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

Labai teisingai nukalbėjo h 
Londono kardinolas Hins- 
ley. Jis pasmerkė fašizmą \ 
ir, pasak Chicagos “Drau
go,”

K a r d i nolas 
kaip daugelis 
neatsižvelgdami 
sos, be jokios 
pasivadino fašistais ir ne- 
sąmoningai prisideda 
prie pagonizmo skleidi
mo.
Mes visados sakėme: Lie] 

tuvių katalikų sriovės va] 
dai, kurie remia fašizmai 
yra priešai tos pačios krikšl 
čionybės. j

\ y * * * s
Ta nelaboji politika! Vi

sur ji įlenda, visur ji savo 
nosį įkiša. Va, kad ir naujo 
popiežiaus išrinkime politi
ka suloš vyriausią rolę.

Kas bus nauju popie
žium: Mussolinio bernas, ar 
demokratijos šalininkas?

stebėjosi, 
katalikų, 
tos tie- 

atodairos

No. 51 Telefonas STagg 2-3878.

LEWIS ŠIRDINGAI
TEIKIA UŽ DARBO

UNIJŲ VIENYBĘ
Pilnai Užgiria Prez. Roose- 
velto Pasiūlymą Apsivienyt 

CIO su D. Federacija

atsa-

Washington. — John L. 
Lewis, pirmininkas Indus
trinių Organizacijų Kon
greso (CIO), parašė 
kymo laišką prezidentui
Rooseveltui. Tame laiške jis 
be jokių sąlygų ar skers- 
painių priima Roosevelto 
pageidavimą apvienyt Dar
bo Federaciją su CIO uni
jomis.

Lewis paskyrė trijų na
rių komisiją deryboms su 

Spėja visa pasaulinė Darbo Federacijos įgalioti
niais. CIO komisijon įeina 
pats Lewis; Ph. Murray, 
pirmininkas Plieno Darbi
ninkų Organizavimo Komi
teto, ir Sidney Hillman, 
pirmininkas Amalgameitų 
Siuvėjų Unijos.

Amerikos Darbo Federa- 
c i j o s pirmi ninkas Wm. 
Green taipgi yra paskyręs 
trijų narių komisiją dery
bom su CIO. Prezidentas 
Rooseveltas mano, kad len
gviau galima būtų pravesti 
kai kuriuos naudingus dar
bo žmonėm įnešimus kon
gresui, jeigu apsivienytų 
CIO su Darbo Federacija. 
Kai kurie spėja, kad net 
pats Rooseveltas gal daly
vautų tose derybose kaip 
tarpininkas, bile tik apvie
nyt Amerikos darbininkų 
unijinį judėjimą.

Wm. Green, Darbo Fede
racijos galva,’ skirdamas 
savo derybų komisiją, ta- 
čiaus, užreiškė, kad jo or
ganizacija neatsisakysianti 
nuo amatinių unijų “princi
po” ir nuo savo senosios 
“filosofijos.”

spauda, spėja visas pasau
lis. Kardinolai irgi pešis ir 
derėsis, kol susidarys dau
guma vienoj ar kitoj pusė
je.

niekam

įvestos 
Kol kas

turi-

Lie-

* * *
Beje, spaudoje pakeltas 

klausimas apie kardinolų 
teises. Sakoma, kad Ameri
kos kardinolai nepasitenki
nę dabartine bažnyčios 
struktūra. Jie sako: Popie
žius pardaug galios turi. 
Kardinolų jis visai nepaiso 
ir nesiklausia.

Iš tiesų taip yra. Kartą 
popiežius išrinktas, jis tam
pa amžinu bažnyčios kara
lium. Visi jo turi klausyti 
ir prieš jį drebėti.

Truputis demokratijos 
katalikų bažnyčioj 
blogo nepadarytų. 

* * *
“Laisvėje” tapo 

“Detroito Žinios”,
tik vienas draugas rašinėja. 
Kur kiti mūsų seni kores
pondentai ?

“Detroito Žinios” pasiro
dys ketvirtadienį, jeigu tik 
tų. žinių gausime. Todėl 
prašome draugus ir drau
ges rašinėti. O Detroite mo
kančių rašyti draugų 
me nemažai. * * *

Pasaulinės Parodos
tuvių Dienos Komitetas nu
tarė neprisileisti pažangių
jų masinių organizacijų ir 
skaitlingų mūsų jaunimo 
chorų. Vadinasi, komitetas 
skaldo lietuvių jėgas, bijo 
plačiosios visuomenės.

