Lietuvių Am. Piliečių 
Kliubo name, bus Amerikos 
Darbo Partijos Lietuvių Sky
riaus prakalbos. Kalbės: L. 
Hollanderis, Ch. Vilniškis ir A. 
Bimba. Visi kviečiami atsilan
kyti į tas prakalbas, nes jose 
išgirsite gyvu žodžiu apie A. 
D. P. ir abelnai apie šių dienų 
darbininkų padėtį. Įžanga vel
tui. Jokių rinkliavų nebus.

Kviečia Rengimo K-tas.

Pereito antradienio vaka
rą, Liet. Am. Piliečių Kliube, 
suruošta J. Jukeliui prakalbos. 
Publikos susirinko* daugiau, 
negu galima buvo tikėtis atsi
žvelgiant į daugį visokių pra
mogų ir prakalbų, įvykusių bei 
įvyksiančių šiomis dienomis 
Brooklyne. Vieni iš jų suėjo 
paklausyti prakalbos, kiti — 
pasimatyti su senu draugu, ka
dangi d. Jukelis seniau yra 
gyvenęs Brooklyne, treti — 
pagerbti jį, kaipo energingą 
darbuotoją darbininkų judėji
mui.

Baigus prakalbą, vakaro 
pirmininkas J. Gasiūnas atsi
šaukė į publiką, kviesdamas 
dar nepriklausančius įstoti į 
Komunistų Partijos Lietuvių 
kuopą. Išdalyta aplikacijos. 
Kiek sugrįžo išpildytų — ne
teko patirt.

Rinkta aukos padengimui 
lėšų ir vedimui Lietuvių Komu
nistų Kuopos darbo.

Aukavo po 50c: J. Stasiū
nas, P. Rugienius, A. Hintz, 
G. Stasiukaitis.

Po 25c: J. Jankauskas, M. 
Stakovas, Kanuliauskas, Se
niūnas, M. Kraujalis, I. Urbo
nas, C. Derenčius, J. Chelus, J. 
Balčiūnas, J. Gužas, S. Sasna, 
J. Barkauskas, A. Petraitis, P. 
Rimavičius, P. Lineikis, Tita
ms, O. Titanienė, Bepirštis, F. 
Givis, A. Bimba, O. Malinaus
kienė, K. Ramanauskas, J. 
Weiss, J. Grubis, P. šolomskas. 
Viso su smulkiomis surinkta 
$14.36.

Lietuvių Komunistų Kuopa 
dėkinga visiems aukavusiems 
ir atsilankiusiems. N.

Webster Hall Apdegė; 
Žuvo Du Žmonės

Webster Hali, 119 E. 11 St., 
N. Y., kur per virš 50 metų yra 
įvykę nesuskaitoma daugybė 
darbininkų mitingų ir šiaip 
grupių pramogų, užsidegė ank
sti antradienio rytą. Sunaikin
ta viduje visi įrengimai.

Gaisre žuvo du darbininkai. 
Thomas Burke, 45 metų, ras
tas miręs sklepiniame kamba
ryje, o Henry J. Dugan, rastas 
apdegęs pirmame aukšte.

Manoma, kad jiedu pirma 
pritroškinta dūmais, paskiau 
apdegė.

Iš apylinkėj esamų gyvena
mų namų, įsiveržus dūmams, 
gaisrininkai išgelbėjo virš 40 
asmenų.

Žuvo Keltuvo Operatorius
Louis Kaufman, 47, 620 W.

182nd St., N. Y., ant vietos už-1 
simušė, kada jis įžengė atvi- 
ron keltuvo olon, 32 Cooper 
Square, kur jis dirbdavo. Kel
tuvo ten tuo tarpu nebuvo ir 
jis nukrito į skiepą.

Nedelio j Meno Šventė

“Surprise Party”
Antano ir Marijonos Klimų 

vedybinio gyvenimo 25 metų 
sukakties proga, jiems neži
nant, buvo suruošta jų pagar
bai staigmena, vasario 12 d., 
Logan Inn' Salėje, East New 
Yorke.

