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Šiandien, vasario 22 d., 
sukanka lygiai 207 metai 
nuo gimimo Jurgio Wash
ington©, pirmojo Jungtinių 
Valstijų prezidento.

Jis vadinamas šio krašto 
tėvu, kadangi Washingto- 
nas vadovavo Amerikos re
voliucinei armijai, kovojan
čiai prieš Anglijos imperia
listus, — armijai, kuri gar
bingai laimėjo revoliuciją.* * *

Šiandien Amerikos žmo
nės tą didelį vyrą nepapras
tai gerbia. Lenkia galvą 
prieš jį ir visas kultūriška
sis pasaulis.

Amerikoj jo vardu pava
dintas ne tik gražus mies
tas, šalies kapitelius, ne tik 
didelė valstija, bet ir dau
gybė visokių įstaigų. Ne
rasi didesnio miesto, kur 
nebūtų Washingtono vardu 
pavadinta gatvė bei parkas.

* * *
Bet tais laikais, kada 

Washing tonas vadovavo 
pergalingai revoliucijos ar
mijai, Anglijos ponai ir vi
sa reakcingoji Europa žiū
rėjo į Washingtoną su di
džiausia panieka. Žiūrėjo 
taip, kaip šiandien reakcija 
žiūri į komunistus bei ki
tus pažangiuosius žmones, 
kurie kovoja už tautų lais
vę, už progresą!* * *

Washingtonas buvo tų 
laikų bolševikas. Reakcin
gasis pasaulis tuomet žiū
rėjo į Ameriką, kaip šian
dien reakcingasis pasaulis 
žiūri į Sovietų Sąjungą.

O visgi tie principai, ku
riuos simbolizavo Washing
tonas, laimėjo. , Kas drįstų 
užginčyti, kad nelaimės tie 
principai, kuriuos simboli
zuoja Leninas?!* * *

Sekmadienį mudu su d. 
Bukniu dalyvavome mūsų 
dienraščio vajininko, A. 
Stripeikos, pramogėlėj, ku
ri buvo suruošta Elizabe- 
the.

Stripeikos biznio partne
ry s J. Warwick, duoda man 
penkinę ir sako: “Štai pen
kinė — ‘Laisvės’ intertypui 
išmokėti. Man ‘Laisvė’ pa
tinka. Aš ją rėmiau ir rem
siu.”

Drg. Bėčis dolerinę davė 
dienraščiui kaipo bausmę 
dėl neatsilankymo į bazarą.

Ačiū abiem!* * *
New Jersey draugai la

bai šlubuoja su korespon
dencijomis. Kai kada kad 
įsileidžia rašyti, tai apie tą 
patį dalykėlį rašo net po 
tris ar du ant syk. Bet kai 
jau pradės snausti, tai ir 
snaudžia.

Galvoj turiu Newarką, 
Elizabethą, Lindeną. Su 
Patersonu ir Jersey City 
miestais dalykai geresni. 
Ten mūsų korespondentai 
labiau punktualūs.♦ * *

Šiandien North Bergen, 
N J., bus palaidotas mažai 
platesniam pasauliui žino
mas, bet labai nuoširdus ir 
daug veikęs Mykolas Mažei
ka, iš Cliffsidės.

Šis žmogus darbininkų 
judėjime pradėjo dalyvauti 
prieš kelias dešimts metų, 
^berods Liepojuj. Amerikoj

Darbo Žmonių 
Dienraštis .

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

No. 44 Telefonas STagg 2-3878.

Japonų Neva “Žvejai” Šni
pinėja Amerikos Laivyno 
Manevrus Caribbean Jūroj
Los Angeles, Calif.—Dar 

niekada pirmiau japonai 
nežvejodavo Caribbean Jū
roje, bet kaip tik Amerikos 
karo laivynas pradėjo ma
nevrus tuose vandenyse, 
tuojau ir pasirodė ten Ja
ponijos neva “žvejų” lai- 
vukai. O tie “žvejai” per 
stiprius žiūronus tik tėmija 
kiekvieną judėjimą Jung
tinių Valstijų karo laivų 
bandomose rungtynėse tarp 
“baltojo” ir “juodojo” lai
vynų.

(Amerikos vyriau sybė 
žiūri, kokius žingsnius ga
lima būtų daryt, idant iš- 
šluot tą japonų šnipų bru- 
dą bent iš priklausančių 
šiai šaliai vandenų.)

Nepatenkinti Fašistai 
Stato Eilę Savo Rei
kalavimų Francijai

Burgos, Ispanija. — Fa
šistai reikalauja, kad Fran
ci j a tuojau paliuosuotų 600 
fašistų kalinių, kuriuos per
sivarė Ispanijos respubli- 
kiečiai, pereidami iš Kata- 
lonijos į Franci ją. Genero
las Franco labai pasipikti
nęs,- kad Franci jos valdžia 
žada tik mainais sugrąžint 
jam tuos fašistus. Franci j a 
sako, kad fašistų vyriausy
bė turi išlaisvint tiek pat 
francūzų ir kitataučių, ku
riuos fašistai suėmė į ne
laisvę kaip respublikos ka
reivius.

Generolas Franco taipgi 
reikalauja, kad Francija 
pervestų jam Ispanijos res
publikos auksą, 1 laikomą 
saugumui Franci joj, ir kad 
atiduotų fašistams kanuo- 
les, lėktuvus, tankus ir ki
tus pabūklus, kuriuos res- 
publikiečiai persigabeno iš 
Katalonijos į Franci ją. — 
Tuos karo įrankius užgrobė 
pati Francijos valdžia.

NUŠOVĖ TRIS NEGRUS 
NEW YORKE

New York, vas. 21.—Po
licija nušovė tris negrus, 
sako, užkluptus kaip plėši
kus. Juos šaudė ir vienas 
negras policininkas.

visą laiką buvo pažangus ir 
nuoširdus.'" Rėmė jis mūsų 
spaudą, rėmė įstaigas. Jis 
buvo virš 70 m. amžiaus.

Ilsėkis, Mykolai, ramiai, 
o tavo likusiai žmonai ir 
sūnams, varde “Laisvės”, 
reiškiu nuoširdžią užuojau
tą! * * *

Drauge “Laisvės” šėri- 
ninke: gerai pagalvok ir at- 
sivežk į šėrininkų metinį 
suvažiavimą gerų sumany
mų dienraščiui gerinti bei 
stiprinti.

Suvažiavimas įvyks ba
landžio mėnesio 16 dieną 
Brooklyne.
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Anglija Jau Pamatė 
Reikalą Gerint Santi- 

kius su Sovietais
London. — Anglijos už

sieninis ministeris lordas 
Halifax atsilankė į diplo
matinius pietus Sovietų at
stovybėje Londone; ir čia 
Halifax labai mandagiai ir 
pagarbiai elgėsi su Sovietų 
ambasadorium Iv. M. Mais- 
kiu. Šiuose sovietiniuose 
pietuose dalyvavo ir žymu
sis konservatas Anglų poli
tikas Winston Churchill

Per eilę paskutinių mė
nesių W. Churchill reikala
vo, kad Anglijos valdžia su
siartintų su Sovietais kaipo 
talkininkai prieš Vokieti - 
jos-Italijos-Japonijos fašis
tinę “ašį.”

Ateinantį mėnesį Angli
ja siunčia savo užjūrių pre
kybos ministerį R. S. Hud- 
soną į Maskvą. Ten jis de
rėsis su Sovietų vyriausybe 
apie platesnę prekybos su
tartį tarp Anglijos ir Sovie
tuos.

Įvairių šalių diplomatai 
Londone spėja, kad tatai

SOCIALISTU VADAS N. THOMAS TARNAUJA 
PRIEŠAMS NAUJOSIOS DALYBOS

Washington. — Norman 
Thomas, Socialistų Partijos 
galva, pareiškė spaudai, 
būk Amerikos Darbininkų 
Susivienijimas (bedarbių) 
esąs “komunistinė” organi
zacija. Į tą N. Thomaso iš- 
mislą dabar atsakė D. Las- 
ser, pirmininkas Amerikos 
Darbininkų Sus ivienijimo. 
Sako:

“Tamstos u ž s i puldinėji
mas ant mūsų, neva kaip 
ant ‘komunistų,’ yra visai 
toks pat dalykas, kaip užsi- 
p u 1 d i n ė j imai daromi H.
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Anglų Valdžia Neragina 
Gen. Franco Pasigai

lėt Respublikiečiu
Londoh. — Daugelis at

stovų Anglijos seime reika
lavo, kad ministeris pirmi
ninkas Chamberlain paro
dytų, kaip vyksta jo veda
mos derybos dėlei pripaži
nimo generolo Franco val
džios Ispanijoj. Chamber- 
lain visai atsisakė tą daly
ką paaiškint.

Iki šiol buvo skleidžiami 
girdai per pasaulinę spau
dą, kad Anglijos valdžia ra
ginanti generolą Franco 
prižadėt, kad jis duos “at
leidimą” (amnestiją) Ispa
nijos respublikiečiams, kai 
“užvaldys” visą tą šalį. Bet 
Anglijos premjeras Cham
berlain dabar pareiškė, jog 
jis visai neturi tikslo rei
kalaut, kad Franco pasigai
lėtų savo “įveiktų priešų.” 

reikš Anglų valdžios santi- 
kių gerinimą su Sovietais.

Jau senai daugelis žymių 
Anglijos konservatų, paties 
premjero C h a m b e r 1 aino 
partijos žmonių, kritikuoja 
Chamberlainą, kad jis ig
noruoja Sovietus ir šaltai 
elgiasi su jais. Ne tik dar- 
biečiai ir liberalai, bet įvai
rūs konservatų politikai aš
triai peikė Chamberlainą, 
kad jis, pataikaudamas fa
šistiniams kraštams, suži- 
niai nedraugiškai elgėsi su 
Sovietais.

Ta kritika Chamberlaino 
politikos ir grūmojimai An
glijai iš Italijos, Vokietijos 
ir Japonijos pusės, galop, 
paveikė premjerą Cham
berlainą, kad jis siųs savo 
ministerį į Maskvą. O jo 
atvykimas tenai reikš ne 
tik derybas dėlei prekybos, 
bet ir politinių santikių ge
rinimą tarp Anglijos ir So
viet! jos, kaip supranta įvai
rių šalių politikai.

Fish’o ir Dies komisijos ir 
kitų prieš- darbininkiškų 
gaivalų. Jie taipgi atakuo
ja mus neva kaip ‘komunis
tus,’ bet tikrasis jų tikslas 
yra mušti mus dėl to, kad 
mes veikliai remiame Nau
jąją Dalybą... Jūs dedatės 
išvien su reakcinėmis prieš- 
darbini ūkiškomis spėko
mis. .. O Amerikos Darbi
ninkų Susivienijimas išvien 
su visomis teisingomis dar
bininkiškomis ir progresy- 
vėmis jėgomis remia Nau
jąją Dalybą ir josios tiks
lus.”

Ainy Premjeras įneša 
Mirčia Baust Ai

rius Teroristus
Dublin, Airija.— Ministe

ris pirmininkas Eamon de 
Valera įnešė seimui nu tart 
mirčia baust kaip išdavikus 
tuos airius, kurie darys te
roro veiksmus vis tiek, ar 
Airijoj ar bile kur Anglijoj.

Šis įnešimas taikomas 
ypač prieš narius vadina
mos “airių respublikiecių 
armijos,” kurie paskutiniu 
laiku pradėjo bombomis 
sprogdint elektros stotis ir 
kitas įmones Anglijoj ir, 
girdi, ruošėsi žudyt Anglų 
valdovus.—Daugiau kaip 20 
tariamų “airių teroristų” 
jau suimta Anglijoj.

Airijos premjeras reika
lauja skaudžiai baust ir 
žmones, kurie slepia pana
šius 'teroristus.

Anglija pro Pirštus Žiūri j 
Italijos Planus prieš 

Francijos Tunisiją
London. — Italija jau dvi 

savaitės atgal pranešė An-1 
glijos valdžiai, jog Musso- 
linis siunčia dar 30,000 sa
vo kariuomenės į Libiją, 
afrikinę Italijos koloniją, 
kuri rubežiuojasi su Fran
cijos kolonija Tunisiją.

Kai kurie seimo atstovai 
nurodė, jog Italija tuomi 
laužo savo sutartį su An
glija. Nes Mussolinis, dary
damas tą sutartį, prižadėjo 
sumažint savo armiją Li
bijoj.

Į tuos nurodymus atsa
kydamas, ministeris pirmi
ninkas .Chamberlain nupa
sakojo, kad Italija esą tik 
“tuo tarpu” turėjo suma
žint savo kariuomenės skai
čių Libijoj (o dabar gali 
ten daryt, ką nori).

Hitleriuko Hague’o Sū
nus Paskirtas į N. J. 
Aukščiausią Teismą
Trenton, N. J. — Guber

natorius A. H. Moore pas
kyrė sūnų f ašistuojančio 
Jersey City majoro, Fran
ką Hague’ą teisėju Klaidų 
ir Apeliacijų Teismo, su 
bent $9,000 algos per metus. 
O tai aukščiausias teismas 
New Jersey valstijoj.

Nepartijinė Darbo Lyga 
ir N. J. valstijos Industri
nė Taryba protestuoja prieš 
paskyrimą hitleriško majo
ro Hague’o sūnaus ir reika
lauja, kad valstijos senatas 
atmestų jį. Prieš tokį pas
kyrimą protestuoja ir dau
gelis New Jersey advokatų. 
Jie nurodo, kad gubernato
rius Moore daro klastą, pa
rinkdamas majoro Hague’o 
sūnų į tą teismą.

New Jersey įstatymas sa
ko, kad minimo teismo tei
sėju negali būt joks advo
katas, kuris neturi bent 
trejų metų praktikos toj 
profesijoj. O Hague’o sū
nus tik pora metų atgal bu
vo priimtas į advokatų 
profesiją. ’

Bet gubernatorius Moore 
sužiniai apeina tą įstatymą. 
Jis skiria Hague’o sūnų į 
aukščiausią valstijos teismą 
kaipo “ne profesionalą.” 
Mat, įstatymas pažymi, kad 
advokatas turi turėt bent 
trejus metus praktikos sa
vo profesijoj pirma, negu 
gali'užimt vietą tokiame 
teisme.

MIRĖ BADU SENĖ IR 
KATINAS, NORS BU
VO GANA MAISTO

Newark, N. J.—Turtinga 
moteris Anna Graves, 80 
metų amžiaus, krisdama iš 
lovos, taip susižeidė, kad 
negalėjo pasikelt, ir per ke
lias dienas badu numirė. 
Badu nugaišo ir jos kati
nas; nors kambariuose bu
vo gana maisto, bet nei po
nia nei jos katinas negalėjo 
prie jo prieiti.
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Gen. Franco Nesitiki, 
Kad Liaudiečiai Pasi- 

duotų Fašistams
Naziai Esą “Visi Dori”...