O, pamatysite, tas pats 
Komitetas kreipsis į tą vi
suomenę ir prašys finansi
nės paramos. Ar tai gražu, 
ar dora? * * *

Labai gerai padarė Lie
tuvių Meno Sąjunga, Lie
tuvių Darbininkų Susivieni
jimas ir Lietuvių Literatū
ros Draugija, kad viešai pa
skelbė, kaip Lietuvių Die
nos Komitetas nedemokra
tiškai elgiasiir nesiskaito 
su žmonėmis. Visi dabar 
žinos, kaip į to Komiteto 
žygius žiūrėti. ♦ ♦ *

Aišku, kad šiuo savo žy- 
g i u Komitetas uždavė

skaudų smūgį Lietuvių Die
nai. Kur buvo galima vi
siems lietuviams bendrai 
pasirodyti ir veikti, tai Ko
mitetas spėkas suskaldė ir 
pažemino lietuvių vardą 
amerikiečių akyse.

Pasaulinės Parodos vadai 
jau tai žino ir stebisi, kad 
Lietuvių Komitetas taip ne
gražiai ir nedemokratiškai 
elgiasi. * * *

1940 metais Brooklyne 
įvyks Meno Sąjungos ir 
LDS seimai. Tada bus ir 
Lietuvių Diena toje pačioje 
Pasaulinėje Parodoje.

Mūsų skaitlingi chorai 
turės puikią progą pasiro
dyti. Ir jiems vadovaus ne 
iš Kauno atsiųstas koks 
nors niekam nežinomas 
Kauno valdžios žmogus, bet 
patys mūsų chorų vadai ir 
mokytojai.* * *

Jau dabar reikia tverti 
chorų fondus ir rinkti pini
gus chorų atvykimui į Lie
tuvių Dieną Pasaulinėje 
Parodoje 1940 metais.
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Sovietu vyriausybes ir Komunistę P artijos vadai Lenino mirties minėjimo mitinge 
Maskvoj sausio 21 d.

PASITRAUKĖ IS
PANUOS PREZI
DENTAS AZANA

Respublikos Valdžia dar Nie
kad Neišreiškė Palinkimo 

Pasiduot Fašistam

Jau 27 Šalys Pripa
žino Gener. Franco 
“Valdžią” Ispanijoj

PREMJERAS NEGRIN SU
ŠAUKĖ SVARBŲ POSĖDI 
MINISTERIŲ KABINETO

NUSIŽUDĖ LIETUVIS A. BE- 
RENTAS, NETEKĘS WPA 

PAŠALPINIO DARBO

Žuvo Šeši, Iššo
kus Gatvekariui

Iš Bėgių Bostone

Madrid. — Ispanijos res
publikos premjeras Juan 
Negrin sušaukė posėdį viso 

' ministerių kabineto kur 
valdžią” Ispanijoj, tai slaptoj vietoj. Užsieni- 

Fašistų “valdžia” pripažin- niai korespondentai spėja, 
ta jau ir 25-kių kitų kraštų, kad ministerial svarstysią, 

----------- ar tęst kovą prieš generolą 
ir Hitle-

Madrid. — Po 31-no mė
nesio pilietinio karo Ispani
joj, ne tik Anglija ir Fran
ci j a pripažino generolo 
Franco “

PERŠAMA ROOSE VELTO, Franco, Mussolinį
GIMINAITE į katalikų

ŠVENTĄSIAS
rį, ar pasiduot.

Bet laikraščiai 
žmones priešintis 
ir nurodo, jog centralinė 
respublikinė Ispanija dar 
turi 7 milionus žmonių ir 
pusę miliono armijos,

ragina 
fašistam

Vatikanas, kovo 1 d.—Du 
Amerikos kardinolai, Mun
delein ir Dougherty prašo, 
kad popiežiška Šventoji Ta-1 puoę mmunv muujvi: 
ryba pripažintų amerikietę' siryžusios gint mūsų 
Elzbietą Seton’aitę, iš Roo- 
seveltų šeimos, šventąja ka
talikų bažnyčios. Jinai bu
vo pirma kūrėja parapiji
nių katalikiškų mokyklų 
Amerikoj^ Elzbieta Seton 
gimė 1774 in., pirm Ameri
kos karo su Anglija, ir mi
rė 1821 m.

vę.”

“pa- 
lais-

Mexico City, kov. 1. — 
Meksikos policija areštavo 
Hitlerio draugą baroną von 
Holleufferį kaip karinį Vo
kietijos šnipą.

Rahway, N. J. — Nusišo
vė lietuvis bedarbis, penkių 
vaikų tėvas, Antanas Be- 
rentas, 53 metų amžiaus.