Klimų jubiliejaus puotą su
ruošė ir svečiams bei viešnioms 
gerai patarnavo Jadvyga Ša- 
bunienė, Ona Mičiulienė, talki
ninkavo J. Menderiai, P. ša- 
lonskai, Vasiliauskienė, Kirve- 
lienė ir Klimų sūnūs: Alber
tas, Williamas ir Edvardas. 
Puotoje dalyvavo Klimicnės 
mamytė Mrs. Warner-Varnai- 
tienė, brolis Warner, sesutė 
Balvočienė, Marion ir Alena 
Straus iš Hartford, Conn., Kli- 
m.o švfogeris Pranas Aimutis su 
šeima iš New Haven, Conn., 
Mrs. Kazlauskienė iš Kearny, 
N. J. ir daug vietinių draugų.

Klimų sidabrinių vestuvių 
svočia buvo Frances Valinskie
nė, piršliavo Juozas Menderis. 
Programą vedė J. P. Mačiulis, 
Jubiliatams pareikšta daug 
gražių linkėjimų ir įteikta ver
tingų dovanų. Garbės svečiai 
A. ir M. Klimai širdingai pa
dėkojo už suruoštą pagarbą, 
gražius linkėjimus ir puikias 
dovanas, ypatingai iš kitų mie
stų atvykusiem's 'giminėms už 
parodytą meilę. Buvęs.

Bronxe prasidėjo teismas 
Patricijos Ryan, 21 metų naš
lės ir 3 vaikų motinos, kuri nu
šovė savo vyrą policistą M. Ry- 
an’ą. Ji sako, kad tą padariusi 
gindamosi nuo girto vyro prie
vartos.

Turtuolis W. Seaman gavęs 
juodą akį peštynėse su 4 jau
nais daktarais Pierre viešbuty
je, prie garsiosios 5th Avenuės, 
kur viskas “pavyzdinga”.

Mrs. Ida Rosenberg, 75 m., 
2033 Bergen St., iššoko ar iš
krito pro savo apartment© lan
gą ir užsimušė. Ji sirginėjus.

Statybos darbininkų streikas 
iš Rockefeller Center prasiplė
tė į naują Associated Press Bil- 
dingą. Išvežiotojai irgi koope
ruoja su streikuojančiais elek- 
tristais.

Vėliausia žuvusieji gaisre 
trys asmenys, kaip parodo tyri
mas, gyveno taip vadinamuose 
gaisro slastuose — dviejų šei
mų name —, kurio neliečia gai
sro apsaugos reikalavimai.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automobilius vestu
vėm, parem, krikštynom ir

kitokiem reikalam >
402 Metropolitan Avė. £

MIRTYS—-LAIDOTUVĖS

Great Neck, N. Y.
Pirmyn Choro Nariams

Ketvirtadienį, 24 vasario, vi
si Pirmyn Choro nariai susirin
kite 8 vai. vakaro, Kasmočių 
Svetainėje, ne pamokoms, bet 
dainuoti prakalbose, kurios su
ruošta vietinių draugijų Ben
dro Veikimo Komiteto Lietu
vos Nepriklausomybės 20 me
tų sukakties paminėjimui.

Kalbės.d. Jukelis, svečias iš 
Chicagos, taipgi kalbės D. M. 
Šolomskas ir J. Orm/anas iš 
Brooklyno. Visi dalyvaukite.

J. Klaston.

SUSIŽEIDĖ
Millie Katinas, 45 m., gyve

nanti 910 Myrtle Ave., paslydo 
ant gaisrinių laiptų ir nukrito 

. vieną aukštą žemyn. Krisdama 
J skaudžiai susižeidė kojas: vie

nos kojos išnarinta riešelis, o 
kitos, blauzdakaulis pažeistas. 
Nuvežta į Kings County Ligo
ninę. Jos vyras, Jonas Katinas, 
bedarbis prižiūrėtojas namo, 
taipgi 4 jos sūnūs susirūpinę 
jos padėtimi. Linkiu Katinienei 

greit pasveikt. T. B.

Sujudo Veikt Prieš 
Aukštas Kainas

Bronxo organizacijos turės 
konferenciją prieš pragyvenimo 
brangumą šį sekmadienį, 10 
vai. ryto, Burnside Manor. 
Konferencijoj dalyvaus ir ra
portuos darbiečiai tarybininkai 
ir Miesto Tarybos prezidentas 
Newbold Morris.

Domininkas Kazakevičius, 
43 m. amžiaus, mirė antradie
nį, vasario 22-rą, savo namuo
se, 25 Little St., Brooklyne. 
Bus palaidotas šeštadienį, 26 
d. vasario, šv. Jono Kapinėse. 
Kūnas pašarvotas po virš mi
nėtu antrašu.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius Garšva.

