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Siųs kime reikalavi
mus pr. Rooseveltui, 
senatoriam ir kon- 
gresmanam nuimt 
ginklų embargo nuo 
Ispanijos respublikos.

■ ■ " ■ ■ ' ■ I ....■—

Metai XXIX, Dienraščio XXI

kiais yra. Jie net visai ne
ima atsakomybės už savo 
žodžius.

Lietuvoje tokius žmones 
vadina davatkomis.

Pav., Chicagos “N.” re
daktorius, kalbėdamas apie 
brooklyniškio A. L. K. sky
riaus konferenciją, šitaip 
sakė: komunistai “užsispy
rė dėti j rezoliuciją apie 
Lietuvą reikalavimą, kad 
Lietuva stotų į karo bloką 
su Lenkija, Rusija ir Ru
munija prieš Vokietiją”.

Ar čia yra nors krislelis 
tiesos? Nėra. Toje rezoliu
cijoje nei žodelio apie jokį 
karinį bloką nėra pasakyta.

Ten tik ve kas pasakyta: 
“Taipgi būtų naudinga Lie
tuvai didesnė kooperacija ir 
su tomis tautomis, kurios 
kovoja prieš nazių sieki
mus.” Ir viskas.

Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo Pild. Taryba ge
rai padarė, kai nutarė savo 
organo “Tiesos” padidinti 
anglišką jaunimo skyrių. 
Tą padidintą skyrių jau tu
rime. Mačiau ir skaičiau. 
Tai gražus, didžiulis, 12-kos 
puslapių laikraštis.

Jį galima atskirai nuo lie
tuviškos “Tiesos” platinti 
tik angliškai skaitančio lie
tuviško jaunimo eilėse.

• — • — — * —
Ir savo technika ir įtalpa 

ši angliška “Tiesa” labai 
gražiai išėjus. Skaitai ir 
nori skaityti.

Tik vienas joie didelis 
trūkumas. Joje beveik nie
ko nerandame apie tą platų 
lietuvišką jaunimo judėji
mą, kuris randasi už LDS. 
sienų. Turiu mintyj mūsų 
Meno Sąjungą ir jojo skait
lingus jaunimo chorus. 0 ši 
didelė angliška “Tiesa” tu
rėtų padengti ir tą jauni
mą.

Angliškos “Tiesos” redak
torius, Jonas Orman, sako, 
kad ateityj bus plačiai ra
šoma ir apie chorus.

Patys chorai turi tuomi 
susirūpinti. Jie turi apie sa
ve kalbėti “Tiesoj”.

• • - • —
Beje, angliškoje “Tieso

je” matosi pora paveikslų 
kitataučių gražuolių.

O kur mūsų lietuvaitės? 
Jų' gi yra. Ir yra gražių, 
kaip lelijų. Ir tai angliško 
“Tiesos” priedo jaunam 
redaktoriui reikia nepamir
šti.

New Yorko Komunistų 
Partija ruošia Madison 
Square Garden svetainėj 
masini mitingą atžymėji- 
mui dviejų svarbių sukak
čių, 'būtent, Komunistų In
ternacionalo dvidešimtmeti- 
nės sukakties, ir “Daily 
Workerio” penkiolikos me
tų. Įvyks šiandien, vasario 
27 d., vakare.

Svetainėn telpa virš 20 
tūkstančių žmonių. Lai ji 
bus sausakimšai užpildyta.

Apart kitų žvmiu veikė
jų kalbės drg. Earl Brow- 
•der, Komunistų Partijos

Pranešama, kad Is
panijos Respubli
ka Jau Pasiduoda
Paryžius. — Atsistatydi

no Ispanijos prezidentas 
Manuel Azana, esąs Pary
žiuje, kaip praneša Asso
ciated Press, amerikiečių 
žinių agentūra. Sako, kad 
Ispanijos respublikos val
džia žada tuojaus atšaukt 
karą.

Šiuos žodžius berašant, 
pranešama, kad “už keleto 
valandų” galėsianti būt pa
skelbta pertaika (paliau
bos).

Kad Francijos ir Angli
jos valdovai nutarė pripa
žint generolo Franco “val
džią,” jie tuomi nusilpnino 
politinę padėtį Ispanijos re
spublikos ir dar labiau ap
sunkino jai apsigynimą.

Pasak pranešimų spau
dai, tai dabar Londone ve
dama derybos tarp Angli
jos valdininkų, generolo 
Franco įgaliotinių ir Ispa
nijos respublikos atstovų 
dėlei respublikiečių pasida
vimo.

(Bet respublikos valdi
ninkai Londone pareiškė, 
kad nieko nežiną apie to
kias derybas.)
Generolas Franco Leisiąs 

Išvažiuot Respublikiečių 
Vadams

Generolas Franco, sako
ma, žadėjęs duot respubli
kiečių vadams laiko išsi- 
kraustyt iš Ispanijos; o 
Franci j a ir Anglija žada 
saugiai juos išgabent iš Is
panijos. Skaičiuojama, kad 
apie 10,000 respublikiečių 
veikėjų apleisiu Ispaniją. Iš 
liekančių Ispanijoj respub
likiečių generolas Franco 
bausiąs, girdi, “tiktai tuos, 
kurie kriminaliai nusikal
tę.” (Jis gi vadino “krimi
nalistais” visus veiklesnius 
respublikos gynėjus.)

Pranešimai iš Paryžiaus 
ir Londono tvirtina, kad 
Anglija ir Francija jau šį 
pirmadienį pripažins gene-
rolą Franco Ispanijos vai- prieš Lenkiją.
dytojum.

Chinai Partizanai Atkariavo 
3 Miestus nuo Japonų
Chungking, Chinija. — 

Chinų partizanai išmušė ja
ponų kariuomenę iš Fengh- 
sien, Peihsien ir Tangshan 
miestų į rytus nuo Suchow 
geležinkelio, 100 mylių už- 
nugaryj japonų karo lini
jos.

Chiriai išžudė daugius ja
ponų kariuomenės,'kuri bu
vo atsiųsta “išvalyt” chinų 
partizanus iš tos srities.

sekretorius. Jau jo vieno 
prakalbos verta pasiklau
syti.

ORAS
Šį pirmadienį dalinai ap

siniaukę ir šalčiau.

Įgula laivo Erica Reed, pirmo Amerikos laivo, nugabenusio Ispanijos respubli
kai maisto,, medikamentų ir kitų būtinai reikalingų daiktų.

NAZIAI MUŠA LENKUS 
STUDENTUS DANZIGE; 
IŠVIJO JUOS LAUKAN

Danzig. — Uniformuoti 
vokiečiai naziai užpuolė 
lenkus studentus vietinės 
Techniškos Kolegijos; dau
gelį lenkų sumušė, penkis 
sužeidė ir visus išvijo iš 
mokyklos, uždrausdami len
kam įkelt koją į tą mokyk
lą. Techniškoj Kolegijoj bu
vo bent 85 lenkaP studen
tai. |

Kolegijos viršininkai ra
miai sau žiūrėjo, llii naziai 
daužė lenkus ir a drabstė 
juos laukan.

Per paskutines dyi savai
tes Danzigo naziai. kartoti
nai užpuldinėjo lenkus stu
dentus ii' ant kolegijos rū
mų iškabino dideĮes iška
bas su šitokiu užrašu: 
“Lenkam ir Šunim Įeit Už
drausta.”

Lenkai studentą^ atsišau
kė į Varšavą pagelbos; ir 
kai kurie Lenkijos seimo 
atstovai reikalavo daryt 
žingsnių prieš vokiečius 
Lenkijoj, atsakant į nazių 
veiksmus prieš lenkus Dan- 
zige.

Danzigo nazių senatas 
jau atsiuntė protestą Len
kijos valdžiai, kad jos sei
mas kišasi į kivirčus tarp 
nazių ir lenkų Danzige. 
Uniformuoti naziai Danzi
ge suruošė demonstracijas

Japonai Turi Antrų Karą 
“Užimtoj” Šiaur. Chinijoj

..... ....... £

Peiping. — Šimtai tūks
tančių japonų kąriuomenės 
kertasi su chinais partiza
nais penkiose provincijose 
šiaurinėj Chinijoj, kurias 
japonai sakėsi jau senai 
“užkariavę.”

Mussolinis Atšaukia Italus 
Iš Francijos

Paryžius. — Pagal Itali
jos valdžios įsakymą, italai 
ateiviai tūkstančiais kraus
tosi iš Francijos “namo.” 
Jų buvo Franci jo j apie 1,- 
000,000.

Berlin. — Nazių valdžia 
įsakė, kad ne mažiau kaip 
po 100 Berlyno žydų kas
dien turi apleist Vokietiją.

Rooseveltas Karštai 
Šaukia D. Federaciją

Apsivienyt su CIO
Miami, Florida. — Prezi

dentas Rooseveltas pasiun
tė asmeniškus laiškus Wm. 
Green’ui, pirmininkui Ame
rikos Darbo Federacijos, ir 
J. L. Lewis‘ui, pirmininkui 
CIO (Industrinių Organiza
cijų Kongreso), šaukdamas 
apvienyt tas dvi didžias 
unijų organizacijas ir pada
ryt taiką tarp jųdviejų 
“garbingai ir teisingai.”

Prezidentas sako, kad bū
tinai ir greitai reikia įvyk
dyt vienybę unijinio darbi
ninkų judėjimo šioj šalyj. 
To reikalauja “publika;” to 
trokšta patys Darbo Fede
racijos ir CIO unijų nariai. 
Pati “darbininkų ir darbi
ninkių gerovė” reikalauja 
apvienyt darbo unijas, nu
rodo prez. Rooseveltas.

Tuos atsišaukimo laiškus 
prezidentas parašė karinia
me laive “Houston,” nuo 
kurio jis stebi galingus 
Amerikos laivyno manev
rus. Laiškai buvo lėktuvu 
persiųsti į Miami, o iš čia 
paštu į New Yorką — 
Lewis’ui ir Green’ui.

Federacijos galva Wm. 
Green tuojau paskyrė dery
bų komisiją, kurion įeina 
Mūrininkų Unijos pirmi
ninkas Bates, “vidurinis;” 
Federacijos vice-pirminin- 
kas MXWoll, kraštutinis de
šinysis, ir Vežikų Unijos 
pirmininkas Tobin, kuris 
esąs palankus vienybei tarp 
Federacijos ir CIO.

Bet Wm. Green tuo pačiu 
žygiu užreiškė, kad nega
lėsiąs daryt nusileidimų 
nuo Federacijos amatinių 
unijų “principo” ir nepakę- 
siąs, kad toj pačioj pramo
nėj būtų ir amatinės ir di
džios industrinės unijos.

Meksikos Generolas ir De- 
sėtkai Kareivių Užmušti

Kovoj su Banditais '
Mexico City. Mūšiuose su 

banditais sukilėliais ties La 
Paima, Meksikoj, per dvi 
dienas tapo nukauti vienas 
Meksikos armijos genero
las ir 67 kareiviai.

VARŠAVOS STUDENTAI IŠ
STOJO PRIEŠ NAZIUS: 

“ŠALIN HITLERĮ!”
Varšava. — Šimtai lenku 

studentų demonstravo prieš 
Vokietijos nazius, šaukda
mi: “Šalin Hitlerį!” Nu- 
maršavę pas buveinę kari
nio Lenkijos vado maršalo 
Smigly-Rydzo, jie reikala
vo: “Jūsų vadovybėje žy
giuokime į Danzigą!”

Bemrašuojant studentam 
prieš Vokietijos ambasadą, 
juos užklupo ir išblaškė po
licija ir suėmė 17 demon
strantų.

Šie Varšavos studentų iš
stojimai kilo ypač todėl, 
kad vokiečiai naziai padarė 
pogromus prieš lenkus stu
dentus Danzigo Techniškoj 
Kolegijoj.

Labai Nupuolė Japonijos 
Prekyba su Amerika

Washington. — Pernai 
37 procentais mažiau Japo
nijos dirbinių atvežta ir 
parduota Jungtinėse Vals
tijose, negu 1937 metais.

Japonai pernai įsigabeno 
iš Amerikos daugius senos 
geležies ir kitų karui reika
lingų medžiagų, ale viską 
sudėjus į daiktą, pereitais 
metais Japonija 30 proc. ir 
pusę mažiau reikmenų pir
ko iš Amerikos, negu už- 
pernai (negalėj o daug 
įpirkt, nes karas su Chinija 
perdaug nupuldė Japonijos 
finansus).

Pranešimai amerikinei 
spaudai iš Washingtono liu
dija, kad amerikiečių boiko
tas prieš Japonijos tavorus 
pernai kirto didelį smūgį 
pardavinėjimui tų tavorų 
šioje šalyje. Japonų tikro ir 
dirbtinio šilko pirkimas nu
puolė 30 iki 62 procentų; 
mezginių ir daugelio kitų 
japoniškų dirbinių biznis 
Amerikoj per metus nu
smuko 80 procentų ir dau
giau.

Kaunas, vasario 18 d. — 
Lietuvos Vakarų Sąjungos 
suvažiavime nutarta plės
ti sąjungos kultūrinę veik
lą Didžiajai ir Mažajai Lie
tuvai suartinti.

Francijos Seime Per
varytas Pripažinimas 

Franco "Valdžios”
Valdžia Panaikino Kompa- 
nišką Uniją 4-se Kasyklose;

Pripažino CIO
Washington. — Valdiška 

Šalies Darbo Santikių Ko
misija panaikino kompaniš- 
ką “nepriklausomą” mai
nierių unijėlę ir įsakė bo
sam pripažint CIO Jungtinę 
Mainierių Uniją kasyklose 
Sixth Vein, Williams, Rei- 
necker ir Grapevine kom
panijų vakarinėje dalyje 
Kentucky valstijos.

Sykiu Darbo Santikių 
Komisija liepė sugrąžint 
350 mainierių, kurie buvo 
pavaryti už dalyvavimą 
CIO unijos streike prieš tas 
kompanijas; o streikas ki
lo todėl, kad bosai sulaužė 
sutartį su CIO unija ir su
trempė Darbo Santikių įs
tatymą.

Darbo Santikių Komisija 
taipgi patvarkė, kad kom
panijos turi atmokėt mai- 
nieriam duokles, kurias bo
sai sauvališkai atskaitė nuo 
mainierių algų ir atidavė 
kompaniškai unijėlei.

Kardinolai Reika
lauja Teisių Prieš

Popiežių
Vatikanas. — Velionis 

popiežius Pijus ir jo pirm- 
takūnai perdaug vienvaldiš- 
kai viešpatavo bažnyčioje, 
kaip atranda daugelis kar
dinolų. Taigi dabar kardi
nolai, suvažiavę rinkt naują 
popiežių, reikalausią sau 
demokratinių teisių daly- 
vaut bažnyčios valdyme. 
Prisimena, kad ypač Pijus : 
Vienuoliktasis nesiskaity-1 
davęs su kardinolų pasiū-i 
lymais.
Daugelis Italų Dvasiškių 

Taipgi “Norį Neitališko
Popiežiaus”

Žinomas Amerikos kata
likų rašytojas ir laikrašti
ninkas Michael Williams 
praneša iš Vatikano, kad 
“stebėtinai daug italų dva
siškių ir pasauliečių katali
kų” nori, kad sekamas po
piežius būtų ne italas; yra 
pageidavimų, kad popie
žium būtų išrinktas koks 
kardinolas iš Jungtinių 
Valstijų” ar Kanados. (Yra 
suprantama, kad kitatautis 
popiežius, o dar iš demo
kratinės šalies, mažiau pa
siduotų intakai Mussolinio 
ir Hitlerio.)

