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Virš $400 dienraščiui.
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Darbo Žmonių 
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Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

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

Sugrįžęs iš savo ilgoko 
prakalbų maršruto, d. A. 
Bimba parvežė “Laisvei” 
virš $400. Tai vis pinigai 
daugiausiai už prenumera
tas: vieni dienraščio prenu
meratas atsinaujino, o kiti 
jį užsisakė.

—Ž m o n ė s pasitenkinę 
mūsų dienraščiu, — sako d. 
Bimba.

Andai, kai d. Šolomskas 
sugrįžo iš Mass, valstijos, 
jis parvežė virš $200 už 
prenumeratas.

Vadinami, šitiedu mūsų 
redaktoriai šiemet bus 
d a u g i a usiai medžiaginės 
“Laisvei” naudos padarę.

* * *
Mes kreipiame skaitytojo 

dėmesį į pareiškimą, kuris 
telpa šiame “Laisvės” nu
mery dėl Lietuvių Dienos 
Pasaulinėj Parodoj.

Nepaisant, kiek buvo dė
ta iš mūsų pastangų dar
buotis drauge, reakciniai 
katalikų vadai su tuo nesu
tiko. Kodėl jij^ nesutiko? 
Bijosi, kad musų choristai 
“nesuspoilintų” jų parapiji
nių choristų.

Dabar mes ruošimės prie 
Lietuvių Dienos 1940 me
tais, kai įvyks LDS ir LMS 
suvažiavimai.

* * *
Reikia, tačiau, štai ką pa

sakyti : yra kataliku ose 
žmonių, žymių veikėjų ir 
net kunigų, kurie norėjo 
veikti Lietuvių Dienos pa
ruošimo reikale bendrai. 
Bet jie buvo mažumoj.

Neturime pamiršti ir tai, 
kad reakcininkai katalikij 
vadai šiandien Lietuvoj re
mia voldemarininkus— Lie
tuvos n e p r i k 1 ausomybės 
duobkasius. Anksčiau ar vė
liau tiek Lietuvos krik-de- 
muose, tiek Amerikos kata
likuose pasireikš dėl to 
smarkių susirėmimų. Negi 
visi kunigai, negi visi dar
buotojai norės, kad Lietu
voj įsigalėtų voldemarinin- 
kai ir patį kraštą atiduotų 
Hitlerio kontrolėn!

* * *
Tai rytoj, penktadienį, 

brooklyniečiai susirinks į 
Grand Paradise salę išgirs
ti tikrų žinių apie tai, kas 
dabar dedasi Lietuvoj \

Podraug jie, pasidžiaug
dami Lietuvos nepriklauso
mybe, pasirįš griežčiau rū
pintis, kad toji nepriklau
somybė gyvuotų, kad jos 
nesunaikintų voldemarinin- 
kai su Hitlerio pagalba.

Dalyvaus d. Pruseika, ku
ris jau senai Brooklyn o 
lietuviams kalbėjo. Jis pa
sakys gerą prakalbą.

Vadinasi, rytoj seni ir 
jauni—visi į prakalbas! 

* « *
Kai voldemarininkai, re

miami krikščionių-demo
kratų ir liaudininkų deši
niųjų lyderių, kėsinasi Lie
tuvą pavesti Hitlerio “glo
bai,” tai dešinieji Amerikos 
lietuvių kunigai jiems ka
tutes ploja. Jie, vadinasi, 
anuos remia. O kad nu
kreipti nuožiūrą nuo savo 
žalingų darbų, jie ima nie
kinti komunistus.

Todėl pažangieji Ameri
kos lietuviai privalo budėti
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JAPONAI BOM
BARDAVO ANGLU 
HONG KONGĄ
London. — Būrys Japo

nijos lėktuvų bombardavo 
geležinkelio stotį Anglijos 
kolonijoj Hong Konge, ku
ris rubežiuojasi su Chinija. 
Japonų bombininkai užmu
šė vieną Anglijos policinin
ką, sužeidė dvyliką asmenų 
ir padarė dikčiai medžiagi
nių nuostolių.

Anglijos valdžia pasiuntė 
“stiprų protestą” Japonijai.

JAPONAI IšBANDĄ 
ANGLUS

Hong Kong. — Čia su
prantama, jog japonai tuo 
tikslu bombardavo Anglijos 
koloniją Hong Kongą, idant 
išbandyt Angliją; pažiūrėt, 
ar jinai darytų karinius 
veiksmus prieš Japoniją, 
jeigu japonai vytų laukan 
anglus iš tarptautinių ko
lonijų Chinijos miestuose ir 
jeigu jie abelnai šluotų An
glijos biznį iš Chinijos.

Naziai Padegė Anglijos 
Statomą Karo Didlaivį

Newcastle, Anglija.—Ka
da Anglijos karalius Jurgis 
nuleido į vandenį naują ka
rinį didlaivį “Jurgį Penk
tąjį”, 35,000 tonų įtalpos, 
kaip tik tuo pačiu laiku už
sidegė kitas statomas An
glų karo didlaivis “Prince 
of Wales.”

Nužiūrima, kad šį laivą 
padegė Hitlerio šnipai ar
ba “airiai teroristai.” Pati 
Anglijos vyriausybė pripa
žino, kad “Jurgio Penktojo” 
planus išvogė vokiečiai na
ziai pirma, negu jis buvo 
nuleistas į vandenį.

Amerika Turėsianti Dalyvaut 
Kare prieš Fašistus

Washington. — Kongres- 
manas Vinson pareiškė, kad 
Jungtinės Valstijos vis tiek 
turės dalyvaut išvien su 
demokratinėmis Francija ir 
Anglija grumtynėse prieš 
fašistų šalis: Vokietiją, Ita
liją ir Japoniją.

CHINIJOS VALDININ
KAI DALYVAVO MIŠIO

SE Už POPIEŽIŲ

Chungking, Chinija.—Mi
šiose- už velionį popiežių 
Pijų dalyvavo Chinijos mi- 
nisteris pirmininkas Kung 
ir kiti valdininkai ir Ame
rikos atstovas Peck.

Mexico City. — Meksikos 
Darbininkų Federacija už- 
gyrė pažangią prezidento 
Cardenas’o valdžios politi
ką.

ir kelti savo balsą . prieš 
tuos, kurie, prisidengę de
mokratijos kauke, nori Lie
tuvą Hitleriui atiduoti!

labai paneigia.

JAPONAI GRŪMOJA IŠVYT AMERIKONUS IR EUROPIEČIUS 
E TARPTAUTINIU KOLONIJŲ CHINIJOS MIESTUOSE

Shanghai, vas. 22. — Chi- 
nai nušovė markizą Li Kuo- 
chieh, chinų japonų bendra
darbį, ir du japonam tar
naujančius policininkus. Tai 
jau 57 Shanghajuje nužu
dyti japonų pakalikai per 
15 mėnesių.

Tokio. — Fašistiniai Ja
ponijos seimo atstovai rei
kalauja, kad Japonija už

Sumuštas Atgaleivių 
Senatorių Pasimojimas 
Prieš Viešus Darbus
Washington. — Atgalei- 

vis demokratas senatorius 
Aiva Adams įnešė numušt 
$4,250,000 nuo Tennessee 
klonio viešų darbų projek
to, kur statoma didieji 
tvenkiniai ir valdiškos elek
tros dirbyklos.

Dėl to įnešimo kilo smar
kių ginčų. Atgaleiviai de
mokratai išvien su republi- 
konais atakavo Roosevelto 
valdžią už “perdidelį eikvo
jimą šalies iždo socialiams 
tikslams.”

Reikalą udami numušt 
$4,250,000 nuo Tennessee 
klonio viešų darbų, jie sten
gėsi kirst smūgį ir visiems 
panašiems valdiškiems dar
bams abelnai.

Bet šį kartą atžagarei
viams nepavyko, ir senato
riai 49-niais balsais prieš 
31 atmetė sumanymą nu- 
skelt minimą sumą pinigų, 
kurios valdžia reikalavo 
Tennessee upės tvenkiniui 
Watts Bar.

GONORĖJA IŠGYDOMA
PER 24 VALANDAS

New York.—Miesto svei
katos skyriaus daktaras 
Herman Goodman praneša, 
kad lyties liga gonorėja 
(pūliatekis) išgydoma per 
24 valandas, nesenai išras
tu vaistu sulfanilamidu. 

imtų tarptautines koloni
jas, valdomas amerikiečių, 
anglų, francūzų ir kitų sve
timšalių Shanghajuj ir tū
luose kituose Chinijos mies
tuose.

Japoniški fašistai rėkia, 
kad tos kolonijos esą cent
rai teroristų prieš japonus 
ir jiem pritariančius chi- 
nus.

Japonijos ministerial sei

JAUNI FRANCUOS KA
TALIKAI ŠAUKIA GELBĖT

ISPANIJOS LIAUDIEČIUS
Paryžius. — Katalikiška 

francūzų jaunuolių organi
zacija “Jaunoji Respublika” 
atsišaukė ne tik į francū- 
zus, bet ir į kitų kraštų 
žmones dėt aukas pagelbai 
Ispanijos respublikiečių.

“Jaunoji Respublika” sa
ko, kad joks tikras krikš
čionis negali šaltai žiūrėt į 
kančias, kurias “mūsų bro
liai, Ispanijos respublikie- 
čiai” kenčia be kaičios iš sa
vo puses.” Jie neteisėtai, 
“neleistinai” yra murdomi 
tose kančiose, kaip pareiš
kia tie jauni Francijos ka
talikai.

Plačiai Sukilo Ethiopai; 
Maištus Kelia ir Ita

lijos Kariuomene
Paryžius. — Pranešimai 

iš Egipto rodo, kad visoj 
Ethiopijoj pasklido smar
kūs, organizuoti žmonių su
kilimai prieš Italiją. Ethio
pai partizanai, po koman
da senųjų savo vadų, visur 
užpuldinėja italus, kad Ita
lijos kariuomenė tik sten
giasi apsigint miestuose.

Keliose vietose išsiveržė 
maištai ir tarp pačių Ita
lijos kareivių. Jie ypač pro
testavo prieš perblogą mai
stą ir to paties stoką.

N u m a 1 š int dabartinius 

me išsitarė, kad gal ir rei
kėsią panaikint senąsias su
tartis, duodančias amerikie
čiam ir europiečiam ypatin
gas teises tarptautinėse ko
lonijose Chinijoj. Sako, kad 
japonai, girdi, steigią “nau
ją Chiniją,” todėl ir tos ko
lonijos turėtų būt pervestos 
naujai (japoniškai) Chini
jos “valdžiai.”

Tyrinėja, Kodėl Sudužo 
Aštuoni Lėktuvai Ame

rikos Karo Laivyno
r 

Pensacola, Florida. — 
Jungtinių Valstijų laivyno 
komisija tyrinėja aplinky
bes, kuriose sudužo aštuo
ni lavinimosi lėktuvai, o su 
jais žuvo ir du asmenys: 
Brazilijos oficierius G. F. 
Presser, o r 1 a i v ininkystės 
studentas, ir amerikonas 
oficierius N. M. Ostergren.

Visi tie nelaimingi lėktu
vai priklausė kariniam Am
erikos laivynui; kiekviena
me buvo po vieną asmenį. 
O Brazilijos oficierius Pres
ser buvo priimtas lavintis iš 
mandagumo tai šaliai.

Šeši lakūnai-studentai su 
parašiutais iššoko ir išsi
gelbėjo.

Dvylika lėktuvų skrido 
arba bandė -skrist sykiu, 
sudarydami tam tikrą figū
rą ore, per tirštą ūkaną. 
Baigiantis gazolinui, du 
lėktuvai bandė tvarkiai nu
sileist žemyn, ir žuvo su sa
vo vairuotojais. Kiti šeši 
lėktuvai sutiško be vairuo
tojų. Ir iš dvylikos tokių 
lėktuvų tik keturi išliko 
sveiki.

ginkluotus žygius Ethiopi- 
jos partizanų, tai Mussoli- 
nis turėtų atsiust kur kas 
daugiau savo pulkų į Ethi- 
dpiją, negu dabar ten turi, 
sako pranešimas’ iš Port 
Saido.

FRANCUOS IR ANGLUOS VALDOVAI 
RENGIASI PRIPAŽINT GEN. FRANCO 
“VALDŽIĄ” TIK PO KELETO DIENU
Paryžius. — Franci jos 

premjeras Daladier ir už
sieninis ministeris G. Bon
net slaptai apklausinėje de
šiniuosius ir “vidurinius” 

i seimo atstovus, ar jie bal- 
. suotų už pripažinimą gene- 
! rolo Franco “valdžios” Is
panijoj. Ir dauguma tų at
stovų, kaip pranešama, ža
dėjo nesipriešint Franco

NEWARKO VALDININ
KŲ SUKTYBĖS

Newark, N. J. — Nekil
nojamo turto biznierius J. 
J. Berry paliudijo, kad mie
sto valdininkai iš tikro pa
darė suktybės sąmokslą ap- 
kirst miestą: jie pigiai pir
ko sklypus lėktuvų stovyk
lom, kad paskui kelis kar
tus brangiau parduot juos 
miestui. Jis pats gavo kelis 
šimtus dolerių kyšių, kad 
apie tai tylėtų.

Lewis Nori Uniją Vienybės, 
Sako New Yorko Majoras
New York.— LaGuardia, 

New Yorko miesto majo
ras, būdamas Washingtone, 
atsilankė pas J. L. Lewisa, 
pirmininką CIO (Industri
nių Organizacijų Kongre
so). LaGuardia vėl išreiškė 
linkėjimą, kad kuo grei
čiausiai apsivienytų Darbo 
Federacija ir CIO unijos.

Lewis atsakė: “Jeigu ta
tai nuo manęs priklausytų, 
aš pasiryžęs vienytis, kad ir 
rytoj.”

Bet Darbo Federacijos 
pirmininkas Wm. Green ir 
kiti dešinieji vadai vis išsi
sukinėja nuo vienybės.