New York. — Naziai iš
metė iš savo mitingo Ma
dison Square Gardene ra
šytoją Darathą Thompson 
todėl, kad jinai juokėsi, kai 
nazių Bundo vadas Kuhn 
kalbėjo, kad nežydai esą vi
si dori, o žydai visi “supu
vę.”

Trenton, N. J., vas. 21.— 
Našlė L. Cowell, 40 metų, 
pagimdė tris kūdikius. Jos 
vyras, 70 metų, mirė keli 
mėnesiai atgal.

Naziai Reikalauja Trečdalio 
Čechoslovakijos Aukso

Praga, Čechoslovakija. — 
Hitlerio valdžia spiria Če- 
choslovakiją pašalint gene
rolą Syrovy, karo ministe
rį, o jo vieton įstatyt pa
lankesnį naziam žmogų. Vo
kietijos naziai taipgi reika
lauja, kad Čechoslovakija 
atiduotų jiem trečdalį auk
so iš Nacionalio Čechoslo- 
vakų Banko ir sumažintų 
savo armiją iki 50,000 vyrų 
iš viso.

Jeigu Čechoslovakija ne
patenkins šių ir kitų Vokie
tijos reikalavimu, tai Hitle
ris neužtikrina nė dabarti
nių apkapotos Čechoslova
kijos rubežių.

Valdžia Daro Žingsniu prieš 
Algų Sukčius

Washington. — Jungtinių 
Valstijų algų-valandų įsta
tymo administracija kreipė
si į federalį New Yorko ap
skrities teismą, kad įsaky
tų Harwood drapanų fabri
kantų kompanijai, jog jie 
turi mokėt ne mažiau kaip 
po 25 centus į valandą savo 
darbininkam, kaip kad lie
pia šalies darbo algų-valan
dų įstatymas. .

Pasirodo, jog ta kompa
nija mokėjo mažiau kaip 
po 19 centų per valandą ke
turiem šimtam savo darbi
ninkų.

Cliffside, N. J.
Mykolą Mažeiką Laidos 
North Bergeno Kapinėse

“Laisvėje” buvo rašyta, 
kad mirusiojo Mykolo Ma
žeikos kūną laidos Engle- 
woode, N. J. Tačiau netikė
tai kapinės buvo pakeistos. 
Dabar pranešama^ kad jis 
bus laidojamas North Ber
gen, N. J., kapinėse. Kūne 
iš graborinės (188 Palisade 
Ave., Cliffside) išveš kaip 
2 v. p. p.

ORAS
Šiandien dalinai apsiniau

kę ir vidutiniai vėsu.

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

Barcelona, Ispanija.—Ge
nerolas Franco mobilizuoja 
visas jėgas savo armijos, 
vandens laivyno ir orlaivy- 
no šturmuot respublikinę 
centralinę Ispaniją. Fašis
tai nestiki, kad respublikie- 
čiai pasiduos. Dar daugiau, 
generolas Franco numato 
sunkią ir ganą ilgą fašis
tam kovą, iki jie užimsią 
Madridą ar Valenciją. 
Franco planuoja ir sustip- 
rint savo “valdžią,” kad ga- 

: lutinai laimėjus karą prieš 
respubliką.

(O daugiau kaip per sa
vaitę visi kapitalistiniai ži
nių “šaltiniai” tik pylė tvir
tinimus, kad Ispanijos res
publika “jau pasiduoda, jau 
pasiduoda.”)

Francijos Žmonių Judėjimas 
Trukdo Pripažinimą Gen.

Franco “Valdžios”
Paryžius.—Francijoj pa

kilo labai platus ir veiklus 
žmonių judėjimas, ka'd 
Francijos vyriausybė neturi 
pripažint generolo Franco 
“valdžios” Ispanijoj. Tai 
Francijos valdovai jau biskį 
atlėžo ir ne taip skubinasi 
pripažint fašistų “valdžią” 
Ispanijoj.

Sunkokai Eina Francijos 
Valdovų Derybos su Gen.

Franco
Burgos, Ispanija. — Fa

šistų laikraščiai murma ir 
skundžiasi prieš Franciją, 
kad jinai atidėlioja pripa
žinimą generolo Franco 
“valdžios” Ispanijoj.

Francijos valdžios pa
siuntinys senatorius L. Be
rard derisi su fašistų vy
riausybe, ale ir patys gene
rolo Franco valdininkai sa
ko, kad tos derybos “sunko
kai eina.”

Italų Armijos Galva Apžiū
rinėja Karines Pozicijas

Libijoj prieš Franciją
Roma. — Italijos karo 

štabo galva maršalas Ba- 
doglio apžiūrinėja karines 
pozicijas Libijoj, Italijos 
kolonijoj greta Francijos 
kolonijos Tunisijos.

Anglijos valdžia labai 
švelniai priminė Italijai, ne- 
rodyt tokio priešingumo 
Francijai.

SUDUŽO 8 AMERIKOS 
LAIVYNO LĖKTUVAI

Pensacola, Florida, vas. 
21. — Naktį tirštoj ūkanoj 
susikūlė vienas į kitą 8 lėk
tuvai Amerikos karo laivy
no. Sudužo visi šie orlaiviai 
ir žuvo du studentai lakū
nai, kurie nepaspėjo iššokt 
parašiutais.
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Aktyvistai—Voldemarininkai 
Fašistai

Gavome antrą num. “Bendro Žygio,” 
kurį leidžia t. v. Lietuvių Aktyvistų Są
junga Klaipėdoje. Mes jau nurodėme, 
kad šią Sąjungą sudaro voldemarininkai 
su krikščioniu demokratu ir liaudininku V C- c
dešiniaisiais lyderiais. Aktyvistai siekia- 
si nuversti tautininkų režimą ir, žinoma, 
įsteigti nacijom’'stų (voldemarininkai 
vadinasi šiuo vardu) režimą, kuris ban
dys Lietuvą suhitlerininti.

Mums tiesiog nesuprantama, kodėl 
“Keleivis” palaiko tąjį voldemarininkų 
judėjimą, gerai žinodamas, kas jis yra. 
Aktyvistai sveikinasi iškeldami rankas, 
kaip Vokietijos naziai. Jeigu jiems pa
vyktų Lietuvoj įsigalėti ir vietoj Sme
tonos sėdėtų Voldemaras, tai tuomet, Į 
aišku, su iškėlimu rankos, kiekvienas ’ 
Lietuvos pilietis turėtų šaukti: “Heil 
Voldemaras.” Aktyvistai dabar jau aiš
kiai pasisako, kad naujos valdžios prem
jeru turėtų būti VoFdemaras, Hitlerio 
bernas.

Antrasis “Bendro Žygio” numeris ra
šo ir apie fašistinį perversmą Lietuvoj 
(1926). Ir štai, kaip jis rašo:

“Gruodžio 17 d. perversmą atliko drą
sūs ir nuoširdūs idealistai — tikrosios 
tarnybos ir iš dalies atsargos karininkai. 
Jie tai darė iš patriotizmo, siekdami 
stiprios Lietuvos, tautos vienybės ir at
kutimo ...”

Vadinasi, aktyvistai, kurie sakosi no
rį Lietuvai grąžinti demokratiją, ideali
zuoja tuos nenaudėlius, katrie 1926 me
tais demokratiją sunaikino! Jie pilniau
siai pateisina demokratijos nuvertimą ir 
tolydžio skelbia norį Lietuvoj vėl ma
tyti demokratiją!

Jiems atrodo, kad tie “nuoširdūs ide
alistai,” kurie 1926 metais smurto keliu 
nuvertė demokratiją, padarė vieną klai
dą: perdaug pasitikėjo tautininkais ir 
jiems atidavė valdžią. Jei karininkai bū
tų atidavę valdžią ne Smetonai, o Vol
demarui, tai aktyvistams būtų viskas 
gražiausia!

“Bendras Žygis” klausia: “Kas prieš 
mus?” Ir ten pat sako:

“Žydai, lenkai, komunistai ir tauti
ninkai. .. ”

Vadinasi, įei aktyvistai pasigrobtų 
valdžią į savo rankas, tai Lietuvoj po
gromai prieš žydus būtų toki, kaip Ber
lyne, o komunistus, jei tik pavyktų 
sučiupti, tuojau į koncentracijos stovy
klas, į kalėjimus arba sušaudymui. De
mokratija nebūtų nei kiek prastesnė, 
kaip pas Hitlerį.

Kitais žodžiais, aktyvistų judėjimas 
yra voldemarininkų judėjimas. Galimas 
daiktas, kad į tą judėjimą voldemarinin- 
kams pavyko ir dar pavyks įtraukti t. v. 
“nekaltų aukų”—žmonių, kurie dėl ne
apykantos tautininkų režimui gali susi
dėti 4r su pačiu velniu, kad juos grei
čiau nuvertus. Bet tai labai akla politi
ka.

Lietuvos nepriklausomybės išsaugoji
mui ir demokratijos atsteigimui reikia 
dėtis ne su voldemarininkais, dar aršes
niais fašistais, negu tautininkai, bet su 
visom demokratinėm sriovėm. Norint 
kovoti prieš tautininkų režimą, reikia 
skelbti kova ir voldemarininkams, dar 
didesniems Lietuvos nepriklausomybės 
neprieteliams.

- Lietuvos komunistai, aišku, griežtai 
pasisako prieš voldemarininkus, kadan

gi jų viešpatavimas Lietuvą atiduotų vi- 
siškon Hitlerio kontrplėn, o tai reikštų 
mūsų tautai baisiausią pražūtį.

Ar Atsikartos?
“Vilnis” parašė ilgoką įvedamąjį, ku

riame nurodo į tą praeitį, kai Grigaitis 
organizavo tautininkus mušti komunis
tus S1A ir bendrai lietuvių išeivijoj. 
Chicago^dienraštis klausia: Ar ir vėl at
sikartos ta negarbinba istorija. Mes čia 
pacituosime plačiau tąjį “V.” įvedamąjį. 
Dienraštis rašo:

“Striošnas vaiskas buvo suorganizuo
tas prieš tuos “nelabuosius l?olševikus.” 
Kuomet SLA seimas skilo, koalicijos va
dai pasididžiuodami pareiškė, kad dabar 
Susivienijime Lietuvių Amerikoje prasi
deda ‘nauja era.’ Dabar, sakė jie, mes 
kilsime kaip ant mielių!

“Mes primenant tą istoriją, negarbin
gą, isterišką, raudonbaubišką istoriją dėl 
trijų sekamų priežasčių:

“1) Sutriuškint komunistus ne tik ne
pavyko, bet jie dar labiau sustiprėjo ir 
dar labiau susirišo su progresyvėm be- 
partyviškom masėm. Sunkiausiose sąly
gose gimęs, skundžiamas ir provokuoja
mas, Lietuvių Darbininkų Susivienijimas 
išaugo j labai stiprią fraternalę organi
zaciją, bepartyvę savo forma ir progre- 
syvę savo turiniu.

“Ir ne tiktai kad išauginta ta stipri 
darbininkiško fraternalizmo organizaci
ja. Pasiliko daug mūsiškių ir sename Su
sivienijime—taip kad dabar ten yra stip
ri kairiųjų sriovė.

“2) O kas atsitiko su ta pačia koalicija 
—nuo Grigaičio iki Gegužio ir Vitaičio 
—su ta koalicija, kuri tikėjosi priremti 
mus prie sienos, kad iš mūsų nei dūko 
neliktų? Nagi patys gelbėtojai, patys ko- 
alicionieriai savo tarpe susipešė. Susipe
šė taip, kad jų tarpe kilo savotiškas ci
vilis karas. Susipjovė tie anti-bolševikiš- 
kos vienybės čampionai ir Susivienijime, 
susipešė jie ir dėl Vaitkaus skridimo. 
Vanagaitis, kuris savo laiku buvo gar
binga persona ‘Naujienų’ skiltyse, pas
kelbė vainą savo globėjam ir apskundė 
tas pačias ‘Naujienas.’ ‘Vienybė’ vėl už- 
triūbijo savo melodiją, kad socialistai 
sakę, jog Lietuvai nereikia duoti nei cen
to. Žodžiu sakant, prasidėjo batalija ko- 
alicionierių spaudoj, draugijose ir visuo
se užkampiuose.

“Kasė duobę komunistams, o patys į 
ją įkrito.

“3) Subyrėjus tai jų koalicijai į šipu
lius, prasidėjo meditacijos, apdūmojimai 
ir atsipeikėjimas. Praėjo kiek laiko ir 
socialistai atsuko nugarą savo frentams 
tautininkams ir sandariečiams. Jau 1934 
metais, Susivienijimo Lietuvių Ameriko
je seime Detroite, jie jieško bendros kal
bos su komunistais, o 1936 metais jie, 
sykiu su tais pačiais komunistais orga
nizuoja Am. Lietuvių Kongresą, bendrai 
veikia su komunistais Dr. J. Šliupo pri
ėmime ir net kalbasi apie bendrą kultū
rinį veikimą.

“Tai ve, kaip pasibaigė ir kokių pa
sekmių davė tas didelis šturmas, ta di
džioji ‘red-beiteriška’ kampanija!

“Kiekvienas rinitai protaujantis lietu
vis, o ypač progresyvis lietuvis, daug ko 
gali pasimokinti iš tos istorijos.”

“Vilnis” mano, kad “šiuomi laiku jau 
matosi aiškių ženklų, jog ta raudonbau- 
biška anti-komunistinė isteriką, gali pa
sikartoti.” Pasak jos:

“Kuopiasi vis daugiau ženklų, kad p. 
Grigaičio vadovaujama socialistų grupė 
užšriubuota vienam-vienatiniam tikslui 
—niekinti komunistus.

“Ar jiems pasiseks surankiotpsenos 
koalicijos skeveldras ir pakarto t tąseną 
isterišką istoriją, kuri taip negarbingai 
subliūško? Jeigu pasiseks, tai mes pra
našai! jam ponams šturmininkams ir ko- 
alicionieriams dar liūdnesnį pliumpt. Ne
išgelbės juos ir tas faktas, kad jie prisi
ėmė pas save ant burdo tokius anti-ko- 
munistinius ‘ekspertus,’ kaip Stilsonas 
ir Strazdas. Jei toks Stilsonas turės pa-, 
vaduoti Vitaitį ar Gegužį, kaipo “eks- • 
pertas” kovoj prieš komunistus, tai bus 
tikros sorkės. Asmuo, kuris nuo 1919 iki 
1931 metų buvo Komunistų Partijos šu
las ir vajavojo prieš ‘Naujienas,” kad jas 
atimt iš p. Grigaičio kontrolės; asmuo, 
kuris nuo 1931 iki 1936 metų vadovavo 
sklokai ir barškėjo, kad jis tikras “lėni-

LAISVfi

Profesorius Varga 
Apie Japoniją

880 bilionu aukso rublių.
“Dar didesnis skirtumas 

bus, kada mes imsime me
tinės gamybos vertę ant 
atskiro žmogaus. Japonijoj 
ta vertė siekė 182 aukso 
rublių; Francijoj — 465; 
Anglijoj — 700; Jung. Val
stijose—1,500 rublių. Taigi, 
Japonijoje gamyba atskiro 
žmogaus yra net aštuonis 
kartus mažesnė, kaip Jung. 
Valstijose. Neturtas Japo
nijos yra ir tame, kad savo 
žaliadaikčių, ypatingai ka- 

i rui reikalingų žaliadaikčių, 
Į ji veik neturi. Japonija 
prieš karą su Chinija buvo 
sukuopus pusėtinai daug 
žaliadaikčių, bet jie jau bai
giasi, o naujas papildymas 
apribotas. Jos ir prekyba 
paini. Baisiai išnaudodama 
savo šalies darbo žmones, 
gamina žalią šilką ir jį 

I parduoda Jungt. Valstijose, 
už jį perkasi medvilnę, ma
šinas, metalą ir kitką. ..