Tarp kitataučių kandida
tų į popiežius daugiausia 
yra minimi kanadietis kar
dinolas Villeneuve, lenkas 
Hlond, portugalas kard. Ce
re jeira ir amerikietis kard. 
O’Connell iš Bostono.

Paryžius. — Franc ijos 
ministeris pirmininkas Da- 
ladier pervarė seime savo 
pasinešimą pripažint gene
rolą Franco kaip “tikrąjį” 
Ispanijos valdovą. Už gen. 

; Franco valdžios pripažini- 
! mą balsavo 323 seimo atsto- 
| vai, prieš — 261. Tai tik 62 
j atstovų dauguma.

Komunistai ir socialistai 
seimo nariai išvien kovojo 
prieš generolo Franco “val
džios” pripažinimą.

Francijos premjeras Da- 
ladier, neva “radikalas-so- 
cialistas,” paleido katiną iš 
maišo, kada jis seime pri
pažino, jog Anglijos valdžia 
“patarė” (suprask, įsakė) 
Francijai pripažint fašistų 
valdžią Ispanijoj.
Anglija už Savaitės Pripa
žins Gen. Franco “Valdžią”

Anglijos valdžia, išanksto 
užsitikrinus paramą daugu
mos atgaleivių savo seimo 
atstovų, žada pripažint ge
nerolo Franco “valdžią” ne 
vėliau kaip už savaitės.

Mussolinis Liepia Savo 
Italam Apleist Korsiką

Paryžius. — Italijos val
džia pareikalavo, kad italai 
ateiviai išsikraustytų iš sa
los Korsikos, priklausančios 
Francijai. Ir tie italai jau 
šimtais šeimynų apleidžia 
Korsiką.

Mussolinio vadlžia žada 
perkelt juos į Italijos kolo
nijas.

(Italų fašistai jau keli 
mėnesiai kaip šaukia atimt 
iš Francijos Korsiką.) ~

Vokietijos Nevedėliai 
Apkrauti Taksais 12 

ir Puse Procentų
Berlin. — Vokietijos fi

nansų ministerija patvarkė, 
kad taksai pavieniams žmo
nėms bus pakelti dar vienu 
procentu ar 8 dešimtada
liais. Taigi nevedę asmenys 
dabar turės mokėt jau ne 
mažiau pūstrylikto procen
to taksų valdžiai. Taksų 
mokėjimas prasideda nuo 
600 markių metinių įplau
kų arba algų.

Nuo taksų jau nėra pa- 
liuosuojami nei namų tar- 
nai-tarnaitės, nei bedarbiai. 
Naziai skelbia, kad Vokie
tijoj jau, girdi, “nesą be
darbių.”

Panašiai kaip pavieniai 
yra taksuojamos ir tos po
ros, kurios už penkių metų 
po vedybų dar neturi vai
kų, o neprisiima augintinių.
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strateginės karo reikšmės. Ji randasi į 
vakarus nuo Philippinų salų, kurias val
do Jungtinės Valstijos; į šiaurę nuo Bor
neo, Celebes ir kitų Holandijos didelių 
salų ir turtingų aliejum ir kitais žalia- 
daikčiais ir į rytus nuo Francijos Indo- 
Chinų kolonijos. Iš Hainan salų japonai 
gali pulti Francijos, Holandijos, Jungti
nių Valstijų kolonijas, pietų Chiniją ir 
turtingiausią Anglijos koloniją Indiją.

Štai kodėl Washingtonas, Paryžius ir 
Londonas siuntė Japonijai paklausimus 
ir protestus dėl užėmimo Hainan salos. 
Net Italijos ir Vokietijos fašistai susi
rūpino šiuo Japonijos žygiu. Ypatingai 
Mussolinis troško, kad Japonija silpnin
tų žygius pietų Chinijoj ir kreiptų dau
giau smūgius prieš Sovietų Sąjungą, nes 
tas kurstytų ir Vokietijos fašistus kreip
ti savo smūgius prieš Sovietų Ukrainą, 
vieton veržimosi į Balkanus, kas sudaro 
Vokietijos nazių įsigalėjimo pavojų Ita
lijos ekspancijoms.

Tūli apžvalgininkai mano, kad Japo
nijos įsiveržimas į Hainan salą yra dali
nai atsisakymas nuo greito karo prieš 
Sovietų Sąjungą. Japonijai reikia alie
jaus, anglies, gumos ir kitų žaliadaikčių. 
Jų kaip tik yra į pietus nuo Chinijos— 
Holandijos kolonijose, Francijos Indo- 
Chinuose ir neišsemiami turtai Anglijos 
valdomoj Indijoj. Jie mano, kad Japoni
ja įsitvirtinus Hainan saloj lauks pro
gos ir jeigu tik Europoj užsidega karas, 
tai tada ji lengvai gali pasiimti Franci
jos Indo-Chinus ir pulti ant Holandijos 
kolonijų, kurias Anglija saugoja ir net 
ant turtingosios Indijos.

Paminėjo 21 Metų Sukaktį
Sovietų Sąjungoje iškilmingai pami

nėjo 21 metų sukaktį Raudonosios Ar
mijos. Spauda daug rašė, buvo suruošta 
susirinkimu ir tam reikalui vaidinami 
judžiai.

“Pravda” rašo, kad Raudonoji Armi
ja yra gali.ngift4.isia armija pasaulyj ne 
vien technikiniai, mvo išsilavinimu, bet 
ir tuo, kad jos kovotojai yra sąmoningi, 
jie žino, kad kare gins savo reikalus.

Spaudoj rašė, kad Sovietų Sąjunga iš
vystė galingą apsigynimo industriją, ku
ri užtenkamame skaičiuje gamina tan
kus, kanuoles, kulkasvaidžius, amunici
ją, lėktuvus, stato karo laivus ir kas tik 
yra reikalinga. Jubilėjaus dienoj nuleis
tas ant vandens karo laivas, kurio ypa
tybės neskelbiamos. Laivyno vadas drg. 
Fronovskis sakė, kad Sovietai turi labai 
ilgus vandens rubežius, tat turi turėti ir 
atatinkamus laivynus jų apgynimui. Jis 
nurodė, kad laivynas gerai aprūpintas 
technikiniai, išlavintais jūreiviais ir spe
cialistais ir jūriniais lėktuvais. Kartu 
nurodė, kad kraštai yra fortifikuoti, ap
ginkluoti toli šaunančiomis kanuolėmis.

Drg. Vorošilovas, maršalas ir vadas 
Raudonosios Armijos, sakė, kad ji yra 
gatava ne vien apsigynimui, bet ir su
naikinimui priešo ant priešo žemės, iš 
kur jis bandys užpulti Sovietų šalį. Rau
donoji Armija turi labai skaitlingus iš
lavintus rezervus ir daug komandierių 
ir oficierių.' Už kovas prieš japonus 
prie Zaoziornaja pirmiau buvo apdova
nota 6,500 vadų, politinių veikėjų ir rau
donarmiečių, o minint jubilėjų dar ap
dovanota 650 kovotojų.

Abelnai Raudonoji Armija, Raudona
sis Laivynas, Orlaivynas ir kitos Sovie
tų Sąjungos apsigynimo jėgos yra gerai 
prisirengę. Bet tas daug atsieina. Šie
met apsigynimo karo reikalams yra pas
kirta net 27 bilionai rublių. Sovietai nori 
taikos, bet kada fašistiniai agresoriai 
ruošiasi prie karo, ginkluojasi, grūmo
ja užpulti, tai ir Sovietų Sąjunga yra 
priversta ginkluotis, kad galėtų atsi
ginti.

Mussolinis ir Hitleris
Mussolinis vis daugiau pradeda bijo

tis įsigalėjimo Hitlerio. Vokietija ir taip 
didesnė, gyventojais skaitlingesnė, turi 
galingą industriją. Gi pereitais metais 
Vokietijos fašistai pavergė Austriją su 
jos milžiniškais gamtiniais turtais, ant 
kurios seilę varvino Mussolinis. Vokieti
jos fašistai atplėšė didelį kraštą nuo Če
ch oslovakijos, o likusią pavertė į savo ko
loniją. Jie įsigalėjo Vengrijoj, Jugosla
vijoj, vis daugiau įsitvirtina Graikijoj ir 
Turkijoj. Vokietijos kapitalistai įlei
džia nagus Rumunijoj ir Bulgarijoj, žo
džiu, Vokietijos plėšikiški fašistai siekia 
įsigalėti Centralinėj Europoj, Balkanuo
se ir Artimuose Rytuose.

Kas gi lieka Italijos fašistams? Hitle
ris plečiasi, stiprėja, o Mussolinis tik 
jam padeda. Hitleris buvo susitaręs su 
Mussoliniu, kad jis paliks liuesas ran
kas Italijai veikti „Jugoslavijoj, Albani
joj, ir Graikijoj. Bet Vokietijos fašis
tai vis daugiau įsigali Jugoslavijoj ir 
Graikijoj, o Albanija yra maža. Taigi, 
Mussolinis dreba bijodamas nustoti įta
kos Centralinėj Europoj ir Balkanuose. 
Jam lieka tik veržtis į Franciją ir jos 
kolonijas Afrikoj — Tunisiją, Algeriją 
ir kitas. Bet gi Francija yra galingesnė 
ir Anglija žada jai talką, kuri bijosi, 
kad Mussolinis įsigalėjęs Francijos lėšo
mis pradės grobti ir Anglijos kolonijas.

Todėl, tik paviršutiniai tarpe Hitlerio 
ir Mussolinio yra didelė vienybė. Širdyje 
jie vienas kito bijo ir neapkenčia. Jie 
bendrai veikia tik todėl, kad tas jiems 
naudinga. Bet Hitleris daugiau laimi, 
negu Mussolinis ir todėl pastarasis vis 
pikčiau žiūri j savo sandarbininką Adol
fą. Italija veda karą Ispanijoj, bet ten 
karas nebaigtas ir stovi didelis klausi
mas ar galės italai fašistai ben kokią 
dalį Ispanijos pasisavinti.

Strategine Hainan Sala
Nesenai Japonijos laivynas ir armija 

įsiveržė ir užėmė Hainan salą, kuri pri
klauso Chinijai, Hainan sala užima apie 
1,400 ketvirtainių mylių plotą ir turi 
apie 2,000,000 gyventojų.

Hainan sala yra į pietus nuo Chinijos 
—- Pietų Chinų Jūroj. Ji turi didelės

Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAS;

Gal jūs galėtumėte paaiš
kinti, kiek ištiktųjų šian
dien pasaulyje yra katali
kų? Taip pat, kiek jų yra 
kurioje šalyje? M.
ATSAKYMAS: ' '

Tikro apskaitymo mes’ 
niektu’ nematėme ir gal nie- j 
kas neturi. Katalikų bažny
čia sako turinti nuo 330 mi- 
lionų iki 360 milionų kata
likų. Bet ji savo globon ima Į 
ir buvusius katalikus, kurie i 
jau senai virto bedieviais.!

O tokių, be abejo, yra mi- 
lionai.

Vadinasi, tikrų, prakti
kuojančių katalikų yra 
daug mažiau, negu katalikų 
bažnyčia. skelbia.

Pagal šalis, katalikų baž
nyčia sakosi turinti savo
pasekėjų sekamai:

Italija ................................ 43,500,000
Brazilija .......................... 40,000,000
Francija ............................ 29,000,000
Ispanija ............................ 23,000,000
Lenkija ............................ 23,000,000
Jungtinės Valstijos ....... 21,500,000
Vokietija ........................ 21,200,000
Meksika ............................ 16,000,000
Argentina ........................ 12,000,000
Filipinai ........................ 8,500,000

Čechoslovakija ............... 8,000,000
Belgija ................................ 8,000,000
Vengrija ............................ 7,500,000
Colombia .......................... 6,900,000
Portugalija ...................... 5,600,000
Jugoslavija ...................... 5,200,000
Kanada ............................ 4,300,000
Chile ................................ 3,700,000
Peru .................................. 3,700,000
Chinija ............................ 3,000,000
Airija ....................  2,850,000
Bolivija .......................  2,800,000
Venezuela ........................ 2,500,000
Rumunija .......................... 2,400,000
Anglija .............................. 2,230,000
Kuba .................................. 2,000,000
Haiti .................................. 2,000,000
Šveicarija .......................... 1,700,000
Sovietų Sąjunga ........... 1,600,000
Austrija ............................ 1,300,000

Washington. — Kongres- 
manai 205 balsais prieš 166 
atmetė prez. Roosevelto 
reikalavimą skirt $5,000,000 
aptvirtint Guam salą prieš 
Japoniją.

KETURIŲ MIESTŲ BENDRA VEIKLA 
DIENRAŠČIO “LAISVES” PARAMAI

Jau ne naujiena, kad šie 
keturi miestai: Lawrence, 
Lowell, Haverhill ir Nash
ua gražiai sutaria bendra
me veikime įvairiais svar
besniais klausimais. Jau še
ši metai, kaip bendrai vei
kiama, septynios konferen
cijos jau atlaikytos ir daug 
naudingų darbų atlikta. 
Bet šį kartą šių miestų Lie
tuvių Literatūros Draugi
jos keturios kuopos tikrai 
pasibrėžė didelį ir gražų 
darbą atlikti. Tas parodo, 
kad mūsų konferencijos ir 
pasitarimai nenueina vel
tui.

Būtent, šį kartą ALDLD 
visos keturios kuopos ben
drai rengias perstatyti la
bai juokingą komediją ko
vo 4 d., š. m., 41 Berkley 
St., Lawrence, Mass. Pra
džia bus lygiai 8 v. v.

Visas pelnas skiriamas 
paramai darbininkų dien
raščiui “Laisvei”. Bus per
statyta juokingiausia ko
medija lietuvių kalboje 
“Pusseserė Salomėja.” Ją 
sulos So. Bostono gabieji 
aktoriai vadovybėje gero 
komiko M. Bolio. Yra la
bai gerai pamatyti gražų 
perstatymą. Yra labai svei
ka gardžiai prisijuokti iš 
gabių komedijantų - lošėjų, 
bet pats svarbiausias klau

Kodėl Žlugo Barcelona?
Rašo Bruno Kaininš

Gruodžio 23 d. prasidėjo 
didžioji Franko ofensyva 
prieš Barcelona. Sausio 15 
d. užėmė Taragoną, o sau
sio 26 d. Barceloną. Tuo 
būdu per dvi savaites suki
lėliai, italų ir vokiečių re
miami, užėmė du trečdalius 
Katalonijos.