Nukirsti 8 Japonų Orlaiviai 
Changshoj, Chinijoj

Chungking, Chinija. — 
Kaip tik japonų orlaiviai 
užpuolė bombarduot Chan- 
gshą, Hunan provincijos so
stinę, prieš juos pakilo grei
tieji chinų lėktuvai, ir nu
kirto žemyn septynis japo
nų bombininkus ir vieną 
greitą jų lėktuvą. Tik 4 ja
ponų orlaiviai paspruko.

EXTRA
ŽUVO 84 KAREIVIAI 
MŪŠIUOSE FRANCŪZŲ 

SU ITALAIS

Paryžius, vas. 22. — Ita
lijos kariuomene iš savo af- 
rikines kolonijos Libijos 
įsibriove į Francijos koloni
ją Tunisiją. Prancūzai išvi
jo italus. Bet susikirtimuo
se liko nukauta 84 karei
viai iš abiejų pusių.

Francija sutelkė kelias 
dešimtis savo karinių laivų 
į Bizertą, Tu nisi jos prie
plauką.

pripažinimui. Tai Franci jos 
valdovai ir nusprendė pil
nai pripažint fašistų “val
džią” Ispanijoj; tik viešai 
dar to neskelbia.

Anglijos ministerių kabi
netas taip pat yra nutaręs 
suteikt generolui Franco’ui 
pripažinimą kaip Ispanijos 
“viešpačiui.”

M i 1 i o n ai demokratinių 
žmonių Francijoj ir Angli
joj priešinasi pripažinimui 
fašistų “valdžios” Ispanijoj. 
Bet Francūzų ir Anglų 
valdovai turi savo pusėje 
daugumas seimų, ir pasine^ 
šė pripažint generolą Fran
co oficialiu Ispanijos valdy-
toju.

Associated Press ir kitos 
žinių agentūros spėja, kad 
Anglijos ir Francijos minis
terių kabinetai gal jau iki 
ateinančio pirmadienio taip 
pripažins generolą Franco; 
ir tik jeigu tuo tarpu kiltų 
“kokios netikėtos, nepap
rastos kliūtys,” tai gal dar 
būtų atidėtas pripažinimas 
fašistų “valdžios” Ispanijoj.

Anglijos ir Francijos val
dovai jau atranda, kad jie 
“negalį” net reikalaut, kad 
generolas Franco žadėtų 
nekeršyt Ispanijos respubli- 
kiečiams.

Jie tikisi, jog kaip tik pri
pažins generolo Franco 
“valdžią,” tai pasitrauksiąs 
iš vietos ir Ispanijos pre
zidentas M. Azana, dabar 
gyvenantis Paryžiuje, Ispa
nijos ambasadoje. O jo pa
sitraukimas p a 1 engvinsiąs 
Franci j ai ir Anglijai politi
ką kas liečia Ispaniją.

Chinai Audringai Gina Hai
nan Salą nuo Japonų

C h u n gking, Chinija. — 
Jau apie savaitė atgal japo
nai pasigarsino, kad “bai
gią” užimt chinų salą Hai- 
naną, į pietus nuo Chinijos. 
Bet chinai dar tebevaldo 
didžiumą tos salos ir įnir
tusiai kontr-atakuoja japo
nus; ypač žiaurios kautynės 
šėlsta Tingan srityje.

Karvė Užvaisinta už 10 My
lių nuo Buliaus

Santon, N. J. — Atvedė 
veršiuką farmerio E. J. 
Perry karvė, kuri buvo 
dirbtinai užvaisinta sėkla 
buliaus, niekada nebuvusio 
arčiau jos, kaip už 10 my
liu. Buliaus sėkla buvo su
rinkta į stiklinę ir įleista 
tai karvei.

ORAS
Šis ketvirtadienis giedrus 

ir šaltokas.—N. Y. Oro Biu
ras.

Trečiadienį temperatūra 
buvo 21 laipsnis virš zero.
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rašo, kad- fašistai Barcelonoj viso teis 
“20,000 kriminalistų”, o “kriminalistais” 
fašistai vadina Ispanijos geriausius sū
nus ir dukras, kurie kovojo už jos laisvę.

Taigi, esant tokiai padėčiai, Ispani
jos liaudis .yra priversta kovoti iki pa
skutinio kraujo lašo, nes jeigu ji pasi
duotų, tai fašistai milionus geriausių 
sūnų ir dukterų nuteistų, kaipo “krimi
nalistus.” Iš Katalonijos į Franci ją pa
bėgo net 340,000 liaudiečių, daugiausiai 
civilių žmonių, nes jie žinojo, kad fašis
tai juos išžudys.

Ispanijos liaudis veda apsigynimo ka
rą, išgelbėjimui savo tautinės laisvės, 
karą, kad išgelbėjus milionams gyvastį. 
Mūsų pareiga gelbėti, kuo tik galime.

Reikalaukime nuimti nuo jos em
bargo.

Ką Jie Tuo Pasieks?
Šiame “Laisvės” numery telpa LDS, 

ALDLD ir LMS pareiškimas dėl Lietu
vių Dienos Pasaulinėj Parodoj.

Pasirodo, kad reakciniai katalikų va
dai (klerikalai) darė viską, kad Lietuvių 
Dienos atžymėjime nedalyvautų visi 

; Amerikos lietuviai. Jie sudaro, mat, ta
me komitete daugumą.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas, 
Lietuvių Meno Sąjunga ir Lietuvių Li
teratūros Draugija dėjo pastangų suda

ri ryti vieną bendrą to įvykio paminėjimui 
komitetą, tačiau jų pastangos nuėjo vel
tui. Klerikalai pasirįžo sumonopolizuoti 
tąją dieną savo politikai.

Tiesa, į Lietuvių Dienos ruošinio ko
mitetą įeina ir kitų griovių atstovų, bet 
jie yra nustumti į užpakalį. Viršūnes 

/i pasigrobė klerikalai. Jie mano, užteks
«i jų parapijiniams chorams padainuoti ir
. bus viskas gerai.

Teisingai pareiškimo darytojai sako, 
jog ir tarpe katalikų yra visuomeninin
kų ir profesionalų, kurie norėjo bendros 

f Lietuvių Dienos ir net darbavosi jos įkū
nijimui, deja, reakciniai katalikų šulai 
sudarė daugumą. m ....

> Na, ir ką tuo keliu eidami klerikalai
laimės? Nieko! Laimės tiek, kad į šį 
darbą nebus įtraukta visos mūsų kultū
rinės jėgos, visos organizacijos. Tuo sa
vo reakciniu žygiu jie pakenks lietuvių 
vardui Amerikoj, jie pakenks bendram 

rf darbui.
j’/ Mūsų nuomone, paminėtųjų organi

zacijų valdybos labai gerai padarė-nu
tardamas turėti Lietuvių Dieną sekan
čiais metais, kai įvyks Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo ir Lietuvių Meno 

j Sąjungos suvažiavimai. Tuomet visa pa-
n žangioji Amerikos lietuvių visuomenė
Į| susiburs ir parodys, ką ji gali.

LDS kuopos ir mūsų chorai jau da
bar turi pradėti ruoštis 1940 metų są
skrydžiui. Pasaulinė Paroda dar tęsis ir 
mes galėsime gražiai prieš pasaulį pasi
rodyti.

Karas už Šešių Savaičių?
Scripps-Howardo laikraščiai paskel

bė, kad jiems pavyko sužinoti, būk-už 
šešių savaičių prasidės Antras Pasauli
nis Karas Europoj ir Azijoj. Jie sako, 
Sužinoję Berlyne, kad Vokietijos, Itali
jos ir Japonijos fašistai pradės puolimą 
ant Francijos, Anglijos, Sovietų Sąjun
gos ir kitų šalių.

Pagal tas žinias, Sovietų Sąjungą už
puls Tolimuose Rytuose Japonija. Tam 
dabar ji kelia didelį skandalą žvejojimo 
reikale ir provokuoja susikirtimus ant 
Mandžurijos sienos. Ten ji jau sutraukė 
apie 600,000 armiją. Tuo kartu ant So
vietų iš vakarų puls Vokietija, Italija ir 
gal galimas daiktas mažesni jų kaimy
nai.

Francija bus užpulta iš Vokietijos, 
Italijos ir Ispanijos ir sumušta pirm su
spės Anglija susimobilizuoti ir jai ateiti 
į pagelbą. Tada fašistai apsidirbs su An
glija ir Jungtinėmis Valstijomis.

Francija ir Anglija labai ginkluoja
si. Vien Jungt. Valstijose užsakė 1,400 
karo lėktuvų. Čia prieš pardavimą tų 
lėktuvu sukėlė Hitlerio ir Mussolinio 
agentai ir simpatikai skandalą ir apkal
tinimus prieš Roosevelto valdžią. Hears- 
tas tiesiai agituoja už Italijos ir Vokie
tijos fašistus ir prakeikė Francija.

Anglija paskyrė net $4,000,000,000 
(keturis bilionus) apsiginklavimui. Ta 
suma bus išleista didele paskuba. Ji pra
dės dar budavoti 60 naujų karo laivų.

Fašistų šalims stoka žalios medžia
gos, metalo, žibalo ir daug kitų reikalin
gų medžiagų, kad jos galėtų ilgą karą 
vesti ir laimėti. Todėl fašistai ruošiasi 
susimobilizuoti ir staigiai užpulti, kad 
greitais žygiais karą laimėjus. Italija 
veža vis daugiau armijos į Afriką, prie 
Francijos ir Anglijos kolonijų. Fašis
tams pavyko Ethiopijoj, Austrijoj, Če- 
choslovakijoj, Ispanijoj, Chinijoj, tai jie 
pasidrąsinę ruošiasi pulti dideles šalis. 
Ir jeigu demokratija nebus vieninga 
prieš fašistinius karo agresorius, tai už 
tai ji skaudžiai užmokės.

Kardinolas Mundelein (kairėj) kely i Romą rinkti 
popiežių; Mundelein yra pažangesnis už daugeli 
kitų kardinolų. Būtų neprošalj, jei j j išrinktų po- 

. piežium. Aišku, fašistiniai nusistatę kardinolai da
rys viską, kad jis popiežium nebūtų.

■ PATYS MUŠA, PATYS ŠAUKIA
ATSAKYMAS “NAUJIENŲ” 

APŽVALGININKUI

Ar Vokietija Prijungė Klai-

“Naujienų” apžvalgininkas 
ir Amerikos Lietuvių Kongre
so centro komiteto narys d r. 
P. Grigaitis to dienraščio nu- 
meryj 39 “išaiškino” klausi
mą ALK Brooklyno skyriaus 
stovio: “Ar Suspendavo, ar 
Susispendavo?”

Nematyčiau reikalo atsaky
ki j dr. Grigaičio pareiškimus, 
jeigu jis nesistengtų perstaty
ti mano ypatų blogoj šviesoj. 
Būtų dar pusė bėdos ii- 'tada, 
jei tai liestų tik mane kaipo 
ypatą, nesutinkančią su tam 
tikrom kitų žmonių teorijom. 
Bet čia dalykas jau daug 
platesnis, čia paliečiama di
delės visuomeniškos organiza
cijos vadovaujamas narys, 
kaipo nesąžiniškai atliekąs 
savo pareigas.

Pirmiausia dr. Grigaitis pa
reiškia abejonės, ar aš, kaipo 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
centro sekretorius, būčiau 
pranešęs Brooklyno skyriui, 

!jei centro komitetas ir būtų 
i jį “suspendavęs.” Parėmimui 
to tvirtinimo ištraukia pats iš

pėdą Prie Lietuvos?
ninkai žino tą istoriją. Šios

^Francą Trokšta Kraujo
Ispanijos liaudis nenorėjo ir nenori 

karo. Karą jai užkorė Vokietijos ir Ita
lijos fašistai. Generolas Franco yra tik 
tų fašistų įrankis. Daug kartų Ispanijos 
liaudies valdžia pareiškė, kad ji sutinka 
sulaikyti karą, jeigu tik fašistai sutinka 
išvežti iš Ispanijos Italijos ir Vokietijos 
armijas ir leisti liaudžiai nubalsuot, ko
kią valdžią ji nori. Prie to liaudies val
džia griežtai reikalauja, kad fašistai ne
vartotų teroro prieš liaudiečius. Bet fa
šistai nesutinka. Generolas Franco, ku
ris vykina gyveniman Hitlerio ir Musso- 
linio įsakymus griežtai atsisako nuo to
kiu sąlygų ir reikalauja, kad liaudiečiai 
besąlyginiai jam pasiduotų, kad jis ir jo 
budeliai galėtų daryti, ką tik nori.

Iš Burgos, fašistų sostinės, praneša 
jiems labai prielankus korespondentas 
ponas P. Carney, kad fašistai jau dabar 
turi ant “juodo listo” virš 2,000,000 
liaudiečių, kurie bus teisiami, jeigu tik 
paklius į fašistų rankas. Jis rašo, kad fa
šistai iš 300,000 liaudiečių, kurie buvo 
nuo karo pradžios suimti mūšiuose, 100,- 
000 nuteisė arba dar nuteik. Vien Bar- 
celonoj jie laiko 3,000 belaisvių teismui, 
kurie suimti laike dabartinės kampani
jos Katalonijoj. Ten jau atvažiavo 200 
fašistų teisėjų, kurie teis belaisvius. Jis

Sovietų Misija Amerikon
Iš Maskvos išvažiavo į Jungtines Val

stijas specialė Sovietų Sąjungos Raudo
nojo Laivyno komisija. Jos priešakyj 
stovi admirolas Ivan Stepanovič Izakov, 
kuris yra pirmas karo laivyno komisaro 
pavaduotojas.

Menama, kad komisija studijuos Jung. 
Valstijų karo laivų statybą. Bet gal būti 
duos ir užsakymų. 1937 metais Sovietai 
gavo teisę Jung. Valstijose pirkti karo 
laivams metalą, kanuoles, šarvus, me
chanizmus ir kitas dalis. Tais pačiais 
metais buvo vedama su Carp Export and 
Import Co. derybos, kad ji užsakytų čia 
tris Sovietams šarvuočius po 35,000 to
nų įtalpos. Vokiečių nazių “Weyers Lai
vyno Rankvedis” rašė, būk Sovietai Bal
tijos Jūrai būdavo ją 3 šarvuočius nuo 
35,000 iki 40,000 tonų kiekvienas, kurie 
bus ginkluoti 16-kos colių kanuolėmis, 
būk statą 6 didelius kruizerius, 3 orlai
vių vežikus, daug naikintojų ir subma
rine

Žinoma, Sovietų Sąjunga budavoja 
galingą karo laivyną, nes jis jai labai 
reikalingas. Ji apsupta kapitalistinių ir 
fašistinių valstybių, kurios prie kiekvie
nos progos tyko ant jos užpulti iš oro, 
sausžemio ir vandens.