Brooklyno Moterys Prieš 
Japonijos Šilkus

Brooklynan bėgiu sekamų 
keturių savaičių atplaukia ke
turi Japonijos laivai vežini 
mirties vežimu — Japonijos 
šilku ir žaislais, už kuriuos 
gauti Amerikos doleriai pa
verčiami į kulkas ir bombas. 
Jomis žudoma chiniečiai.

Trečiadienį atplaukė laivas 
Kiyosumi, penktadienį at
plauks — Hokoruku, kovo 15 
— Sano, 18 — Noto, 19 — 
Congo.

Brooklyno moterys protes
tuoja prieš dėvėjimą žmogžu- 
dingo šilko. Jos ruošia protes
to paradą šį šeštadienį per 
pietus. Vyrai, kurie daugiau 
nedėvi šilkų, taipgi turės sa
vo būrį maršavime. Susirinks 
prie Eastern Parkway ir Un
derhill Ave. ir maršuos iki 
Fulton St., paskiau į Boro 
Hali, kur bus masinis mitin
gas.

Mrs. Golden, teatrininko 
Maurice Goldeno žmona, nesu
prato vyro gerų norų. Jis teis
mui aiškinosi ją vaikęsis po 
apartmentą norėdamas sulaikyt 
nuo pabėgimo, o ji vistiek pa
bėgo pereito sausio 22 ir ap
skundė vyrą ant $150 savaiti
nės alimonijos.

Septyni tūkstančiai .kailiasiu- 
vių susirinko išgirst raportą iš 
derybų unijos su bosais, tarpi
ninkaujant Valstijinei Tarpi
ninkavimo Tarybai. Jų šapos 
uždaryta jau antra savaitė. 
Unija rengiasi generaliam 
streikui.

Telefonas FOxcroft 9-6901

Painters and Decorators
Lietuviai Malioriai ir Dailydesx

• •
Taisome namus ir maliavoj ame iš vidaus ir iš lauko.

Puikiausia sulig vėliausios estetikos dekoruojame 
maliavom arba išpopieruojame kambarius.

KLAUSKITE MŪSŲ APROKAVIMO
Reikale namų taisymo, maliavojimo ar popieravimo 

klauskite mūsų aprokavimo. Duodame tinkamus 
patarimus ir darbą atliekame patenkinančiai.

•

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street Brooklyn, N. Y.

P. BIELIAUSKAS
948-950 Jamaica Ave. Woodhaven, N. Y.

K _________________________________ _

Išsikirpkite ir Pasilaikykite

GARSINKITES "LAISVĖJE^

Lietuvių Meno Sąjungos 
3-čio Apskričio metinė iškilmė, 
kurioj bus suvaidinta operetė 
“Meilės Nuskriausta,” jau tik 
už 3-jų dienų. Ji įvyks sekma
dienį, 27 vasario, Ukrainų Sve
tainėj, 101 Grand St., Brook
lyne. Pradžia 6 vai. vakaro.

Operetę “Meilės Nuskriaus
ta,” kurioj viskas išreiškiama 
tik dainomis, išpildys Sietyno 
Choras iš Newarko, vadovau
jant B. L. šalinaitei. Taipgi 
dainuos Bangos Choras iš Eli
zabeth, N. J., vadovaujant A. 
Klimaitei.

Tikietų kainos prie durų 75c 
ir 50c, iškalno perkant tik 65c 
ir 40c. Tikietus gaukit pas Ai
do Choro narius ir “Laisvės” 
raštinėj.

Užkviečia visus
LMS 3 Apskr. Komitetas.

Motoristai - Žiūrėkit 
Savo Šynų!

Daug nelaimių ir nemalonių 
nuotikių važiuotėj galėtų būt 
išvengta, jei vairuotojai maši
nų pridabotų šynas. Geros šy
nos retai tetrūksta. Paskuba ir 
išdėvėtos šynos tikrai nesude
rinama.

Šynos trūkimas laike lėto 
važiavimo ne visada pavojin
ga, bet paskuboj yra nepa
prastai pavojingas ir nekartą 
yra priežastimi mirties. Prižiū- 
rėkit, kad šynos būtų geros ir 
tinkamai išpūstos.

Trafiko Stotis “K.”