Šiuo greit Franko žygia
vimu labai nustebo respub
likoniškos Ispanijos drau
gai užsienyje. Klausiama, 
kodėl kataloniečiai nuo lie
pos ligi lapkričio mėnesio 
puikiai laikėsi Ebro fronte 
ir kodėl taip greit dabar 
pasitraukė. K a t a 1 o niečių 
armijos nuotaika buvo ge
ra, Franko puolimas buvo 
žinomas, buvo pasiruošta 
įrengiant atitinkamus su
stiprinimus ir galų gale vis
kas veltui.

Pirmas dvi savaites kata- 
1 o n i e č i a i laikėsi gerai. 
Frankui labai mažai pavy
ko laimėti. Bet sausio vidu
ry situacija greit pakrypo 
respublikonų nenaudai. Jų 
kariuomenė traukėsi tvar
kingai po 5-6 km. per dieną. 
Nesustota nė svarbiose gy
nimosi linijose Montblanch 
—Servera ir Igualuada — 
Manresa.

Respublikonų g e n erolas 
Sarabia turėjo savo žinioje 
24 divizijas, kiekvienoje po 
8—9,000 karių, arba iš viso 
apie 200 tūkst. gerų karei
vių. Bet tai buvo jau išvar
gę kariai, kurie be jokius 
pertraukos kovėsi keturis 
mėnesius Ebro fronte. Jie 
buvo fiziniai pavargę, o re
zervų beveik visai nebuvo.

Franko taip pat turėjo 
apie 23 divizijas, bet jos bu
vo didesnės ir iš viso jis tu
rėjo 300 tūkst. kareivių. 
Svarbiausia, kad jie turėjo 
pakankamai rezervų. Nors 
Ebro fronte jie buvo nete
kę 70 tūkst. vyrų, bet juos 

simas paties dalyko gludi 
tame, draugai ir draugės, 
kad reikia suteikti geros 
finansinės paramos liaudies 
dienraščiui, kuris nenuils
tančiai gina visos demokra
tinės žmonijos reikalus. Gi
na ir kovoja už taiką pa
saulyje. Kovoja prieš fašiz
mą, kuris naikina viską, 
kas žmonijai gera ir nau
dinga, kurdamas kruvinus 
karus pasaulyje. Dienraštis 
“Laisvė” yra skaisčiausiu 
kelrodžiu į geresnį rytojų, 
todėl kovo 4 dieną parem
kime tą laikraštį, kuris 
ypatingai reikalingas darbo 
žmonėms, plačiai dalyvau
dami keturių miestų ben
drame parengime.

Tų miestų žmonės su
plauks į bendrą didelę šei
mą. Tą mes žinome. Bet 
mes, rengėjai to didelio 
darbo, norime, ir todėl pra
šome, kad ir tolimesnių ko
lonijų draugai svečiai skait
lingai dalyvautų ir būtų 
liudininkais to įvykio. Beje, 
turiu vieną sekretą, bet jį 
sužinos tik tas, kas daly
vaus “Laisvės” naudai pa
rengime kovo 4 dieną. Na, 
žiūrėsime, kiek žingeiduolių 
atsiras.

Iki pasimatymo.
Bendro Komiteto Sekr.

J. M. Karsonas.

pakeitė naujos dalys, pav.,, 
italų Li tori jos divizija bu-į 
vo netekusi 1500 vyrų ir! 
juos tuoj gavo iš pačios 
Italijos.

Frankas turėjo daugiau 
kareivių, kuriai buvo neiš- 
vargę ir buvo pakankamai 
rezervų. Viso šito respubli
konams trūko. Naujos ka
riuomenės sumobilizavimas 
ir pristatymas buvo labai 
sunkus.

Frankas buvo geriau gin
kluotas ir aprūpintas. Kul
kosvaidžiu santikis buvo 
5:1, patrankų 9:1, prieštan
kinių pabūklų 20:1, o prieš
lėktuvinių pabūklų 50:1 — 
respublikonų nenaudai! Vi
same fronte gen. Sarabia 
turėjo tik 40 sunk. kulk. 
(20 mm.)... Nauja karei
vių pamaina turėdavo kovo
ti tais pačiais ginklais.

Svarbiausią r e s p ubliko- 
nams smūgį sudavė italų 

1 motorizuota Lito rijos divi
zija. Jų visą artileriją vežė 
traktoriai, arba sunkveži
miai, 10 tūkst. vyrų divizija 
turėjo 300 tankų, nekalbant 

I apie šarvuotus automobi
lius ir lengvą artileriją. Ši
ta divizija keliose vietose 
pralaužė frontą ir greit 
puolė dešinėn bei kairėn. 
Bijodami apsupimo,.respub
likonai pasitraukė. Mussoli
nis teisėtai gali girtis, nes 
jo ir maurų dalys nugalėjo 
respublikonus. Ispanų daly
vavo tik viena divizija, tai 
fanatiškų monarchistų Na- 
varos divizija.

Respublikonų generalinio 
štabo viršininkas generolas 
Rocho laikėsi gen. Liuden- 
dorfo taktikos: visur laiky
tis kiek galima, bet vengti 
atviro mūšio ir pamažu 
trauktis. Ta taktika buvo 
gera 20—30 km. ilgio fron
te, bet netiko 200—250 km. 
fronte, nes kai kurie pus-

Kongresmanė Edite N. 
Rogers (iš Mass.), rei
kalaujanti įsileisti iš 
Vokietijos 20,000 vai
kų Amerikoj pagyvent.

karininkiai nepasirodė esą 
reikiamoj aukštumoj ir 
daugely vietų nutrūko tarp 
atskirų dalių ryšys.

Katalonijos mūšis pralai
mėtas. Dar respublikonai 
gali laikyti prie Geronos, 
linijoje Siera — Montseny. 
Kariuomenė atsitraukė 
tvarkingai) gavo naujų re
zervų ir karo medžiagos. 
Bet vis dėlto bus sunku il
giau išsilaikyti šiame Kata
lonijos kampelyje.

Dabar svarbesnis yra 
centrinis frontas, kur res
publikonai dar turi 13 pro
vincijų su 10 milionų gy
ventojų. Tas kraštas yra 
tokio dydžio, kaip Lietuva, 
Latvija ir Estija drauge. 
Pajūris turi 800 km. Ten te
bėra narsusis Madridas, 
Valencija, Almerija, Ali
cante, Kartagena ir Denia.

Ten gen. Miaja turi 500 
tūkst. kareivių. Kartageno- 
je stovi trys kreiseriai, 13 
naikintuvų, 7 povandeniniai 
laivai ir 5 torpediniai lai
vai. Jeigu Katalonija visai 
žūtų, tai apie 100 tūkst. 
kareivių tektų gen. Miajai. 
Tada ir vyriausybė ir par
lamentas išvažiuotų Valen- 
cijon.

Tuo metu gali pasikeisti 
amerikiečių ir francūzų nu- 
s i s t a t y mai respublikonų 
naudai. Jau du kartus buvo 
laidojama respublikonų Is
panija, bet abu kartu ji iš
sigelbėjo. Bus ir trečias ste
buklas, jeigu tik narsūs is
panų respublikonai gaus 
pakankamai ginklų.

Sumuš! Federacijos Vadą 
Užmačias, Norinčias Su- 
darkyt Darbo Įstatymą
Washington. — CIO va- savo valdžios vyrais. Va jo

dovybė atsišaukė į visus na
rius CIO ir Amerikos Dar
bo Fėderacijos dėt didžiau
sias pastangas, idant su- 
mušt išdavikiškus pasiūly
mus Federacijos vadų prieš 
Šalies Darbo Santikių Įsta
tymą. Tie vadai bruka 
Jungtinių Valstijų kongre
sui tokius “pataisymus” 
šiam įstatymui, kad jis lik
tų samdytojų įrankis ne tik 
prieš dlO, bet ir prieš pa
čios Darbo Federacijos uni- 
jistus.

Berlin, vas. 24. — Naziai 
nukirto galvas trim taria- 
miem “svetimos šalies” šni
pam prieš Vokietiją.

Klaipeda, vasario 20 d.— 
Lietuvos Žemės Bankas 
Klaipėdoje nupirko lentpjū
vę už 1,400,000 litų.

Europos Padėtis 
Rūsti

Paprastai didžiuma žmonių 
nesiinteresuoja tarptautino 
politika. Tai yra politikierių 
tas darbas, o visi kiti užsiima 
savais reikalais: darbu, pro
fesija ir tt.

Po Municho įvykių, Angli
joj ir Francijoj paprasti pilie
čiai atsikvėpė lengviau. Pa
skutinėmis dienomis prieš tai 
jie manė, kad karas neišven
giamas, o čia, va, Chamber- 
lainas, kaip tas aniuolas sar
gas, vienas išgelbėjo nuo di
džiausios katastrofos. Bus tai
ka, ramybė ant žemės, o dan
guose didžiausios linksmybės. 
Didžiuma gyventojų tose ša
lyse atsimena praeitą karą ir 
jo pasekmes: kas dien į Lon
doną ir Paryžių parveždavo 
vis didesnius ir didesnius bū
rius karo lauke sužalotų kar
eivių. O kiek telegramų ir 
laiškų po visą šalį išnešiodavo 
namiškiams valdžios oficiališ- 
kus pranešimus, kad jūsų sū
nus, tėvas, brolis, vyras yra 
žuvęs arba be žinios dingęs. 
Ne kartą buvo bombarduota 
iš orlaivių ir zepelinų Londo
nas, Paryžius ir kiti svarbesni 
punktai. Tie žmonės žino, 
kad karas tai yra pragaras. 
Kiekvienas protaujantis žmo
gus tą žino, supranta ir at
jaučia. Tai yra kiekvieno ci
vilizuoto žmogaus šventa 
pareiga karus panaikinti ant 
visados. Bet. . . Tas “bet” 
yra visai žmonijai ant kelio ir 
neleidžia eit prie taikos ir lai
mingo gyvenimo.

Taigi ir Europos žmonės, 
didžiumą paėmus, po Muni
cho išdavystės atsikvėpė ir 
jie manė, kad tas “aniuolas 
sargas” Chamberlainas juos 
išgelbėjo ,nuo baisios katastro
fos ant visados arba bent ant 
ilgo laiko. Bet...dabar jie 
apsižiūrėjo, kad tai buvo di
džiausia niekšystė ir savęs 
pažeminimas. Jie mano, kad 
tokioms išdavystėms turi būt 
galas. Va, ką praneša iš 
Londono:

Charles Morganas, teatrų 
reporteris, praneša New York 
Times’ui vasario 12 d. apie 
ten statomus naujus ir atnau
jintus veikalus. Pirmiausia pra
neša apie žmonių nusivylimą 
tarptautine politika, o paskui 
jau apie teatrus ir jų pasek
mes. Jis sako, kad dabar 
daugelis vietoj ėjus į teatrus, 
į teatrų būdukę (box office) 
nusipirkti tikietą, eina į re
krūtų ofisą. Praeitą savaitę 
naujų teatrų buvo apščiai, bet 
lankytojų labai mažai. Tas 
korespondentas sako, kad jo
kiu būdu Anglijos žmonės ne
toleruos kitos tokios išdavys
tės, kaip Municho. Jeigu bus 
išdavystė, tai valdžia turės 
eit laukan. Jie ne tiek pyks
ta ant fašistų, kiek gėdinasi 

žodžiai: “Jos, Anglijos, min
tys ir energija, viskas nukreip
ta į apsigynimą. Niekas ne- 
diskusuoja teatrų, veikalų, 
knygų klausimais. Visi klau
simai ir pasikalbėjimai vieno
do pobūdžio. Ar bus pradžioj 
ar pabaigoj kovo? Ar gali 
būt proga nutęst karo pra
džią vėlai pavasarį arba iki 
vasarai ? ” Sako, “tiktai bur
tininkai turį vilti išvengti ka
ro, bet tai jų- tokia profesi
ja.”

Ot kaip kalba teatro žmo
nės. Turi būt pasiutus padė
tis Anglijoj po Municho iš
davystės. J. Surdokas.

Kaunas, vasario 18 d. — 
Kaune pasirašyta Lietuvos- 
Lenkijos keleivių susisieki
mo sutartis. Tą pačią die
ną Kaune įsteigta pirmoji 
Lietuvoje oro skautų drau
gove. *
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Balsas Iš Šiaulių 
Kalėjimo

Brangieji Tautiečiai: !
Žinodamas jūsų rūpesčius 

ir jūsų kovą už mūsų gyve-' 
nimo sąlygų pagerinimą bei 
mūsų išlaisvinimą, noriu 
bent keliais žodžiais pain
formuoti jus apie tuos klau
simus, kurie šiandien yra 
ypač aktualūs ne tik Šiau
lių, bet ir visų Lietuvos ka
lėjimų politiniams kali
niams.

Tur • būt, jūs skaitėte 
prieškalėdinę perreformuo
tosios Mirono vyriausybės 
deklaraciją. Teisingumo sri
ty naujoji vyriausybė tarp 
kitko sutvarkysianti kalėji
mus, kad jie būtų tikra 
auklėjimo įstaiga, o iš ša
lies teikiama kaliniams pa
rama, kad būtų naudinga 
jiems patiems ir visuome
nei. Pirmuosius to “sutvar
kymo” mėginimus mes jau 
pajutom ir negalim jų ki
taip pavadinti, kaip nauja 
teroro banga, nukreipta 
prieš mus.

Teisingumo Ministerijos 
nutarimu kalėjimų viršinin
kams duota teisė neleisti 
kaliniams susirašinėti pri
pažintomis mažumų kalbo
mis, o taip pat kalėjiman 
neįleisti mažumų kalba iš
einančių laikraščių. Šiaulių 
s.d.k. viršininkas nuo sausio 
16 d. tą savo teisę praktiš
kai panaudojo žydų ir vo
kiečių kalbos atžvilgiu: už
draudė ta kalba susirašinė
ti su giminėmis ir gauti 
laikraščius.

Šią represinę valdžios 
priemonę pirmoj eilėj paju
to žydai politkaliniai ir jų 
giminės. Net būtų galima 
tą administracijos žingsnį 
laikyti vien kaipo antisemi
tizmo pasireiškimą, jei ne
būtų reiškinių, bylojančių, 
jog čia yra tikra pradžia 
visiško spaudos uždraudimo 
kalėjimuose. Ši mintis, kaip 
ir noras uždrausti * medžia
ginę paramą, mums teikia
mą giminių ir bičiulių, 
esančių laisvėje, Teisingu
mo Ministerijos Rūmuose 
yra puoselėjama kelinti 
metai. Pernai jau mums net 
buvo uždrausta užsiprenu
meruoti bet kokį laikraštį 
antram pusmečiui, o kai ku
riems draugams buvo be
pradedą neįleisti iš laisvės 
atvežamo maisto davinį, bet 
reagavus į tai mūsų gimi
nėms ir bičiuliams buvo pa
likta senoji tvarka. Tačiau 
nuo savo užmačių valdan
tieji sluoksniai neatsisakė 
ir, matyt, savo planus pra
deda vykdyti palaipsniui. 
Galime būt pastatyti prieš 
įvykusį faktą, panašiai kaip 
su žydų laikraščiais: prenu
meruoti kol kas nedraudžia, 
bet kurią nors dieną gali 
pranešti, kad jokių laikraš
čių į kalėjimą neįleidžiama, 
skųstis draudžiama ir t.t.* 
Tas pat gali ištikti ir su 
maisto parama. Ir ar tik 
ne dėl tų ketinimų spaudos 
srity kalėjimo administraci
ja šiemet kaliniams neužsa
kė nei vieno egzemplioriaus 
“Ūkininko Patarėjo”, kurio 
ankstyvesniaisiais m e tais 
užsakydavo po kelias de
šimtis egzempliorių. Nenu
ramina čia mūsų nei ta ap
linkybė, kad paskutiniais 
Teisingumo Minis terijos 
nutarimais lietuvių kalbos 
laikraščiai dar neuždrau

džiami. Jeigu jau ta linkme 
pasinešta eiti, tai parinkus 
sau patogesnį momentą pa
daryti naują nutarimą ne
sunku.