Taigi, Sovietų karo specialistai turi 
atlikti svarbią misiją Jungt. Valstijose, 
kurios šiuo laiku taip pat turi daug ne
prietelių fašistų agresorių tarpe.

Dienraštis “Vakarai” ra
šo: “Jei ne Vokietija, tai 
Klaipėdos kraštas vargu 
būtų sulaukęs prijungimo 
prie Lietuvos.”

“Vienybė” (1939, I, 21) 
prie to deda pareiškimą

“Lietuviai, tokiu būdu, 
vykdė Vokietijos (ir savo) 
norus, kada 1923 metais 
Klaipėdą iš lenkuojančių 
francūzu atsiėmė.” c-

Ne taip.
Francija seniau norėjo, 

kad Lietuva tektų Lenkijai. 
O 1923 metais jau Franci
ja viešai stojo už tai, kad 
Klaipėda turi būt prijung
ta prie Lietuvos. Tai darė 
dėl to, kad Lenkija (su 
Francijos, o tai kartu ir su 
Anglijos, pritarimu) pasiė
mė trečią dalį Lietuvos su 
Vilnium. To lietuvių nu
duoto “sukilimo” 1923 m. 
nereikėjo. Jau be to, Fran
cija buvo Lietuvai užrašius 
Klaipėdą. Sukilimas buvo I 
tik parodymas spėkos gesto 
prieš juridišką Klaipėdos 
valdytoją — Vokietiją, o 
ne prieš laikiną valdytoją— 
Francija. Kaip jau sykį ra
šiau “Laisvėje”, tas sukili
mas - maskaradas buvo tai 
ginklu patvirtinimas Lietu
vos valdžios tame buvusia
me Vokietijos plote. Tai 
parodymas, kad spėjp daro 
teisę; parodymas, kad Lie
tuvos valdžia neva iš Klai
pėdos žmonių - “sukilėlių” 
gauna valdymo teisę, nors 
tie sukilėliai buvo tai šau
liai, persirengę mužikais ir 
atsibastę iš Didžiosios Lie
tuvos..

Tokia istorija. Tokia ir 
spėkos - teisės filosofija, 
kuri ne būtinai priklauso 
istorijai.

Kad dabar lietuvių dien
raštis “Vakarai,” einantis 
Klaipėdoje, garbina Vokie
tiją už- “prijungimą” to 
krašto prie Lietuvos, tai 
yra labai reikšmingas nai- 
viškumas lietuvių politikų: 
jie,’ pataikaudami naciona
liniams socialistams (hitle- 
rizmui), mano, kad šiems 
patiks priminimas, jog Vo
kietijos socialdemokratiško- 
ji valdžia 1922-3 metais ne
va atidavė Klaipėdą Lietu
vai ir kad Francijos val
džia neva buvo lietuvių “iš^ 
vyta” iš Klaipėdos. Hitleri-

istorijos darkymas Hitle
riui garbės nepadarys ir jis 
Lietuvos fašistams neduos 
nė išvalgyto kiaušinio už 
tai.

J. Baltrušaitis.

Japonai Užimsią Tarptautinę 
Shangliajaus Dalį

Tokio, vas. 21. — Japoni
jos valdiškų partijų vadai 
seime reikalauja užimt ir 
visą Tarptautinę Koloniją 
Shanghajuje. Ta kolonija 
priklauso amerikonam, an
glam, francūzam ir kitiem 
europiečiam.

Japonų politikieriai rė
kia, kad “chinai teroristai”! 
veikią iš Tarptautinės Ko
lonijos prieš Japonijos val
dininkus ir japonam palan
kius chinus- (parsidavė
lius).

Įneša Varžyt USA Lėktuvų 
Pardavinėjimą Kitom Šalim

Washington. — Senato
rius Nye įnešė, kad būtų 
uždrausta pardavinėt ame
rikinius lėktuvus kitoms 
šalims, jeigu tokio pardavi
nėjimo neužgirs viršinin
kai Amerikos armijos ir 
laivyno.

Šis įnešimas žymia dalim 
atkreiptas -prieš prezidentą 
Rooseveltą, kad jis užgyrė 
pardavimą šimtų karinių 
lėktuvų Franci jai.

Dar Daugiau Lėšų Milžiniš
kai Anglijos Ginkluotei
London. — Anglijos val

džia pareikalavo, kad sei
mas paskirtų $2,000,000,000 
daugiau pasmarkintam ir 
padidintam ginklavimuisi. 
Valdžia įnešė, kad seimas 
užgirtų ir paskolą iki 4 bi- 
lionų dolerių milžiniškai 
Anglijos ginklavimosi pro
gramai.

Jersey City, N. J. — Ža
da susivienyt 13 bankų 
Hudson apskrityj, po ban- 
kruto didžiausio, vietinio 
banko Title Guarantee and 
Trust Co.

savo galvos “faktą,” kad 
“dar pereitą vasarą” centro 
komitetas padaręs sprendimą 
LSS 19 ir LDD 7 kuopų skun
dų, o, girdi, Jonikas apie tai 
neinformavo nei tų kuopų, 
nei Brooklyno skyriaus “per 
keletą mėnesių.”

Pirmiausia reikia pasakyti, 
kad frazė “pereitą vasarą” 
perdaug bendra, nieko aiš
kaus nepasako. Vasara skai
tosi tarpe birželio 22 ir rug
sėjo 23 dienos. Pagaliaus mi
nimas tarimas centro komite
te padarytas ne vasarą, bet 
rugsėjo 30 dieną. Tą “Nau
jienų” apžvalgininkas puikiai 
galėjo žinoti, nes pats yra 
centro komitete. Centro komi
teto posėdyj, rūgs. 30 d., 1938 
m., tas tarimas sekamai už
protokoluotas :

“Pakeltas klausimas skun
dų prieš Brooklyno skyriaus 
komitetą, kuriuos Scyantono 
konferencijai pridavė LSS 19 
kuopa ir LDD 7 kuopa, iš 
Brooklyno, ir kurie dėlei lai
ko stokos konferencijoj liko 
neišspręsti. Šiuo klausimu se
kretorius instruktuotas para
šyti laiškus minėtom kuopom 
ir Brooklyno skyriui, išreiš
kiant centro komiteto pagei
davimą ateityj brooklynie- 
čiam veikti draugiškiau, ne
diskriminuojant organizacijų 
bei ypatų ir nestatant vieni 
kitiem nepriimtinų reikalavi
mų, bet visiem dirbti bendrai 
Kongreso užsibrėžtą darbą.”

Kad apie šį tarimą savo lai
ku pranešiau suinteresuotom 
kuopom ir Brooklyno skyriui, 
tai, manau, neužsigins nei bu
vęs Brooklyno skyriaus se
kretorius J. Nalivaika, nei 
LDD 7 kuopos atstovas S. Ci
bulskis, nei LSS 19 kuopos at
stovas A. J. Viznis. Nežinau, 
ar šiedu pastarieji yra mini
mų kuopų viršininkai, bet jų 
parašai randasi po skundais 
ir juodviejų antrašus suteikė 
man pats dr. Grigaitis.

Antrašai, matomai, buvo 
teisingi, nes laiškai nesugrįžo. 
Taipgi jie juos gavo daug, 
daug laiko prieš pastarąją 
Brooklyno skyriaus konferen
ciją ir negalėjo nežinoti cen
tro komiteto nusistatymo kas 
liečia praeities incidentus ir 
kokio veikimo mes pageidau
jame ateityje.

Jeigu brooklyniečiai socia
listai nesilaikė centro komite
to patarimo įvykusioj konfe
rencijoj, tai kur jau čia gali 
būti sensas del to kaltinti cen
tro sekretorių. Pagaliaus šis 
centro komiteto sprendimas 
buvo padarytas atsižvelgiant 
pačių brooklyniečių socialistų 
pageidavimo, kad “nesurasti 
kaltais nei vienus nei kitus,

bet tik ‘tėviškai’ pabarti abe
jus. ”

Dabai- apie “suspendavimą, 
ar susispendavimą” Brookly
no skyriaus.

“Naujienų” apžvalgininkas, 
pacitavęs dalį mano laiško, 
pasiųsto Brooklyno skyriaus 
sekretoriui (kuris buvo ištisai 
atspausdintas “Laisvėj”), ra
šo :

“Toliau L. Jonikas sako, 
kad savo paskutiniame posė
dyje Centro Komitetas jokio 
tarimo apie Brooklyno sky
rių nepadarė. Bet jisai užty
li ta fakta, kad visi centro 
nariai pripažino, kad tokiame 
stovyje, kokiame jisai dabar 
yra, tas skyrius negali veikti. 
Jisai turi būti pertvarkytas. 
Tarimas nebuvo padarytas 
dėl to, kad nebuvo galima su
sitaikyti dėl jo formos.”

Na, kad norėjote! Ir su
prask dabar žmogus? “Visi” 
sutiko, kad tarimą reikia pa
dalyti, bet... nepadarė. Juk 

! bile kam turėtų būti aišku, 
kad kur visi sutinka ant ko
kio klausimo, tai tarimas pa
daryti yra kuolengviausia. O 
betgi šiame atsitikime nepa
daryta jokio tarimo.' Taigi,
kada Brooklyno skyriaus se
kretorius pranešė man apie 
ten einamus gandus, jog cen
tras būk suspendavę skyrių, 
tai aš jį ir informavau, jog 
tai yra tik paskalai, nieko 
bendro neturį su teisybe.

Apie tai, kad “keturi ko
munistai frakcijų pasitarime 
sutiko, kad Brooklyno skyrius 
turi būti suspenduotas,” tai 
čia ne faktas, bet dr. Grigai
čio troškimo pareiškimas.

Šis “faktas” lygiai tiek ver
tas, kaip anas, kurį nesenai 
“Naujienos” paskelbė, kad 
“Stalinas su Hitleriu susita
rė.” žinoma, negalima ir ne- 
nęriu drausti žmogui pareikš
ti savo pageidavimus. Bet ko
dėl nepasakyti, jog tai vieno'1 
žmogaus pageidavimas, o ne 
keno nors sutikimas.

Jei taip dasileisime argu
mentuoti, tai “Naujienų” ap
žvalgininkas netrukus gali 
paskelbti dar vieną “faktą,” 
būtent, kad “visi centro na
riai sutiko, kad Kongresas bū
tų ‘džentelmoniškai’ likviduo
tas.” O juk vienas narys ir 
tą klausimą komiteto posėdyj 
buvo iškėlęs.

Amerikos Lietuvių 
Kongreso Centro 
Komiteto Sekr.,

L. Jonikas.

Desėtkai Tūkstančių Pikic- 
tų prieš Nazius New Yorke

New York. — Skaičiuoja
ma, jog kelios dešimtys 
tūkstančių žmonių traukė į 
piketą prieš nazių mintin- 
gąfAladison Square Garde
ns, pirmadienį, 1,500 poli
cijos saugojo nazius.

Klausimai ir Atsakymai
LYGAUS MOKESČIO 

ĮSTATYMAS

Klausimas:
Ar kada nors, šioje šaly

je, pastangos buvo dėtos 
patikrinti moterims lygias 
algas su vyrais?

Atsakymas:
Michigan valstija priėmė 

tokį įstatymą 1931 m. Nė
ra legališka mokėti vyrams 
didesnes algas už panašų 
darbą. Bet patyrimas paro
dė, kad yra labai sunku 
vykdinti tokį įstatymą, nes 
vyrai ir moterys dirba vi
sai kitokiose industrijose. 
Ir sunku nuspręsti, ar du 
asmenys atlieka panašų 
darbą. F.L.I.S.
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Lietuvių Dienos Komitetas Neat
stovauja Visų A merikos Lietuvių
Besirūpindami Tik Savo Politika, Klerikalai Pasigrobė Komitetą Į Savo 

Rankas ir Ji Vartos Savo Naudai
Dar pereitais metais buvo pradėta 

kalbėti apie suruošimą lietuvių dienos 
Pasaulio Parodoj. Tuojaus buvo pakvie
sti visi chorai tą dieną dainuoti ir buvo 
kalbama apie sudarymą Lietuvių Dienai 
ruošti komiteto. Gen. konsulas p. J. Bud
rys ir Lietuvių skyriaus komisarė, p-lė 
Madelainė Avietėnaitė, kuri tuomet buvo 
atvykus iš Lietuvos, pareiškė, kad tokis 
komitetas bus sudarytas iš visų sriovių, 
visų masinių lietuvių organizacijų atsto
vų.

Pagaliau matome spaudoj pranešimus, 
jog tokis komitetas jau esąs įsteigtas, 
bet jo sudaryme nebuvo pakviestos trys 
didžiulės Amerikos lietuvių organizaci
jos.

Tuomet susirinko trijų organizacijų— 
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo, Lie
tuvių Literatūros Draugijos ir Lietuvių 
Meno Sąjungos—priešakyj stovį asme
nys ir parašė sekamą bendrą laišką p. 
Budriui:

Brooklyn, N. Y.
Sausio 2, 1939.

Generaliam Lietuvos Konsului 
ponui Jonui Budriui 
16 W. 75th St.
New York City, N. Y.
Gerbiamas Tamista:

šiomis dienomis teko pastebėti tūluose 
laikraščiuose kažin kokio ten Lietuvos Die
nos Komiteto atsišaukimas, kalbąs visų 
Amerikos lietuvių vardu ir prašąs jų para
mos ruošimui Lietuvių Dienos Pasaulio Pa
rodoje, rugs. 10 d., 1939 m. Kaip ir kur tas 
komitetas susidarė, iki šiol plačiajai lietuvių 
visuomenei nebuvo žinoma ir jo netikėtas 
pasirodymas mus nustebino. Pagaliau paty
rėme, kad tasai Komitetas, sudarytas veik 
iš vienos sriovės asmenų, buvęs sukurtas Ge
neralinio Lietuvos Konsulato patalpose ir su 
Tamistų žinia.