“Kaip gi dabar yra su 
prekyba? Jeigu bėgyj devy
nių pirmųjų mėnesių 1937 
metais Japonija galėjo už- 
sienyj parduoti veik už du 
bilionus jenų, tai 1938 me
tais per tuos pat pirmuo
sius devynis mėnesius jau 
parduota tik už 1,063 mi
lijonus jenų, veik ant pusės 
mažiau. Aišku, kad Japoni
ja galėjo ir užsieny j ma
žiau pasipirkti vilnos, med
vilnės, ir kitu reikmenų. Ki- 
tais žodžiais, Japonijai pir
kimas užsienyj vis darosi 
sunkesnis. Ką gi daro Ja
ponijos valdžia? Pagal ka
rininkų planą ji dar dau
giau sumažina savo šalyj 
žmonių gyvenimui reikalin
gas prekes, ji įvedė korte
liu sistema ant metalo ir 
padarė daugelį kitų apsun
kinimų. Išdirbo planą su
rinkt visus metalinius daik
tus: paštų dėžes, telegrafo 
ir telefono perlaidus, meta

Ekonomistas profesorius 
E. Varga pateikė platų ana- 
lizą fašistinės Vokietijos ir 
imperialistinės J a p o n ijos 
ekonominės padėties. Kaip 
žinia, šios dvi agresorių ša
lys, išvien su Italija, nori 
uždegti pasaulinį karą. Vo
kietija ir Italija veda karą 
Ispanijoj 'prieš to krašto 
žmones, o Japonija užpuo
lė Chinija. Negana to, Ja
ponijos imperialistai šau
kia, kad jie pavartos “kie
tą politiką prieš Sovietų 
Sąjungą,” kad jie “panau
dodami jėgą prieš Sovietus, 
tuo pat kartu persergės vi
są pasauli, kad niekas ne
gali priešintis Japonijos žy
giams.”

Mes daug kartų nurodi- 
nėjome, kad Japonijos im
perialistai yra akiplėšiški, 
nachališki, bet tuo pat kar
tu šalies ekonominė padė
tis yra silpna, kuri neduo
da progos ne tik Sovietų 
Sąjungą įveikti, bet net 
Chinijoj karą laimėti. Da
bar mes paduosime, ką apie j 
Japoniją sako prof. E. Var
ga. Jis rašo:

“Kokia padėtis Japoni
joj? Sprendžiant pagal tu
rimus faktus, Japonija jau 
p a s iekė tą p a s i s u k i m o 
punktą, kada šalies ekono
mija įžengia į nubiednėjimo 
ir skurdo sritį, tai yra, ka
da ji jau negali toliau pa
kelti karo išlaidų sunkumą. 
Keikia atminti, kad Japo
nija labai biedna šalis. Ta
tai ypatingai aišku, jeigu 
palyginti Japonijos tautinę 
vertę su kitų kapitalistinių 
šalių. Pagal buržuazijos 
mokytų žmonių davinius, 
kurie buvo 1928 metais pa
daryti, tai Japonijos turtas 
siekė apie 102 bilionus auk
so rublių; tuo laiku, kada 
Franci jos turtas buvo skai
tomas 150 bilionų aukso 
rublių; Anglijos—225 bilio- 
nai; o Jungtinių Valstijų—■ linius uždangčius gatvių ka-

Dr. Eduard Beneš su žmona kalba New Yorke, 
tuojau, kai tik pribuvo iš Europos. Beneš yra bu

vęs Čechoslovakijos prezidentas. Iš ten jį 
išvijo naziai.

nistas,” “Kominterno ideologijos žmo
gus,” tas asmuo, kuris “komunistinės” 
sklokos dalį vėliau nutempė pas socia
listus, apgavęs tą pačią skloką (kuriai 
jis pasakojo, kad ji turi “eiti su Leni
nu”)—toks kailiamainis dabar brukamas 
į ‘vadus’—ir po 16 metų buvimo Komu
nistų Partijoj ir taip vadinamoj ‘komu
nistinėj opizicijoj,’ dabar padaromas ne
kaltu, tik ką iškeptu kūdikėliu socialis
tu! Tas ‘beibė’ bliauja labai smarkiai. Ir 
Grigaičio grupei išrodo, kad tą beibę rei
kia paimti savo išimtinon globon.

“Sakykit, gerbiamieji, kur galima nu
važiuot su tokia kombinacija? Tik į pel-
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nalizacijos ir tt. Tokio mie
ste jau įsakyta nuimt visus 
metalinius numerius nuo 
dviračių. Yra žinoma, kad 
japonų užimtuose Chinijos 
miestuose japonai nulupa 
nuo durti vario ir metalo 
rankenas, nuardo metali
nius stogus ir visą tą siun
čia į. Japoniją, kaipo seną 
metalą. Japonijoj išleistas 
įstatymas moterims, kad 
jos turi nešioti trumpesnius 
drabužius, o vaikai basi eiti 
į mokyklą ir nešioti be ran
kovių drabužius. Oda nau
dojama tik armijos reika
lams. Gyventojams įsakyta 
apsiavus nešioti vien medi
nius. Tas parodo, kaip vis 
daugiau ir daugiau išsise
mia ekonominiai Japonija 
įsivėlus į karą su Chinija. 
Japoniją karo vadai atvil
ko ant bedugnės krašto. 
Pasireiškė didelis gamybos 
puolimas...

“Japonijoj dabar yra apie 
1,800.000 bedarbių, dau
giausiai tarpe tekstilės dar
bininkų. Tai parodo, kaip 
neturi pamato buržuazinių 
ekonomistų mokinimas, kad 
karas gali paakstinti ga
mybą. Žinoma, Japonija ga
lėtų tas kliūtis nugalėti, 
jeigu ji galėtų užsieny gau
ti stambių paskolų. Bet ji 
negali gauti. Italija ir Vo
kietija — jos talkininkės 
karo agresijose pačios yra 
kelyj prie tokios padėties. 
Anglija, Francija ir Jungt. 
Valstijos, vargiai duos Ja
ponijai paskolų.

“Priešingai, Chinija nese
nai Jungt. Valstijose gavo 
$25,000,000 paskolą. Tas pa
rodo, kad Jungt. Valstijų 
kapitalistų akyse Chinija 
yra pastovesnė, kaip Japo
nija. Anglijos valdžia taip 
pat nutarė suteikti paskolų 
Chinijai. Mes manome, kad 
Japonijos ekonominis ban
krotas 1939 metais dar la
biau spartės, kaip 1938 me
tais.

“Lenino mokinimas, kad 
‘Japonija... jokios savosios 
finansinės ir karinės spė
kos, be kitų pagalbos netu
ri,’ pilniausiai pasitvirtino, 
nepaisant to, kad bėgyj pa
starųjų 15-20 metų, japoni- 
jos ekonomika, ypatingai 
karo pramonėj rodė didelį 
kilimą.

“Tarpe Japonijos kari
ninkų apetitų ir jos kari
niai - ekonominės padėties 
yra didelė prapultis. Japo
nija, ypatingai strateginių 
žaliadaikčių srity j, priklau
so nuo kitų šalių, ir taip 
daug, kad jeigu demokrati
nės šalys nutrauktų su Ja
ponija prekybą, sulaikytų į 
Japoniją įvežimą karui rei
kalingų metalų, tai Japoni
jos karo avantiūra Chinijoj 
jau senai būtų susmukus. 
Tokio strateginio žaliadaik- 
čio, kaip aliejus (žibalas), 
be kurio negalima dabar 
vesti karas, Japonija iš už
sienio perkasi 95 nuošim
čius. Japonijoj gaminamas

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Du Prieš Visus
Vienam Londono teatre 

kartą buvo statoma gar
saus anglų rašytojo Ber
nardo Shaw’o drama. Vai
dinimui pasibaigus, žiūro
vai ilgai ir karštai plojo, 
tik vienas vyrukas smar
kiai švilpė ir šūkavo, reikš
damas savo nepasitenkini
mą. Autorius, buvęs spek
takly, tuoj išėjo scenon ir 
paprašė žiūrovų nurimti. 
Kai visi nutilo, jis kreipėsi 
į triukšmadarį vyruką, tar- 

’ damas:
—Gerbiamasai! Ir aš 

įmanau, kad veikalas yra 
netikęs, bet ką mudu dvie- 
je galim padaryti prieš to
kią daugumą?

Nėra už Ka Dekavoti 4b.
—Ir tamsta dar gali tvir

tinti, kad žmogus neturi bū
ti dėkingas likimui!—sako 
senyva ponia savo svečiui. 
—Ana, pažiūrėk į mūsų 
kaimyną Pipirą, kuriam 
prieš tris dienas mirė stai
ga žmona!

—Bet už ką gi aš turiu 
dėkoti likimui? Juk mirė 
ne mano žmona, o tamstos 
kaimyno !—nustebęs atsakė 
svečias.

Smalsus Kaimynas
Gvazdikienė nupirko savo 

! sūneliui dovanų būgną. 
' Nuo tos dienos visos apy-^ 
linkės gyventojai neteko 
ramybės, nes nuo ankstyvo 

■ ryto ligi vėlyvo vakaro 
tarškėjo Gvazdikiuko būg
nas. Trečia diena Gvazdi
kienė sako savo grįžusiam 
iš darbo vyrui:

—Man rodos, kad mūsų z c-
kaimynas Jonas labai ne
mėgsta būgnų?

—Dėl ko tu taip manai? 
—teiraujasi vyras.

—Mat, jis padovanojo 
mūsų Vincukui kirvį, patar
damas pažiūrėti, kas yra 
būgno vidury!

(Surankiota)

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
i ■

F. Gervickui, Athol, Mass. 
—Drg. A. Bimba nedavė jums 
atsakymo reikale debatų, nes 
buvo išvykęs su prakalbų 
maršrutu. Dabar jis jau su- 

' grįžo, tai ir atsakymą duos.
I

i Kuba Susidomėjo Prekybos 
Ryšiais su Lietuva

kės, į labai didelę negarbę.”
Mes tačiau manome, kad šiuo metu 

tarpe pačių socialistų yra daugiau drą
sių žmonių, kurie tai Grigaičio-Stilsono- 
Strazdo politikai nepritars. Amerikos 
Lietuvių Kongreso istorija parodė, kad 
ten, kur sukalbamesni socialistai veikia, 
komunistai su jais gražiausiai susitaria 
ir ateity galės susitarti. Negalima susi
tarti tik su pas socialistus “ant burdo” 
atėjusiais trockistais, kurie dabar save 
vadina socialistais. Aišku, jie liautųsi 
triukšmavę, jei negautų “inspiracijos” iš 
to žmogaus, kuris yra persisunkęs ko
munistų neapkentimo liga.

Havana, Cuba. — Lietu
vos Generalinio Konsulato 
New Yorke pastangomis, 
Kuboje sukeltas susidomė
jimas Lietuva. Havanos 
Prekybos Rūmai ir kelios 
stambios firmos tiria gali
mybes užmegsti su Lietuva 
prekybinius santikius. Jau 
nustatyta, kokias prekes 
norima iš Lietuvos impor-» 
tuoti.

Vasario 16 d., Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimo 
proga, visa Kubos spauda, 
kaip tai: “Diario de la 
Marina,” “El Pais,” “EI
Mundo,” “The Havana 
Post,” paminėjo Lietuvos
Nepriklausomybės š v e n tę 
net pirmame puslapy, nesi
gailėdami jai komplimentu.

i
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♦ Parašė — NIKOLAI POGODIN

Kaliniai
Apysaka

Vertė—B. E. SENKEVIČIEN®
(tąsa)

“Kodėl jie yra pasirįžę priversti mus, va
gius, dirbti?”

žaizdos tapokaptvarstytos ir paklodės per
mainytos.

VTir

“Ar neturi su savim gyduolių, daktare?” 
Daktaras ištraukė mažą bonkutę lauda

num (narkotiko).

So. Boston, Mass.
Iš Literatūros Draugijos Mo

terų Susirinkimo

Jieško Naujo Lietuves 
Moters Tipo

“Palauk, aš įpilsiu tau porą lašų.” 
“Ot, lašų!... Duok čia!”
Kapitonas įpylė narkotiką stiklan ir už

vertė. Staiga išspjovė.
“Ha, nori priversti vagis dirbti.” Jis vis 

kartojo.
* * *

Mitia, buvusių vagių kolektyvo pirminin
kas, kalbėjosi su Gromovu pastarojo rašti
nėj.

Vasario 16 d. įvykęs mote
rų susirinkimas buvo skaitlin
gas narėmis, atsilankė ir vieš
nių, iš kurių gavom penkias 
naujas nares.

J. B-nė viename Lietuvos | šeimyniniam gyvenimui pa- 
laikraštyje rašo apie Lietuvos rengiamos. Juose turėtų būti
moteris. Ji, įžiūri, jog daugu
mas moterų, be paskutinių 
madų, naujienų ir kasdiehi-

dėstoma ne vien tik šeiminin- 
kystė, bet ir kiti lygiai svar
būs šeimyniniame gyvenime

“Neleisk daugiau laiko bandymui įtikin
ti kapitoną, kad reikia dirbti. Atsiųsk jį 
čia.”

Mitia išėjo. Komandantas įėjo ir pastatė 
tris šautuvus prie sienos.

“Jeigu pavelysite man pareikšti savo 
nuomonę, tai jūs užsibrėžęs atlikti labai pa
vojingą darbą,” kalbėjo komandantas, sa
liutuodamas.

“Manai?” klausė Gromov, primerkdamas 
akis- j. i 1 iSS

“Prakaeiktai pavojingas.”
“Jeigu aš neklystu, jūs sykį buvote nu

teistas mirtin ?” Komandantas neatsakė, dar 
sykį saliutavo ir apleido kambarį.