Ak ir taip negausią spau
dą gauname: ne visus Lie
tuvoj išeinančius laikraš
čius įleidžia, ** nekalbant 
apie užsieninių ar Ameri
kos lietuvių laikraščius, ku
rių neįleidžia nei vieno. 
Betgi jei ir tuos pačius už
draustų, mūsų nelaisvė dar 
pasunkėtų. Laikraščių klau
simas mums yra labai opus, 
jis mus jaudina kaip ir ki
tos Teisingumo Ministerijos 
užmačios kalėjimų “sutvar
kymo” srity, nes jų visų 
tikslas vienas: palaužti mus 
fiziškai ir morališkai, dar 
labiau mus terorizuoti.

/

Ne vieną žiaurų teroro 
planą, nukreiptą prieš mus, 
tautininkai neįgyvendino 
tik todėl, kad jie pabijojo 
liaudies opinijos, liaudies 
pasipriešinimo. Paskutiniai
siais metais daryti dides
nius puolimus prieš mus, 
įvesti Lietuvos kalėjimuose 
hitlerišką režimą tautinin
kams ypač trukdė ir tebe
trukdo jūsų Amerikos lie
tuvių, ir visos mūsų krašto 
liaudies varoma kampanija 
už mūsų išlaisvinimą. Apie 
tai taipgi noriu kelis žo
džius paminėti. Mat, yra 
gandų, kad Mirono vyriau
sybė ruošianti kažką pana
šaus į amnestiją. Kai ku
rie laikraščiai net rašė, kad 
amnestija būsianti duota su 
sąlyga, jei politinis kalinys 
duos tam tikrą pasižadėji
mą. Gal čia išviso tėra tik 
gandai, gal tautininkai, 
orientuodamiesi į tolimes
nes nuolaidas Hitleriui, net 
ligi Lietuvos vasalizacijos 
imtinai, pasiryžę ir toliau 
varyti teroro politiką šalies 
viduj prieš nuosekliausius 
kovotojus už Lietuvos ne
priklausomybę — pažan
giuosius liaudies elementus, 
betgi neprošalį bus pabrėž
ti, kad politiniai kaliniai 
neis į kompromisus su savo 
sąžine. Jeigu amnestijos są
lyga mus verstų į tokį kom
promisą, tada mums taip 
parengta amnestija atpul- 
tų. Neabejojame, kad tokie 
tautininkų manevrai neiš
spręstų to klausimo: kova 
už politkalinių išlaisvinimą 
vyktų toliau. O mūsų vilties 
į gražesnę savo šalies atei
tį, mūsų pasiryžimo tos 
ateities siekti nepakirs jo
kios teroro priemonės. Tau
tininkai mus laiką kalėji
muose, o laisvai leidžią 
veikti Lietuvos nepriklau
somybės duobkasiams —na- 
zių agentams, nėra visa lie
tuvių tauta, visa liaudis.

Šiaipjau gyvename po se
novei; maž daug tas pats 
kalinių skaičius ir sąstatas, 
kuris buvo vasarą. Tik va
sarą buvome laikomi ketu
riose kamerose, o žiemą vi
sus sugrūdo į tris kameras. 
56 kameroj, kur yra 14 gu
limų vietų, laikoma 18 po
litkalinių, o kitose dviejose 
kamerose daugiau kaip po 
20. Keletas sėdi vienutėse. 
Dabar vienam žmogui ka
meroj išeina 2-3 kv. mtr. 
grindų ploto, įskaitant ir tą 
vietą, kurią užima narai, 
stalai ir t.t.

Be Lietuvos nepriklauso

mybės klausimo, reformų 
ir kitų klausimų, mūsų dė
mesį kausto įvykiai aplink 
Viduržemio jūrą: herojiška, 
bet žiauriai naikinama is
panų tauta, nauji agreso
rių planai. Mes tvirtai tiki
me, kad naujųjų laikų bar
barizmas bus pagaliau pa
žangiųjų liaudžių sutramdy
tas. Tačiau plačiau apie 
šias mūsų nuotaikas, o taip
gi apie kitus, “smulkesnius” 
mūsų vargus ir rūpesčius, 
—pasimatymų suvaržymą, 
maistą, gydymą ir kit. — 
kurie, atrodo, ryšium su 
vykdomomis r e f ormomis 
pradeda didėti, pasisteng
siu parašyti kitą kartą.

Širdingiausi linkėjimai 
visiems mūsų tautiečiams 
Amerikoj — visiems mūsų 
bičiuliams I

Politkalinys J. Klevas.
Šiaulių sunkiųjų darbų 

kalėjimas, 1939 m. sausio 
mėn.

P. S. Kiti laikraščiai pra
šomi persispaudinti.

J. K.

*Kauno kalėjime jau ir lietuviškus 
laikraščius daug sunkiau gauti, negu 
pernai.—-J. K.

*’!'Nejleidžia “Kultūros” ir “Lais
vosios Minties.”—J. K.

Bayonne, N. J.
Lietuvos Nepriklausomybes 

Paminėjimas

Vasario 19 ir pas mus atsi
buvo paminėjimas 21-nų me
tų Lietuvos nepriklausomybės 
sukakties. Vakarą atidarė 
Šedvidis, pirmininkavo J. Ka
lanta. Programa buvo įvairi, 
kaip tai, deklamacijos, dai
nos, šokiai ir kitkas, kurią at
liko čiagimiai vaikučiai ir 
vien tik lietuviškai, kas darė 
gerą įspūdį.

Kalbėtojas buvo tik vienas 
kun. Balkūnas iš Maspetho. 
Jis nupiešė, kaip Lietuva nu
kentėjo karo metu, kaip Lie
tuva tapo laisva ir kaip jai 
begyvuojant Lenkija padarė 
žaizdą. Tai dar neužgijus, 
atsirado kita žaizda, tai Klai
pėda, kuri Lietuvą ėda, kaip 
vėžys.

Trumpai nupiešė iš istorijos, 
kaip 700 metų atgal, kur da
bar Karaliaučius ir Insrutis 
ir Klaipėda, ten buvo tikra 
Lietuva. Bet atsirado kryžiuo
čiau, t. y., vokiečiai, kurie lie
tuvius stūmė vis tolyn iki
Klaipėdai, o 14-tam šimtme
ty! Vytautas Didysis susitaikė 
su kryžiuočiais, užleisdamas 
jiems tas vietas, t. y., Kara
liaučių ir Insrutį. Veikiau
siai turėjo mintyj visą Prūsų 
Lietuvą, tik neminėjo. Ir ko
kius nustatė rubežius, tie pa
tys rubežiai pasiliko iki šių 
dienų.

Toliau palietė Europos po
litiką, tvirtino, kad Hitleris 
Klaipėdos neims! Jis, girdi, 
gailisi, kad paėmė Sudetus 
nuo čechoslovakijos. Nors ten 
ir yra žalios medžiagos—ge
ležies, anglies, bet jis turi 
virš 3 milionų burnų maitint. 
Tai jam būtų tas pats ir su 
Klaipėda.

Sakė, dabar tokia Europos 
padėtis, kad rytoj galį Stali
nas su Hitleriu bučiuotis. Bet 
nesakė, kad Smetona su Mos- 
cickiu irgi gali bučiuotis.

Abelnai paėmus, jo kalba 
buvo aiški, suprantama ir ge
riau į dalyką, nors kai kurie 
išvedžiojimai visai ,klaidingi.

Publikoje buvo daug dau
giau moterų, negu vyrų. O 
jeigu toks paminėjimas būtų 
buvęs surengtas bendrai visų 
Bayonnės lietuvių, tai būtų 
daug daugiau žmonių buvę ir 
pasekmės būtų buvę geresnės.

Klausęs.

Kūdikiai, kurių motina, J. Cusack (iš Brooklyno) 
buvo priversta užpulti subvės stoti, kad gavus 

pinigų juos maitinti.

Kaip Jaučiama UMWA 
Logeryj ?

Besi koncentru o j ant baro
nams gelbėti industriją, pasi-' 
rodė daug įvairių planų, kaip | 
iš gubernatoriaus, taip ii’ iš 
operatorių pusių. Tie planai, j 
daugelyj atsitikimų, taikomi i , 
UMWA sąmatas. Nors gu- ■ 
bernatorius pareiškė, kad jo-1 
kiu būdu nesutiksiąs, kad 
mainierių algos būtų muša
mos, bet tas pareiškimas, tai 
gražiakalbystė g u b e r n a to
toriaus. Operatoriai pilna 
burna šaukia, kad mainieriai 
gauna perdideles algas. O 
jie tą aiškiai supranta, kad 
algų numušimas yra vieninte
lė, lengviausiai gaunama gy
duolė. Suprantama, šion link- 
men operatoriai labiausiai 
briausis. Tokiu būdu UMWA 
vadams prisieina gerai pagal
voti, ar teikti tokių koncesi
jų daugiau, kadangi pirmiau

Anglies
BARONAI UBAGAUJA

Kadangi ateinančią vasarą 
įvyksta Pasaulinė Paroda 
New Yorke, tai kietosios an
glies baronai mato puikią 
progą ten išgarsinti savo pro
duktą. Išstatyti ten bile ką 
lūšnoja, suprantama, daug, o 
baronai godūs ir savo “mi- 
zefno” iždo nenori liesti. Tai
gi, kad parodon anglį išsta
tyti ir tuo pačiu sykiu netu
rėti išlaidų, jie sumanė an
glių rajonuose pasiubagauti, 
pasiprašyti mainierių ir visos 
geros publikos aukų. Atsi
kreipta pirmiausiai į UMWA 
ir į kitas įvairias organizaci
jas, kaip darbininkų, taip ir 
vertelgų bei miestų tarybas. 
UMWA centralinės įstaigos iš 
savo iždų neskyrė nieko, bet 
su mielu noru teikėsi para
ginti mainierius skirti galimas 
sumas iš lokalu iždu ir auko
ti pavieniai.

Baronams sekasi: Scrantono 
apylinkė jau sukėlė savo kvo
tą, $18,000; kitos apylinkės 
nepasiduoda ir savo kvotas, 
matyt, sukels. Kad aukos 
gausiai plauktų, paskelbta 
puikus obalsis: “Kas duos 
dolerį, tas prisidės prie an
thracite ‘būstinimo,’ o tas 
savo keliu duos gerbūvį, kaip 
mainieriams, taip visoms mai
nų apylinkėms.”

Tai taip lengvai baronai ir 
sukels $200,000 sumą, kuri 
pilnai padengs anglies išsta
tymą parodoj.

Rengiasi Gydyti Industriją

Jeigu tikėti įvairiems pa
davimams, tai kietosios an
glies industrija yra ligočiau- 
sia visoj Amerikoj. Sergant 
jai tokia chroniška liga, gvol- 
tu rėkia jos baronai (supran
tama, dūsauja ir mainieriai). 
Šaukiasi jie prie geradarių, 
kad kas išgydytų. Bet keis
čiausia yra tas, kad jie patys 
nei skatiku nenori prisidėti 
prie gydymo. UMWA pasi
gailėjo jos ir suteikė pirmą 
pagelbą mainierių lėšomis. 
Unija manė, kad tai labai 
daug gelbėjo. Bet tai apsirik
ta, nes baronai tvirtina ir tą 
pačią giesmę gieda, kad vis 
dar pavojingai tebeserga. Su
prantama, UMWA negalėjo 
visai save pasiaukoti ir su
šerti tam sergančiam smakui.

Kelis sykius bandė gydyti 
ex-gubernatorius Earle, bet jo 
vaistus baronai atmetė. Taip 
ir merdėjo “stovėdama,” kaip 
jie sako. Baronai laukė, kad 
atsiras kitas koks geradarys, 
kaip UMWA, ir keno norsk lė
šomis duos geriausius vaistus, 
kad ši industrija tuojau pra
dės šokinėti, kaip treigė ku
melaitė. Ir jie sulaukė, štai 
politinėje arenoje pasirodė 
Plymouth “braker boy,” 
James, norintis gubernato
riaus vietos ir prisiekiantis iš
gydyti mainų industriją.

Dulkės
James dabar Pennsylvania i 
valstijos gubernatorium ir ba
ronai atsiduso lengviau. 
James republikonas ir jų 
žmogus. Baronai jau dabar 
susikoncentravo ir, lyg že
maitišką kadrilių šokdami, 
važinėja New Yorkan, Ilar- 
risburgan, Philadelphijon ir 
atgal konferuodami, kokius 
čia geriausius vaistus išgauti 
dėl savo industrijos. Kol kas 
gubernatorius operacijos ne
sirengia daryti. Savo suprati
mu, jis^tūoda baronams valią 
savo iTamus sutvarkyti pa
tiems; prižadėdamas gauti 
pagelbos iš UMWA tame 
darbe. Bet jeigu baronai ne
įstengs patys susitvarkyti, tai 
jis raistinę tvarką supančiuo- 
siąs valstijos įstatymais.

Kaip matome, James beveik 
nukalbėjo, kaip buvęs Earle. 
Bet atsimenant jo prižadus 
rinkimų kampanijos laiku dėl 
baronų, aišku, čia tik diplo
matiškas manevras. Kiek lie
čia klausimas geriausių vaistų 
naudingumo, tai baronai dali
nasi į dvi grupes. Mažesniųjų 
kompanijų atstovai sutinka, 
kad būtų išleista reguliavimo 
įstatymai industrijai, bet di
džiųjų kompanijų atstovai 
tam priešingi. Jie jokiu būdu 
nepakęsią jokio suvaržymo 
įstatymiškai, žinoma, didieji 
bus laimėtojais.

Konferencijos seks konfe
rencijas su gubernatorium ir 
tarp savęs bei sudėtinės, tri
lypės — gubernatoriaus, ba
ronų ir UMWA, kol indus- 
trija liks “išgydyta.” Dabar kovo 13 d., 
yra pradžia ir tik tokia. Dzervį.

pas
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jau gerokai duota. Jeigu teik
ti, tai ką mainieriai pasakys?

Šiomis dienomis UMWA 
sekretorius-iždininkas Kenne
dy išleido abejotiną pareiški
mą. Pareiškime kalbama, kad 
unija giliai svarstys kiekvie
ną jai pasiūlymą per guber
natorių ir operatorius. Taipgi 
sakoma, kad unija, kaip įma
nydama, kooperuos visuose 
klausimuose.

Iš šalies žiūrint, matyt, kad 
angliakasių algoms gręsia 
rimtas pavojus.

Požeminis.