Pasekmingas Lietuvių Dienos pravedimas 
Pasaulinėje Parodoje reikalingas visų Ame
rikos Lietuvių paramos ir rūpesnio. Tik vei
kiant išvien visoms sriovėms ir masinėms 
organizacijoms tokio darbo pasekmingumas 
gali būti užtikrintas. Mūsų nuomone, į tokį 
darbą, kaip Lietuvių Dienos organizavimas 
ir subūrimas plačiųjų Amerikos lietuvių 
masių vienam darbui, turėtų būti sukvies
tos visos Amerikos lietuvių jėgos, visos ša
lies plotme veikiančios organizacijos, tai 
yra, jų atstovai, nedarant išimties jokiai 
sriovei, jokiai partijai. Tik visų organizaci
jų atstovai, susirinkę bendron sueigon ir 
demokratiniu būdu išrinkę savo valdybą bei 
komitetą, turės plačios Amerikos lietuvių 
visuomenės pasitikėjimą ir galės tikėtis jo
sios gausios ir nuoširdžios paramos.

Tamsta, ponas Konsule, atsimenate, kaip 
kovo mėnesio, 1938 m., dienomis, kai Lie
tuvos nepriklausomybei grūmojo pavojus iš 
Lenkijos ponų pusės, visos sriovės bei orga
nizacijos veikė išvien, keldamos bendrą pro
testo balsą ir pasisakydamos už Lietuvos 
nepriklausomybės gynimą. Tai buvo labai 
gražus ir naudingas darbas. Mes, atstovai 
tų organizacijų, kurios tuomet veikė bend
ram Lietuvos nepriklausomybės gynimo dar
be, esame įsitikinę, kad ir Lietuvių Dienos 
paruošimo ir pravedimo darbe turėtų būti 
panašiai.

Šiandien, kai Klaipėdos Kraštas yra pa
vojuje, kai prieš Lietuvos nepriklausomybę 
kyla pavojus iš hitlerinės Vokietijos, mes 
manome, kad Amerikos lietuviai turėtų dar
buotis tam tikrais klausimais išvien visi, nes 
tai parodytų Lietuvos nepriklausomybės 
priešams, kad trečdalis lietuvių tautos, gy
venąs Dėdės Šamo žemėj, gali gražiausiai 
susitaikyti kiekvienu tautai naudingu klau
simu.

Jeigu šis Lietuvių Dienos Komitetas, at
stovaująs tik tam tikras šalies plotme vei
kiančias organizacijas ir sriovės, kalbės visų 
lietuvių vardu, bet jų visų neatstovaus, tai 
pasibrėžto tikslo jis nepasieks, ir nei Lie
tuvai, nei Amerikos lituviams naudos nepa
darys. •

Mūsų atstovaujamos organizacijos trokš
ta dalyvauti bendrai ne tik Lietuvių Dieno
je, bet ir kiekvienam darbe, naudingam vi
sai tautai, visiems Amerikos lietuviams ir 
visai Lietuvai. \

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas yra 
broliška draudimo ir kultūros organizacija, 
veikia po visą kraštą, su 8,000 narių ir su- 
virš pusantro šimto kuopų.

Lietuvių Literatūros Draugija—literatūros 
leidimo ir platinimo organizacija, veikia po 
visą kraštą, su 6,000 narių ir apie 200 kuo
pų.

Lietuvių Meno Sąjunga — menui plėsti ir 
ugdyti organizacija, su suvirs 30 charų, api
mančių apie 1,500 narių, daugiausiai Ame
rikoj gimusio ir augusio jaunimo.

Visos trys organizacijos turi tūkstančius 
savo rėmėjų bei pritarėjų, nors jom ir ne
priklausančių. Izoliuoti šias organizacijas 
nuo bendro Lietuvių Dienos paruošimo dar
bo ir tąją visuomenės dalį, kuri eina išvien su 
jomis, būtų ne tik netaktiška, bet žalinga 
pačiam pasibrėžtam tikslui—žalinga vi
siems Amerikos lietuviams ir Lietuvai.
a Išrišimui to klausimo ir subendrinimui visų 
'Amerikos lietuvių jėgų Lietuvių Dienos rei- i 
kai ui, mūsų nuomone, turėtų būti sušauktas 
visų nacionalių organizacijų atstovų pasita
rimas, kuriam būtų sudarytas Lietuvių Die
nos Komitetas, ištikrųjų galįs kalbėti visų 

^lietuvių vardu ir prašyti iš jų paramos.
Su pagarba,

LIET. DARBININKŲ SUSIVIENIJIMO 
Przidentas R. Mizara, 
Sekretorius J. Siurba,

LIETUVIŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS 
Už Pirmininką S. Sasna, 
Sekretorius D. M. Šolomskas.

LIETUVIŲ MENO SĄJUNGOS 
Pirmininkas Pr. Pakalniškis,, 
Sekretorius B. Šalinaite.

P. S. Atsakymą prašome duoti sekančiu 
antrašu:

R. Mizara,
427 Lorimer St.

Brooklyn, N. Y.
Tel. Stagg 2-3878

Ponas Budrys atsakė sekamai:
1939 met. sausio 5 d.

Ponui R. Mizarai
427 Lorimer St.
Brooklyn, N. Y.
,Gerbiamas Tamsta.

Skaitydamasis su faktu, jog komitetas 
jau egzistuoja, veikia, manau, kad tolimes
nis jos praplėtimas yra pačių Amerikos lie
tuvių rankose. Todėl LDS, LLD ir LMS laiš
kas perduotas komitetui apsvarstyti.

Reiškiu pagarbą,
J. Budrys, 

GENERALINIS KONSULAS.

Nesulaukus atsakymo iš menamo Lie
tuvių Dienos Komiteto, buvo parašyta 
jo pirmininkui p. Laučkai sekamas už
klausimas:

i Sausio 18, 1939
(Ponui J. B. Laučkai
Brooklyn, N. Y.
Gerbiamas Tamsta:

Sausio mėn. 2 dv š. m., Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo, Lietuvių Literatūros 
Draugijos ir Lietuvių Meno Sąjungos įgalio
tiniai pasiuntė Lietuvos generaliniam konsu
lui p. Budriui pareiškimą dėl Lietuvių Die
nos Pasaulinėj Parodoj. Iš p. Budrio gautas 
pranešimas, jog paminėtasis mūsų pareiš
kimas yra perduotas susidariusiam Lietuvių 
Dienos Komitetui, kuriam Tamsta pirminin
kaujate.

Jau praėjo virš dvi savaitės laiko, tačiau 
kalbamasis komitetas nedavė į pareiškimą 
jokio atsakymo. Pirmiau negu imtis tolimes
nės tuo klausimu veiklos, suminėtosios orga
nizacijos nori, kad Tamstos komitetas duotų 
vienokį ar kitokį atsakymą į mūsų pareiš
kimą. Pasitikime, kad Tamsta tatai imsite 
dėmesin ir nėvilkindami duosite mums at
sakymą.

Su pagarba,
R. Mizara,

LDS Prezidentas.

f Pagaliau gautas atsakymas:

į 1939 m. sausio 24 d.
Ponui R. Mizarai

* Brooklyn, N. Y.
Gerbiamas Tamsta:

Pasaulinei Parodai Remti Lietuvių Komi
teto Prezidiumas sausio 23 d. posėdyje svar
stė Tamstos laišką, rašytą Lietuvos Genera
liniam Konsului ir Komiteto pirmininkui ry
šium su įvyksiančia Lietuvių Diena š. m. 
rugsėjo 10 d. ir priėmė dėmesin Tamstos 
ir kitų laišką pasirašiusių asmenų pareikš
tas mintis.

Tamstų sausio 2 d. rašytame laiške siū

lymas sušaukti “visų nacionalių organizaci
jų atstovų pasitarimas, kuriame būtų suda
rytas Lietuvių Dienos Komitetas,” Prezidiu
mo nuomone, šiuo metu nevykdytinas, nes 
Komitetas jau yra sudarytas iš didžiausių 
nacionalių fraternalinių, ideologinių ir pro
fesinių organizacijų. Komitetas tiki, kad jo 
darbą rems visi amerikiečiai lietuviai patri- 
jotai.

Su tikra pagarba, 
Antanas J. Mažeika,

K O MITETO SEKRETORIUS.
Pasirodo, kad paminėtojo komiteto 

prezidiumas, be viso komiteto narių ži
nios, sauvališkai, taria tai, kas gali būti 
priimtas į komitetą ir kas negali. Mes 
tik vėliau sužinojome, kad prezidiume 
daugumą sudaro klerikalai ir jie pareiš
kę, jog, girdi, lietuviai kunigai Pittsbur- 
ghe nutarė “su komunistais bendrai ne
veikti,” tad jų negalima ir Lietuvių Die
nos Komitetan įsileisti. Tokia politika, 
aišku, yra labai žalinga ir dėl to vyriau
sią atsakomybę neša klerikalai.

Mūsų išvardintos masinės organizaci
jos apima tūkstančius visokių krypčių 
žmonių. Tą puikiai žino kiekvienas Ame
rikos lietuvis. Tai masinės organizacijos, 
sudarančios didelę organizuotą jėgą. Jos 
nuoširdžiai troško kooperuoti bendrai 
visur, kur tik paliečia lietuvių tautos 
vardą ir reikalus. Lietuvių Meno Są
jungos chorai, pavyzdžiui, buvo pasi
ruošę atvykti ir bendrai dainuoti, ta
čiau dabar, prie esamų sąlygų, kada kle
rikalai nusitarė viešpatauti Komitete,

New Yorko miesto majoras diskusuoja per radijų pigių namų statymo rei
kalą; jis (trečias iš kairės) kalbėjo Brooklyn© Dailės ir Mokslo Institute.

Lietuvos Komunistinės Jaunuomenės 
Balsas Bėgamaisiais Reikalais

LIETUVOS JAUNIME!
Jei tau brangi Lietuvos ne

priklausomybė ir tavo geresnė 
ateitis, budėk!

Hitlerinis slibinas, prarijęs 
Čechoslovakiją, dar nepasiso
tino ! Jis dabar siekia pa
glemžti mūsų, kraštą, pavers
ti mus savo baudžiauninkais.

Atviri Hitlerio samdiniai - 
voldemarininkai, mėginusieji 
dar 1934 metais užtraukti 
mums hitlerinį jungą, vėl su
judo. 7

Šitokiu rimtu ir atsakomin- 
gu mūsų tėvynei momentu, 
kada Smetonos valdžia žings
nis po žingsnio kapituliuoja 
prieš Hitlerį, kada Klaipėdoj 
jau šeimininkauja naciai, re
akciniai liaudininkų ir krikš
čionių demokratų vadai įvyk
dė didžiausią išdavystę: jie 
susijungė s u voldemarinin- 
kais, šitais aršiausiais Lietu
vos priešais. Hitleriškiems 
voldemarininkams šitie reak
ciniai kademų ir liaudininkų 
vadai padeda prisidengti ne
va tai kova prieš esamą Sme
tonos valdžią, už demokrati
nės santvarkos atstatymą Lie
tuvoj. Bet tai šlykštus melas 
ir apgavystė! Voldemaras, 
šis Lietuvos demųkratijos 
smaugfkas, liaudies budelis ir 
Hitlerio šveicorius su demo
kratija nieko bendro neturi. 
Jis neša Lietuvos tautai sun
kesnį už Smetonos jungą, 
ruošia žiaurios vokiečių oku
pacijos dienas, kultūrinę ir 
tautinę pražūtį. Ir kas eina 
kartu su juo, tas išduoda mū
sų šalį hitlerinei sauvalei.

Reakciniams kademų ir 
liaudininkų vadams pavyko 
apgauti ir dalį jų įtakoj esan
čio jaunimo, žinodami, kaiį) 
smarkiai Lietuvos jaunimas 
nedpkenčia Smetonos - Mirono 
valdžios dėl savo beteisišku

mo ir skurdžios padėties, jie 
mėgina tą jaunimą įtraukti į 
judėjimą po Voldemaro vė
liava. Kad atitraukti jauni
mą nuo tikros kovos už 
savo ir viso krašto reikalus, 
voldemarininkai stengiasi jau
nimą nuvesti žydų pogromų 
keliais. Bet mes tikim, kad 
ir tas apgautas jaunimas su
pras pragaištingus voldemari- 
ninkų Lietuvos jaunajai kar
tai siekius ir pasmerks liau
dininkų ir kademų reakcinių 
elementų bendradarbiavimą 
su hitleriškais voldemarinin- 
kais, nes šis bendradarbiavi
mas šiandien yra pavojin
giausias Lietuvos nepriklauso
mybei.

Lietuvos ' jaunime! Krikš
čionių, liaudininkų, tautinin
kų jaunime! Užmirškim sa
vo įsitikinimų skirtumą ir at- 
minkim tik vieną: kovą už 
Lietuvos nepriklausom y b ę . 
Tai nepriklausomybei ginti 
yra tik vienas kelias: jokio 
kapituliavimo prieš Ųitlerį ir 
kitus fašistinius agresorius! 
Tuo keliu eina didvyriška Is
panijos liaudis, tuo keliu eina 
kilni Chinijos liaudis, tuo ke
liu eina visos taikos trokštan
čios tautos, tuo keliu eiti šau
kia mus didis Rytų kaimynas 
—Sovietų Sąjunga, taikos ir 
mažųjų tautų stipriausias 
ramstis. Vienykim mūsų jie- 
gas į galingą jaunimo frontą 
kovai 'prieš hitlerinę agentū
rą voldemarininkus ir jų ruo
šiamą mūsų kraštui vokiškojo 
fašizmo okupaciją, kovai 
prieš kapituliacinę Smetonos 
politiką, kovai dėl Lietuvos’ 
apgynimo valdžios, kovai dėl 
Lietuvos nepriklausomybės iš
saugojimo.