Velionis dirbo WPA, ir 
paskutiniu laiku gavo pa
leist iš WPA, kaipo nepilie- 
tis šios šalies.

A. Berentas, netekęs jo
kio darbo ir įpuolęs despe- 
racijon, nusprendė daugiau 
negyventi, ir atėmė sau gy
vybę, suvarydamas sau ke
lias kulkas į galvą.

Velionis Antanas paliko 
nuliūdime žmoną, tris duk
teris (Kitty 20 metų, Anna 
21 metų ir Sally 23 metų) 
ir du sūnus (Williamą, 19 
metų, ir Tony, 24 metų).

Ukrinas.

lEXTRA

Boston, Mass. •— Gatve
kariui važiuojant pakalnėn, 
laike lietaus, ties Franklin 
Žvėrinčium, gatvekaris iš
šoko iš bėgių ir smarkiai 
trenkė į du medžiu, šeši va
žiuotojai tapo užmušti ir 
apie 40 sužeista. Penki už
muštųjų buvo mokykliniai 
jaunuoliai.

Konduktorius E. F. Han
ley suimtas ir po $2,000 pa
rankos laikomas, kaip įta
riamas kaltininkas netiks-- 
liai įvykusios žmogžudys
tės. Jis sako, kad gatveka- 
rio stabdžiai (“breikiai”) 
neveikė. Valdiški tyrinėto
jai taipgi atrado, jog stab
džiai buvo sugedę. Tai net 
viršininkai gatvekarių 
kompanijos nekaltina šio 
tarnautojo.

C o 11 o gnes, Franci j a. — 
Oficialiai atsistatydino Is
panijos prezidentas Manuel 
Azana, vas. 27 d. Pareiški
mą pasitraukimo iš prezi
dento vietos jis pasiuntė 
pirmininkui Ispanijos res
publikos seimo D. Martine- 
zui Barrio.

Azana pareiškia, kad jis 
matęs, jog respublika jau 
negalinti atsilaikyt prieš 
fašistus. Azana prisipažįs
ta, kad nuo pat savo išvy
kimo iš Ispanijos j Franci- 
ją jis dėjo pastangas, idant 
respublikos valdžia pasi
duotų generolui Franco; 
bet sykiu jis reikalavęs, 
kad fašistai pasigailėtų ko
votojų už respubliką. Jam 
atrodę, kad tęst karinį pa
sipriešinimą tai, girdi, tik 
“bergždžios aukos.”

Savo pasitraukimą ex- 
prezidentas Azana dabar 
teisina dar tubm, kad Fran- 
cija ir Anglija jau pripaži
no generolo Franco “val
džią.” Kartu Azana sako, 
kad “politinė mašinerija 
(respublikos) kaipo valsty
bės jau ‘išnykus’.”

Albacete, Ispanija.—Pra
nešama, kad Ispanijos res
publikos vaIdžia dabar 
įsteigė savo centrą Albace
te.

Didelis Japony Kareivių 
Maištas Chinijoj

Chungking, Chinija.—-Su
kilę Japonijos kareiviai 
Shansi provincijoj nužudė 
14 savo oficierių; tada nu
sižudė iš gėdos ir japonų 
pulko komandierius.

Shansi provincijoj veikia 
40,000 chinų partizanų 
prieš japonus. Chinai atėmė 
žemes iš tų savo tautiečių, 
kurie ėjo išvien su japo
nais.

Anglų Seimas Užgyre Val
džią, Kuri Išdavė Ispaniją
London.— Darbiečiai An

glijos seime įnešė pasmerkt 
Chamberlaino valdžią, kad 
jinai pripažino generolą 
Franco Ispanijos valdovu, 
ir jinai tuo būdu išdavė Is
panijos respubliką.

Bet atžagareiviška val
džia jau turėjo sumobiliza
vus daugumą atstovų jai 
paremt; tai 344 balsais 
prieš 137 ir buvo atmestas 
darbiečių įnešimas.

Reikalauja Užtikrint Gerą 
Degtinės Mierą Gėrikam

Tšbteškvta Nante T enkn
Demonstracija prieš Nazins

Mokinys Išžagė ir Nužudė 
Mokinę ir Pats Nusižudė

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijos seimelio at
stovas L. J. Murray įnešė 
išleist įstatymą, kad visi 
degtinės stikliukai gertuvė
se būtų sužymėti brūkšniais 
ir numeriais šonuose, idant 
kiekvienas gėrikas žinotų, 
kiek jis gauna už savo pi
nigus. Šio sumanymo {nešė
jas sako, jog turi būt nu
statyta stikliukui ne ma
žiau kaip pusantros uncijos 
degtinės ar •romo.