Plymouth, Pa.
Iš ALDLD 97-tos Kuopos 

Susirinkimo

ALDLD 97-ta kuopa laikė 
savo metinį susirinkimą vasa
rio 13 d., pas draugą R. Dze- 
rvį, 418 Palmei* St., Plymouth.

Iš raportų pasirodė, kad 
kuopa turi tik 8 narius, kaip 
ir praeitais metais. Ižde turi 
$2.54.

Visi dalyvavę nariai prisi
žadėjo stengtis gauti naujų 
narių į kuopą.

Nutarta surengt parengimū- 
lį pas draugus Krutulius, ko
vo 19 d. Taipgi nutarta rengt 
pikniką birželio 4 d.

Komisija raportavo, kad 
yra surengta prakalbos drau
gui V. Zablackui ant 1 d. ko
vo, ir atsinešė plakatus, ku
riuos draugai pasiėmė išda
lint.

Nutarta užsimokėt į ap
skritį už 1938 metus.

Valdyboj pasiliko visi, kurie 
buvo praeitais metais.

Sekantis susirinkimas įvyks

Newark N. J.
Nepaprastai Žavėjantis 

Koncertas

Vasario 12 d. North Ame
rican Committee t o Aid 
Spanish Democracy turėjo 
nepaprastai puikų koncertą 
žydų didžiojoj svetainėj, ku
rią gavo veltui.

Koncerte dalyvavo 5 dideli 
į chorai: 2 žydų, vokiečių, ru- 
Isų ir lietuvių Sietynas; JWO 
i simfonijos orkestrą, čechoslo- 
jvakų 8 poros šokėjų, ir Is- 
panijos šokėjos.

Koncertas susidėjo iš 10 
ižavėjančių kavalkų. Pirmi- 
ininkavo ir aukų atsišaukė 
| gelbėt Ispani jos demokratijai 
kun. L. Hamilton Garmer, 

■ šios organizacijos preziden- 
i tas. Aukų surinko į trumpą 
laiką per $300.

Mūsų sietyniečiai netik gra
žiai pasirodė dalyvaudami 
šiame koncerte, sudainuodami 
3 skambias daineles, vado
vaujant gabiai muzikei d. 
Šaknaitei, o pianu lydint 
Mildred Jamison, bet ir au
kų sudėjo savo tarpe $5 ir 
pridavė ant estrados, kaipo 
nuo Lithuanian Singing So
ciety. Tai buvo gražus kul- 
tūrišk as pasi žy m ė j i m as.

Kaipo tokiam dideliam kon
certe, turėjo dalyvauti visi na
riai, tačiaus dalyvavo tik apie 
pusė.

Kaip minėjau, koncertas 
susidėjo iš 10 punktų ir visi 
žavėto žavėjo klausytojus, ku
rių buvo pilna didžioji svetai
nė. Toki dideli chorai, tarp 
50 ir 100 dainininkų, aišku, 
galėjo žavėt ir buvo ko klau
sytis. Arba paimkim didžiulę 
simfonijos orkestrą, vadovau
jant tokiam gabiam vedėjui, 
kaip Krainis, ir griežiant 50 
asmenų ant įvairiausių instru
mentų klasikinius kūrinius. 
Norisi ^klausytis ir klausytis!

Gi klasikiniai šokiai, ypa
tingai čechoslovakų jaunimo 
astuonios poros. Tai tik, sa
kau, ir mokėjimas ir meno iš
raiška. Jie šoko apie 20 mi
liutų laiko vienu pradėjimu. 
Ak, kad mes lietuviai turė
tume tokių grupių šokėjų! 
Tai nepaprastai žavėjantis 
meno reiškinys.

Daugiau panašių koncertų!
Buvęs.

Draugijų Komisijos žino
kite, jog “Laisvės” spaustu
vė geriausia padaro viso
kius spaudos darbus. Taip
gi daro vertimus iš anglų

draugą R. kalbos į lietuvių ir iš lietu- 
Sekr. vių į anglų.
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(Pabaiga)
“Taip ilgai, kol tarp mūsų pasilaikys alginė vergi

ja,” atsakė Schliemanas, “nepaisant, kokiu darbas būtų 
bjauriu ir pažeminančiu, vis bus lengva rasti žmonių, 
kurie tą atliks, bet kai tik darbas išsiliuosuos, tada at
lyginimas už tokį darbą pradės kilti aukštyn. Ir tokiu 
būdu viena paskui kitą senos, ankštos, nesanitariškos 
darbavietės taps nugriautos—pigiau atsieis naujas pa
statyti, negu jasias pertaisinėti; tokiu būdu ir ant laivų 
taps įtaisytos mašinos pečių kūrimui ir jū iškrėtimui, o 
pavojingi amatai taps padaryti saugesniais, arba gal 
bus jų vietoj išrasti kitokį išdirbiniai. Ir lyginai tuomi 
pat laiku, kai mūsų Pramonės Respublikos valstiečiai 
prasitobulins, metai po metų kainos iš skerdyklų išlei
džiamų išdirbinių kils aukštyn, kol pagaliau tie, kurie 
norės valgyti mėsą, turės patys ir pasiskersti gyvulius— 
o taip dalykams virtus, kaip ilgai tas įprotis galės užsi
laikyti, kaip jums rodosi? Jeigu pereisime prie kito žy
maus dalyko—viena iš paprastųjų kapitalizmo dėmių, tai 
politinis sugedimas, o kaipo viena jo pasekmių, miestų 
valdymui esant rankose kvailų ir niekšiškų politikierių, 
ligos, kurias lengvai būtų galima prašalinti, užmuša 

spusę gyventojų. O kad mokslui net ir būtų leista ban
dyti, jis mažai ką galėtų atlikti, kadangi didesnė žmo
niškųjų tvarinių dalis visai dar nėra žmoniškaisiais tva
riniais, bet vien tik mašinomis darymui turtų kitiems. 
Jie susigrūdę nevaliuose namuose, nyksta ir genda nuo 
skurdo, ir nuo sąlygų jų gyvenimo jie greičiau paliegsta, 
negu viso pasaulio daktarai spėtų juos išgydyti; žino
ma, jie ir esti lizdu, iš kurio užsikrečia ir užsinuodija

;cRaistas” 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.
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mūsų visų gyvastys ir per tai negalima laimingai gyven
ti. Dėl tos priežasties aš visai rimtai sakyčiau, kad visi 
vaistininkų ir chirurgų išradimai, kokius jiems mokslas 
gelbės ateityje padaryti, neturės tiek išnašumo, kiek 
suvartojimas pažinties, kokią mes dabar turime, kada 
šio pasaulio apleistieji įgys savo teisę žmonišką gyveni
mą turėti.”

Čia daktaras vėl nutilo. Jurgis patėmijo, kad dailioji 
mergina, kuri sėdėjo ties stalo viduriu, klausė išrodyda- 
ma, kaip ir jis, kai pirmu kartu susipažino su socializmu, 
Jurgis labai norėjo su jaja pakalbėti; jam rodėsi, kad 
jinai jį būtų supratusi. Vėliau vakare, kada jų būrelis 
išsiskirstė, jis išgirdo, kaip ponia Fisherienė pasakė jai 
tykiu balsu: “Norėčiau žinoti, ar p. Maynardas vis rūši
nės tokius pat dalykus apie socializmą?” ką girdėdama, 
ji atsakė: “Nežinau, bet jeigu jis rašinės, tai žinosime, 
kad jis niekšas!”

* * ❖
Po to atėjo rinkimų diena. Užsibaigus politinei agi

tacijai, visa šalis rodėsi apsistojusi ir kvapą sulaikiusi, 
laukė išeigos. Jurgis ir kiti dirbusieji Hinds’o kotelyje, 
vos spėję užbaigti savo pietus, kaip visi nusiskubino į 
didelę salę, kurią partija buvo nusamdžiusi tam vakarui.

Ten jie jau rado minias žmonių, laukiančių ir te
legrafo prietaisas jau buvo pradėjęs taksėti prisiunčia
mas žinias. Kada galutinai tapo suskaičiuota, pasirodė 
socialistinių balsų daugiau, kaip keturi šimtai tūkstančių 
—taigi priaugo beveik trys šimtai penkios dešimtys 
nuošimčių į ketverius metus. Tas labai puikiai iš
rodė. Žinias partija gaudavo iš kuopų, ir, žinoma, kuo
pos iš tų vietų, kur labiausiai nusisekė, skubinosi veikiai 
apie tai pranešt. Taigi tą vakarą salėje kiekvienas tikė
jo, kad balsai pasieks šešis, septynis arba net ir aštuo
nis šimtus tūkstančių. Taip netikėtai pasididino balsai 
Chicagoje ir visoje Illinois valstijoje: mieste buvo gauta 
6,700 balsų 1900 metais, o dabar 47,000; valstijoje gi 
buvo 9,600, o dabar 69,000! Vakarui besitęsiant, ir miniai 
besididinant susirinkime buvo regykla, kurią vertėjo pa
matyti. Perskaitydavo žinią ir žmonės pradėdavo taip 
šūkauti, kad rodėsi užkims; kas nors, užsikarščiavęs, 
prakalbėdavo ir po to prasidėdavo vėl šūkavimai; nu
tildavo kiek, tai ir daugiau žinių ateidavo. Ateidavo ži
nios nuo sekretorių artimose valstijose, pranešančios,

kiek pas juos laimėta; balsai Indianos valstijoje nuo 
2,300 pakilo iki 12,000; Wisconsine nuo 7,000 iki 28,000; 
Ohio valstijoje nuo 1,000 iki 36,000! Entuziastiškieji in- 
dividualai atsiųsdavo telegramas iš mažesnių miestelių, 
kur balsų netikėtai priaugo paskutiniais metais: Bene
dict, Kansaso valstijoje, nuo 26 iki 260; Henderson, 
Kentuckyje,—nuo 19 iki 111; Holland, Michigane,—nuo 
14 iki 208; Cleo, Oklahomoje,—nuo 0 iki 104; Martin’s 
Ferry, Ohio,—nuo 0 iki 296—ir daugelis kitų tokios pat 
rūšies. Tokių miestų buvo šimtai. Vyrai, kurie nuo pasto
lio skaitė prisiųstas žinias, buvo seni agitatoriai, lankęsi 
tose vietose, pagelbėję daugiau balsų gauti ir paaiškin
davo nekurias apystovas: Quincy, Illinois, nuo 189 iki 
831—tai tenai miesto majoras suareštavo socialistų kal
bėtoją! Crawford apskrity, Kansaso valstijoje,—nuo 285 
iki 1975—tenai buveinė savaitraščio “Appeal to Reas
on!” Battle Creek, Michigan,—nuo 4261 iki 10,184—tai 
darbininkų atsakymas Piliečių Sąjungos Judėjimui!

Pradėjo ateiti oficialės žinios iš įvairių miesto, 
ward’u (dalių). Vis tiek, ar tai buvo dalis miesto, kur 
vien dirbtuvės randasi, ar toji dalis, kur tiktai šilkinėse 
pančiakose žmonės vaikščioja—jokio skirtumo nedarė ir 
visur buvo matyti balsų priaugimas; bet vienas dalykas, 
kuris labiausiai partijos vadovus nustebino, tai buvo 
milžiniškas pasididinimas balsų stokjarduose. Packing- 
townas užėmė tris miesto wardus ir 1903 pavasarį tenai 
buvo penki šimtai balsų, o tų pačių metų rudenį jau 
buvo šešiolika šimtų. Dabar, praėjus tiktai vieniems 
metams, buvo šešiasdešimts trys šimtai—o demokratų 
partijos balsų tiktai aštuoniasdešimts aštuoni šimtai! 
Buvo keletas wardų, kuriuose demokratai gavo mažiau 
balsų, o dviejuose apskričiuose pasisekė išrinkti narius 
valstijos įstatymdavystės. Tokiu būdu Chicago stovėjo 
priešakyje judėjimo visoj šalyje; ji suteikė partijai nau
ją pavyzdį, ji parodė darbo žmonėms kelią!

Taip sakė kalbėtojas nuo pastolio ir du tūkstančiu 
akių buvo įsmeigtų į jį ir du tūkstančiu balsų sveikino 
kiekvieną jo sakinį. Kalbėtojas buvo perdėtiniu miesto 
įstaigoje biuro gelbėjimui pavargėlių ir jį pasibjaurėji
mas apėmė, matant tokį skurdą ir tokias suktybes. Jis 
buvo jaunas; liesas, bet pilnas karščio; rodėsi, kad jis 
rankos mostelėjimu minią paveikia, o Jurgiui jis išrodė 
tikrąja revoliucijos dvasia. “Organizuokitės! Organizuo- 
kitės! Organizuokitės!” šaukė jisai. Jis bijojosi, maty
damas tokį milžinišką balsų priaugimą, kokio partija 
visai nesitikėjo ir neužsipelnė. “Šitie žmonės ne socialis-| 
tai!” šaukė jisai. “Rinkimai praeis, ir sujudimas išnyks 
ir žmonės užmirš viską apie tai, o jeigu ir jūs užmiršite 
apie tai ir prisėdę ilsėsitės nesiirdami, mes nustosime 
šituos balsus, kuriuos šiandien gavome, ir mūsų priešai 
išjuoks mus su panieka! Jūsų darbas prižadėti—dabar 
pačiame pergalės užsidegime, su j ieškoti tuosius vyrus, 
kurie balsavo už mus, atsigabenti juosius į mūsų susi
rinkimus, suorganizuoti juos ir sulieti su mumis! Ve
dant rinkiminę agitaciją mes ne visados taip lengvai tu
rėsime, kaip dabar, šią naktį visoj šalyje senųjų partijų 
politikieriai tėmija šituos balsavimus, kad žinoti, kaip 
jiems irtis ir niekur taip greit ir gudriai nesistengs sau 
apystovas išnaudoti, kaip šiame mieste. Penkiasdešimts 
tūkstančių socialistų balsų Chicagoje privers demokratų 
partiją pavasario rinkimams atėjus pastatyti reikalavi
mą, kad miestas turi mieste esančius dalykus valdyti! 
Su tuomi jie dar kartą prigaus balsuotojus ir visi jų 
sukčiai ir plėšikai bus sukimšti į valdvietes! Bet ką jie 
nedarytų, kad įsigauti į vietas, yra vienas dalykas, ku
rio jie nepadarys, o tai bus dalykas, dėl kurio jie tapo 
išrinkti! Jie neparūpins mūsų žmonėms, kad miestas 
valdytų daugelį svarbių įstaigų—tas nėra jų siekiu, jie 
nei nemėgins tą įvykdinti; viskas, ką jie padarys, tai 
suteiks mūsų partijai Chicagoje didžiausią progą, kokią 
socializmas kada nors Amerikoje turėjo!*) Iš to išeis 
tas, kad apgavikiški reformatoriai išstatys save ant juo
ko ir patys save pasmerks visų akyse; radikalei demo
kratijai neliks nei vieno melo, su kuriuomi galėtų pri
sidengti savo nuogumą! O tada prasidės judėjimas, ku
rio niekas negalės sulaikyti. Pakilo banga, kurios nie
kas nepajėgs nukreipti, kol ji neužlies visko stovinčio 
kelyje. Niekas neįstengs sulaikyti—o tai bus besirinki- 
mas skriaudžiamųjų Chicagos darbo žmonių po mūsų 
vėluku! Ir mes suorganizuosime juos, mes išlavinsime 
juos, mes vesime juos prie pergalės! Mes pergalėsime 
priešininkus, mes nušluosime juos—ir Chicaga bus mū
sų ! Chicaga bus mūsų! CHICAGA BUS MŪSŲ!”