Šalin voldemarininkus—Lie
tuvos nepriklausomybės duob
kasius !

jie, aišku, to daryti negalės.
Mūsų organizacijos galėjo suruošti 

Pasaulio Parodoj savo lietuvių dieną pir
miau, negu įvyks anoji, oficiali. Tačiau, 
atsižiūrint i tai, kad sekančiais metais 

į New Yorke įvyks Lietuvių Darbininkų 
^Susivienijimo Ketvirtasis Seimas, taipgi 
[Lietuvių Meno Sąjungos suvažiavimas, 
■Jtad, mūsų nuomone, bus geriausiai se
kančiais metais mums turėti Lietuvių 
Diena Pasaulio Parodoj.

Kai New Yorko miesto majoras, p. 
La Guardia, pereitais metais kvietė LDS 
nutarti laikyti savo seimą 1940 metais 
New Yorke, jis pabrėžė, jog Pasaulio 
Paroda tęsis dar 1940 metais. Tuo būdu 
ir pažangioji Amerikos lietuvių visuome
nės dalis turės savo Lietuvių Dieną, 
tais metais.

Tad šiuomi mes skaitome pareiga pa
skelbti visiems Amerikos lietuviams tik 
tiek, kad tariamasis Lietuvių Komitetas 
Pasaulinei Parodai remti yra užvaldy
tas klerikalų, kad jų padiktavimu ten 
viskas daroma, ir kad jis neatstovauja 
visu Amerikos lietuvių.

Lietuvių Darbininkų Susivenijimo 
Prezidentas R. Mizara, 
Sekretorius J. Siurba.

Lietuvių Literatūros Draugijos
Pirmin. Dr. J. J. Kaškiaučius,
Sekretorius D. M. šolomskas.

Lietuvių Meno Sąjungos 
Pirmininkas Pr. Balsys, 
Sekretorius B. šalinaite.

SO. BOSTON, MASS.
Tėvam ir Vaikam

Vasario 26 d., 10 vai. iš ry
to, prasidės vaikučių mokyk
lėlė. Jau yra užsiregistravę 
21 mokinys. Kurie dar ne
užsiregistravę, vistiek atsiųs
kite savo vaikučius. Reikalin
gas knygas galės gauti ant 
vietos, kurios kainuoja tik 50 
centu.

šia mokykla rūpinsis LDS 
225 kuopa jaunuolių. Jie ne 
tik rūpinsis jos palaikymu, 
bet jie patys ir mokins vai
kučius.

Todėl vasario 26 d., kaip 
10 iš ryto, būkite 376 W. 
Broadway, kliubo kambariuo
se.

Mokytojai:
Frank Olsen,

, Olga Shukis,
Victor Sabutis, 
Lillian Burba.

Pittsburgh, Pa.
Dramos Grupės Žinios iš 

Pittsburgh©
Vasario 7 d. LDS 160 kuo

pos Dramos Grupė turėjo mė
nesinį susirinkimą. Nutarė 
paskirti $10 dėl kuopos na
mo taisymo.

Kaslink neužbaigtų reikalų 
— sausio mėnesio susirinkime 
iškilo diskusijos apie pokilį, 
kurį pasirengė lošėjai nuo 
pereito parengimo. Susirin
kimas beveik vienbalsiai nu
tarė, kad išlaidos būtų su
grąžintos draugijai, ir buvo 
prižadėta atmokėti. Rep.

Girardville, Pa.

Tegyvuoja n e n u g alimas 
bendras jaunimo frontas Lie
tuvos nepriklausomybei ginti, 
kovai dėl geresnės jaunimo 
ateities!

Tegyvuoja Lietuvos nepri
klausomybė !

Lietuvos Komunistinės 
Jaunimo Sąjungos 
Centro Komitetas.

1939 m. sausio 7 d.

Čilės Dešinieji Trukdo 
Pagelbą Žmonėms po 

Žemės Drebėjimų

Aukos Ispanijai
Gifardvillės ALDLD 121 

kuopa savo susirinkime vasa\ 
rio 12 d. su aukavo Ispanijos" 

’kovotojams prieš fašizmą 
$3.50.

čion seka aukotojų vardai 
ir sumos.

J. Mordosa $1 pasiuntimui 
į Ispaniją; J. Mordosa $1 su- 
grįžusįems kovotojams namo; 
po 50c: A. Dambus ir P. 
Križanauskas; po 25c: J. 
Kamarauskas ir J. RaulinaL 
tis. Viso $3.50.

Adolf Dambrauskas,
Sekretorius.

Santiago, Chile. — Liau
diškas Čilės prezidentas P. 
A. Cerda jau antrą kartą 
apvažinėjo šešias provinci
jas, sukratytas žemės dre
bėjimų. Jis stengiasi su
teikt greičiausios pagelbos 
žmonėms, nukentėjusiems 
nuo tos gamtinės nelaimės, 
ir šaukia piliečius paremt 
jo planą dėlei atbudavojimo 
miestų, miestelių ir kaimų, 
sunaikintų per žemės dre
bėjimą.

Čilės prezidentas nusi
skundė. kad dešinieji atsto
vai šalies seime jau tris 
kartus atmetė io plana— 
gaut pustrečio biliono dole
riu pesų paskolos dėlei at- 
stntvmo darbu. Bet jis pa
sižadėjo tarnaut žmonėms 
ir vvkdyt valia ii išrinkusiu 
piliečiu, nepaisant seimo 
nnlitikieriu.

Prezidentas Cerdn sfen- 
o-iasi itrpnkf i Liaudies 
Frontą ir šalininkus huvii- 
cnn n r « z i d a n to e'en erolo 
Goriną Thannz’o.

Parvžins. vo«. 91. — Pro- 
nnŠomn Lod Ar»<vli1a ir 
Fra nei ia šia savaite nrinn- 
žins gen. Franco “valdžią.”

Elizabeth, N. J.
Vajininko A. Stripeikos 

Pramoga
Pereitą sekmadienį vyriau

sias dienraščio “Laisvės” va- 
jininkas Antanas Stripeieka 
suruošė pramogą tiems veikė
jams, kurie jam padėjo.dar
buotis pereitam “Laisvės” va
juj. Pramoga įvyko Jono 
Warwick© ir Antano Stripei
kos įstaigoj (Red Star Bar & 
Grill, 27 — 4th St., Eliza
beth). Pramoga buvo graži: 
svečiai buvo gražiai pavaišin
ti, o taipgi buvo ir Šokių.

Suvažiavo gražus būrelis A. 
Stripeikos prietelių ir drau
gų, ne tik vietinių, o ir iš 
apylinkės miestelių. Buvo 
trys ir iš “Laisvės” pastogės. 
Svečiai ir pats A. Stripeika 
sakė trumpas kalbas ap!ie 
reikšmę mūsų spaudos, dien
raščio “Laisvės” ir apie vaji- 
ninkų nuopelnus, ypačiai A. 
Stripeikos.

Šis pažmonys dar labiau 
suriš “Laisvės” vajininkus 
šiame mieste ir apylinkėje 
taip, kad sekančiam “Lais
vės” vajuj dar bus entuzias- 
tingesni darbuotis.

Beje, Jonas Virvičius, 
(Warwick) paaukojo $5 iš
mokėjimui “Laisvės” interty- 
po, o Ignas Bėčis paaukojo 
dolerį ant bazaro intencijos.

Svečiai skirstėsi visi gerai 
pasitenkinę. Rep.

(
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LAISVIKetvirtas poslapis

UPTON SINCLAIR RAISTAS 10-25-38—101

(Tąsa)
“O, taip,” atsakė tas, “žinoma. Aš nei kiek neabejo

ju, kad už šimto metų Vatikanas užsigins, kad jis kada 
Jiors priešinosi socializmui taip, kaip dabar jis ginasi, 
kad jis kada nors būtų kankinęs Galilėjų.”

“Aš nebandau apginti Vatikaną,” sušuko Lucas, 
užsikarščiavęs. “Aš ginu Dievo žodį, kuris yra vienu ilgu 
žmonijos dvasios šauksmu, kad išsivaduoti iš priespau
dos nagų. Paimkite dvidešimts ketvirtąjį skirsnį Jobo 
Knygų, kurį aš esu pratęs minėti mano kalbose, kaipo 
“šventraštį apie mėsos trustą;” arba paimkite Isajo žo
džius—arba paties Viešpaties! Tai ne puikaująs kuni
gaikštis; ne paleistuviaująs ir nedoras, kuomi šiandie-, 
ną daugelis atsižymi, ne brangakmeniais pasipuošęs mū
sų draugijos bažnyčių stabas—bet Jėzus tikrojo, bjau
raus gyveninio, žmogus gailesčių ir skausmo, išmata, 
niekinamas viso pasaulio, kuris neturėjo kur savo galvą 
padėti...”

“Aš paliksiu Jėzų tamstai,” pridūrė šis.
“Gerai gi” šaukė Lucas, “ir kodėl Jėzus turėtų ne

turėti nieko su savo bažnyčia—kodėl jo žodžiai turėtų 
neturėti svarbos tarpe tų, kurie prisipažįsta, jog jį gar
bina? Juk tai yra žmogus, kuris buvo pasaulio pirmuo
ju revoliucionierium, tikruoju pradėtoji! socialistinio ju
dėjimo; žmogus, kuris visa esybe buvo viena liepsna 
neapykantos turtingumui ir visam kam, kas nuo turtin
gumo paeina—turtingumo pasididžiavimas, turtingumo 
lepumas, turtingumo tironija; kuris pats buvo elgeta 
ir valkata, liaudies žmogus, sandraugas karčiamninkų 
ir miesto moterų; kuris atvirai išniekindavo turtingu
mą ir turtų savininkus: “Nerinkite turtų ant šios že
mės!” “Parduokite, ką tiktai turite ir išdalinkite netur
tingiems.” “Palaiminti jūs, varguoliai, nes įeisite į dan
gaus karalystę! “Vargas jums, kurie esate turtingi, nes 
jūs linksmumą jau apturėjote!” “Iš tiesų, aš sakau jums, 
kad turtingam labai sunku įeiti į dangaus karalystę!” 
Kuris aštriais žodžiais pasmerkė tų laikų išnaudotojus: 
“Vargas jums, rašto mokytojai, farizėjai ir veidmai
niai!” “Vargas jums taipgi; jūs teisininkai!” “Jūs žal
čiai, jūs gyvačių veislė, kaip jūs galite išsigelbėti nuo 
pragaro kančių?” Kuris išvijo iš bažnyčios vaizbūnus 
ir mainininkus su botagu! Kuris nukryžiavotas tapo— 
pamanykite tiktai—kaipo kurstytojas ir ardytojas vi
suomeninės tvarkos. Ir šitą žmogų jie pastatė vyriausiu 
kunigu savininkų įr pasitųrįnčii|jų, kad tokiu būdu pri
duoti dievišką patvirtinimą visokiems šlykštumams ir 
baisybėms naujagadyniškosios prekybinės civilizacijos! 
Padirba brangakmeniais papuoštus jo pavidalus, gašlūs 
kunigai smilkina jam kodylą, o naujagadyniškieji plėši
kai pramonėje sudeda savo dolerius, išplėštus už darbą 
silpnų moterų ir vaikų ir pastato jam šventyklas ir, 
sėdėdami minkštose kedėse, klauso pamokslų, kokius 
skelbia supelijusiojo dvasiškojo mokslo daktarai...”

“Bravo!” sušuko Schliemanas, juokdamasis. Bet 
anas buvo labai įsismaginęs; jis kalbėdavo apie tą klau
simą kas dieną per penkerius metus ir niekados nepasi
sekdavo jį kam nors apstabdyti. “Šis Jėzus iš Nazareto!” 
šaukė jis. “šis susipratęs darbo žmogus! Šis dailydžių 
unijos narys! Šis agitatorius, įstatymų niekintojas, kur
stytojas, anarchistas! Jis valdovas ir viešpats pasaulio, 
kuris žmonių vėles ir kūnus mala į dolerius,—jeigu jis 
dabar galėtų pasirodyti šiam pasauly ir pamatytų da
lykus, kurie jo vardu atliekami, ar tas nepripildytų jo 
širdies pasibaisėjimu? Ar neįširstų, pamatęs tą viską, 
jis kunigaikštis meilės ir mielaširdystės! Tą baisingąją 
naktį, kada jis tysojo sode Getsemane, kęsdamas kančias, 
kad net kruvinu prakaitu apsipylė—ar jūs manote, kad 
jis galėjo matyti ką nors aršesnio, negu jis šią naktį 
galėtų pamatyti Mandžurijos laukuose, kur žmonės mar- 
šųoja, nešdamiesi jo išpuoštą paveikslą pirm savęs, kad 
urmu skersti vieni kitus naudai nuožmių ir gašlių siau
būnų? Ar jūs nežinote, kad, jeigu jis dabar atsirastų 
Peterburge, tai paimtų botagą, su kuriuomi seniau išvi
jo piniguočius iš šventnamio...”

Čia kalbėtojas apsistojo valandėlei, kvapą atgauti. 
“Ne, drauge,” atsakė ans sausai, “nes jis buvo praktiškas 
žmogus. Jis paimtų tų mažų daiktelių, panašių į citrinas, 
kokius dabar gabena į Rusiją, kurie gana smagūs ne
šiotis kišeniuose, o turi ganėtinai pajėgos suplėšyti šven
tyklą, kad jos nei ženklo neliktų.”

Lucas laukė, kol susirinkusieji pasiliovė besijuokę 
iŠ to; paskui vėl pradėjo: “Bet meldžiu dirstelėti į tai, 
drauge, iš pusės praktiškosios politikos. Štai turime is
torinį asmenį, kurį visi žmonės guodoja ir myli, kurį 
kiti laiko dievišku, o kuris buvo vienu iš mūsų—vedė 
tokį gyvenimą, kaip ir mes, skelbė mūsų mokslą. Ir 
dąbar nejaugi mes turime palikti jį jo priešų rankose— 
nejaugi mes turime leisti jiems nuslopinti jo pavyzdį ir 
tąjį į niekus paversti? Mes turime jo žodžius, kurių 
niekas negali užginčyti; taigi, ar mes neturime minėti 
juos žmonėms ir prirodyti jiems, kas jis buvo, ko mo
kino ir ką nuveikė? Ne, ne,—tūkstantį kartų ne!—mes 
turime vartoti jo autoritetą, kad .prašalinti niekšus ir 
tinginius iš jo tarnų skaičiaus ir mes dar sukelsime 
žmones veiklai!... ”

Lucas vėl staptelėjo; anas tuomi tarpu pasiėmė nu
mestą ant stalo laikraščio numerį, “štai, drauge,” sakė 
jisai, juokdamasis, “štai yra vieta, nuo kur tamstai dar
bą reikia pradėti. Vyskupas, kurio pačiai pavogė pavo-

|gė brangakmenių už penkiasdešimts tūkstančių dolerių! 
Ir tai viens iš riebiausių ir švelniausių vyskupų! Garsus 
ir mokytas vyskupas! Žmogmylys ir vyskupas, jis dar
bininkų draugas—prigulįs prie kapitalistų, sutvertų 
tvarkymui darbo reikalų organizacijų, kad su jų pagal
ba užchloroformuoti rankpelnius!”