Palydėdamas išvykstantį An- 
glijon naujai paskirtą tai ša
liai ambasadorių Joseph P. 
Kennedy majoras LaGuardia 
atsisveikino su sekamais linkė
jimais :

“Mes trokštame taikos — pa
saulinės taikos.”

P ASIRA N D AVO JIMAI
Išsirandavoja K. čiuberkio name, 

101-54 — 10th St., Richmond Hill, 
šviesūs, su visais įrengimais, šeši 
kambariai. Už prieinamą kainą. In
formacijų klauskite pas Paukščius— 
šiokiomis dienomis vakarais, suka
tomis po pietų ii' nedeldieniais.
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BROOKLYN LABOR LYCEUMr
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Vales del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

; 949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 8847 Į

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 

veselijoms, krikštynoms ir 
pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

51-mas |A A | III O 51-mas 
Metinis £A I I lį Metinis

Rengia

ŠV. JURGIO DRAUGYSTE
Įvyks Šeštad., Vasario 26 Feb.
GRAND PARADISE SVETAINĖJE

318 Grand Street Brooklyn, N. Y.
, Prasidės 6:30 v. v. Įžanga 40c.

Gerbiamoji Brooklyno ir Apylinkės Lietuvių Visuomene! 
Jau žinote, kad Šv. Jurgio Draugystės parengimai visuo
met būna skaitlingi ir linksmus. .Tad ir šis balius bus 
linksmas ir įspūdingas visiems,

NES JIS BUS IŠ EILĖS 51-mas BALIUS
PROF. RETIKEVIČIAUS ORKESTRĄ 

Grieš Lietuviškus Kavalkus šokiams
PROF. KAIZOS ORKESTRĄ 

Grieš Amerikoniškus Kavalkus Šokiams

Tad širdingai kviečiam visus lankiusius mūsų balius ateiti 
ir prašome atsivesti naujų svečių Rengimo KOMISIJA.

(Arti Marcy Avenue)
BROOKLYN, N. Y.

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Brooklyn, . N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.

I
 Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

įlLBURNEB
INVENTED

COOK and HEAT Without Coal, 
In Your Present OrWOOCl }
Stove or Fiirnncn— * *A»S >ymrr-WW 
HOTTER —CHEAP.
ER —No Ashes or Dirt X2S
— Twice the Heat Quick 
■t ONE HALF THE COST.

COOKS A MEAL
FOR LESS

Boats any oil burner ever gotten 
out for Ipw cost, perfect per
formance. Bumi cheap oil a new F|„7o 
way. without pro-generating Any STOVI 
or clogging up. Quick Intense RANG! er 
heat by Simple Turn of Valve, furwaci 
It ends drudgery and dirt of Quick HEATat 
coal or wood; cuts fuel bills ln( Turn of Valvat 
half, pays for Itself quickly by what IT 8AVK8.

DI4 AM E phone for free rriunię DEMONSTRATION
No Obligation

Anyone interested in getting MORE 
HEAT AT LESS COST should phone 
number below for demonstration and 
full explanation of this amazing “HEAT 
KING” OH Humer.

Local Sales Representative

KLEEN KOL COAL CO.
MR. PETER LISAUSKAS

COĄL, COKE and OIL
Phone: JEfferson 3-2779

EVergreen 7-7550
Ridgewood 

1458 DeKALB AVENUE
Williamsburg 

335 UNION AVENUE
Maspeth

88-82 72nd PLACB

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI {RENGTA SUSIĖJIMAMS {STAIGA

426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties Tel. Evergreen 7-8886

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

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

16 ienų padarau nau
ju! paveikslui ir kra- 
javus sudarau su ame
rikoniškai!. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba- 

• rys, užėjimui su 
•moterims. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų.

Turim puikiai paisytą Koplyčią 
ir salę dėl po iermenų pietų.
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. I., N. Y.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES 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 Vėlai Vakaro

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

===================== 
PHONE PULASKI 5-1090

FLUSHING
RUSSIAN and TURKISH BATHS, Inc
29-31 MORRELL STREET BROOKLYN, N. Y.

OPEN DAY AND NIGHT

Vapor Room, Turkish Room, Russian 
Room, Large Swimming Pool, Fresh 
Artesian Water, Restaurant, Barber Shop, 

Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day and night 
Saturday Night 75c

SPECIAL RATES

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

Managed by
RHEA TEITELBAUM

PER WEEK

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

Sun. all day and night