*) Autorius sako tiesą: socialistai turėjo didelių progų išauginti savo 
partiją į milžinišką. Deja, dešiniųjų lyderių vadovybė lą partiją šiandien 
privedė beveik prie griuvėsių.—Liet. Vertimo Redakcija.

Senato Komisija Užgiria 
Daugiau Lėktuvų Amerikai

Washington. —Jungtinių 
Valstijų kongreso atstovų 
rūmas praeitą savaitę nu
tarė, kad šios šalies kari
nis oro laivynas gali būt 
padidintas iki 5,500 nau
joviškų lėktuvų. Bet se
natorių kariniu reikalu ko
misija dabar vienbalsiai

siūlo padidint Amerikos or- 
laivyną iki 6,000 pirmos rū
šies lėktuvų, tai būtų ant
ra tiek, kaip dabar jų turi 
Jungtinių Valstijų armija 
ir laivynas.

Senatinė komisija sykiu 
užgyrė išleist dar $358,000,- 
000 greitiem apsigynimo 
reikalam; o iš tos sumos 
$170,000,000 būsią pavarto
ta vien kariniam oro laivy
nui.

Lietuvos Nepriklausomybes 
Paminėjimas pas Mus

Vasario 16 d. Great Necko 
organizacijų veikimo komite
tas surengė masines prakal
bas paminėjimui Lietuvos Ne
priklausomybės 21 metų su
kakties.

Kalbėtojai buvo du, J. Ga- 
siūnas ir K. Petrikienė. žmo
nių prisirinko t pilna Kasmo- 
čiu svetainė.

Pirmuoju kalbėtoju buvo 
drg. Gasiūnas, kuris kalbėjo 
apie tai, kaip ir kas daugiau
siai kovojo ir žuvo už atga
vima laisvės Lietuvai. Kalbė
tojas Įrodinėjo faktais, liudi
jančiais*. kad 1904-5 metų ru
sų revoliucijoj ir Lietuvos 
liaudies revoliucionierių daug 
žuvo caro tironijos naguose. 
Bet buvo nuo tada jau lais
vės atgauta šiek-tiek iki di
džiosios rusų revoliucijos. Ru
sijos bolševikų revoliucijos 
dėka, Lietuva atgavo nepri
klausomybę. Taipgi priminė 
apie dabartinę nedemokratiš
ką Lietuvos valdžią, kuri turi 
pavergus ir baisiai skriaudžia 
Lietuvos laud Į.

Pertraukoj Pirmyn Choras 
sudainavo keletą dainų.

Antra kalbėtoja buvo K. 
Petrikienė. Noriu priminti, 
kad Petrikienės kalbos dauge
lis laukėme, nes ji čia koks 
18 metų kaip buvo kalbėjus. 
Kaip ir pirmiaus, čia ji pa
sakė gerą prakalbą. Kadangi 
ji tik keli metai atgal lankė
si Lietuvoj, tai tikrais fak
tais piešė apie Lietuvos poni
ją ir valstiečių gyvenimą.

Tarp prakalbų buvo rinkta 
aukos dėl lėšų padengimo.

Aukavo: E. Gružinskienė 
ir O. Klimienė po 50c; U. Ba
ranauskienė 35c; P. Jonužis 
30c; po 25c: J. Kupčinskas, 
F. Griškevičia, P. Paliokas, 
Alekna, J. Smaidžiūnas, A. 
Kasmočius, T. Kasmočienė, 
Simokaitis, Marson, Kupčins
kienė, Žilinskas ir F. Klas
to n.

Viso su smulkiais surinkta 
$7.33.

Varde organizacijų, už au
kas tariame ačiū.

F. Klaston.

Komunistai Turi Teisę Turėti 
Savišalpos Organizaciją 
Massachusetts Valstijoj!
Komunistai turėjo šioj 

valstijoj savo susišelpimo or
ganizaciją, vardu Internation
al Workers’ Order, Inc. Pasi
baigus leidimui, apdraudos 
komisionierius atsisakė pa
naujinti. Dalykas pasiekė 
valstijos teismą. Teisėjas, 
peržiūrėjęs skundą, pasakė:

“Komunistai turi tokias 
pat teises turėt apdraudos 
organizacijas, kaip tu ir aš.”

Tai smagi žinia mūsų drau
gams! Teisėjas James J. Ro
nan tiems reakcionieriams jau 
pereitą metą tai pastebėjo, 
kad komunistai yra lygūs pi
liečiai su visais kitais.

—o—
Reikalauja So. Bostone 

Plebiscito
Aliejaus kompanija nori 

; perleisti So. Bostone plebisci
tą, kad ji galėtų statyti alie

jaus šulini (rezervuarą).
Kaip sau nenorit, o dabar 

So. Bostonas išrodo į aliejaus 
ūkį !

—o—
Porą Metų Padirbėję, 

Galim Pasidžiaugti
Vasario 17 d. Amerikos 

Lietuvių Bendras Frontas Lie
tuvių Salėj turėjo prakalbas 
paminėjimui dvidešimt vienų 
metų Lietuvos nepriklausomy
bės.

Nors penktadienis nėra pa
ranki diena prakalbom, vie
nok žmonių prisirinko pilnu
tėlė salė, kad daugiau nei ne
galėjo tilpti. Puiku!

Pirmiausia F. J. Bagočius 
supažindino publiką su Lietu
vos etnografine padėtim. Jis 
labai vaizdžiai kilnojo Lietu
vos gaires, tarsi jis pats ap
link Lietuvą vaikščioja ir su 
savim publiką vedžiojasi. Nu
rodė, kad Lietuva su mažom 
pertraukom per amžius buvo 
karo lauke ir tik dėl tos prie
žasties negalėjo sutverti kul
tūros. Kalbėtojas apsistojęs 
Lietuvos rėmuose, labai dai
liai išklasifikavo, kas yra Lie
tuvos sūnūs ir priešai. Nuro

dė, kad tik Lietuvos sermė
gius buvo tikras Lietuvos sū
nus, kuris žygiavo paskui re
voliucinį avangardą.

ši Bagočiaus kalba buvo la
bai turininga, su humoro kas
pinu perpinta.

Pertraukoj porą dainelių 
sudainavo drg. Kubiliūnas, 
akompanuojant E. Žukauskai
tei.

Antras kalbėjo “Keleivio” 
redaktorius S. Michelsonas. 
Jis daugiausia kalbėjo už 
bendrą frontą čia Amerikoj. 
Publika iš jo kalbos puikiai 
suprato, kaip yra svarbu pa
laikyti bendrą frontą. Tik keli 
metai, kaip bendrai veikiame, 
o koki dideli darbą nudirbo
me.
—Mes Lietuvos “prezidentą” 

Smetoną priverčiant klausyti 
mūsų ir mes jį priversime pa
sitraukt iš jo vietos, — sakė 
kalbėtojas.

Nesinori pridėti savo ko
mentarų, bet visgi reikia pa- 

Į sakyti, kad buvo dailus Lie- 
I tuvos nepriklausomybės pa
minėjimas, iš kur kiekvienas 
savo vaidentuvėj išsinešė dai
lų lietuvišką politinį paveiks
lą. Prie to, ta skaitlinga pu
blika, tai mūsų ateities re
zervas,—svarbioj valandoj ji 
paduos mums savo ranką.

—o—
Vasario 19 d. tuo pačiu tiks

lu buvo surengę mitingą So. 
Bostono Lietuvių ' Piliečių 
Draugija. Kalbėjo F. J. Ba
gočius ir muzikalę programą 
išpildė Gabijos Choras, žmo
nių buvo pilna salė.

Apie šias prakalbas galima 
sakyti štai ką : Pas kalbėto
ją šaltesnis ūpas, negu penk
tadienį, nes kalbėjo ta pačia 
tema; choras sudainavo ge
rai. Jaunutis.

Holandija Pilnai Pripažino 
Gen. Franco “Valdžią”
Haga, Holandija. — Ofi

cialiai paskelbta, kad Ho- 
landijos vyriausybė jau pil
nai (de jure) pripažino ge
nerolo Franco “valdžią” Is
panijoj.

Elizabeth, N. J.
Gimsta Mažos Mergaitės
Vasario 18 d. John ir Mary 

Poetinu šeimoje gimė mergai
tė dviejų svarų ir 9 uncijų. 
Mergaitė randasi ligoninėj 
daktarų priežiūroje.

Penki mėnesiai atgal David 
Ramsey šeimoje gimė mer
gaitė vieno svaro ir 11 unci
jų. Taipgi penkius mėnesius 
General Hospital daktarų 
priežiūroje buvo. D a b a r 
randasi pas tėvus ir jau sve
ria šešius svarus ir 11 uncijų. 
Kai gimė, tai buvo menkiau-
sias kūdikis pasaulyje, Taip Į 
daktarai mano. r

—o---
Vasario 19 d. pas draugus 

Viraičius svetainėje įvyko 
“Laisvės” vajaus užbaigtuvės. 
Drg. A. Stripeika laimėjo pir
ma dovana. Tai buvo iš ei
lės net ketvirtas. Jis pasikvie
tė savo talkininkus ir gardžiai 
pavaišino. Svečių buvo gra
žus būrelis, vietinių ir iš kai
myniškų miestų.

Drg. Stripeika paačiavo vi
siems talkininkams už pagel
bėjimą vajaus metu. Susirin
kusieji taipgi sveikino d. Stri
peika, kaipo skleidėją apšvie
tus ir kultūros.

Drg. Stripeika daug pasitar
navo lietuviams užprenume
ruodamas “Laisvę.”

Visi svečiai, pasidalinę ge
romis mintimis, išsiskirstė vė
lai vakare. Ukrinas.

Attica, N. Y., vas. 24. — 
Šį miestuką pakratė žemės 
drebėjimas, bet . nuostolių 
nepadarė. -

NOTARY PUBLIC

660 GRAND STREET

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Tel. Stagg 2-5043

BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
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Nėra valandų sekmadieniais.
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Wilkes-Barre, Pa
plačioje 

pa- 
Sus- 
arti 
me-

Mūsų mieste ir 
apielinkėje buvo didelio 
vojaus nuo potvynio, nes 
quehanna upė jau buvo 
to aukštumo, kaip .1936
tais. Buvo iškilusi 24 pėdas 
iš savo paprasto stovio.
Raudonasis Kryžius įsteigė 5 

greitosios pagelbos stotis ir 
ragino žmones laikytis šaltai, 
neįpult į nusiminimą. Bet 
žmonėse buvo didelis sujudi
mas, prisiminus 1936 metų 
nukentėj imtis, kada daug 
žmonių turėjo persikelt su sa
vo rakandais ant kitų aukštui 
ir daug visai apleido namus.

Nors upė nebuvo išsiliejus 
iš krantų, nes dabar yra pa
būdavote “dikes”, bet žemu
mose skiepai ir gatvės buvo 
užsemtos rynomis, kurios su
vesta iš miesto į upę del nu- 
bėgimo vandens ir kitokiems 
reikalams.

Transportacija- buvo. pusėti
nai sutrukdyta, taipgi orlaivių 
lauke (Wyominge) judėjimas 
buvo sustojęs, kada Susque
hanna taip smarkiai pagrū
mojo. Orlaivinis susisiekimas 
buvo perkeltas į Scrantoną.

šiuom laiku upė pradeda 
nurimti ir spėjama, kad pa
vojus jau praėjo.

Čia labai daug darbininkų 
buvo paleista iš W. P. A. dar
bų, ne tik vyrų, bet ir mote
rų iš siuvimo projektų. Bet 
per didelį Workers Alliance 
organizacijos pasidarbavimą 
ir pačių moterų sykiu, bus su
grąžintos atgal į darbą.

šiuom laiku Hazletono ka
syklų darbininkai veda sėdė
jimo streiką gilumoje po že
me. Streiko priežastis tokia: 
kompanija esanti nesumokė
jus algų mainieriams nuo se
niau. Taipgi yra ir kitokių 
reikalavimų, kurių mainieriai 
niekaip negalėjo išrišt su tais 
išnaudotojais, anglių kompa
nijomis. Tas ir privedė prie 
sėdėjimo streiko.

BRIDGEWATER, MASS

Iš Įvykusių Prakalbų
Sausio 22 d. kalbėjo Dr. 

Repšys, žmonių susirinko vi
dutiniškai. Prakalbos buvo 
žingeidžios. Taipgi buvo klau
simų sveikatos reikalais. Dr. 
Repšys visiems tinkamai atsa
kinėjo.

Prakalbas surengė Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo kuo
pa.

jis ge-

kuriuos 
žmonių

—o—
Kitos prakalbos įvyko va

sario 9 d. Kalbėjo drg. V. 
Zablackas, nesenai sugrįžęs iš 
Ispanijos. Kaipo jaunas vy
ras ir kovotojas, tai 
ras kalbėtojas.

Buvo klausimų, į 
kalbėtojas atsakinėjo,
buvo nedaug. Bet aukų su
rinkome gana gerai, būtent, 
$18.85. Aukavo sekamai:

Po $1: P. Abyšala, J. Kal
velis, K. Peslis, S. Kirstis, ir 
A. Baginskas; po 50c: J. Kuš- 
Jeika, D. Lapeikis, P. Kruko- 
nis, T. Bush, J. Lapeikienė, G. 
Krinčius, ir F. Kaziliūnas; po 
25c: A. Miškinis, P. Balčiū
nas, J. Vaitkus, O. Peslienė, 
Kirslienė, J. Usinas, K. Ta
mulevičius, T. Deksnis, U. 
Abišala, A. Biekša, A. Kas
paras, A. Mažukna, S. Skers- 
tonas, J. Gricius, S. Lankelis, 
V. Navickas, K. Maciulewic, 
A. šorkinienė, ir A. Kan- 
droška. ILD kuopa $5 aukuo- 

visoja iš iždo. Su smulkiais 
pasidarė $18.85.

Aukavusiem rengėjai 
ria širdingą ačiū. Pinigą
riami dėl kovotojų sušelpimo.

Kaimynas.

ta- 
ski-

PRAKALBU MARŠRUTAS DRG. JA 
NAUSKO, “LIAUDIES BALSO” 

ATSTOVO
Maršrutą Rengia Naujosios Anglijos Lietuvių Literatūros 

Draugijos 7-tas Apskritys

Jungtinėse Valstijose lankysis Kanados lietuvių liaudies 
laikraščio “Liaudies Balso” atstovas, drg. Z. Janauskas. Jis 
yra geras organizatorius ir kalbėtojas, supažindins mus su 
Kanados gyvenimu ir veikla, ir kad gavus paramos “Liau
dies Balsui.” Jis lankysis sekamose kolonijose:

Boston, Mass. .
Norwood .........
Stoughton ....
Montello .........
Bridgewater . . .
Lawrence .........
I A) well .............
Haverhill .........
Nashua, N. 11. .
Lewiston, Me. .
Rumford .........
Hudson, Mass .
W orcestcr ....
Gardner ...........
Drg. Z. Janauskas lankysis pas

Balandžio

mus

Kovo 26 ir
28
29

27

1
2

ir
31

2, po pietų 
vakaro

10 
k ai p tik laike Lie

tuvių Literatūros Draugijos vajaus už naujus narius,—bus ga
lima atlikti du darbus—gauti naujų narių į LLD ir paremti 
“Liaudies Balsą.”