Nutilus abiem, susirinkusieji žiurėjo su žingeidumu. 
Bet dabar redaktorius Maynardas pasinaudojo proga, 
gana naiviškai pastebėjo, kad jisai visados manęs, jog 
socialistai turį iš anksto nuspręstą sausą programą kas 
link civilizacijos ateities, o čia matąs du aktyviu parti
jos nariu, kuriuodu negali tarp savęs susitaikyti, kokį 
klausimą jiedu nepajudintų. Ar jiedu abu nemalonėtų 
jam plačiau paaiškinti, ką jie bendro turį tarp savęs, 
ir kodėl jiedu prigulį tai pačiai partijai? Išeitis to buvo, 
kad, po ilgų ginčų, tapo sutaisyta du sakiniai: pirmas, 
socialistai tiki, kad reikia iš vien valdyti įr demokratiš
ku būdu prižiūrėti darbo įrankius, su pagalba kurių 
išdirbami reikalingi gyvenimui dalykai, ir antra, kad 
socialistai tikį, jog to pasiekimui reikalinga suprantan
čių jų savo klasės reikalus darbininkų politinė organiza
cija. Tame jiedu abu sutiko, bet toliau tai ne. Lucas’ui, 
tikėjimiškam karštuoliui, kooperatyve santvarka buvo 
Naujasis Jeruzolimas, dangaus karalystė, kuri yra “ju
myse.” Antrajam gi socializmas buvo tiktai būtinai rei
kalingas žingsnis į tolimesnį tikslą, žingsnis, kurį mes 
darome su nekantrumu. Schliemanas vadindavo save “fi
losofiškuoju anarchistu” ir jis paaiškino, kad anarchis
tu yra tas, kuris tiki, kad galutinu žmogaus gyvenimo 
tikslu yra laisvas išsivystymas' kiekvienos asmenybės, 
nesuvaržytos įstatymais, ne bent tik jo phties reikala
vimais. Kuomet to pat skyriaus briežukas įkurs kiek
viename ugnį, o duonos kepalas pripildys kiekvieno pil
vą, tai visai bus lengva pavesti pramonės tvarkymą dau
gumai balsų. Žemė juk tik viena, ir medžiaginių daiktų 
skaičius aprubežiuotas. Intelektualiniuose ir moraliniuo
se dalykuose, iš kitos pusės, negali būti jokio aprube- 
žiavimo ir vieni gali jų daugiau turėti, tuomi visai kitų 
nenuskriausdami, todėl “komunizmas medžiaginėje pra
monėje, o anarchizmas intelektualiniuose dalykuose” tu
rėtų būti branduoliu naujagadyniškojo proletarų rei
kalavimo. Kai tik gimimo kančios praeis ir draugijos 
žaizdos užgis, taps įsteigta gana lengva sistema, kur 
kiekvienam žmogui bus pilnai priskaityta vertė atlikto 
darbo ir atmušta iš to, kiek ko yra išpirkęs; po to jau 
pats išdirbystės procesas, atlyginimas ir suvartojimas 
eis automatiškai taip, kad mes to visai nepatėmysime, 
kaip dabar kad žmogus nepatėmija savo širdies plakimo. 
O tada, paaiškino Schliemanas, visuomenė pasidalins į

■‘Raistas” Išeis Knygos
Formoj

Kadangi daugelis skaitytojų nusiskundė, 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 menesio 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.

nepriklausomas bendrijas, kur giminingi žmonės patys 
valdysis, kam pavyzdį ir dabar galime matyti valdyme 
kliubų, bažnyčių ir politinių partijų. Po revoliucijos, 
apie intelektualinį, artistinį ir dvasinį žmonių veiklumą 
pasirūpins tokį “laisvi susivienijimai”; romantiškųjų 
apysakų rašė ją užlaikys tie, kurie mėgsta romantišką
sias apysakas skaityti, o impresijonistinį tapytoją užlai
kys tie, kurie mėgsta žiūrėti į impresijonistinius pieši
nius; tas pats buš su pamokslininkais ir mokslinčiais, 
redaktoriais, muzikantais ir aktoriais. Jeigu kas norės 
dirbti, teplioti ar melstis, p nerastų nei vieno, kuris jį 
paremtų, jis galės užlaikyti pats save, dalį laiko dirbda
mas. Taip dalykai dabar stovi ir skirtumas tik tame, 
kad lenktyniavimas už algas priverčia žmogų dirbti visą 
laiką, kad galėtų pragyventi, kuomet, panaikinus privi
legijas išnaudoti, kas tiktai panorės, galės užlaikyti save 
patį, dirbdamas po valandą kas dieną. Būrelis, kuris 
dabar pritaria artisto darbams, yra tik mažytė žmonių 
dalelė, dauguma į niekus pavirto, besistengdama laimėti 
mūsų komercinėse imtynėse; apie intelektualųjį ir artis
tinį veiklumą, kaip jie pakils pasiliuosavus nuo lenkty
niavimų šmėklos žmonijai, mes dabar mažai nuovokos 
tegalime turėti.

(Bus daugiau)
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Torrington, Conn.
Mūsų Naujienos

Jau virš mėnesis laiko, kaip 
Vytautas Zablackas kalbėjo mū
sų mieste, o spaudoj nesiranda 
aprašymas jo kalbos. Pas mus 
prakalbas rengė Ispanijos Pa- 
gelb. Komitetas, tai buvo dau
gelis ir kitų tautų žmonių atsi
lankę išgirsti, ką jaunuolis Is
panijos kovotojas turi pranešti 
apie lojaiistus.

Vytautas, pasveikinęs lietu
vius lietuviškai, aiškino Ispa
nijos liaudies gyvenimą, karo 
kraujuotą kelią, ir savo susiti
kimus. Aiškino angių kalboj. Jo 
kalba, sykiu su judžiais, ku
liuos rodė prieš prakalbas, ir 
kurie parodė, kaip fašistų kul
kos griauna Ispanijos namus, 
kaip naikina laukus, kaip žudo 
nekaltus kūdikius, ir kaip kitų 
šalių jaunuoliai paguldė galvas 
Ispanijoj, kovodami už demo
kratinę santvarką pasaulyj, — 
supažindino publiką su Ispani
jos tikra padėtim, žmonės su 
aukoms pasirodė, kad jie atjau
čia Ispanijos brolių reikalus.

Po prakalbai, dar rodė du 
paveikslus apie unijistų veiki
mą pietuose. Vėliau, publika 
nutarė pasiųsti telegramą prez. 
Rooseveltui, kad nuimtų embar
go nuo lojalistų, ir kitą telegra
mą — valstijos kongresma- 
nams, raginant juos kovoti už 
Roosevclto nustatytą WPA su
mą.

Baltimore, Md.
Koncerto Peržvalga

Vietinis Lyros Choras vasa
rio 12 d., Lietuvių Svetainėje 
parodė savo spėkas atsilan
kiusiai publikai, kurios būtų 
galėję būti truputį daugiau, 
nes kaina įžangos buvo žema 
ir programa buvo duota įvai
ri—gera.

Dainos, kurios buvo dai
nuotos (išviso 6), po vado
vyste Charles Granofsky, iš
ėjo pilnai patenkinančiai. 
Su tokiu skaičiumi narių ir 
choro gyvavimo laiku, pilnai 
galima pasakyti—puikiai dai
navo.

Vyrų kvartetas sudainavo 
dainą “Kriaučiai” (žodžiai 
d-go J. Deltuvos, muzika mo
kytojaus Ch. Granofsky), 
“Darbas” (žodžiai O. Kučiau- 
skaitės, muzika—mokytojaus 
Granofskio).

Kvartetas buvo iš šių as
menų : A. Silvester, P. Pasers- 
kis, A. -Juškevičia ir A. Je- 
kevičia. Savo užduotį atliko 
gerai.

Mūsų jaunuolė Ida Balsiū- 
tė rusų papuošalais ir šokiu 
—“Kazokas”—verta pagyri
mo. Jai muzika palydėjo jau
nuolis (ir gana jaunas) J. 
Lekavičius, su armonika. Jis 
ir solo pagrajino keletą ka
vai kų.

Deklamavo “Mes—Jauno
sios Jėgos” (St. Jasilionio)

jaunuolis L. Deltuva.
Perstatyta “Aš Numiriau,” 

vieno veiksmo komedija juo
kai. Iš publikos garsaus juo
ko ir aplodismentų galima 
buvo spręsti, jog aktoriai 
pilnai užduotį atliko. Jais bu
vo šie: J. Stanys, O. Kučiaus- 
kaitė, J. Jasaitis, S. Meškys 
ir M. Seimys. Režisierium S. 
Bartašiene.

Po koncertui, sekė šokiai.
Šį kartą Lyros Choras tik 

tiek ką tedavė baltimorie- 
čiams. Bet kiek jis pelnijo 
materialiai—pasakyti dar ne
galima.

Kaip kas kartą, taip šiuoml 
sykiu primenu tiems, kurie 
mano kiek nors galėtų pagel
bėti chorui savo prisidėjimu 
prie mūsų dainų—įstokite į 
mūsų chorą.

Kviečiama—laukiama!
Korespondentė.

Tol.: MArket 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas
Gamintojas Geriausios Rūšies 

Nesvaiginančių Gėrimų
Pamėginkit mūsų specialų Drink- 

Mixer TOM COLLINS 
Taipgi parduoda lietuviško bra

voro alų iš New Britain
Cremo “Connecticut Best”
Pristato pareikalavimus: saliū- 

nams, krautuvėms, vestuvėms, ir tt. 
Reikalaukite visur to vardo

SODfiS IR ALAUS
91-93 Warwick St., Newark, N. J.

Tai buvo vakaras gerai pra
leistas. Buvo daug išgirsta, 
daug atlikta, daug pasimokinta. 
Ačiū, Vete, už tokią ypatingą 
prakalbėlę. Ir atleiskite, kad 
neaprašėme pirmiau. . .

Vasario 5 d. atvyko Torring- 
tonan waterburieciai lošėjai pa
linksmint ir pajuokint publiką 
su teatru “Išdykusi Pati.” Te
atras nebuvo visiškai garsintas, 
nes viena savaite nutarėm par-j 
sitraukti, o kitą atvažiavo; ale 
žmonių buvo pusėtinai ir visi 
buvo labai patenkinti progra
ma. Po vaidinimui Clemens 
Strižauskas atėjo pas mus ir, 
paduodamas $2 tarė: “Naujai 
sutvertam chorui; nuo water- 
buriečių.” Nežinome nė kaip! 
jiems padėkavoti.. .

Taipgi ir visi aukauja, remia 
mūsų lięlio .Chorą. Lietuvių 
Meno Sąjungos 4-tas Apskritys 
prisiuntė $10 ant pradžios, ir 
užmokėjo mūsų metinę duoklę 
į LMS Centrą. O 25 vietiniai 
draugai įstojo į chorą, kaipo 
garbės nariai.

Ant mėnesinio susirinkimo, 
vasario 7, 1939 m., nariai išsi
rinko šią valdybą ateinančiam 
metui: pirmininkė E. Truskau- 
skienė; vice-pirm. Vincas Matu
levičius; p rot. rast. J. Budeliū- 
tė; fin. rašt. Vytautas Kelme
lis; kasierius Stasys Mizara; 
kasos globėjai: Juozos Zorskis 
ir'Ona Burinskiūtė.

Choras jau turi 26 daininin
kus. Pirmas koncertas įvyks ba
landžio 15 d. Visi pasiryžę pa
daryti jį tikrai iškilmingu. 
Koncerto reikalais rūpinasi F. 
Grigas, J. Zorskis ir C. Kelme
lis. Choras nutarė dalyvauti L. 
M. S. 4-to Apskričio koncerte, 
New Ęritaine, balandžio 23 d., 
š. m.

Mitinge, drg. Symonaitis 
pranešė chorui, kad jis dar at
neš dvi sumas pinigų pridėti 
prie iždo. Tai $5.00 pasilikę 
nuo lietuviškos mokyklos, .kuri 
gyvavo apie 14 metų atgal, ir 
$4 nuo likviduotos Lietuvių Fe
deracijos. Gi Lietuvių Ūkėsų 
Kliubas paskyrė Echo Chorui 
$5.00.

Širdingai Ačiū Visiems
Jūs matote, kad jaunuoliai 

nori pramokt, ir padedat jų or
ganizavimas!. Draugai, jums 
bus atlyginta, kaip Torringto- 
no jaunuomenė dasieks savo 
tikslo, kaip žengs lietuviškos 
kultūros progresyviu taku.

J. B.

Philadelphia, Pa.

Koncertas, Bankietaš 
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 STATKEVIČIŪTĖ, Sopranas
M. VAIDžIULIENĖ ir DUKE PETROV, Duetas 
JUOZ. JURČIUKONIS, Corties Instituto čelistas 
MERGINŲ SEKSTETAS
KAURIGOS BALALAIKŲ ORKESTRĄ 
LYROS CHORAS; Vera Papoff, Pianistė.

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

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

Minint Lietuvos Nepriklausomybės 21 
Metų Sukaktuves, Platinkime Žmonėse 

Labai Svarbių Brošiūrų

LIETUVOS LAISVES
DRAUGAI IR PRIEŠAI

——f . —p

KAINA TIK 5 CENTAI
•

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

ir Lietuvos žmonių laisvę.
•

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

•

1 1 1 ■ ii i i i ■ II111 
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PARAŠE
R. MIZARA T

*

Draugai literatūros platinimo agentai, siųskit 
kuoveikiausiai užsakymus.