“Idiotai!” tarė sau Gromov.
Kostia įėjo, išblyškęs ir nervuotas. Jis 

nusiėmė kepurę, pažvelgė į šautuvus, ir vėl 
ją užsidėjo.

“Tai tu buvai, kuris lošei iš kozyrių dėl 
mano žmonos?” Kostia tylėjo.

“Sakyk teisybę, tu buvai, ar ne?”
“Taip,” atsakė kapitonas nusiminusiai.
“Sėsk!”
Kapitonas atsisėdo.
“Aš tau duosiu didelį uždavinį. Tu turėsi 

leisti rąstus upėj—ir tas turi būti atlikta 
į tris dienas, žiūrėk čia!” Gromov paro
dė Kostiai mapą. “Rąstai susilaikė šičia. 
Jeigu jie tuojau nebus nuleisti žemyn, tas 
reiškia didelį suvėlavimą visame darbe. Aš 
neturiu pakankamai vyrų ten pasiųsti.”

Kapitonas bandė kalbėti.
“Nėra laiko kalbėti. Imk šituos šautuvus, 

amuniciją ir visus reikmenis ir, štai, pasi
rašyk.”

Kostia liko galutinai sumuštas. Jis nepa
jėgė pakankamai atsipeikėti, kad užpro
testavus. . . Jis pasirašė ant kvitos be žo
džio. Gromov paskabino komandantui.

“Šitie ginklai yra pavesti į rankas eks
pedicijos vado!” Daktaras įėjo.

“Daktare, jus pavedu vadui šios ekspedi
cijos.” Daktaras ir Kostia pažino viens kitą.

“Neleiskite veltui nei vienos minutės,” 
toliau kalbėjo Gromov. “Komandante, jūs 
išduokite visas provizijas vadui. Konstantin 
Dorohov,” jis tęsė toliau, adresuodamas- 
Kostią jo tikru vardu, “jūs ateikite ir ma
tykite mane prieš išvyksiant.”

Kostia staiga išsitiesė, kaip kiti milita- 
riški žmonės, ir aštriai ištarė: “Klausau!”

Nauja Litratūros Draugijos 
knyga “ūkanos,” parašyta 
draugo Mizaros, mūsų drau
gėms labai patiko. Jos ją per
skaitė jau po du sykius ir dar 
negali paleisti iš rankų, dar 
ją skaitys. Tai neįkainuoja
mos vertės veikalas. O kad 
atsilyginti už ją, jos pažadė
jo gauti kuodaugiausia naujų 
narių į Literatūros Draugiją.

Mezgimo ir siuvimo pamo
komis moterys interesuojasi. 
Mat, draugės žino, kad mes 
turėsime dalyvauti trijose
rankų išdirbinių parodose.

Pirmutinė rankų darbo pa-
rodą, kuri įvyks kovo 12 d., 
So. Bostone, tai bus demons
tracija arba prisirengimas
prie sekamų didžiųjų parodų.

Antra N. A. Moterų Są
ryšio rankų išdirbinių paroda 
įvyks liepos 30 d., moterų

nių kalbų—visiškai nesidomi 
kultūriniu ir visuomeniniu gy
venimu. Jų idealas—pasiro
dyti gražiu, blizgučiais nuka
binėtu, išpuoštu, nudažytu 
žaisleliu. Be to, jos stengiasi, 
kur tik galima, pademonst- 
truoti savo sugebėjimą rūkyti 
ir paskučiausias madas. O vi
sa tai — dar nerodo jos auk
štą kultūrinį lygį. Atvirkščiai, 
tai kaip tik parodo, jog ji dar 
nėra subrendusi ir todėl mėg
sta žibučius ir margus skar- 
maliukus.

Apie kokias moteris ši ra
šytoja kalba? Iš visko aišku,
kad tai bus apie moteris vi
durinės klasės.. Juk tik jos la
biausiai vaikosi madas ir jos

Kostia stovėjo magazine su surašu pro- 
vizijų rankoje, tarpe kalnų maisto, kuris 
buvo pavestas jam. Ten radosi duona ir 
mėsa, ir maišai miltų. Kostia atydžiai tė- 
mijo svarstyklės, ant kurių maistas buvo 
sveriamas, ir vis notavosi savo listą.

“Tabakas,” skaitė magazino tvarkytojas. 
, “O čia yra biskį vodkos jums,” tęsė jis 
toliau. “Leidžia vodką vartoti rąstų leidi
mo ekspedicijoj.”

Ir eilė bonkų su vodka buvo pastatyta 
prieš Kostią.

“Pasirašyk čia.”
Kostia pasirašė “Konstantin Dorohov”— 

ir prikergė “Vadas Rąstų Leidimo Ekspedi
cijos.”

Jį apėmė kokis tai karštas įtempimas. 
Jis nesijuokė nei nesistebėjo. Bet jo judėji
mai buvo pilni energijos ir jis kalbėjo grei
tai ir į dalyką, kur tas buvo reikalinga. 
Šautuvai stovėjo įremti į stalą. Kostia atsi
sėdo ir užsimąstė.

“Mano būryje yra du, kuriems aš galiu 
užsitikėti šautuvais,” jis pagalios tarė. “Bet 
kaip bus su trečiuoju?”

Jūs esate!” patarė komandantas.
Aš?” z
Taip, žinoma juk jūs galva, vadas eks

pedicijos.”
“Taip, taip, suprantu, “Kostia pašoko. 

“Prisiųskite man Smeljakovą ir Vašią Pe
riną iš mūsų barako. Jie kada tai tarnavo 
Raudonojoj Armijoj.”

(Bus daugiau)

piknike, Montello.
Trečioji rankdarbių paro

da, tai jau bus didžiausia. Ji 
įvyks nacionaliam lietuvių 
moterų'suvažiavime ateinan
čią vasarą, Broklyne, N. Y., 
kur suvažiuos publika ne tik 
iš visos plačios Amerikos, bet 
ir iš Lietuvos. Ir nejaugi to
kioj didelėj iškilmėj mes no
rėtumėm užsileisti kitų kolo
nijų moterims.

Mes žinom, kad mūsų išdir
biniai turi būti gražiausi ir 
mes prie to rengiamės iš kal
no.

Taipgi žymėtina, kad tuom 
susidomėjo ir mūsų jaunuolės, 
todėl ir jos ateina mums į pa- 
gelbą; d. Roplenaitė atsinešė 
bukietą rankom darytų po
pierinių kvietkų, kurie atrodė 
labai gražiai. Ji parodė; 
mums, kaip padaryti tuos pui
kius, panašius gyvoms gė
lėms žiedus. Ačiū už tai drau
gei Roplenaitei.

Pačiame susirinkime buvo 
plačiai diskusuojamas. moterų 
veikimas. Buvo išduotas ra
portas iš atsibuvusio juokų 
vakaro, kuriame draugės nuo
širdžiai dirbo ir daiktus ir 
valgius aukavo. Pelno liko 
$8.90.

Išrinkom komisijon drauges 
P. Žukauskienę, S. Šukienę, 
M. Piešinienę ir Anna Jasen 
surengt dar vieną pramogą i

stengiasi būti tais nudažytais 
žaisleliais. Jei nepritenka litų 
nusipirkimui ko nors geresnio, 
tai jos puošiasi kad ir margais
skarmalinkais. . .

Vargu būtų galima įtikėti, 
kad Lietuvos nualintos darbi
ninkės ir tarnaitės vaikytųsi 
madas, demonstruotų blizgu
čius ir verstųsi žaisleliais. 
Joms nepritenka ne tik litų, o 
ir centų, nors ir pigiausios rū
šies papuošalams;

Toliau, toji rašytoja bando 
pateisinti tas moteris, apie- 
kurias ji rašo. Kad lietuvė yra 
tokia, o ne kitokia, tenka pri
sipažinti, kad ją nelabai te
galima kaltinti, sako ji. Mūsų 
moteris palikta be jokio jai 
specialiai pritaikyto auklėji
mo. Ji išeina tą patį bendrąjį 
lavinimą, kaip ir vyrai. Tuo 
tarpu praktiškai labai mažas 
moterų nuošimtis tesinaudoja 
tomis žiniomis, nes dauguma 
moterų laikosi jai pačios gam
tos paskirtos prievolės—būti 
žmona ir motina. Tačiau kaip 
tik šitoje srityje ji nalikta vi
siškai nenaruošta. čia kiekvie
na moteris turi vadovautis tik 
savo nepatyrusią išmone. O, 
atrodo, turėtų būti visai ki
taip.

O kaip gi turėtu būti ? Gal 
ir mums, amerikietėms, būtų 
žingeidžios išvados?

Nugi štai kaip ji dėsto: Be 
bendrojo moters lavinimo vra 
dar būtinai tam tikri visu luo
mu moterims privalomi insti-

kovo mėnesį agitacijos ir kuo-tutai, kur jos būtų specialiai
pos naudai.

Kuomet buvo išduotas ra
portas iš atsibuvusio Moterų 
Sąryšio posėdžio tarimų, kur 
draugės montellietės ir nor- 
woodietes žada aukoti daik-
tus būsimam Moterų Sąryšio 
piknikui, tai ir mūsų draugės 
neatsilieka,—d. M. Piešinienė 
prižadėjo aukoti vieną iš sr 
vo gražių rankdarbių dėlei 
minėto pikniko.

Buvo raportuota ir iš tarp
tautinio moterų veikimo, prie 
kurio ir mes kiek galėdamos 
prisidedam, šiuo tarpu prisi- 
dėjom su darbu rinkime para
šų prieš uždėjimą taksų ant 
pragyvenimo reikmenų ir su
rinkom gana daug parašų.

Dabar svarbiausiu Moterų 
Sąryšio parengimu bus minė
jimas Tarptautinės Moterų 
Dienos. Jis įvyks kovo 12 d., 
St. Omers Hall, 376 Broad
way. Tą pačią dieną bus ran
kų darbo paroda ir prakalbos 
A. Jonikienės, kuri atvyksta 
iš Chicagos. Prakalbos prasi-

dės 3 vai. no pietų, o vaka
re dar turėsim pasilinksmini
mą.

Korespondente.

dalykai. Ten moteris turėtų 
įsisąmoninti, kad jos tikrasis 
pašaukimas yra būti gera 
žmona ir motina, tačiau kad 
ji į vedybas ir vyrą nežiūrėtų 
vien tik kaip į pragyvenimo 
šaltinį, bet kaip į nepaprastai 
svarbią moters pareigą; kad 
ji vyrui turi būti lygi ir rū
pestinga draugė, bendre ir 
pagelbininkė jo darbuose; 
kad jai yra artimi visi vyrui 
rūpimi reikalai.

Be to, ji tęsia, reikia mote
rį išmokyti tinkamai vaikus 
auklėti. Juk motina yra svar
biausia vaikų auklėtoja. Jos 
įkvėpti idealai nustato vaikui 
jo ateities gaires. Vien moky
klinio auklėjimo jaunuomenei 
neužtenka. Vaikas privalo 
augti darnioje ir jaukioje tė
vų sugyvenimo šilumoje, sem
tis savo šeimoje doro ir vals
tybiškai susipratusio piliečio 
pavyzdžius.

Apsišvietusi, dora, kukli, 
gera žmona ir draugė ir pui
ki vaikų auklėtoja—štai kokia 
mums reikalinga ir kokia turi 
būti lietuvė moteris,—baigia 
jinai savo išvadas ir savo jieš
ko j imą naujo lietuves moters 
tipo.

Ji jieško, matome, labai ne 
daug. Bet prie esamųjų Įlie
tu voj' varžtų, prie iš viršaus 
nusakytos gyvenimo eigos, 
vargu bus ir tiek jieškinių pa
siekti. Laisvos kultūrinės suei
gos paneigtos, uždraustos; sa
višvieta be “kaziono patepi
mo”—negalima. Jei būtų ir 
tie rašytojos pageidaujami 
“visu luomu moterims privalo
mi institutai,” tai ir juose var
giai kas geresnio susimegstų, 
nes kuomet šalis neturi demo
kratinės laisvės, kuomet vis
kas remiasi įsakymais ir drau
smėmis,—pažangai vietos ne
belieka !

Mes, amerikietės, neneigda- 
mos viršminėtos rašytojos jieš- 
kiniu. turime dadūrti, jog mo
ters darbininkės, profesionalės 
ir smulkiosios biznierės—par
eigos nesibaigia buvimu gera 
žmona ir motina. Ji turi būti 
ir susinratusi kovotoja—kovo
toja už kasdieninius gyvenimo 
reikalus ir kovotoja už skaid
resne ateitį. Mes jaučiame gy
venimą esanti kovu sūkuriuo
se. Mes jaučiamės esą žmoni
jos narėmis Ivgiom. kaip ir vy
rai. Tr todėl mūsų reikalai 
yra bendri ir mūsų kovos ben-

Pittsburgh ir Apylinkė
Pittsburgh© ir Apylinkės 

Lietuvėms Moterims
Kovo 19-tą, 1 vai. dieną, 

LMD svetainėje, 142 Orr St., 
atsibus svarbi konferencija, į 
kurią kviečiamos Pittsburgho 
ir apylinkės moterys. Kviečia-' 
mi visokį kliubai ir rateliai, 
taipgi kviečiamos ir tos drau
gės, kurios niekur nepriklau
so, taip sakant, pavienės. Pri
klausančios organizacijų kuo
pose: SLA, LDS, LLD, Susi
vienijimo Rymo Katalikų ir 
abelnai visokių draugijų at
stovės ar šiaip narės esate 
širdingai kviečiamos dalyvau
ti m in etoj konferencijoj, nes 
bus labai svarbūs klausimai, 
kuriais turim susidomėti.

Gal jau visom žinoma, kad 
ateinančią vasarą yra šaukia
mas visos Amerikos lietuvių 
moterų seimas, kuris įvyks 
Brooklyne, New York, laike 
Pasaulinės Parodos. Toks sei
mas dar pirmu kartu yra šau
kiamas. Minėtam moterų sei
me dalyvaut yra kviečiamos 
ne tik Amerikos moterys, bet 
yra mintis pakviesti ir iš Lie
tuvos atstovę, taipgi ir iš Ka
nados. Norint jį padaryti is
toriniu seimu, turim prie jo 
gerai prisirengti.

Kadangi seimo klausimas 
jau diskusuojamas po visas 
lietuvių kolonijas Amerikoj, 
tai ir mes, Pittsburgho ir apy
linkės moterys, negalim atsi
likti nuo šio prakilnaus dar
bo. Kovo 19-tą, 1 vai. dieną, 
susirinkim skaitlingai į L.M.D. 
svetaine, kur mes turėsim pro
gą atlikti tą naudingą darbą, 
kurį kitu miestų moterys jau 
senai atliko. Visos, be skirtu
mo politinių arba religiniu įsi
tikinimu, esate lygiai kviečia
mos ir visos galėsim bendrai 
diskusuot ateinančio seimo 
dienotvarkiui paduotus punk
tus. Jeigu kitų miestų mote
rys prieina prie bendro susita
rimo. tai kodėl mes negalim. 
Visas širdingai kviečia laikino 
komiteto narė,

E. K. Sliekienė.

S YRI JOS MAIŠTAI PRIEŠ 
FRANCIJĄ

Damascus, Syriia. — At
sistatydino tautinis Svriios 
ministerių kabinetas. Išsi
vystė naujos, smarkesnes 
riaušes p rieš Francijos 
viešnatavima Svrijoi. Susi
kirtimuose su kariuomene 
keli sužeisti.

droš: prieš priespaudą, už gy
venimo reikmenų didesnį kie
kį, už ateitį, žadančią daugiau 
laimės augančiajai kartai!