Kadangi mūsų kolonijose maršrutuos su prakalbomis 
drg. A. Jonikienė, Moterį] Sąryšio reikalais, ir apie už dviejų 
savaičių įvyksta maršrutas Kanados “Liaudies Balso” atstovo 
Z. Janausko, tai kolonijos gali manyti, kad prakalbos įvyks
ta per tankiai. Bet tiek daug yra naujų dalykų, kad nebus 
perdaug.

Apskričio komitetas prašo, kad draugai imtumėtės už 
darbo. Paimkite svetaines, darykite plakatus, gerai garsin
kite, kad prakalbos būtų pasekmingos.

D. Lukienė, ALDLD 7-to Apskr. Sek r.
43 Austin St., Worcester, Mass.

Laisvoji Sakykla
Žmogeli, Ko Nori: Dangaus 

Karalystės, ar Žemiško 
Rojaus ?—Pasirink!

Tik dar trupučiuką padir- 
bėkim vieningai ir sutartinai 
visi, broliai ir sesės amerikie
čiai, ir pergalė mūsų pusėj 
užtikrinta. Kaimiečiai ir 
darbininkai Lietuvoje prade
da matyti, kas juos per šimt
mečius alino, skurde ii’ var
ge laikė. Laisvoji mintis blaš
ko miglas, kurios buvo užgu
lę kaimietį-darbininką.
kia tik plačiai praplatinti tąjį 
skelbėją darnesnio, šviesesnio 
rytojaus susilaukti kaimiečiui- 
darbininkui. Tas darbas gar
bingas ir kilnus, gula a n t 
mūsų pečių! Ant mūsų ame
rikiečių pečių! Tąjį darbą 
mes turim be atidėliojimo nu
veikti. Turim visi dirbti. 
Ypač Amerikoje susitvėrusios 
Laisvamanių Etinės Kultūros 
Draugijos kuopos turim gy
viau veikti. Laukti, kad kas 
mums pripuolamą darbą nu
dirbtų, tai tik savęs apgaudi
nėjimas. To tik ir laukia 
priešai; to laukia burtų ir 
prietarų palaikytojai; to lau
kia kaimiečių - darbininkui iš
naudotojai.

Bei-1 k a

vaikai nuo kūdi-

Per šimtmečius, per amžių 
amžius tave, kaimietLdarbi- 
ninke, pažadomis maitino. Ir 
tu tiki. Tau dangaus kara
lystė žadama suteikti — po 
mirties! O jei tu pasiprie
šinsi ir nepaklausysi, tai ir 
pekloj smalos paragausi. Ir 
tu tiki. Ar bereikėjo dides
nės peklos-pragaro kančių, 
kada ne tik tu ir tavo žmona, 
bet ir tavo
kystės, dar tik 7 ar 8 metų 
amžiaus būdami, turėjo po 16 
valandų į dieną dirbti, kad 
prasimaitinti ir iš bado ne
mirti. Ir tu tikėjai, kad tokia 
dievo valia. Taip kunigai ir 
ponai sakė! Ar ne ? Bet štai 
atsirado drąsuoliai, darbinin
kų vadai. Ir sutvėrė darbi
ninkiškas unijas — pasiprieši
no išnaudotojams. Ir šian
dien tu iškovojai tiek daug, 
kad ne 16 valandų darbo die
na skaitosi, o tik 8 valandos. 
Ir visvien nei dangus, nei pe- 

Įkla nepražuvo. Na, matai,

Philadelphia, Pa
Kalbės Drg. L. Prūseika

Bankieto 
rengia Lietuvių 
Kuopa kovo 5 d.,

redaktorius drg. L. 
iš Chicagos.
jau senai kalbėjo 

ir daugumas

koncerte, kurį
Komunistų 

kalbės

Drg.

Kaip matot, 
k a 1 b e toj as 

jo, bus graži

mūsų taip bran- 
Mes tikimės ir 
pasimatyt su 

apiclinkių mies-

“Vilnies’ 
Prūseika 
Prūseika 
Philadelphijoj
yra užklausę, ar kada kalbės 
drg. Prūseika. 
pageidaujamas 
bus, o apart
programa, kurią matot iš gar
sinimu. c.

Tai bus socialis pasilinks
minimas mūsų draugų, priete- 
lių ir rėmėjų 
gaus tikslo, 
turime viltį 
draugais ir iš
tų, kaip iš Readingo, Cheste- 
rio, Camdeno, Delair ir kitų.

Kaip žinot, dabartiniu laiku 
pasaulio situacija labai rimta. 
Šiandien žmonės kalba, 
nas kito klausinėja, kas 
rytoj: ar bus karas, ar
šizmas išsilaikys; ar užvaldys 
šią-šalį fašistai? šie klausi
mai paliečia dabar visus pa
saulio žmones. Bomba, kris
dama iš orlaivių, nepaiso nie
ko. . .

vie- 
bus

Šiuos klausimus aiškins drg. 
L. Prūseika. Su juo bus ga
lima pasikalbėt asmeniniai ir 
paklausti įvairių klausimų, 
ypatingai Lietuvos klausimu.

Reporteris.

Francijos Premjero Kompli 
mentai Amerikai “Skau
dūs” Vokietijos Naziam

Italija Stengiasi Nustatyt 
Lenkiją prieš Franciją

Roma. — Italijos užsie-' 
ninis ministeris, Mussolinioj 
žentas Ciano važiuoja į- 
Lenkiją. Stengsis perkalbėt' 
Lenkų valdžią bendradar-j 
biaut su Italija, Vokietija,! 
Vengrija, Rumunija ir Ju
goslavija prieš Franciją ii j 
Angliją.

LICENSES
NOTICE is hereby Riven that License No. 
GBI161V has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
73 Lafayette Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GREENFIELD’S FOOD STORES INC. 
73 Lafayette Ave., Brooklyn, N. Y.

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.

susimylėjo ant tavęs, nes tu 
juos nugalėjai, tai ir už 8 va
landų darbo diena žada tau c
atidaryti dangaus ar peklos 
duris ir įleisti. O kada tu dar 
daugiau prablaivėsi ir išblaš
kysi miglas, kurios tavo akis 
ir protą aptemdę laiko, tai ir 
dangus ir pekla pražus. Apsi
eisi ir be dangaus ir be pe
klos karalysčių. Susitversi ta
da sau žemišką rojų! Teisy
bė, negreit tu susitversi žemiš- 

i ką rojų, bet užtkrinu 
kad tikrai susitversi, 
tu, tai tavo vaikai, 
kai tą padarys.

Tai kodėl ne tu?
kliūčių tau 
duosnesnį rytojų.
kliūtis tai tu pats. Nes, vie
na, tave baimės šmėkla kan
kina; kita, tu bijai į rankas 
paimti laikraščių ir knygų, 
kurias tau uždraudė tavo iš
naudotojai, o ką jau kalbėti 
apie skaitymą taip vadinamų

Berlin. — Francijos mi- 
nisteris pirmininkas Dala- 
dicr Paryžiuje, J u r g i o 
Washingtono dienoje, pasa
kė komplimentų Amerikos 
demokratijai. Voki etijos 
nazių spauda rašo, kad tie 
gražūs (bet tušti) Daladie- 
ro žodžiai apie Ameriką 
“padarė skaudų įspūdį” vo-

tave, 
Jei ne 

ar anū-

Daug 
pastoja kelią į 

Didžiausia 
Nes,

bedieviškų laikraščių ir kny
gų !

štai tave kalbina, ragina, 
maldauja, kad pasiskaitytu- 
mei “Laisvąją Mintį,” o tu 
bijai ir žvilgterėti į tą pusę, 
kur laikraštis guli. . . Bet pa
ragauk uždrausto vaisiaus ir 
praregėsi naują teisybę ir su
žinosi, kas tave primygęs prie 
žemės, skurde ir varge laiko 
per šimtmečius, per amžių 
amžius!

Dr. A. L. Graičūnas.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WORCESTER, MASS.

TDA 13 kp. susirinkimas įvyks 
vasario 28 d., 8 v. v. Liet. Svet., 29 
Endicott St. Kviečiame narius daly
vauti. — P. Butkevičius. (46-48)

PLYMOUTH, PA.
Trečiadienį, kovo 1 d., ALDLD 97 

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

ties ligomis, nes jos dabar la
bai platinasi.

NERIZIKUOKIT! Išmokit 
tas ligas pažinti ir nuo jų ap- j 
sisaugoti.

AIŠKIOS ir teisingos 'Žinios apie 
sifilį, gonorėją ir kitas lyties ligas 
yra knygoj

Patarimai Vyrams apie 
Lyties Dalykus

TOJ KNYGOJ apie lyties ligas 
prirašyta net 127 puslapiai, aiški
nant jų pažinimą ir apsisaugojimą.

YRA JOJ ir apie visą žmogaus ly
ties gyvenimą, bet dabar ypač svar
bi ta dalis, kuri aiškina apie tas bai
sias ligas.

KNYGOS kaina buvo $2.00, 
bet, kad lengviau būtų reika
lingiems ją įsigyti, dabar ati
duodu ja už $1.00. (Į Kanada 
—$ 1.25c.)

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

LAIŠKĄ adresuokite taip:
JOHN BARKUS 

111-40—128th St.
SO. OZONE PARK, N. Y.

Si knyga yra ir “Laisvės” knygyne.

lUinint Lietuvos Nepriklausomybes 21 
Metų Sukaktuves, Platinkime Žmonėse 

Labai Svarbią Brošiūrą

LIETUVOS LAISVES
DRAUGAI IR PRIEŠAI

Knygele pilna 
kas kovojo

Kiekvienam
rne

PARAŠE

KAINA TIK 5 CENTAI

ir
ir

istorinių davinių ir faktų, įrodančių, 
kovoja už Lietuvos nepriklausomybę 
Lietuvos žmonių laisvę.

masiniam mitinge,, kiekvienam parengi- 
turi būti platinama ši brošiūra.

Draugai literatūros platinimo agentai, siųskit 
kuoveikiausiai užsakymus.

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

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.

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių ir pavieniu.
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.s Glenmore 5-6111

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberial 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Tel. Evergreen 7-8451

Nepaprastas Pasiūlymas

ELGIN 75-ta SUKAKTIS
Pilna Kaina $24.75

Tik Apribotam
Laikui

DABAR

$1975

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

I
Rūgšti ruginė, saldi ruginė, 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 j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svorj ir kainas.

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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Dalyvaukite Kom. Internacionalo ir "Dail y 
Worker” Sukakties Mi tinge Šį Vakarą!
—--------------------------------------- □

Majoras Kalbėjo Už 
Unijų Vienybę

Majoras LaGuardia kalbėjo, ! 
o AF of L prezidentas Green, i 
raukydamasis, klausėsi, kaip 1 
Elektristų Unijos masiniame į 
mitinge, penktadienio vakarą, Į 
majoras reiškė viltį “neužilgo1 
sulaukti dienos, kada Amerikos I 
darbininkai bus susijungę vie
noj bendroj organizacijoj.” Mi
tinge dalyvavo 6,000 unijistų 
ir jie audringai plojo majorui. 
Kalbėjo eilė kitu žymiu kalbė
tojų.

Naziai Graso Amteriui
Fašistų mušeikos, gavę savo 

pogromščikišką in s p i r a c i j ą 
Bundo mitinge Madison Square 
Gardene, pereitą pirmadienį, 
sekamą dieną landė pas gyven
tojus apartmen.tiniame name,

EARL BROWDER 
Kalbės Madison Square, Gar

dene, pirmadienio vakarą.
Viso Didžiojo New York o 

komunistų rengiamas Komin-

,'terno 20-ties metų ir “Daily 
Workerio” 15-kos metų sukak
tims minėt milžiniškasis 'masi
nis mitingas įvyks jau šį vaka
rą, vasario 27 d., Madison Sq. 
Gardene, 50th St. ii’ 8th Avė., 
New Yorke. Visi komunistai, 
partijos rėmėjai, simpatikai ir 
visi norinti susipažinti su tų 
pasauliniai svarbių darbinin
kams įstaigų įsikūrimo istorija 
ir darbais kviečiami dalyvauti.

Kalbės Earl Browder, Ameri
kos Komunistų Partijos gene- 
ralis sekretorius, apie Komunis
tų Partijos rolę Amerikoj, taip
gi kiti žymūs kalbėtojai: I. 
Amter, C. Hathaway, T. Hol
mes, S. Van Veen, J. Little, 
C. Krumbein. Bus masinė me
no programa.

Pradžia lygiai 7:45 vakaro. 
Įžanga 25, 40, 65 centai ir 
$1.10.

Liet. Kom. Frakcija.
kuriame komunistų veikėjas 
Amteris gyvena, grasindami, 
kad kas nors “ parodys” ir kas 
nors “jį paims.”

Amteris, po nazių mušeikų 
užpuolimo ant jauno žydo inži
nieriaus, pasiuntė policijos ko- 
misionieriui Valentine laišką, 
nurodydamas grasinimus ir kad 
tai yra pasėka nazių Bundo 
kurstymą prieš žydus ir pažan
giuosius visuomenės vadus.

Lietuvos Nepriklausomybės Sukaktis Paminėta Masiniai ir 
Įspūdingai; Didelė Priejauta Kongreso Darbams

MIRĖ
Jonas Blesswill (Brieva), 46 

m. amžiaus, 608 Grand St., 
Brooklyne, mirė vasario 23 d., 
Cumberland ligoninėj. Kūnas 
pašarvotas Bieliausko koplyčioj, 
660 Grand St. Bus palaidotas 
vasario 27 d., Lon^ Island Na
tional kapinėse. Laidotuvių ap
eigomis rūpinasi graborius 
Matthew P. Ballas (Bieliaus
kas).

Bazaro Žinios
A. TalandzeviČius, brooklynie- 

tis, “Laisvės” bazarui aukojo 
$2 pinigais. B. K.

Protestai Sulaikė 
Bundo Judį

Paveikslai, kurie buvo nuimti 
nazių Bundo masiniame mitinge 
ir bandyta rodyt per Pathe 
News, tapo sulaikyti. Ta nazių 
propaganda sutiko teatruose to
kį vilko saliutą, kad kompani
jos viršininkai, nors gindamie
si, kad tą darą dėl protestų, pa
reiškė daugiau nerodysią.

Progresas Mašinose
Kas metai padaroma didelis 

progresas išdirbime automobi
lių, jie pasiekė buvusioj gent- 
kartėj negirdėtą greitį. Ta
čiau greitis netaikyta mašinas 
padaryt pavojingomis. Toji 
pajėga gali būt vartojama 
neprotingai, su didžiausiais 
pavojais, ir protingai, saugiai.