“LAISVĖ”
427 LORIMER ST. BROOKLYN, N. Y.
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DETROITO ŽINIOS
‘GREIČIAUSIAS” ŠAR
VUOTLAIVIS SOVIETAM

Į Korespondentus
Ir Bendradarbius

labai bjaurus oras, lijo visą 
dieną. . Kuriems reikėjo gat- 
vekariais valiuoti, tuos sulai-

Jau senai detroitiečiai skun
džiasi,. kad “Laisvėje” mažai 
terašoma iš to didmiesčio lie
tuvių gyvenimo ir veikimo. 
Todėl prašome laisviečius at
eiti redakcijai talkon.

Iš savo pusės, mes palaiky
sime “Detroito Žinias” ir jei
gu tik Jjus raštų, dėsime j 
kiekvieno ketvirtadienio nu
merį. Ypatingai pranešimus 
apie draugijų bei organizaci
jų parengimus ir pramogas 
pasistengkite atsiųsti anksti, 
idant galėtų tilpti ketvirta
dienio laidoje. Tokius raštus 
mes turime gauti ne vėliau 
kaip antradienio ryte.

---o---

Svarbi Pastaba 
Detroitiečiams

Mums labai smagu pra
nešti, kad senas darbininkų 
judėjimo veikėjas drg. S. 
Tvarijonas pasiėmė pareigas 
dienraščio “Laisvės” agento 
Detroite. Jis ragins draugus 
atsinaujinti užsibaigusias pre
numeratas ir jieškos naujų 
skaitytojų. Taip pat rūpinsis

ke nuo dalyvavimo.
Drg. A. Bimba kalbėjo apie 

pasaulio situaciją. Kalbėjo 
apie valandą laiko ar dau
giau. Tai puikus kalbėtojas 
iš jo.

Buvo garsinta, kad rodys 
Sovietu filmą “If Was Comes 
Tomorrow.” Bet ta filmą 
nebuvo parodyta dėl kokios 
ten priežasties, ne iš rengėjų 
pusės. Buvo rodyta kita fil
mą “Youth of Maxim.” Ap
gailėtina, kad taip įvyko. Tas 
atgrasina publiką nuo lanky
mo parengimų.

—o—

Parengimų Kalendorius

Roma. — Užbaigtas sta
tyt Sovietam šarvuotlaivis 
“Taškent” esąs greičiausias 
pasaulyje, kaip italai di
džiuojasi savo dirbykla, ku
ri pastatė tą šarvuotlaivį.

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

rienę su gražik 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
gai kviečiame visus dalyvauti.

(44-46)

kitais dienraščio reikalais De
troite.

Prašome detroitiečius tatai 
įsidėmėti ir draugui Tvarijo- 
nui tame svarbiame darbe vi
sais būdais gelbėti.

Drg. Tvarijono adresas yra 
toks: 2238 Caniff, Ham
tramck.

“Laisvės” Redakcija.

ALDLD 52 Kp. Nutarė Stoti 
i Vajų Gavimui Naujų Narių

Mūsų kuopos pereitame su
sirinkime, kuris įvyko vasario 
12 d., narių dalyvavo nedaug, 
bet susirinkimas buvo labai 
gyvas. Užbaigus komitetų ir 
komisijų raportus, buvo pa
keltas klausimas reikale AL
DLD vajaus, šiuom sykiu be
veik visi ėmė baisą, visų nuo
monės buvo, kad būtinai šia
me vajuje reikia gauti naujų 
narių. Nutarta išrinkti vaji- 
ninkus. Vajininkai liko iš
rinkti visi gabūs: draugai Pe
tras Arbant, J. Srūgas, J. 
Gugas, O. Maslaveskienė ir 
A. Gotautas.

—o— 
Vasario 12

Atsteigimui Lietuvoj De
mokratijos Kongreso vietinio 
skyriaus įvyko Lietuvos ne
priklausomybės 21 metų pa
minėjimas, Lietuvių Svetainėj, 
ant 25-tos gatvės. Buvo per
statytas veikalas “Amerika 
Pirtyje.” Veikalas nekoks, 
labai senas, nuobodus. Lošė
jai savo roles atliko gerai. 
Mikužiūtė pasakė įdomią pra
kalbą apie Lietuvos istoriją, 
atžymėjo, kad lietuviai buvo 
pavergti per šimtmečius, bet 
pajėgė išlaikyti savo tautą ir 
savo kalbą. Taipgi nors ne
turėjo lietuvių kalboj moky
klų, bet rašyba nebuvo visai 
užsmaugta.

Kongreso pirmininkas P. 
Jočionis kalbėjo trumpai ir 
perskaitė rezoliuciją Lietuvos 
demokratijos reikale, kuri 
publikos vienbalsiai liko pri
imta. 

—o—
Iš Komunistų Veiklos

Pas mus atsilankė drg. A. 
Bimba, kurio visi laukėm. 
Drg. A. Bimba dalyvavo or
ganizacijų susirinkimuose, da
vė mum gerų patarimų. Taip
gi nurodė trūkumus mūsų or
ganizacijų veikime. Kaikur 
biskį mus ir pabarė, gal esam 
ir verti pabarti.

—o—
Vasario 19 d. įvyko kon

certas Yemans svetainėj, 
Hamtramck’e, surengtas Ko
munistų Partijos lietuvių dvie
jų kuopų. Publikos susirinko 
neperdaugiausiai, nes buvo

Kovo 4 d. Detroito Mote
rų Pažangos Kliubas rengia 
bankietą paminėjimui kovo 
8-tos — Tarptautinės Moterų 
Dienos. Kalbės M. Dundu
lienė. Bankietas įvyks Drau
gijų Svetainėj, 4097 Porter 
St. Prasidės 7:30 vai. vaka
re.

Kiek esu girdėjęs, kad j 
ban kietus p a p r a s tesniems 
darbininkams nelengva dasi- 
gauti, sakydavo, kad reik tam

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 p. susirinkimas įvyks 

penktadienį, 24 d. vasario, 7:30 v. 
v., Jurginės Svet., 180 New York 
Avė. Visi nariai kviečiami būtinai 
dalyvauti šiame susirinkime ir atsi
vesti savo draugus dabar eina va
jus. Nauji nariai priimami be įstoji
mo mokesties. Todėl pasidarbuoki
me, gaudami nors po vieną naują 
narį. — Kp. Seki’. (44-46)

darbo žmonėms, ypatingai unijoms 
ir bedarbiams. Jų programas yra 
Mussolinio ir Hitlerio programas. 
Todėl visi darbo žmones ir mažieji 
biznieriai, dalyvaukite šiose diskusi
jose. Išdirbkite priemones ir būdus, 
kaip suvaldyti bado ir kraujo trokš
tančius “siaubūnus.” Dirbkime kol 
nėra per vėlu! Kalkime geležį kol 
karšta! Kviečia Lietuvių Nepartinio 
Kliubo Komitetas. (44-45)

J. Barron, A. May, M. Gerlt.

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 i 
nariai skaitlingai dalyvaukite. Taip-1 
gi, kurie dar nepasimokejote duok
lių, ateikite pasimokėli, galėsite pa
siimti knygą “Ūkanos.” Atsiveskite 
ir naujų narių prirašyt.—Org. G. L.

(44-45)

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choras rengia metinį balių. 

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

būs mūsų organizacijų bankietai. 
Susirinkimas prasidės 2 vai. po pie
tų, 735 Fairmount Ave. — Veik. Ko
miteto Sekret. A. Merkienė.

(44-46)

WORCESTER, MASS.
šeštadienį, vasario 25 d., 7:30 y. 

v., Liet. Svet., 29 Endicott St., įvyks 
kortų vakarėlis (whist pare). Bus 
gražios dovanos laimėtojams. Taip
gi skanių užkandžių visiems. Rengia 
Kom. Partijos Lietuvių Unitas.

(45-46)

JERSEY CITY, N. J.
Sekmadienį, vasario 26 d., People’s 

Center, 158 Mercer St., įvyks pra
kalbos minėjimui Lietuvos Nepri
klausomybės 21 m. sukakties. Ren
gia LDS 133 kp. Pradžia 2 vai. po 
pietų. Kalbės L. Prūseika iš Chica
gos ir Keistutis Michelsonas iš 
Brooklyno. Įžanga veltui. Kviečiame 
visus skaitlingai dalyvauti. — Kom.

(45-46)

prirengtų drapanų, aukštos 
cilindrinės skrybėlės. Įžangos 
bilietas būdavo neprieinamas.

Bet Pažangos Kliubo narės 
sako, kad tų visų įvairenybių 
nereikės. Galės dalyvauti vi
si mūsų brangūs tautiečiai, 
biznieriai ir paprasčiausi dar
bininkai. Prieinama kaina vi
siems. Jeigu iš kalno nusi- 
pirksit, tikietas tik 50c; prie 
durų 60c. Visi įsigykit iš kal
no.

O valgių! Kliubietės sako, 
bus visokios rūšies gardumy
nų.

— o—
Kovo 19 d. čia bus suvai- 

! dinta gražus veikalas “Gyve
nimo Verpete.” Rengia ALD
LD 52 k p. ir LDS 21 k p. 
Įvyks Lietuvių Svetainėj, 25th 
ir W. Vernor Highway.

—o—
Balandžio 16 d. atvažiuos 

“Student Prince.” Tai bene 
bus viena iš gražiausių ope
rečių. Suvaidinti atvažiuos 
pagarsėjęs Chicagos Kanklių 
Mišrus Choras. Bus suvaidin
tas Detroito gražiausioj sve
tainėj, Carpathia Hali, 3500 
Elmwood St. Rengia Detro
ito Aido Choras ir visos kitos 
pažangios organizacijos.

Girdėjau, tikietai yra jau 
pardavinėjami. Nusipirkit iš 
kalno, o bus daug pigiau.

J. Antanas. 
—oOo—-

Rezoliucija.
Mes, Detroito ir Apielinkės 

lietuviai, susirinkę Lietuvių 
Svetainėj, vasario 12 d. pami
nėti Lietuvos Nepriklausomy
bės 21 metų sukaktuves, kurias 
nurengė Amerikos Lietuvių 
Kongreso vietinis skyrius, rei
kalaujame dabartinės Lietuvos 
valdžios:

1. Atsteigimo demokratijos, 
nes ti.k demokratiniai išrinkta 
vyriausybė suvienytų Lietuvos 
liaudį.

2. Paliuosuoti visus politinius 
kalinius.

3. Jungtis prie pasaulio de
mokratinių šalių, kurios užtar
tų ir apgintų Lietuvą nuo už
puolikų fašistų.

Taipgi mes nuo savęs priža
dame visais būdais remti tik 
tokį tokios Lietuvos valdžios 
vyriausybės nusistatymą.

Pr. Jočionis, 
Skyriaus pirm.

• M. J. Kemešiene, 
Sekret.

Vitoria, Ispanija. — Fa
šistai suvarė 3,500 respub- 
likiečių nelaisvių klausyt 
mišių aikštėje imtynių su 
buliais.

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių Kapinių Korporacijos Ko

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. 1 (44-46)

DETROIT, MICH. 
Prakalbos.

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

GULIMO
PASAKA

šviežias pienas dapildo jūsų, 
šarmų atsargą, padeda nuga
lėt nuovargio nuodus kūne. 
Taigi gerkite po stiklą pie
no pirm atgulant. Tas padės 
jums vikriau jaustis iš ryto.

_ THE STATE OF NEW YORK

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

bininkiškų organizacijų susirinkimas 
labai svarbiais klausimais. Visų mū
sų organizacijų nariai dalyvauki! ko 
skaitlingiausiai. Turėsime ir diskusi
jų dėlei Ispanijos ir. kitų pasaulinių 
problemų. Visi draugai ir draugės 
būkit prisirengę tvarkingai ir greit 
susirinkimą užbaigti, kad turėjus 
diskusijas. Taipgi įvyksta du svar

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių. kitokiu grupių ir pavieniu.

GRAND CHAIR CORP.
A. PETRAITIS

409 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
•

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

‘Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Dr. Herman Mendlowitz
33 Metai Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDEGIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei-

Iš senu 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant ir
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y. 
Tel.: Glenmore 6-6191

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.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd Street

Tel. Stagg 2-5043NOTARY PUBLIC

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, patarusį 
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Didžiausia Drabužiy Krautuve
Williamsburgh’e Skelbia Savo

February Clearance Sale
(Išpardavimą nužemintom kainom)

Vyry ir Jauny Vyry Paltų

OVERCOATS
$12.50

Visi $22.50 vertes dabar po .... 16.50
Visi $28.50 vertes dabar po ... 21.50

Visi $18 vertes dabar po

Nepaprastas Pasiūlymas
ELGIN 75-ta SUKAKTIS

DABAR

CO
Pilna Kaina $24.75

Tik Apribotam 
Laikui

ROBERT LIPTON
Jeweler—Laikrodžiai—Brangakmeniai 

701 GRAND STarti Graham Ave. BROOKLYN
Įsteigta 1892. Tel. Stagg 2-2173

« .. .......- - ... —. - —— ■ ■■■*■■■  >   «

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

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

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.

HENRY NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave.

Brooklyn, N. Y.
Klauskite apie mūs.ų dešimtį lengvų išmokėjimų planą.

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

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

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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New nios
Ar Neturėtų Susivaldyti?

Ispanijos Veteranai 
Vadovaus Paradui

veteranai, 
bus am.bu- 
vežiojimui 

karo fron- 
2 vai. po

šeštadienį rengiamam ma
siniam mašinomis paradui 
nuo Battery Parko iki Dyck- 
man St., N. Y., vadovaus Lin
coln© Brigados 
Pirmuoju vežimu 
lansas, vartotas 
sužeistų Ispanijos 
te. Paradas bus 
pietų.

Tuo pat laiku manoma iš
siųst 15,000 laiškų su reika
lavimais nuimt embargo.

Galintieji duot mašinas pa
radui, prašomi tuojau pranešt 
parado pirmininkui G. Holt, 
381—4th Avė., N. Y 
Murray Hill 4-5300.