Varšava. kovo 1. — Poli
cija šiurkščiai išblaškė nau
ja lenku studentu demons
tracija. kur jie šaukė: “ša
lin Hitlerį! Šalin Vokieti- 
ją!”

Vatikanas, kovo 1 d. ■— 
Prasidėjo k^dmoln bada
vimai kandidatų į popie
žius.

Joliet, Ill. — Vietinės vi
durinės mokyklos studentas 
Wm. Engimann, 18 metų, 
išžagė automobilyje mokinę 
Ruthą V. Underwood, 16 
metų, visiškai nuogai nu
draskęs jos drabužius; pas
kui užmušė ją ir pats nusi
žudė tame pat automobily
je. Engimann buvo kapito
nas tos “high schoolės” 
futbolininkų.

(Bet neperseniai įvyko 
sesija Ispanijos seimo Ka- 
talonijoj ir įgaliojo valdžią 
test kovą prieš fašistus. 
Respublikos ministerių ka
binetas su premjeru Negri- 

,nu galvinyj dar niekad iki 
šiol neišreiškė palinkimo 
pasiduot fašistam.)

Stambi Naujos Dalybos
Pergalė Chicago]

“RUSAI” NEI ŠNIPAI 
PRIEŠ AMERIKĄ

Los Angeles, Cal.—Eina 
byla prieš du “rusus”. Jie 
kaltinami, kad išgavę Ame
rikos surinktas slaptas ži
nias apie Japonijos karo 
laivyną. Bet niekas nekalti
na jų už bet kokį šnipinėji
mą prieš pačią Ameriką.

Amerikietis Ellsworth Vyk
siąs j Pietų Polių

Sydney, Australija. — 
A m e r i k ietis tyrinėtojas 
Lincoln Ellsworth žada 
1941 metais keliaut į Pietų 
Polių, įsisteigt ten stovyk
lą ir žiemavot su dviem sa
vo draugais, darant moksli
nius tyrinėjimus.

Jeruzalė, kov. 1. — Žydai 
ruošia visuotiną streiką, 
kad Anglija žada pripažint 
proportionates teises ara
bams Palestinos valdyboje.

M o n t e v i deo, Uruguay, 
kov. 1. •— Šio krašto valdžia 
neįsileido 68 žydų, pabėgė
lių nuo nazių teroro iš Vo
kietijos.

Generolas Franco Laukiąs 
Liaudiečių Pasidavimo

Burgos, Ispanija. — Ge
nerolas Franco laukiąs, kad 
pasiduotų respublikos val
džia. Kitaip jis šturmuosiąs 
Madridą ar .Valencija su 
800 vokiškų ir itališkų or
laivių, tūkstančiais kanuo- 
lių ir puse miliono armijos. 
Fašistai valdą jau 16 milio- 
nų Ispanijos gyventojų.

Republikonai Kuria Kliubus 
Išrinkt Dewey Prezidentu
Springfield, Ill. — Grupė 

vietinių republikonų įkūrė 
kliubą darbuotis, kad Tho
mas F. Dewey būtų išrink
tas prezidentu 1940 m. 
Dewey yra republikonas 
New Yorko apskrities pro
kuroras. Panašūs Dewey 
vardo kliubai būsią steigia
mi ir kitur.

Dewey išsigarsino savo 
vesta ilga byla prieš New 
Yorko Tammany Hall poli
tikierių Hinesą, raketierių 
“numerių” loterijos (policy 
slips).

Dalinai debesiuota 
smagiai vėsu.

Chicago, Ill.— Nominaci
jas į miesto majorus laimė
jo Ed. J. Kelly, dabartinis 
majoras, Naujosios Dalybos 
rėmėjas; jis gavo beveik 
dveja tiek daugiau balsų, 
negu atgaleivis demokratas 
T. J. Courtney, kurį balsa
vimuose rėmė republikonai.

Newark 100 Sykių Apkirs
tas Žemės Sklypų Šmugeliu

ir
i

Newark, N. J. — Jau aiš
kiai dokumentaliai parodo
ma, kad Newarko majoras 
Ellenstein, susimokinęs su 
tūlais savo komisionieriais 
ir kitais politikieriais, pi
giai pirko tris žemės skly
pus dėlei lėktuvų aikštės 
paskui pardavė juos mies
tui beveik dešimt kai 
brangiau.