Alma Aržuolaitė.

INQIJOS MOTERYS REIKAL AUJA ŠALIAI LAISVĖS

Rani Laxmibai Rajawde, Visos Indijos Moterų Konferencijos prezidentė, su 
kitomis viršininkėmis,, Delhi mieste. Konferencija priėmė rezoliuciją, reika

laujančią Indijai pilnos nepriklaus omybės ir atsiskyrimo nuo Anglijos.

v
I

Alice Jonikiene Atvyksta į Rytines 
Valstijas Motery Reikalais

Jau per tūlą laiką Naujosios Anglijos mo
terys tarėsi apie platų prakalbų-pasikalbėji- 
mų maršrutą moterų reikalais Nauj. Ang
lijoj. Problema buvo gavimas tam darbui 
tinkamos draugės. Pagaliau, Moterų Są
ryšio Komitetui pavyko susitarti su vetera
ne moterų rikaluose, žymia darbuotoja šioj 
srtyse, chicagietė Alice Jonikienė.

Taip ilgai laukiamas mūsų maršrutas pra
sidės su 1-ma diena kovo, Conn, valstijoj. 
Waterbury prakalbos įvyks kovo 2-ros va
karą, Venta Hali 103 Green St. Hartforde 
—kovo 5-tos popiečio 2-rą vai., Laisvės Cho
ro salėj, 57 Park St., New Haveno, Torring- 
tono ir New Britain prakalboms valandų ir 
vietų dar neteko sužinot.

Mass, valstijoj maršrutas prasidės su 6-ta 
ir baigsis su 26-ta kovo. Maršruto dienų są
rašas tilpo “Laisvės” 35-me numeryje, va
sario 11-tą.

Daug labai daug svarbių reikalų-klausi- 
mų mes turim, kaip plačiu pasauliniu mas
tu, taip šioj šalyj ir kiekvienoj kolonijoj, 
kurių visų čia nesuminėsi. Apart’jų, prieš 
mus, lietuves, stovi vienas svarbus istorinis 
klausimas, tai Amerikos Lietuvių Moterų 
Visuotinas Suvažiavimas, kuris šaukiama 
šių metų rudenį New York ir kurin kvie
čiama atstovė iš Lietuvos, šiuo seimu do
misi plačios masės lietuvių moterų. Šiuo 
klausimu daug žinių mums suteiks A. Joni
kienė.

Visų kolonijų darbuotojai, o ypatingai 
moterys privalo imtis už darbo, rengtis 
prie prakalbų, stengtis į jas sutraukti kuo 
daugiausia moterų. Kur galima, reikia su
daryti dailės programėles, ir visapusiai, pil
nai prisirengti prie prakalbų. Pasistengkim, 
kad draugės Jonikienės didelė kelionė ir 
pasiaukavimas būtų tinkamai įkainuotas iš 
mūsų pusės ir atneštų kuo daugiausia pa
geidaujamų vaisių.

S.

Perskaičius Knygą "Ūkanos”
Lietuvių Literatūros Draugijos išleista, R. 

Mizaros parašyta apysaka “ūkanos” yra 
gera knyga. Tai puiki, teisybę kalbanti kny
ga. Kiekvienas darbininkas ir profesiona
las turėtų perskaityti.

Knyga “ūkanos”, tai švyturys, kuris nu
šviečia profesionalo ir darbininkų gyveni
mą. Ji parodo, kaip dr. Rudis braidė labai 
tirštas ūkanas. Pirma pamynė savo princi
pus, savo idėjas po kojų. Paskiau pamynė 
savo ir Onos šeimynišką gyvenimą, kurį 
sunkiai buvo pradėję sukurti.

Ona tikėjos sulaukti šviesesnės ateities. 
Pergyvenus sunkų laikotarpį, manė susi
laukti šeimynos ir būti laiminga. Bet jos 
Justinas pamatė, kad jis jau dabar profe
sionalas žmogus, galįs gauti ir bagotą, gra
žią moterį, kuri tinka prie mokytų ir bago- 
tų. Vanda, ot tai moteris! Vanda, kuri pri
kibo prie Justino, juk tai buvo moteris 6e 
jokių principų, be jokios idėjos ir be jokio 
užsiėmimo. Gyveno vien tik ant gerų laikų. 
Ji buvo moteriškė, kuri jokios garbės nene
šė ir jokio naudingo žmonijai darbo nedir
bo. Taigi, Ona, nepakęsdama paniekos iš 
savo vyro ir jo meilužės, nusižudė.

Su Vanda vėliau irgi tas pats, ji irgi nusi
žudo, net niekam nepranešdamas, dėl kokios 
priežasties. Bet gal būt, kad prieš ją galė
jo kilti žmonių neapykanta, žmonių kerš
tas, kurio ji negalėjo pakęsti.

Paimkim profesionalus-inteligentus ir pa
prastus mūsų dienų darbininkus. Mes atra
sime jų dar labai daug braidančių po ūka
nas ir jieškančių to, ko nėra pametę. Daug 
dar bus iš mūsų darbininkių tokių Onučių 
kol tik gyvuos šita išnaudojimo sistema.

O. Visotskiene.

Finės moterys Amerikoj išleidžia savaitinį 
12-kos puslapių laikraštį ir turi didelę orga
nizaciją.

Tarptautinę Moterų Dieną, Kovo 8-tą mi
nint išeis “Daily Workerio” specialė laida, 
pašvęsta moterų reikalam.

Estės moterys, kaip kad ir mes, turi sa
vaitinį skyrių tos tautos darb. dienraštyje. 
Vokietės dar tik įsisteigia kolumną.

Helen Keller, nuo kūdikystės akla amerikie
tė, dabar ne tik Amerikoje, bet ir visame civi
lizuotame pasaulyje garsi rašytoja, mato ne 
tik rašyti. Jos raštai šaukia visus demokra
tijos mylėtojus gelbėt Ispanijai ir sykiu gelbėt 
savo šalies demokratiją nuo fašizmo. Ji taip 
pat sako prakalbas Ispanijai gelbėt mitinguose.



ateiti

A. Vitkus.

IŠRIŠIMAI POPIEŽIUI
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užsigrįžo paimt, jaunas 
pakišo jam revolve- 
nosia, sušukdamas, 
a stickup.” Bet jau-

Burgos, Ispanija. — 
nerolas Franco paėmė 
privačių prekinių laivų 
bent karo reikmenis 
maistą fašistų armijom

Draugai literatūros platinimo agentai, siųskit 
kuoveikiausiai užsakymus.

ir įdo- 
atvaiz- 

žmo-

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

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

ir Lietuvos žmonių laisvę.

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

Vatikanas. — Per mišias 
už velionį popiežių vis dar 
tebeduoda jam išrišimą 
įvairūs k a r d i n o 1 ai, prie 
“kantapoliaus.”

Minint Lietuvos Nepriklausomybės 21 
Metų Sukaktuves, Platinkime Žmonėse 

Labai Svarbią Brošiūrą

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

Ketvirtas puslapis

RAISTASUPTON SINCLAIR

■
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L rūpėjo, 
Marę. Ji nulipo

ninkui patariant vėl prasidėjo. Veikiai Jurgis sėdėjo, 
kaip apžavėtas, matydamas, kad prisiėjo susidurti su 
keisčiausiu žmogumi, kokį kada nors savo gyvenime 
teko sueiti.

Nikolas Schlieman buvo švedas, aukštas, liesas as
muo, apžėlusiomis rankomis ir geltona barzda plaukais, 
kaip šeriais: jis buvo universiteto vyras, buvęs filosofijos 
profesoriumi—kol, kaip jis sakė, pamatė, kad pardavi- 
nėjąs savo pobūdį, taip pat, kaip ir savo laiką. Vietoje 
to, jis atvyko į Ameriką, kur gyveno pastogėje vargin
goje miesto dalyje ir vietoje apkūrenimo, panaudodavo 
savo vulkaniškąją energiją. Jis tyrinėjo, iš ko susideda

(Tąsa) 
SKYRIUS XXXI

X7IENAS pirmutinių dalykų, kurie Jurgiui
- gavus darbą, tai atsilankyti pas 

žemyn pasitikti jį ir jis, stovėdamas palei duris ir lai
kydamas skrybėlę rankose, sakė jai: “Aš jau gavau dar
bą, dabar tu galėsi iš čia išeiti.”

Bet Marė tik galva papurtė. Jai nieko daugiau ne
lieka, sakė ji, ir niekur negalėsianti darbo gauti. Ji savo 
praeitį negalėsiant užlaikyti paslapty—kitos merginos, 
pametusios, bandė vietų jieškotis, bet veikiai viskas apie 
jas išeidavo į aikštę. Tūkstančiai vyrų perėjo per šitą 
vietą ir anksčiau ar vėliau ji vis vieną iš jų susitiks. “O 
be to,” pridūrė Marė, “aš jau nieko negaliu daryti, aš 
niekur netinku—aš jau dabar imu lašus, kad šiek tiek 
sveikatą palaikyti. Ką tu galėtum daryti su manim?”

“Ar negalėtum susilaikyti?” sušuko Jurgis.
“Ne”, atsakė ji, “aš jau niekados nesusilaikysiu. 

Neužsimoka ir kalbėti apie tai—aš būsiu čia, turbūt kol 
numirsiu. Tai geriausias-likimas man bus.” Tai buvo 
viskas, ką jis nuo jos išgirdo—neužsimokėjo ir bandyti 
ją perkalbėti. Kada pasakė, jog neduos Elzbietai imti 
pinigus nuo jos, ji visai šaltai atsakė: “Tai jie čia iš
simėtys—tai tiek.” Jos akių vokai išrodė, lyg pabrinkę, 
veidas raudonas ir patinęs; jis matė, kad jai daro tik 
nesmagumą ir kad ji laukė, kad tik jis išeitų. Taigi jis 
išėjo, nuliūdęs, savo tikslo neatsiekęs.

Vargšas Jurgis nelabai laimingas jautėsi namie: 
Elzbieta vis sirguliuodavo, o vaikai buvo išdykę, nesu
valdomi, o pastodavo dar blogesniais, praleisdami laiką 
gatvėse. Jis vienok laikėsi prie šeimynos, nes tas pri
mindavo jam laimingesnes jo gyvenimo dienas; o kada 
dalykai ir blogai virsdavo, tai jis galėdavo susiraminti, 
kibdamas prie socialistinio judėjimo. Nuo to laiko, kai 
jį pagavo toji didžioji srovė, dalykams, kurie jam rodėsi 
visu kuom gyvenime, dabar visai mažai vertės pridavė. 
Jo kasdieninis gyvenimas buvo paprastas, neįdomus; jis 
buvo tiktai patarnautoju hotelyje ir tokiu tikėjosi būti, 
kol gyvas, bet kas atsieina jo minčių, tai jo gyvenimas 
buvo pilnas įdomybių. Tiek' daug tekdavo sužinoti—tiek 
stebėtinų daiktų patėmyti! Visą savo gyvenimą Jurgis 
neužmirš dienos prieš rinkinius, kada Harry Adams 
gavo nuo draugo telefonu žinią, kad atsilankytų pas jį, 
atsigabendamas su savim ir Jurgį; jis nuėjo ir susiėjo 
tenai su vienu iš žymesniųjų judėjime vyrų.

Juodu užkviesti tapo pas žmogų fardu Fisher, Chi
cagos milijonierių, kuris pametė savo pirmesnįjį gyve
nimą, kad galėtų triūstis tarp varguolių ir apsigyveno 
vargingiausioje miesto daly. Jis neprigulėjo prie parti
jos, bet jai pritarė; jis pranešė, kad ketina tą naktį 
turėti tarp svečių redaktorių tūlo mėnesinio laikraščio 
rytinėse valstijose, kuris rašydavo prieš socializmą, bet 
ištikrųjų nežinojo, kas tai socializmas. Milijonierius pa
tarė Adamsui atsigabenti Jurgį su savim, o paskui už
vesti kalbą apie “tyrą maistą,” nes tuomi redaktorius 
taipgi žingeidauja.

Jaunojo Fisherio gyvenimas buvo mūriniuose 
- dviejų aukštų namuose, kurie iš lauko buvo aprūkę ir 

oro sunaikinti, bet viduje viskas gana dailiai išrodė. 
Kambarys, į kurį Jurgį įvedė, užkrautas buvo knygo
mis, o ant sienų buvo daugelis paveikslų, kuriuos ne
aiškiai buvo matyti prie lengvos, geltonos šviesos; tą 
naktį buvo šalta ir lijo, taigi ugnelė smarkiai kūrenosi, 
kad apšildyti. Septyni, ar aštuoni asmenys, susirinko 
apie pakurą, kaip Adamsas su savo draugu pribuvo, ir 
Jurgis su dideliu nesmagumu pamatė, kad tarp susi
rinkusiųjų trys buvo jnoterys. Pirmiau jam niekados 
neteko kalbėti su žmonėmis, kaip šitie, ir jis jautėsi 
tokiame nesmagiame padėjime, kad nežinojo, kur pasi
dėti. Jis stovėjo tarp durų stipriai sugniaužęs savo 
rankose skrybėlę ir prieš kiekvieną iš susirinkusiųjų 
žemai linktelėjo, kada jį perstatė; paskui, kada jį para
gino atsisėsti, jis pasirinko kėdę kampe, kur buvo tam
siau, negu kitur, ir atsisėdo tik ant kėdės krašto ir su 
rankove nusišluostė prakaitą nuo kaktos. Buvo nusi- 

’ gandęs, manė, kad jie norės, idant ir jis papasakotų apie 
savo patyrimus.

Pats šeimininkas buvo aukštas, atletiškas jaunas 
vyras, dailiai pasirėdęs, o redaktorius, vardu Maynard, 
išrodė liguistu. Be jų, buvo pirmojo pati, gana silpna 
moteriškė, kita apysenė žmona, kuri mokindavo mažus 
vaikus tūloje auklėtuvėje ir jauna kolegijos studentė, 
daili mergina. Ji prakalbėjo tiktai kartą ar du, kol 
Jurgis tenai buvo—taip tai ji sėdėjo vidury, ties stalu, 

- pasirėmusi smakrą ant rankų ir rodėsi, kad kitų žo
džius ji ryte rijo. Be tų, ten radosi du kitu vyru, kuriuo
du Fisheris perstatė Jurgiui kaipo p. Lucas ir p. Schlie
man; jis girdėjo, kaip juodu Adamsą vadino “draugu,” 
taipgi žinojo, kad tai buvo socialistai.