Tel.

Ed. Shea, turėjęs k ri minai į 
rekordą, nuteistas 30 metų 
kalėti kaltinimu išplėšus al
gų pinigus, nors tų pinigų pas 
jį ir nerado. Jis sakęsis pini
gus numetęs į šalį bėgdamas 
nuo arešto.

Geriausia Proga Links
mai Laiką Praleist
Ateinantį sekmadienį, vasa

rio 26, Lietuviu Amerikos Pi- 
liečiu Kliube, bus šaunus pa
rengimas: vakarienė ir šokiai. 
Tai geriausia proga skaniai 
pavalgyt ir gerai pašokt prie 
G. Kazakevičiaus orkestros. 
Vakarienė bus duodama ly
giai 7 vai.; šokiai laike va
karienės ir po vakarienės.

Kurie dar neturit tikietų, 
skubinkit nusipirkti iš anks
to “Laisvės” ofise. Vakarie
nė $1.25, vien šokiam—35c.

Tai bus Lietuvių Komunistų 
Frakcijos metinis bankietas.

Rengėjai.

Prakalbos ir Prelekcija 
Apie Sveikatą

metų nuo susi

prisirašyti prie 
17-tos kuopos 

įstojimas. Dir-

Įvyks sekmadienį, vasario 
26-tą, 2 vai. po pietų, “Lais
vės” svetainėj, 419 Lorimer 
St., Brooklyne.

Draugas G. Kuraitis kalbės 
apie Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo organizaciją ir 
darbus, kovas, kurias pergy
veno per 13 
tvėrimo.

Norintiem 
TDA lietuvių 
labai lengvas
bančių duoklės po 25c į mė
nesį, bedarbių 10c. Norinti 
užsimokėti duokles, malonėki
te ateiti anksčiau ir atsineš
kite nario knygutę.

Dr. J. J. Kaškiaučius sa
vo prelekcijoj pasakys labai 
daug įdomių dalykų. Jis yra 
daug studijavęs ir seka nau
jus gydymo būdus, tad 
pasitikime, kad 
naują lapą apie
medikų padarytą progresą. 
Jis supažindins klausytojus su 
saugojimusi nuo įvairių apsir- 
gimų.

Prakalbas ir prelekcijas 
rengia TDA 17-ta kuopa.

Rengimo Komisija.

mes 
jis atvers 
dabartinių

Prašo Moterų Talkos
Ann Dubro, Ispanijos De

mokratijai Gelbėt 
Moterų 
atsišaukė 
Komiteto 
Avė., N.

Komiteto 
Divizijos sekretorė, 
j visas moteris ateit 
centran, 381 — 4th 
Y., šį penktadienį,

nuo 10 ryto, gatvėse ir po 
Įstaigas rinkt parašus už nu
ėmimą embargo nuo lojalistų 
Ispanijos. Ji taip pat prašo 
moteris nueit padėt pikietuot 
Italijos konsulatą, 5th Avė. 
ir 50th St., New Yorke.

6--. -.. 1 ... . .. ... - -......... ;r

Amerikos Lietuviu Kongresas
Broo^/i/no Skyrius

—... -. ■ ..........................................

Jaunieji Lietuviai Išpildys Didelę Dalį Programos ALK 
Ruošiamam Lietuvos Nepriklausomybei Minėt Vakare, 

Penktadienį, Vas. 24 (Rytoj), Grand Paradise Salėj
Pažangiųjų lietuvių ne tik i rįžimo vedamas, tarp studijų 

senimas, bet ir Amerikoj au
gęs jaunimas yra puikiai su
sipažinęs su padėtimi Lietuvo
je, pasiryžęs savo giminiečiams 
anoj pusėj vandenyno pagel
bėt atsteigt demokratinę san
tvarką ir apgint Lietuvos Ne
priklausomybę. Jaunoji lie
tuvių gentkartė Brooklyne tai 
parodo uoliu rengimosi daly- 
vaut Amerikos Lietuvių Kon
greso rengiamose iškilmėse 
Lietuvos. N e p r i klausomybei 
minėt.

kolegijoj, suranda laiko pasi
rausti po archyvus ir spau
dą, kad sužinoti apie savo tė
vų gimtines šalies praeitį ir 
dabartį, studijuot, koki pavo
jai gresia Lietuvos Nepriklau
somybei ir apie tai perspėti 
savo brolius lietuvius, bendrai 
su jais darbuotis prieš tuos 
pavojus. Dėlto jisai veikia 
Amerikos Lietuvių Kongrese

Keistutis MichelsonasB. L. Šalinaitė

Kompozitorės B. L. šalinai- 
tės vadovaujamas garsusis 
ensemblis Aidbalsiai palinks
mins Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimo dalyvius žavin
gomis dainomis.

Taip pat energingai rengia
si žymusis Amerikos jaunųjų 
lietuvių choras Aidas, vado
vaujamas Aldonos Žilinskai
tės. Jų triūso ir pasišventi
mo dėka girdėsime skambių 
dainų Kongreso 
prakalbose šio 
vakarą, Grand 
lėj, 318 Grand 
7 :30 vakaro.

rengiamose 
penktadienio 

Paradise sa- 
St. Pradžia

Keistutis Michelsonas, jau
nas teisių studentas, to pasi-

ir yra Brooklyno Skyriaus pir
mininku.

Keistutis bus vienu iš kal
bėtojų Kongreso rengiamose 
prakalbose vasario 24-tą.

KALBĖS L. PRŪSEIKA
Apart jaunojo Michelsono, 

kalbės Leonas Prūseika, lietu
vių dienraščio “Vilnies” re
daktorius, iš Chicagos. Šios 
bus jo vienintelės prakalbos 
Brooklyne, nes už dienos kitos 
grįš atgal Chicagon.

Iš vietiniu dar kalbės advo
katas S. Bredes, Lietuvių A- 
merikos Piliečių Kliubo lyde
ris, ir R. Mizara, “Laisvės” 
redaktorius.

Prakalbom-koncertui įžan
ga nemokama.

Majoras Unijistam Teiks 
Unijos Garbės Ženklus

Elektristų Brolijos 3-čio Lo- 
kalo pramogoj, šio penkta
dienio vakarą, žymių kalbėto
jų sąraše pažymėta ir majo
ras LaGuardia, kuriam bū
sianti suteikta garbė išdalint 
Brolijos -ženklelius seniau- 
siem unijos nariam. Lokale 
esą čarterio narių, išbuvusių 
gerame stovyje nuo 1891 m., 
kada unija buvo įčarteriuota. 
Viso išdalinsią 320 garbės 
ženklų.

Legionas Reikalauja 
Tirt Bundą

Grand Džiūrė tirtų

Lewis Landes, Amerikos 
Legiono 340-to Posto koman- 
dierius, pareikalavo, kad Fe- 
deralė
German-American Bundą są
ryšyje su buvusiu masiniu mi
tingu Madison Square Garde- 
ne, pereitą pirmadienį.

Detektyvai Sumušę
Mrs. Loretta Day, 8853 

Fort Hamilton Parkway, kal
tina 4 detektyvus sumušus jos 
vyrą, kuris, dėl trumparegys
tės ir širdies ligos, stovinė
jęs ant platformos BMT sub- 
vej, nežinodamas kur link eit 
po išėjimo iš traukinio. De
tektyvai jį sumušę ir sulaikę, 
kaltinant valkatystėj.

Spaustuvininkai Nori 
Skelbt Streiką

unija;
“Big Six,” 
masinį na

il igh 
Vien- 
Tarp- 

bal-

me-Spaustuvininkų 
riau žinomą kaipo 
sekmadienį turėjo 
rių mitingą Stuyvesant
School pataluose, N. Y. 
balsiai nutaria prašyt 
tautinio Komiteto leist 
suot streiko klausimą.

Reikalauja 6 valandų dar
bo dienos be nukapojimo al
gų, užtikrintos darbo savai
tės, dviejų savaičių atostogų 
su alga.

Amen Baigiąs Paruoši 
Įkaltinimus

Unijos Demonstracija 
Už Nauji Sutartį

Antradienio popietį 18,000 
sukniasiuvių išėjo į gatves 
protestui prieš šapų savinin
kų atsisakinėjimą pasirašyt 
naują sutartį su unija. Mi
nia susirinko ant 35th St., 
tarp 7th ir 8th Avenues, New 
Yorke, ir per visą valandą, 
kol tęsėsi demonstracija, su
laikė visą judėjimą gatvėj.

Demonstrantai pasisakė už 
generalį streiką, įtraukiant 
jin ir išvežiotojus darbų, to
kiu būdu- suparalyžiuojant 
mažiausia bent pusę visos 
dresių siuvimo industrijos, jei 
bosai atsisakys pasirašyt su
tartį.

Majoras LaGuardia pasiun
tė Juliui Hochmanui telegra
mą, kurioj šaukia į pasitarimą 
vasario 23-čią, Miesto Salėm 
Hoehmanns yra manadžeriu 
Dresmeikerių Jungtinės Tary
bos, kurios žinioje yra 105,- 
000 darbininkų.

Dodge Tikėjęs Hines’ui, 
“Kaip Mama Sūnui”

tyri- 
teis- 
pra-

Specialis prokuroras 
mui suktybių Brooklyno 
darybėj, sakoma, baigiąs 
vest tyrimus ir paskelbsiąs
įkaltinimus. Penki jau sulai
kyta. Iš tų vienas, Max 
(Lippe) Lipshitz, padėtas po 
$50,000 kaucija.

Kaltinamieji turėję ryšius 
su kaucijų bondsų raketų, ku
rio dalyviai uždėdavę tuos pa
nūs bondsus keliom skirtin
gom kaucijom, užstatydavę 
svetimas nuosavybes, užkelda- 
vę nuosavybių vertybes virš 
Įkainuotų sumų.

Mrs. Annette Gagnon, 27 
m., sulaikyta kaltinimu par- 
davinėjus lioterijas.

Tūlas A. įrašinėja narius į 
SLA. Tegul jis sau įrašinėja, 
bet jis neturėtų niekinti kitų 
organizacijų. Man 
žmonės sakė, kad 
priėjęs prie jų ir 
Lietuviu Darbininku 
jimą.

Ar A. 
daryti ne 
nevalia ? 
kad už 
prieš kitą
prisieiti atsakyti ?

Rimtas žmogus, įrašinėda
mas narius į savo organizaci
ją, jis ją giria, bet niekad 
nešmeiš kitos organizacijos.

Aš kreipiu į šį dalyką dė
mesį LDS Centro Valdyb

LDS Narys.

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone
EVergreen 4-6485

jau du 
tasai A. 
niekinęs 

Susivieni-

nežino, kad šitaip 
tik negražu, bet ir 
Ar jis nesupranta, 
paleidimą liežuvio 
organizaciją gali

P. Vaznis Tebeserga

OS.

terys dar 
gonbutyje pasėkoje 
nos

Petras Vaznis ir dvi duk- 
vis tebesiranda li- 

škarlati- 
. Mergaitės, manoma, su-
namo šią savaitę, o tėvui 
prisieisią pabūti ligonbu- 
bent porą savaičių. Iš 
šeimos išliko nesirgus 

rašti-

dar
tyje
visos
tik Anna, LDS Centro
nes darbininkė.

pareiškimas, kad 
‘nekaltumui” rakete 
taip, “kaip bile mo- 
nekaltumui savo sū-

Tamm an ės vadas,

R. Solomon, šalpos
investigatorius, 54 St.

pašovimo per
manoma, jį

PL, mirė nuo 
plėšiką, kuris, 
nulaikęs už koWilliam C. Dodge, tamma- 

nietis, buvęs distrikto proku
roras, Hines’o teisme būdy
damas, galop, prisipažino, 
kad jis žinojęs “girdus” apie 
tai, kad jo rinkimų kampa
nijos fondas padidinta “pože
minio” pasaulio aukomis.

Dodge aiškinosi Grand Džiū- 
rei ir dabar teisme skaityta 
jo tas 
Hineso 
jis tikįs 
tina tiki 
naus.”

Hines,
yra teisiamas kaltinimu nau
dojus savo politinę įtaką ap
saugot Dutch Shultz’o “poli
cy” raketą. Dodge tuo laiku 
buvo renkamas'- distrikto pro
kuroru. Vienas jo pravary-1 
tų iš darbo padėjėjų, Thomas 1 
F. Kane, taipgi kiti dabarti
nio prokuroro Dewey liudinin
kai sakė, kad Shultzo gauja 
davė stambias sumas pinigų 
Hinesui, kad p are m t Dodge 
rinkimų kampaniją, n u pirkt
balsų.

II. 
darbe

An d erson, k ar penteris, 
nukrito nuo pastolio 
i Avė., N. Y. Jis užsi

mušė ir krisdamas sužeidė du 
praeiviu.

R. Wilson, jaunas vyras ir 
vaikų tėvas, manoma, sumišęs, 
pasisuko 
IRT 5th 
tyje, ir 
moteris.

į moterų kambarį 
Avė. ir 42nd St. sto- 
puole peiliu raižyti 
Suimtas.

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 meti;

Biuro
Johns

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 pal 
galima gauti Amerikos išdirbimo 

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininkas

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS

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

Manhattan
264 Grand St.

(Kampas
Tel. EVergreen 7-1645

Liquor Store
Brooklyn, N. Y.

Roebling St.) 
License No. L. 886

Tikrai žinokit, Kad
Likerius Reikia Pirkti Patinkamo] Krautuvėj

Perkant Sau Vynus ir

Manhattan Liquor Store

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuvė Williamsburgh’e

Didžiausias Pasirinkimas Visokių Rūšių Gėrimų

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

Open Day and Night

RHEA
į Managed by

TEITELBAUM

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

T I Vapor Room,
\ t Room, Large

yV Artesian Water, Restaurant, Barber
7 Shop, Sleeping Accomodations. CaEewq

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

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

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

Sun. all day and night

SKELBKITĖS “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

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
Blokas nuo Howes eleveiterio stoties

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 7-8880

FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGiaI

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

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

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

IW W ttw IN lAi tfti W W tfV W IM

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

priežasties slogos—šalčio

Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

• 229 iP E D Fjo R D Av E
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