Mašinos vairavimas nepri
klauso nuo jos išdirbėjo, bet 
nuo draiverio. Skubos rezer
vas, mašinon įbudavota varto
jimui reikale. Taupindami tą 
pajėgą, jūs pratęsiate maši
nos amžių ir užtikrinate sau
gumą sau ir kitiems.

Trafiko Stotis “K.”

Tuzinui Darbų 6,333 
Kandidatės

Tuzinui darbų miesto labo
ratorijoj, p a g elbininkėmis, 
aplikacijas įteikė 6,333 mote
rys. Iš tų 4,140 įteikė apli
kacijas pirmą dieną atidarius 
registracijas. Dvyliką paims 
idarban, apie 3 ar 4 šimtus gal 
pašauksią darban kada nors 
bėgiu keturių metų, o apie 6,- 
000 niekad to darbo negaus.

Aplikacijų sąrašas galioja 
4 metams, po to skelbia nau
ją registraciją.

Amerikos Lietuvių Kongre
so Brooklyno Skyriaus suruoš
tasis Lietuvos Nepriklausomy
bei minėt vakaras pereitą 
penktadienį praėjo visapusiš
kai sėkmingai. Tas rodo, kad 
lietuvių visuomenė aukštai 
įvertina jo* pastangas gelbėt 
Lietuvos liaudžiai atsteigt de
mokratinę santvarką Lietuvoj 
ir apgint Lietuvos Nepriklau
somybę.

Keistutis Michelsonas, to 
vakaro, taipgi ir ALK Brook
lyno Skyriaus pirmininkas, 
pakviečia Aido Chorą, kuris, 
vadovaujant Aldonai Žilins
kaitei, atidarė programą Lie
tuvos himnu, taipgi sudainuo
ja “Kur banguoja Nemunė
lis.” Chorui akompanavo B. 
L. šalinaitė.

Trumpą įvedamąją kalbą 
pasakė pats vakaro pirminin
kas K. Michelsonas, pabrėž
damas * Lietuvos Nepriklauso
mybei gręsiančius pavojus ir 
ragindamas visus susivienyt 
gint Lietuvos Nepriklausomy
bę. Nurodo, kad taip pat la
bai svarbu darbuotis už at- 
steigimą Lietuvoj demokrati
nės santvarkos. Kad geriausi 
Lietuvos sūnūs kenčia perse
kiojimus ir kankinimus da
bartinės Lietuvos kalėjimuose. 
Kaipo pavyzdį to nurodė ne
senai tilpusį amerikiečių spau
doje Lietuvos kalėjime sėdin
čio jaunuolio laišką, kuriame 
jis nušvietė Smetonos valdžios 
persekiojimus ir pareiškia 
viešą padėką amerikiečiams 
už darbavimąsi atsteigt demo
kratinę santvarką ir gelbėji
mą kaliniams.

Amerikos lietuvių jaunimas, 
sako Keistutis, irgi neatsili- 
kęs. Dėka jaunuolių komite
to pasidarbavimui, gauta iš 
Lietuvos jaunuolis delegatas 
dalyvaut Pasauliniame Jauni
mo Kongrese pereitą vasarą. 
Nors tas delegatas buvo tik 
Smetonos valdžios atsiųstas ir 
kaipo toks neėmė aktyvaus 
dalyvumo kongrese, tačiau jis 
pamatė, kad pasaulio liaudies 
jaunimas yra nusistatęs prieš 
agresorius ir kad pavojaus va
landoj Lietuva gaus paramą 
nuo viso pasaulio jaunimo.

Amerikos lietuvių jaunimas 
pasiaukojo gint Ispanijos liau
dies valdžią nuo fašistinių už
puolikų, jisai taip pat neatsi
liks darbuotėj už demokratinę 
santvarką Lietuvoj ir gynime 
nepriklausomybės. Keistučio 
kalbą palydėjo gausūs aplo
dismentai.

Jasaitis, Dr. Martino Liute

rio Dr-jos sekretorius, sveiki
na mitingą varde tos Dr-jos, 
pabrėždamas, kad jos nariai 
nuo pirmo iki paskutinio re
mia Am. Lietuvių Kongresą, 
jo darbus.

S. Bredes, advokatas, Lie
tuvių Am. Piliečių Kliubo ly
deris, pasveikinęs susirinku
sius lietuviškai, toliau kalbėjo 
angliškai. Jis pateikė trum
pus bruožus Lietuvos geogra
finės padėties, nurodydamas, 
kokių valstybių ji yra apsup
ta. Jis pareiškė troškimą, 
kad Lietuva galėtų išsilaikyti 
respublika, pabrėždamas, kad 
to trokšta didžiuma Amerikos 
lietuvių. Kad jie taip pat, 
kaip Amerikoj gimusieji, taip 
iš Lietuvos atvykusieji, kurie 
ten kentė nuo carizmo ir čion 
atvykę rado ir pamylėjo de
mokratinę santvarką, mylėtų 
matyti Lietuvą laisva. Jis sa
ko, lai Lietuvos lietuviai patys 
vykdo savo pageidaujamą 
tvarką, o mes galime jiems 
duoti savo moralę paramą, 
pagelbėti.

Paskelbta pertrauka ir au
kų rinkimas vakaro lėšoms 
padengti.

Po pertraukos pakviečiama 
Aidbalsiai, kurie sudainavo 
keletą dainų, vieną su šokiais. 
Paskiau, publikai nepalei
džiant, dadėjo dar vieną. Aid- 
balsiams vadovauja B. L. ša
linaitė.

A. Velička su P. Grabausku, 
akompanuojant A. Depsiūtei, 
sudainavo porą dainų. Iš jų 
taipgi reikalauta daugiau.

Po pertraukos kalbėjo R. 
Mizara. Jis pateikė svarbių 
faktų iš Lietuvos Nepriklauso
mybės atgavimo laikotarpio 
istorijos, nurodydamas, kas 
ištikrųjų buvo ir yra jos drau
gai ir priešai. Kadangi jo kal
ba buvo rašyta, tad čion daug 
ko neminėsiu, nes manau, kad 
gal ji tilps “Laisvėj.”

Paskiausia kalbėjo senai 
mums begirdėtas ir visų lauk
tas svečias kalbėtojas L. Pru-- 
seika, “Vilnies” redaktorius. 
Jis pasakė įspūdingą kalbą. 
Kadangi pirmesnių kalbėtojų 
jau buvo nušviesta daug isto
rinių faktų, tad į juos negrį
žo. Jis stipriai pabrėžė reika
lą didesnės vienybės lietuviuo
se. Apgailestavo, kad kaip 

■ Brooklyne, taip ir Chicago j, 
įvyko keli Liet. Nepriklauso- 

j mybei minėt mitingai, kuomet 
I mes galėjom ir dejom pastan
gas turėt vieną didelį mitin
gą. Bet, sako, tūli žmonės su 
tuo negali dirbti, su kitu ne
gali dirbti bendrai. Jis nuro

ta— 

dė, kad priešams užpuolus 
Lietuvą juk negalės vieno ar 
kito nepriimti, atskirais būre
liais gintis, reiks eit bendrai 
ginti Lietuvą, nežiūrint kokios 
partijos žmonės bebūtų. Tai 
kodėl nepradėti bendrai dirb
ti dabar, kad geriau prisiren
gus gintis nuo bendro priešo, 
hitlerizmo, kuris šiuo tarpu 
yra Lietuvos didžiausiu pavo
jum.

Prūseika taip pat perspėjo 
demokratijos mylėtojus nenu
siminti dėl fašizmo nekuriu 
laimėjimų atviram užpuolime 
neapsiginklavusių šalių bei 
susistiprinimo geriau apgink
luotose šalyse dėl visiems ži
li om ų C h a m beri aino-De 1 a d i er 
ir kitų panašių demokratijos 
išdavysčių. Jis ragino dar la
biau suglaust spėkas, dar 
daugiau darbuotis. Ragino su
sipažint su Amerikos didvy
riškomis kovomis už nepri
klausomybę ir iš ten gaut 
įkvėpimo, įsitikinimo, vilties 
vieninga ir pasišventusią veik
la apgint demokratiją ir ma
žųjų šalių nepriklausomybę.

Publikos buvo pilna salė, 
šis buvo skaitlingiausis Am. 
Liet. Kongreso mitingas iš vi
sų buvusių, nors tą pat vaka
rą Pil. Kliubo salėj broliai 
Motuzai rodė lietuviškus ju- 
džius, o SLA salėj buvo su
rengtas Am. Liet. Muz. Men. 
Dr-jos trečias muzikos vaka
ras, taipgi eilė kitų mažesnių 
veiksnių.

Am. Liet. Kongreso Brok- 
lyno Skyrius širdingai dėkin
gas visiems kuo nors pagelbė- 
jusiems padaryt Lietuvos Ne
priklausomybes minėjimo mi
tingą sėkmingu.

Lėšų Padengimui Aukojo:
P. Kapickas—$2; po $1: M. Mika

lauskienė, Liepus, J. Kuodis, V. 
Kriaučiūnas, W. Skuodis, J. Sutkus, 
S. Sasna; po 50c: . P. Jasulaitis, 
Bukčius, Lileikis, M. Sabas, P. Buk- 
nys, V. Paukštys, Bieliauskiene, J. I 
Siurba, A. Bimba, Sim. Tonis, K.■ 
Dzcvečka, Aug. Ilintza, V. Bovi
nas, Elena Jeskevičiūtė, J. Bar- 
tašius ir čėsna; P. Bieliauskas 35c; 
A. Šmagorius 30c; po 25c: Michel
sonas, Michelsonienė, Baltrušaitis, 
Karson, Ig. Jakniūnas, Valiulionienė, 
Stakovas, Maželis, Fultonas, Gužas, 
P. Rimševičia, J. Andriuškevičius, A. 
Abromaitis, K. Gemlis, J. Stankevi
čius, J. Kraujalis, Cibulskiene, Eva 
Tamuliniūtė, J. Pluščiauskas, J. Vi- 
lionis, Balčiūniene, K. Rušinskienė, 
Mrs. Brown, A. Gražulis, A. Jasulai
tis, K. Joneliūnas, G. Laukaitis, J. 
Stirbis, Adomaitienė, P. Gustaitis, J. 
Kalvaitis, J. Kaulinis, N. Kaulinienė, 
A. Skirmans, D. M. Šolomskas, P-. 
Balsys, K. Milinkeviče, A. Misevi
čius, B. Walton, V.' Rudaitis, Krei
vėnas, Daugirda, Diržulaitis, Poškai- 
tis, J. Chulis, C. Žemaitaitis, Janu-1 
šauskienė, TalandzeviČius, Ažys, Da- 
pšys, Vinikaitis, Klimas, Kovas, Škė
ma, Briedis, K. Bender, Ch. Nc- 
čiunskas, J. Bernotas, Leon Kardo- 
ka, M. Matulevičius, M. Jakštienė, 
J. Rūkštelis, V. Belskis, D. Žilins
kas, A. Visockienė, P. Šolomskas, A. 
Mureika, Mizara, Urbonas, Rainys, 
V. Degutis, P. Babarskis, A. Meškis, 
Žilinskas, A. Stripeika, F. Bepirštis, 
Šibeika, V. Šibeika, Banaitienė, S. 
Griškus, A. Petraitis, Kalvaitienė, M. 
Mamonienė, Babarskienė, Leimikis.

Viena jauna užrašinėtoja sakėsi ne
spėjusi pasižymėt po kiek auko
jo sekami asmenys: J. Mitchell, J. 
Steponaitis, Michelson, J. Ruklys, J. 
Potašius, Klipaitis, Gasiūnas, Gasiū- 
nienė, Butkauskas, Vaivada, Jushke- 
vich, M. Kraujėnas. Šios aukų rin
kėjų poros priduota $10.85. Aišku, 
kad kaikurie ,čia sužymėti asmenys 
davė stambesnes aukas. Už tą jau
ną draugę atsiprašome.

Viso aukų surinkta $65.71.
Rengėjai prašo visų aukotojų pri

imt širdingą padėką.

NAZIŲ PROPAGANDOS 
PASĖKA

Nazių mušeikos pavojingai 
sužalojo I. Bergen, jauną žy
dą inžinierių, trečiadienio va
karą, New Yorke, jam lau
kiant traukinio Grand Cen
tral stotyje. Pirma pradėję 
niekint ir stumdyt, o paskiau, 
jam pasipriešinus, suraižė pei
liais.

Brokeris J. J. Caragher iš
mestas iš New Yorko Stock 
Exchange dėl “leidimo netai
syklingai išimt $1,800 kostu- 
merio pinigų.”

PARDAVIMAI
Parsiduoda Groscrnė ir pieninių 

produktų krautuvė. įsteigta su virš 
10 metų, lietuvių sekcijoj. Gera 
proga padaryt pragyvenimą. Prie
žastis pardavimo yra ta, kad savi
ninkas nesveikuoju. Prašomo ra
šyti arba tolefonuoti; Keystone 
Business Exchange, 614 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. Tel. EVergreen 
7-3095. (48-50)

Toip. brongus drougoi. Joi jus tonkino skousnnos ir susti* 
rimos jūsų muskulų, loipo poseko orotroukio perputimo, 
nuovorgio or persidirbimo. nekentėkile šių skousmų berei- 
kolingoi. Noudokite linimentq. kurį jūsų tėvai ir lovų lovai 
naudojo nuo 1867 melų. • Poklouskite sovo drougų koip 
ir kuomet jie naudojo Poin Erpellerj. Be otidėliojimo nusi
pirkite bonkutę Poin-Espellerio artimiausiojo jums vaisti* 
nėję. Rcikoloukile Poin-Expellorio su Inkaru o-‘ kiekvienos 

dėžutės.

Dr. Herman Mendlowitz 
88 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS
Nuo 1—8 dieną Ir nuo 7—8 vak. 

NEDALIOMIS
Nuo 10 Iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd Street

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7171

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Avė.

Tol.: STngg 2-3842

PRANEŠIMAS
Mirus Barry P. Shalins 

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

Laidotuvių Įstaiga yra 
84-02 Jamaica Ave.

Woodhaven, L. I., 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

a

Office Phone
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

Generalio prokuroro padė
jėjas Amen šią savaitę pa
skelbsiąs Brooklyno politikie
rių, dalyvavusį Costerio suk
tybėse. Jo vardas esąs Cos
terio paliktam dienyne.

C. Brooks, newyorkietis, su
žeistas auto nelaimėj Long 
Islande, iškrito iš mašinos ant 
kelio. Gelbėtojai pirma tu
rėjo pagaut jo šunį, kuris sau
gojo savo šeimininką ir puo
lė kiekvieną norėjusį prieit 
artyn.

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL
•

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

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų Ir gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininkai

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Open Day and Night

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

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

Sun. all day and night

SKELBKITĖS “LAISVĖJE

Lietuvių Kuro Kompanija
JDEDAME

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

Didžiausia Drabužiui Krautuve
Williamsburgh’e Skelbia Sava

February Clearance Sale
(Išpardavimą nužemintom kainom)

Vyry ir Jauny Vyry Paltų

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

Bi kurie $35 iki $45 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 mūsų dešimti lengvų išmokėjimų planą.
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FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves"’ Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGiaI

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vilai Vakaro

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