Vienas iš jų, vadinamas Lucas, buvo lėtas, maloniai 
: išrodąs žmogelis, kuris visame kame panešėjo į kunigą; 
| jis buvo keliaujančiu evangelijos skelbėju, bet pamatęs 

kitokią šviesą, persikeitė ir pastojo pranašu kitoje link
mėje. Jis buvo apkeliavęs visą šalį, užsilaikydamas, kaip 
ir senoviniai apaštalai, iš žmonių svetingumo ir saky
damas pamokslus ant gatvių kampų, jeigu kur salių 

~ nebuvo. Antrasis žmogus buvo smagiai užsiėmęs pasi
kalbėjimu su redaktoriumi, kada Adamsas su Jurgiu 
•įėjo; nors pasikalbėjimas pertrauktas tapo, bet šeimi-

medžiaga, vartojama maistui ir gerai žinojo, kiek ir 
kokių chemiškų dalių jo kūnas reikalauja, o atsakančiu 
būdu sužlebčiojant, jis sakydavo, trigubai padidinąs vis
ko, ką tiktai valgąs taip, kad pramitimas jam atsieidavo 
apie vienuolika centų dienai. Apie pirmą dieną liepos 
mėnesio jis pasitraukdavo iš Chicagos vakacijoms, išei
damas pėsčias, o kada prieidavo javų valymas vakarinė- 

I se valstijose, pristodavo dirbti už pustrečio dolerio die
nai ir namon sugrįždavo, kai turėdavo ganėtinai ki
tiems metams — šimtą dvidešimts penkis dolerius. Tai 
beveik arčiausia, kuom galima stovėti prie neprigulmin- 
gumo “po kapitalizmo sistema,” jis paaiškindavo; jis 
niekados neapsivestų, nes jokis žmogus su sveiku protu 
nebandys jį įsimylėti, ne bent tiktai po revoliucijos.

Jis sėdėjo didelėje supamojoje kedėje, šukei tęs ko
jas. Jo galva buvo toli šešėly taip, kad galima buvo ma
tyti tik du šviesiu tašku, atsispindinčiu nuo liepsnos 
pakuroje. Jis kalbėjo prieinamai, tardamas be sujudi
mo; užsilaikė, kaip mokytojas, aiškinąs mokiniams pai
nius. uždavinius, bet jis išreikšdavo tokius dalykus, nuo 
kurių paprastam žmogui plaukai ant galvos pasistotų. 
Jurgiui Herr Dr. Schlieman išrodė perkūnijomis ar že
mės drebėjimu.

Nicholas Schlieman buvo nuodugniai apsipažinęs 
su visata ir su žmogumi kaipo menkute jos dalele. Jis 
suprato žmonių įstaigas ir ardė jąsias, kaip muilinius 
burbulus. Net nusistebėti prisieidavo, kaip daug ardan
čios galybės rasdavosi vieno žmogaus prote. Ar tai buvo 
valdžia? Valdžios uždavinys saugoti savininkų teises, 
palaikyti senovinį galingumą ir naujagadyniškąsias ap
gavystes. Arba,' ar tai buvo apsivedimas? Apsivedimas 
ir prostitucija (paleistuviavimas), tai tik dvi pusi to pat 
skydo, tik proga niekšiškiems vyrams išnaudoti lytiškuo
sius pasigerėjimus. Skirtumas tarp jų, tai tiktai skirtu
mas žmonių stovio. Jeigu moteriškė turi pinigų, tai gali 
viską pastatyti pagal savo sąlygas: kontraktą iki mir
ties, įstatymiškumą jos vaikų—tai yra jų teises prie 
turto. Jeigu gi ji neturi pinigų, tai yra proletarų eilėse 
ir turi parsiduoti, kad galėtų užsilaikyti. Vėliau kalba 
perėjo prie tikėjimo, žymiausiojo nevidonų įnagio. Val
džia slogina už algą vergų kūnus, bet tikėjimas slogina 
jų protą ir užnuodija progreso srovę pačioje versmėje. 
Rūpinasi, kad darbo žmogus visą savo viltį nukreiptų 
ant busimojo gyvenimo, kuomet jam kišenius ištuština 
šiame; jį auklėjant, pripratina prie spulumo, nusižemi
nimo, paklusnumo—trumpai sakant, prie visų kapita
lizmo tariamųjų dorybių. Apie likimą civilizacijos nu
spręs galutinės žūt-būtinės imtynės tarp raudonosios 
tarptautinės jėgos ir juodosios, tarp socializmo ir tarp 
Romos katalikiškosios bažnyčios; kuomet čia namieje 
—“pragariškoji tamsa Amerikos evangeliškumo... ”

Ir čia užėmė balsą buvęs pamokslininkas ir prasidėjo 
gana karšti ginčai. “Draugas” Lucas nebuvo, ką mes 
pratę vadinti apšviestu žmogum; jis pažinojo, tiktai 
šventraštį, bet tai buvo šventraštis, aiškinamas iš tik
rųjų patyrimų. Ir kokia nauda, klausė jis, maišyti tikė
jimą su tuomi, kaip' žmonės jį iškraipo? Kad šiuo laiku 
bažnyčia yra pirkliaujančių rankose, tai visiems gana 
aišku; bet jau galima patėmyti pasipriešinimo ženklus 
ir, jeigu draugas Schlieman tik galėtų sugrįžti už ke- 
letos metų nuo dabar...

(Bus daugiau)
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’^Raistas” Išeis Knygos 
Formoj

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

Knyga pasirodys pabaigoj vasario ar pradžioj 
kovo mėnesių. Knygos kaina bus vienas doleris. 
Bet tie, kurie užsakys knygą iki kovo mėnesio 15 
d., š. m., gaus ją už 75 centus. Knygos skaičius 
bus apribotas, nedidelis.

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

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

REDAKCIJA.

50,000 Jaunuolių be Darbo
Ir Mokyklų Md. Valstijoj

Levering svetainėje čionai 
nesenai kalbėjo C. W. Taus-' 
sing, National Advisory Com
mittee of the National Youth 
Administration pirmininkas.

C. W. Taussing savo pra
kalboj nurodė, kad jaunuo
liams, esant be darbo ir be 
vilties jį gauti, neturint mok
slo, tenka pakliūti į demokra
tijos priešą rankas.

“Nepamirškite to, kas at
sitinka su tais jaunuoliais, 
kurie jieško darbo metų me
tus ir jo negali surasti,” kal
bėjo p. C. W. Taussing. O 
tokių, pasak jo, vien tik Ma- 
rylando valstijoje randasi 
50,000.

C. W. Taussing 
reiškė: “Yra 139 
dos organizacijos

, Valstijose, kurios 
sios swastika vilioja mūsų be
darbius, bemokslius, dvasioje 
suklikusius ir vilties nustoju
sius jaunuolius į totalitariz
mo nasrus.”

P-nas C. W. Taussing sa
ko, kad sekančios trys pro
blemos būtinai turi būt išriš
tos, būtent: 1) jaunuolius ap
rūpinti darbu; b) aprūpinti 
tuos jaunuolius, kurie dėlei 
neturto negali baigti mokyk
las; c) užkaišioti visas sky
les, į kurias jaunuoliai paten
ka laike to periodo, kuomet 
jiems tenka apleisti mokyk
las ir jieškoti darbo. Tokis 
laikotarpis, pasak kalbėto- 
jaus, yra labai pavojingas, 
nes “jaunuoliai išsivysto į kri
minalistus.” • '

C. W. Taussing sako, Jung. 
Valstijose yra 400 jaunuolių 
organizacijų, kurių didžiuma 
remia šalies nusistatymą, ve
dantį taikos ir demokratijos 
keliu. Jie vadovaujasi savisto
viai, be suaugesnių jų pagel- 
bos.

Joseph Cadden, nacionalis 
sekretorius of the American 
Youth Congress sakė, kad jo 
organizacija susideda iš apie 
70 grupių. Jis pareiškė, kad 
tik 35% Amerikos jaunuolių 
tepriklauso prie vienokios ar 
kitokios organizacijos.

Mr. C. W. Taussing, labai 
teisingai pasakyta, kad dau
gelis ir labai daugelis jaunuo
lių pakliūva į fašistų rankas, 
kuriuos jie apvynioja su swa
stika, apuniformuoja 
ginkluoja. Pasak C. W. Taus
sing, tokie jaunuoliai apmai
no savo liuosybę, savo lais
vę ant totalitarizmo.

Na, o kiti jaunuoliai pasi
renka sau kitokį kelią. Kelią, 
kuris veda prie kriminalizmo. 
Bet kas gi juos prie to prive
da? Nesunku surasti priežas
tį,—priveda juos prie to ne- 
tikusis: gyvenimas, supuvusi 
kapitalistinė tvarka.

Well, gal kas pasakys: 
“kad kapitalistai nemokina 
užpulti ką, ir atimti jo pini
gus ar kitokį turtą.” Pasakys, 
kad ir bažnyčia, ir mokykla 
nemokina to. Bet prie tų 
bjaurių darbų išmokina jau
nuolį bedarbė, nuolatinis dar
bo j ieškojimas, alkanumas, o 
kartais dar ir benamystė. O 
reikia žinoti, kad netik suau
gę, kurie neteko namų, gyve
na po tiltais,—gyvena ir jau
nuoliai tuose “puikiuose pa- 
lociuose...”

Na, o kada jaunuolis priei
na prie tokio gyvenimo, jis 
eina sau jieškoti maisto ar 
drabužių. Pavyzdžiui, paim
kime atsitikimą, kuris atsitiko 
grosernėje, 538 N. Arlington 
Ave.; jaunuolis įėjo į krautu
vę, paprašė krautuvininko A. 
Timmons’o, kad jam duotų bu
teliuką vanilo. Kuomet krautu
vininkas 
banditas 
r į po
“This is
n as banditas taip buvo nusi
gandęs, jo ranka taip drėbė-1

jo, kad, kai revolveris iššovė, 
tai kulka nuėjo velnias žino 
kur, net ne į tą pusę, kur 
krautuvininkas stovėjo, o jau
nas “banditas,” išsigandęs, 
kai ėjo, tai ėjo... čia gal būt 
jaunuolis buvo taip suvargęs, 
taip baimės paimtas, taip gal 
būt išalkęs, kad nei revolve
rio nepajėgė suvaldyti.

Aiškiai matome iš aukščiau 
nurodyto “bandito,” kad jis 
buvo priverstas tokį bjaurų 
darbą atlikti dėl alkanumo ar 
benamystės, žinoma, yra jau
nuolių, kurie atlieka bjau
rius darbus tik todėl, kad jie 
fiziniai ir' dvasiniai sugedę, 
bet didelė jų didžiuma 
versti likti kriminalistais 
bedarbės, dėl supuvusios 
pitalistinės sistemos. O 
panaikinus tokią sistemą, 
kia organizuotis į darb. 
ganizacijas.

Kruvini Briliantai

Jau buvo rašyta, kad tas 
veikalas — “Kruvini Brilian
tai” — Gus perstatytas sek
madienį, vasario 26, Lietuvių 
Svetainėj, 6835 Superior Ave. 
Pradžia 5 vai. po pietų. Visi 
prašomi ne vėluoti ir 
laiku.

Veikalas yra gražus 
mus pamatyti. Jis 
duoja šių dienų Lietuvos 
nių gyvenimą. Taip pat 
duoja, prie ko priveda 
gų girtuokliavimas ir 
valdininkai užgriebia 
žmonių turtą.

Po lošimo bus puiki orches
tra šokiams, turėsime skaniu7 C

valgių ir gėrimų. Kviečiame 
visus atsilankyti. Įžanga 35c, 
šokiams 25c.

Tą šaunų parengimą ruo
šia trys Clevelando ALDLD 
kuopos. Casper.

Raiford, Florida. — Ati
dėtas nužudymas elektros 
kedėje F. P. McCall’o, kuris 
numarino pagrobtą 5-kių 
ipetų vaiką, belaukdamas jo 
išpirkimo.

New York. — Lovų spe
cialistas Norman Dine at
rado, kad didelė dauguma 
moterų reikalauja dvigubo 
pločio lovų, kur galėtų sy
kiu gulėt su savo vyru.

Ge- 
230 
ga- 

ir

Koncertas, Bankietas 
ir Šokiai

Rengia Lietuvių Komunistų Kuopa

Sekmadienį, 5 Kovo (March) 
LIAUDIES NAME

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

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

Kiti Žymūs Programos Dalyviai:
NELLIE STATKEVlčIŪTĖ, Sopranas
M. VA1DŽ1ULIENĖ ir DUKE PETROV, Duetas 
JUOZ. JURČIUKONIS, Corties Instituto čelistas 
MERGINŲ SEKSTETAS 
KAUR1GOS BALALAIKŲ ORKESTRĄ 
LYROS CHORAS; Vera Papoff, Pianistė.

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

LIETUVOS LAISVES
DRAUGAI IR PRIEŠAI
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PROFESORIUS VAR GA APIE JAPONIJĄ
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

špižas (čigūnas) yra 
tas iš užsienio ant 70 
1937 metais Japonija iš už
sienio įvežė 73 nuošimčius 
geležies rūdos. Tokiu būdu 
metalo ir kuro badas — yra 
svarbiausias Japonijos eko
nomikos badas. Užsitęsęs 
karas Chinijoj jau labai at
siliepė ant Japonijos ekono
mikos ir finansų. ‘Didelis 
Karas,’ prie kurio Japonijos 
karininkai ruošiasi, atves 
Japoniją prie visiško su
smukimo.

įvež- 
nuoš.

“Reikia pridėti, kad ne
didelis aukso taupinimas, 
kurį turėjo Japonija, jau 
baigiasi. 1929 metais Japo
nijos aukso taupinimas vir
šijo bilioną jenų, o dabar 
jis yra tik 167 milionai,— 
tai maža suma. Viduj šalies 
eina laipsniškas infliacijos 
(popierinių pinigų) augi
mas, kainos ant gyvenimo 
produktų auga, auksas nyk
sta. Infliacija — tai veidro
dis Japonijos ekonomikos 
susmukimo.

“Kodėl reikia laukti, kad 
1939 metais, tas ekonominis 
smukimas turės augti? At
sakymą į tai duoda Japoni
jos budžetas 1939-1940 me
tams. Japonijos valstybės, 
pirmoj vietoj karinės, išei
gos auga. Jos siekia 3,690,- 
000,000 jenų. Prie to, karui 
su Chinija paskirta 6,000,- 
000,000 jenų. Taigi bendrai 
karo reikalams bus 9,690,- 
000,000 (devyni bilionai, še
ši šimtai devyniasdešimts 
milionų) jenų. Jeigu tą su
mą padalinti ant Japonijos 
gyventojų, tai ant kiekvie
no išpuola po 130 jenų karo 
reikalams, o ant kiekvieno 
dirbančio, tai yra darbinin
ko ir valstiečio, patarnau
tojo ir amatninko bus net 
iki 300 jenų į metus! O mes 
jau nurodėme, kad bendrai 
ant kiekvieno 
darbo žmogaus 
jo pagaminimas 
dėl 1939 metais
karo lėšos veik visas įplau
kas surys. O tas neišvengia
mai ves prie biednėjimo 
darbininkus, v a 1 s t i e čius,

žvejus, ir visus gyventojus. 
Ir tas, žinoma, turės labai 
veikti į moralį stovį Japo
nijos armijos.

“Sunki Japonijos padėtis 
atspindi ir ministerių kri- 
zyj, kur vieną biurokratą 
pakeičia kitas tokis pat biu
rokratas. Pakaitos, įvyku
sios sausio 9 dieną, 1939 
metais, kada griuvo Ko- 
noye valdžia, tai buvo su
rišta su karo nepasiseki
mais Chinijoj. 9,690,000,000 
jenų, kurių reikalauja Ja
ponijos karo vadai, jau ne
galima iščiulpti iš nubied- 
nėjusios ir
liaudies. Todėl, 
metais planuoja 
6,810,000,000 jenų 
Bet Japonijos turčiai netu
ri noro atidaryti savo kiše
nius ir duoti pinigus karo 
avantiūrai. Konoye valdžia 
ir griuvo susikirtime tarpe 
valdžios ir finansų

Elizabeth, N. J
Paleidinėja Darbininkus 

iš Darbą
Standard Oil kompanija šio

mis dienomis paskelbė, kad pa
leis 630 darbininkų iš trijų 
skyrių — Bay way, Bayonne ir 
Jersey City.

Singer kompanija tūlas lai
kas kaip dirbo po keturias die
nas savaitėje. Gi šiomis dieno
mis darbininkus atleidinėja vi
sai iš darbo.

Paleisti darbininkai labai su
sirūpinę, nes .kitur darbas gau
ti dabartiniais laikais negalima 
net tikėtis.

vo. Man dabar dinktelėjo į 
galvą, kodėl toji policija ne
gali sugaut vyrų vagišių, ku
rių čia, matyt, randasi čiela 
šaika.

Apie šias dideles ir mažas 
vagystes, aš manau, nėra rei
kalo daug kas aiškint, nes 
visi tai gana gerai supranta, 
—bedarbė galima pastebėt 
ant kiekvieno žingsnio, o tas 
tai ir pagimdo skurdą ir ne- 
dateklių visame kame; 
darbininkams
akis. Jeigu vaikai laužėsi į 
valgomųjų daiktų krautuvę, 
tai jau čia aišku bus, kad tai 
buvo išbadėjtįsiųjų pilvų rei
kalas, nes kitaip vaikutis 
kirvį susiradęs nebūtų dury
se kirtęs skylę.

V. J. Stankus.

diskusijas. Taipgi įvyksta du svar
būs mūsų organizacijų bankietai. 
Susirinkimas prasidės 2 vai. po 
tų, 735 Fairmount Ave. — Veik, 
miteto Sekrct. A. Merkienė.

(44-46)

badas 
žiūri stačiai į

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių Kapinių Korporacijos 

miteto mėnesinis susirinkimas įvyks 
vasario 26 d., sekmadienio popietį, 
2-rą vai., 40 Ferry St. Kviečiame da
lyvauti šiame susirinkime ir taip pat 
prašome laiku susirinkti, nes turime 
daug svarbių dalykų svarstyt. 
Kom. (44-46)

badaujančios 
1939-1940 
užtraukti 

paskolą.

* *
LDS Vanguardo balius ruo

šiamas ant vasario 25 d., L. L. 
svetainėje, 269 Second St. Pra
džia 7:30 vak. Įžanga 30c.

Manoma, kad į šį parengimą 
bus daug jaunimo iš visos apie- 
linkės. Suprantama, mūsų jau
nimas sueis skaitlingai, kad su
sipažinus su svečiais.

Ukrinus.

S. BOSTON, MASS.
Literatūros Draugijos 2 kp. bend

ras susirinkimas įvyks ketvirtadienį,' 
vasario 23 d., 8 v. v., 376 Broadway. 
Šiame susirinkime turime daug 
svarbių dalykų aptarti. Todėl visi 
nariai skaitlingai dalyvaukite. Taip
gi, kurie dar nepasimokėjote duok-j 
lių, ateikite pasimokėti, galėsite pa-į 
siimti knygą “Ūkanos.” Atsiveskite' 
ir naujų narių prirašyt.—Org. G. L.

(44-45)

magna- 
Konoye 
Chiniją 
sąlygas,

norėjo priversti 
priimti vergiškas 
bet jam ir tas nepavyko. 
Todėl jis užleido savo vietą 
kitam biurokratui Hiraku- 
mai. Užsitęsęs karas Chini
joj jau įžengė į naują dau
giau sunkią japonams fazę, 
kurią seks dar didesnis 
ekonomikos k rikimas. 
Prieškarinis judėjimas Ja
ponijoj vis daugiau stiprėja 
ne vien liaudy, bet ir tarpe 
kareiviu.” c

Taip profesorius ekono
mistas E. Varga apibūdino 
Japonijos padėtį. Tuo kartu 
jos karo avantiūristai priė
mė rezoliuciją naujoms pro
vokacijoms prieš Sovietų 
Sąjungą. Matyti, Japonijos 
imperialistai mano gauti 
stiprią pagalbą iš kitur, ki
taip jie nedrįstų taip mo
juoti kardu.

Easton, Pa
Vietinės Žinios

Nuo naujų metų Lietuvių 
Piliečių Kliubas įsikraustė į 
naują nuosavą patalpą. Biznis 
einasi gerai, o ir nariais kliu
bas pašoko iki 250 narių. 
Kliubicčiai buvo pusėtinai su
sirūpinę, kuomet į laiką ne
parėjo alaus ir degtinės lais- 
nės; bet dabar gavo jau, tai 
visi pralinksmėjo. Narinė mo
kestis vienas doleris per me
tus. Kas myli pakortuot ir 
išsigert, yra mielai kviečiamas 
prisirašyt prie kliubo. (Ar tik 
tam? — Red.)

Nekrologas

PRANEŠIMAI IŠ KITUR 
N. S. PITTSBURGH, PA. 
LDS 160 kp. rengia vaka

rienę su gražia programa ir 
šokiais kaipo naujos .svetainės 
atidarymą. Įvyks sekmadienį, 
26 d. vasario, 6 v. v. Įžanga 
75c. Dalyvaus svečiu ir iš toli
mesnių kolonijų, galėsite su 
savo draugais, pažįstamais su
eiti pasikalbėti. Jaunuoliai 
dabar turės vietą kur galės 
lavintis dailės srityje. Širdin- 

kviečiame visus dalyvauti.
(44-46)

ELIZABETH, N. J.
šeštadienį, kovo 4 d. Laisvės Svct., 

269 Second St., Aušros Draugija 
ruošia prakalbas. Kalbės L. Prusei- 
ka, dienraščio “Vilnies” Redaktorius 
iš Chicagos. Pradžia 7:30 vai. vak.i 
Įžanga nemokama. Kviečiame visus 
skaitlingai dalyvauti šiose prakalbo
se. — Kom.

gai

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choras rengia metinį balių. 

Įvyks šeštadienį, vasario 25 d., Uk- 
rainų Svct., 849 N. Franklin St. 
Įžanga 35c. Šokiai nuo 8 vai. vak. 
iki vėlai nakties. Lyricčiai kviečia 
jaunus ir suaugusius dalyvauti šiame 
baliuje, linksmai praleisti laiką. — 
Kom. (44-46)

D. M. š.

Japonijos 
per metus 
mažas. To-

Japonijos

Mussolinio-Hitlerio-Franco 
Sueiga prieš Demokratijas

Vasario 13 dieną buvo pa
laidota laisvai miesto kapuo
se trijų mėnesių amžiaus Bar
butė Kemeraitė, kuri numirė 
nuo plaučių uždegimo. Mo
tina (Kemeraitienė) yra duk
tė Joniko, kuris priklauso 
ALDLD kuopai ir yra senas 
“Laisvės” skaitytojas. Laisvos 
dvasios draugai taria užuo
jautos žodį tėvam ir gimi
nėm !

Roma. — Mussolinis, pit- 
leris ir generolas Franco 
rengiasi suvažiuot į pasita
rimą dėlei karinio fronto 
prieš demokratines šalis.

Žydams Kišenius Apkraustė

į

Be Įstojimo Mokesties
Dabar Gali Įsirašyti Jaunimas į

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 p. susirinkimas 

penkiadienį, 24 d. vasario, 7:30 v. 
v., Junginės Svct., 180 New York

I Avė. Visi nariai kviečiami būtinai 
dalyvauti šiame susirinkime ir atsi
vesti savo draugus — dabar eina va
jus. Nauji nariai priimami be įstoji
mo 
me, 
narį. — Kp. Sekr

j vyks Clement Vokietaitis

mokesties. Todėl pasidarbuoki- 
gaudami nors po vieną naują 

(44-46)

LIETUVIS ADVOKATAS 
50 Court Street 

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

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-717*

Kliu-

DETROIT, MICH. 
Prakalbos.

Rengia Lietuviu Nepartinis 
bas. Penktadiehį, Vasario 24 dieną,
7:30 valandą vakare. Draugijų sve
tainėj, 4097 Porter Street. Kal
bės senatorius Stanley Nowak ir 
Detroito miesto Councilo pirminin
kas E. J. Leffries, Jr. Tai pirmu

ŽINOKITE—
Kad į Lietuvių Darbininkų 

Susivienijimą priimami nariai 
nuo 2 iki 60 metų amžiaus;

Kad Lietuvių Darbininkų Su
sivienijime galima gauti apdrau- 
dą ir pašalpą už mažesnę mo
kestį, negu kitur;

Kad jauniems žmonėms, nuo 
16 iki 30 metų amžiaus, nerei
kia mokėti apdraudos įstojimo;

Kad
įrašyti
į LDS;

Kad
prigulėti tvirtoj, pažangioj lietu
vių savišalpos organizacijoj.

dabar jūs lengvai galite 
savo sūnus ir dukteris

reikalinga ir naudinga

GALITE
Al’DRAUDOS

$150.00
$300.00
$600.00

$1000.00

GAUTI
PAŠALPOS

$6.00
$9.00

$12.00 
į savaitę

Galima apsidrausti ant 20 me
tų endowment arba ant viso 
amžiaus. Išbuvus nariu 3 metus 
ar daugiau, galima gauti pinigų 
atmokė jimą.

LDS nariai veltui gauna laik
raštį “Tiesą.”

Užtikrinkite Sau ir Savo šeimynai Gerą Apdraudę 
ir Pašalpą. Patys Įsirašykite ir Įrašykite Savo 

Vaikus į Lietuvių Darbininkų Susivienijimą

LDS turi apie 8,000 narių. Kuopos yra visose lietuvių kolonijose.

LDS jau Išmokėjo virš $250,000.00 pašalpomis ir apdrauda. Virš 
1000 lietuvių ir jų šeimynų gavo tinkamą paramą.

Del platesnių informacijų kreipkitės į vietinę LDS kuopą arba se
kančiu antrašu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

Vasario 12 dieną Abraho- 
mo Sinagogoj buvo žydų ma
sinės pamaldos. Kuomet jie 

'susigrūdę karštai meldėsi, tai 
I pora apsukrių vagilių (pick- 
' pockets) kraustė jiems kišc- 
inius. Sekantiems mūsų pažįs
tamiems buvo iš kišenių pini- 

!ginęs pavogta: Louis Ralph 
■—$150, Max Effrass — $110, 
G. Lyons—$90, Israel Cohen 
—$30 ir čekiais $130.

Taipgi tą pačią naktį bu
vo dvi stubos apkraustytos 

Garden gatvės, 
teismai) učio 

policijai, 
kelnių ki- 
$65.V 
anksčiau

(kart Detroito istorijoj, kad senato- 
- rius ir miesto councilmanas pateiks 

Detroito darbininkams planus, kaip 
apsiginti nuo Lansingo ir Detroito 
reakcionierių puolimo. Jie išaiškys 
ką reiškia gubernatoriaus Fitzge
rald ir majoro Reading programas 
darbo žmonėms, ypatingai unijoms 
ir bedarbiams. Jų programas yra 
Mussolinio ir Hitlerio programas. 
Todėl visi darbo žmonės ir mažieji 
biznieriai, dalyvaukite šiose diskusi
jose. Išdirbkite priemones ir būdus, 
kaii> suvaldyti bado ir kraujo trokš- 

siaubūnus.” Dirbkime kol 
geležį kol 
Nepartinio 

(44-45)
M. Gcrlt.

Telephone: EVergrcen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; parsam- 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Penktas puslapi!

Ko-

ELGIN 75-ta SUKAKTIS
DABARPilna Kaina $24.75

$19—

pie- 
Ko-

Tik Apribotam 
Laikui

Nepaprastas Pasiūlymas

ROBERT LIPTON
Jeweler—Laikrodžiai—Brangakmeniai

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

tančius
nėra per vėlu! Kalkime 
karšta! Kviečia Lietuvių 
Kliubo Komitetas.

J. Barron, A. May,

PA.PHILADELPHIA
Svarbus Organizacijų Susirinkimas
Vasario 26 d. įvyks visuotinas dar

bininkiškų organizacijų susirinkimas 
labai svarbiais klausimais. Visų mū
sų organizacijų nariai dalyvaukit ko 
skaitlingiausiai. Turėsime ir diskusi
jų delei Ispanijos ir kitų pasaulinių 
problemų. Visi draugai ir draugės 
būkit prisirengę tvarkingai ir greit 
susirinkimą užbaigti, kad turėjus

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių ir 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajarus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiem 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 5-6181

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

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel.

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

Dr. Herman Mendlowitz
83 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

: ant Spring 
j Harold Adams, 
(klerkas, pasiskundė 
kad jam miegant iš 
šenės buvo pavogta

Prieš kiek laiko
pačiame miesto centre į Ha
nover čeverykų krautuvę at
ėjo du vyrai, kurių vienas 
prisimieravo čeverykus; kaip 
jau reikėjo mokėt pinigus, tai 
pakišo po panose brauningą 
ir abudu čeverykų pardavė
jus suvarę į skiepą užrakino. 
Piniginę kasą (register) ap
krauste ir su viena pora Če
verykų prasišalino niekelio 
nekliudomi.

Vaikėzai Vagiliai

Vasario 14 dieną du negru- 
j kai ir vienas baltas vaikas, 
12 metų, apie 10-tą valandą 
vakare, su kirviu iškirto sky
lę užpakalinių durų krautu
vės J. Sabastinos, 165 Smith 
St. Darbas buvo planingas;

i kuomet baltasis vaikėzas kir
kto skylę, tai juodukas jam su 
lempute pašvietė, o tretysis 
(negrukas) dabojo, kad kas 
nepamatytų. Vienok polici
ja visus tris vaikiščius suga-

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 28rd Street

CHARLES 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberini 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

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

VARPO 
Kep tu^ve

3 9
Į!Ma

7

* d

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Z3i i.. u v 'iižai

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

Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristoto. 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kalnas.

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

-Ji
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NewWto^ž^fcrZlnioi
Sugrįžo iš Maršrutų

Pirmadienį sugrįžo iš pra
kalbų maršruto Naujojoj An
glijoj d. Vytautas Zablackas,

Office Phone
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

FLUSHING
Amerikos Lietuvių Kongresas

Brooklyno Skyrius
................ ....................- ............................

%

Su Juo Pasimatysim ir Išgirsim Jo Prakalbą Amerikos 
Lietuvių Kongreso Suruoštam Lietuvos Nepriklausomybei 
Minėt Mitinge Šio Penktadienio Vakare, Grand Paradise

NAZIAI SAVO MITINGE ATAKAVO NAUJĄJĄ 
DALYBĄ, ŽYDUS IR KOMUNISTUS

Po ilgo nesimatymo su brooklyniečiais, LEONAS PRŪSEI- 
KA pagaliau atvyksta į Brooklyną ir mes visi turėsime progą 
su juo pasimatyti brooklyniečių ruošiamame Nepriklausomy
bei minėt masiniame mitinge-koncerte šio penktadienio, va
sario 24-tos, vakare.

Po prakalbų, d. Prūseika išvyks į 
apylinkę ir, paskiau, atgal Chicagon, 
tad daugeliui ši bus vienintelė proga 
jį išgirsti, su juo pasimatyti.

Apart L. Prūseikos, apie Lietuvos is
toriją, jos dabartinę padėtį ir pavojus 
jos nepriklausomybei įdomių faktų pa
teiks ir kiti plačiai žinomi kalbėtojai ir 
veikėjai: K. Michelsonas, R. Mizara, 
Piliečių Kliubo lyderis adv. S. Briedis.

Leonas Prūseika
GRAŽI DAINŲ PROGRAMA

Meniškojoj programos dalyj dalyvaus brooklyniečių žino
mi ir mylimi duetistai Al. Velička ir P. Grabauskas. Pa
skubusieji Aidbalsiai, vadovybėj komp. ĮL šalinaitės, ir Aido 
Choras, vadovybėj Aid. Žilinskaitės, yra prisirengę šiai di
delei iškilmei su specialėmis, atatinkamomis, ir šiaip skam
biomis dainoms. Bus kuo pasigėrėti. Įžanga nemokama.

Amerikos Lietuvių Kongreso Brooklyno Skyrius kviečia vi
sus lietuvius brooklyniečius ir iš apylinkės dalyvauti šiame 
svarbiame mitinge.

Visi Kongreso draugai, Lietuvoj demokratijos atsteigimo 
ir Lietuvos Nepriklausomybės gynimo šalininkai, prašomi per 
likusias dvi dienas visomis išgalėmis pasidarbuoti už šio 
mitingo sėkmingumą.

ŠĮ VAKARĄ DIDYSIS MASINIS MITINGAS 
PAGERBT AMERIKIEČIUS DIDVYRIUS, 

KRITUSIUS KOVOSE ISPANIJOJ
Šį vakarą, trečiadienį, va

sario 22-tą, pagerbdami di
džiojo amerikiečio — George 
Washingtono — atmintį, new- 
yorkiečiai mines šių dienų 
didžiuosius amerikonus,' ku
rie padėjo savo galvas Ispa
nijoj gindami demokratiją- 
nuo fašizmo.

Iškilmingas visiems kritu
sioms pagerbt mitingas įvyks 
Manhattan Center, 34th St. 
ir 8th Avė., N. Y. Tikietai po 
25 ir 50 centų. Visas pel
nas eis pagelbėt nukentėju- 
siems kare veteranams. Bi
lietai gaunami darbininkų 
knygynuose.

Garbės svečiais į mitingą 
sukviesta 500 artimiausių gi
minių, kritusių karžygių tėvų, 
brolių, seserų.

Kalbėtojų sąraše yra Er

nest Hemingway, taipgi He
len Keller, visam pasaulyje 
žinoma akloji garsi rašytoja 
ir humanistė; Vincent Shean; 
John Gates, Lincolno Briga
dos leitenantas. Pirmininkaus 
Langdon Post, buvęs New 
Yorko butų komisionierius.

Visi, kam tik galima, daly
vaukite tame svarbiame mi
tinge. Atiduokime pagarbą 
kritusioms kovoje ir paremki
me sugrįžusius kovotojus, ku
rių tūkstančiams reikalinga 
yra gydymas, drabužiai, mai
tinimas bei laikina pagelba, 
kol atsisteigs į normalų, civilį 
gyvenimą.

K i e k v i e nas miestas -*• 
miestelis turi ką nors su
rengti “Laisvės” naudai.

Nazių įstaiga Amerikoje, 
German American Bund, sa
vo masiniame mitinge Madi
son Square Gardene pereitą 
pirmadienį, išsibliovė kiek 
drūti prieš žydus, komunistus 
ir Prezidento Roosevelto 
Naująją Dalybą. Iš visos ša
lies kampų importuoti bunds- 
manai, apsidekoravę neva 
amerikonizmu, niekino prezi
dento Roosevelto politiką, pa
šiepiančiai prezidėntą 
darni “Rosenfeldu.” 
prezidentas Hooveris, 
senatoriai Nye ir 
Johnson jiems geriausi 
kai.

Williamui Kuhnze, 
vyriausiam 
pradėjus savo antisemitišką 
tiradą prieš prezidentą Roo- 
seveltą, Dorothy - Thompson, 
paskubusioji kolumnistė, gar
siai nusijuokė. Tuojau prie 
jos subėgo grupė nazių storm- 
trūperių. Tačiau policija juos 
pasiuntė atgal savo vieton ir 
laikraštininkę pasodino prie 
reporterių stalo.

Samdydami salę, bundsma- 
nai buvo prižadėję išmest iš 
savo programos žydų niekini
mą, bet priešingai jų paža
dams, kaip tik jų programa 
vyriausiai ir susidėjo iš nieki
nimo žydų, komunizmo, Nau
josios Dalybos, ir visko pa
žangaus, pirm visko, žinoma, 
tą viską pakrikštijant žydiš
ka, o jau paskui plūstant, 
kiek tinkami.

Apart Kuhnze’s kalbėjo S. 
G. Von Bosse, Fritz Kuhn, 
G. W. Kunz, J. Wheeler-Hill, 
Russell Dunn.

Nazių iškabos ant Gardeno 
sienų šaukė: “Sulaikykim žy
dais Valdymą Krikščionių A-

nesenai iš Ispanijos sugrįžęs 
jaunuolis veteranas.
gai, sako d. Zablackas, 
su mažomis išimtimis, 
pasekmingi. Lietuvių 
žmonių priejauta
demokratijos gynėjams 
didelė, ką parodo 
gausios 
laikais.

Mitin- 
visur, 
buvo 

darbo
Ispanijos

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

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

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

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

dalininkų-šėrininkų.
dienraščio “Laisvės”

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

LAISVĖS” ADMINISTRACIJA.

anti- 
literatūra, sy- 
Coughlino lite-
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jų mitinge kal- 
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Russian & Turkish Baths, Inc.
29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y.

Open Day and Night

ir gana
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Hudsone, kur turėjo 
paskutinė prakalba,

RHEA
Managed by 4P
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MIRE
Walter Briedelis, 44 me- 

amžiaus, 189 Bedfordtų
Avė., mirė penktadienį, vasa
rio 17 d. Kūnas buvo pašar
votas graboriaus Garšvos ko
plyčioj. Palaidotas vasario 
d., Šv. Jono kapinėse.

21

m.Domicėlė Eimutis, 40 
amžiaus, 370 Baltic St., mirė 
šeštadienį, vasario 18 d., Holy 
Family ligoninėj. Kūnas pa
šarvotas koplyčioj, 711 Fifth 
Ave., Brooklyne. Laidotuvės 
įvyks trečiadienį, vasario 22 
d., Šv. Jono kapinėse.

Chas. Charwinsky, 75 me
tų amžiaus, 990 Putnam Ave., 
mirė pirmadienį, vasario 20 d. 
Kūnas pašarvotas namie. Lai
dotuvės įvyks ketvirtadienį, 
vasario 23 d., šv. Traicės ka
pinėse.

Visų virš minėtų laidotuvių 
apeigomis rūpinasi graborius 
J. Garšva.

Beje, 
būti jo 
nebeteko kalbėt, nes negalima 
buvo gauti susisiekimo prie
monių laiku pribūt iš Maine 
valstijos, 
namo.

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Dėlto grįžo tiesiai

T ( Vapor Room, 
1 1 Room, Large

y\. Artesian Water, Restaurant, Barber J K , 
. Shop, Sleeping Accomodations. Wmni

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

Dies, Reynolds, McNa-
Ta-

Coughlino pasekėjai

merikonų ! Sudaužykim žydiš
ką Komunizmą! Milionas 
Bundsmanų iki 1940!”

Publikoje skleista aršiausia 
žinoma anti-semitiška, 
progresyviška 
kiu ir kunigo 
r at ura.

Naziai per 
pasakojo, kad
bėsiąs “žymus 
taipgi kalbėsią Moseley, Pel- 
ley, 
boe, bet jie nekalbėjo, 
čiau
daug prisidėjo prie sušaukimo 
nazių mitingo; coughliniečių 
mitinguose atvirai garsinta 
nazių mitingas.

Publikos, manoma, buvę 
apie 13,000, kurios didelę da
lį sudarė nazių ir Coughlino 
pasekėjai; kitą dalį publikos 
sudarė legionieriai, detekty
vai ir uniformuota policija, 
pasiųsta dabot tvarką. Poli
cijos buvo paskirta 1,500 ir 
patsai komisionierius Valen
tine su vyriausiu inspektorių 
Costuma asmeniškai vadovavo 
policijai.

Veikiantysis miesto majo
ras Newbold Morris prieš mi
tingą per radio atsišaukė į vi
suomenę nesimaišyt prie Gar
delio, kad neduot progos na
zių provokacijoms, vengt na
zių, “kaip kokios pavietrės,” 
tačiau miesto 
pasipiktinimas 
taip didelis,
prašymo iš valdžios pusės, vi
są vakarą grupavosi būriai 
žmonių pikietui ir įvyko kele
tą mitingų-mitingėlių bei su- 
sistumdymų su policija, kuri 
nieko neprileido artyn prie 
Gardelio. R. "

gyventojuose
naziais yra 

kad nežiūrint

Cicilija šaškienė, 60 metų 
amž., 408 Grand St., mirė va
sario 20 d. Kūnas pašarvotas 
BieĮiausko koplyčioj, 660 Grand 
St., Brooklyne. Bus palaidota 
vasario 22 d., Šv. Trejybės ka
pinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius Matthew - P. 
Ballas (Bieliauskas).

Įsigykit Bilietus

BAZARO ŽINIOS
Pranešama, kad likus nepas

kelbta sekama dovana, kuri bu
vo gauta ir sunaudota “Lais
vės” bazare.

O. Overaitienė, Shenandoah, 
Pa., aukojo rankų darbo karpe- 
tą maudynei ar1 miegkambariui.

M. Panelis, Bayonne, N. J., 
aukojo $1.50, ne $1, kaip buvo 
paskelbta.

tadienio. Prašome visus įsigyti 
bilietus išanksto.

Apart geros vakarienės, bus 
graži programa. Dainuos Aldo
na Klimaitė, A. Velička ir P. 
Grabauskas. Tikimasi žymių 

šo-svečių iš toli, ir vietinių.
kiams grieš G. Kazakevičiaus 
orkestrą. Vien 
įžanga 35c.

tik šokiams

vietose jaunimas 
sutverti ir išauklė- 
LDS jaunimo kuo-

Kcliose 
pažadėjo 
ti dideles 
pas. Vytautas įsitikinęs, kad
jie tai išpildys, nes visur yra 
pažangaus, pavyzdingo lietu
vių jaunimo.

---- 0—

Antradienio rytą sugrįžo A. 
Bimba iš maršruto žemu tin ė j 
Pensylvanijoj, Ohio ir Michi
gan. Jis ten daugiausia dar
bavosi “Laisvės” ir lietuvių 
komunistų reikalais. Parvedė 
gerą pluoštą atnaujintų ir į 
naujų prenumeratų dienraš-| 
čiui. Sako, ten žmonės dile
liai suvarginti nedarbo, dėl
to kenčia ir tenykštė organi
zacijų veikla finansiniu at-

PRANEŠIMAS
Mirus Barry P. Shalins 

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

Laidotuvių Įstaiga yra 
84-02 Jamaica Ave.

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

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

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

Telephone Virginia 7-4499

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

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

Ir importuotų degtinių, visokių 
vynų Ir gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininkai

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Didžiausia Drabužių Krautuve
’ Williamsburgh’e Skelbia Savo

February Clearance Sale
(Išpardavimą nužemintom kainom)

Vyrų ir Jaunų Vyrų Paltų

OVERCOATS
Visi

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

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

Sun. all day and night

SKELBKITES “LAISVĖJE

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.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
... , , , , ....f.....................— ■

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterlo stoties Tel. Evergreen 7-8886 i
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4 DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės'’ 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; Vilai Vakare

Lietuvių komunistų susirinki- 
i me, pereitą pirmadienį, buvo 
pranešta, kad jau daug bilie
tų išparduota metiniam bankie- 
tui, kuris įvyks šį sekmadienį, 
vasario 26-tą, Liet. Ame. Pil- 
Kliubo abiejose salėse. Vakarie- 

, nė bus duodama lygiai 7 vai. v.
Bilietų dar galima gauti 

“Laisvėj” ir pas narius iki šeš-

$12.50 
16.50

Visi $28.50 vertės dabar po ... 21.50
Bi kurie $35 iki $45 vertės puikiausi darbo paltai (Over
coats) ištisai rankų darbo ir tikrai vilnoniai po $27.50 

Visi vyrų ir Jaunų Vyrų Siūtų kainos yra nužemintos 
sulyg aukščiau nurodymo.

Visi
$18 vertes dabar po ..
$22.50 vertės dabar po ..4.

HENRY NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave

* Brooklyn, N. Y.
Klauskite apie mūsų dešimtį lengvų ISmokėjimų planą.

Q Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų
□ valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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DAUNORO Cold & Grippe Powders nu
ramina karštligę ir galvos skaudėjimą iš 

priežasties slogos—šalčio

Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.