Teisėjas Flannagan rei
kalauja pristatyt dokumen
tus ir kitus įrodymūs dar 
apie šimtą panašių pigių 
žemės pirkimų, o brangių 
pardavimų miestui.
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padare. Ji savo akimis matė šuoliais be- 
sikūnijantį Markso-Lenino mokslą. Ji 
matė, kad šaly, kur kadaise skurdas ir 
priespauda neturėjo ribų, šiandien ne
darbas pamirštas, žmogaus žmogum iš- 
n a u d o j i m a s panaikintas; socializmo 
kraštas pasekmingai atsistojo kelyj į ko
munistinę visuomenę.

Krupskaja galėjo ramiai užmerkti 
akis, kadangi ji buvo įsitikinusi, kad jo
sios darbas neša vaisius, kad ta idėja, 
kuriai jinai paaukojo visą savo gyveni
mą, plečiasi, užkrečia vis platesnes ma
ses darbo žmonių visam pasauly.

Krupskaja mirė, bet josios šviesūs 
darbai nemirs, kol žmonija gyvuos!

LIETUVOS ŽINIOS
Rabino Dukters Sužalotoj ui 

Bausmę Sumažino

Turtingo Tauragės pirk
lio Eldoto sūnus Leizeris 
įsimylėjo vietos rabino Špi
co dukterį 20 metų žydai-

vynėn. Čigonas “mešką” 
mielai priėmė nakvoti; ligi 
užmigo ilgai kalbėjosi apie 
praeitį, apie gyvenimą ka
lėjime, o kai pabudo čigo
nas nerado “meškos”, bet 
taip pat nerado savo švar-

Gera Žinia
Lietuvos Komunistų Partijos organas 

“Tiesa” (sausio 30 d., 1939) rašo:
“Mes gavome žinių, kad daugelis vie

tinių liaudininkų protestuoja prieš liau
dininkų viršūnių bendradarbiavimą su 
v o 1 d e m a rimukais. Ypatingai griežtai 
protestuoja Šiaulių organizacija.

“Nepasitenkinimas savo vadovybe au
ga ir katalikų tarpe. Šiaulių katalikai 
darbininkai atsisakė platinti voldemari- 
ninkišką ‘Bendrą Žygį’ arba jį degino.”

Tai smagi žinia. Susidėdami su hit
leriniais voldemarininkais, r e a k c i n iai 
liaudininkų ir krikščionių - demokratų 
lyderiai kasa duobę Lietuvos nepriklau
somybei. Pasirodo, tačiau, kad masės, 
kuriom rūpi Lietuvos nepriklausomybės 
išlaikymas, jiems nugarą atsuka!

Nadezda Konstantinova
Krupskaja

Mirus Nadeždai Krupskajai, Lenino 
našlei, Sovietų Sąjunga ir viso pasaulio 
darbo žmonės neteko vienos žymiausios 
asmenybės, vienos šviesios ypatos, kuri 
paaukojo 50 metų savo gyvenimo kovai 
už darbo žmonių reikalus, už jų laimin
gesnį gyvenimą.

Daugelis iš mūsų dar negimę buvome, 
arba ant visų keturių šliaužiojome, kai 
Nadežda Krupskaja, Lenino našlė, jau 
buvo žiauriosios caristinės valdžios iš
tremta iš Peterburgo į Sibirą (1896). 
Ji ten buvo ištremta dėl savo aistringos 
kovos prieš carizmą, dėl kovos už laisvę 
prispaustiesiems.

Gyvenimas imigracijoj, dalyvavimas 
1905 ir 1917 m. revoliucijose, betarpiškas 
ir sunkus literatūrinis ir organizacinis 
darbas margino jos visą gyvenimą, gy
venant drauge su Leninu ir be Lenino.

Nadežda Konstantinova Krupskaja — 
profesionalė revoliucionierė. Krupskaja 
—pasaulio genijaus, proletarinės revo
liucijos vado, Lenino, žmona, draugė, 
sandarbininkė. Krupskaja—atkakli ko
votoja už stiprią, vienlypinę bolševikų 
partiją; kovotoja prieš visokias sklokas, 
prieš visokius nukrypimus; ypač aštri 
kovotoja prieš kontr - revoliucininkus 
trockistus. Krupskaja — vice-komisarė 
liaudies švietimo komisariate. Krupska
ja—Komunistų Partijos Centro komite
to ir Vyriausio Sovieto prezidiumo na
rė. Krupskaja—simbolis Sovietų Sąjun
gos moterų, kovojančių už naują visuo
menę, už komunizmą. Krupskaja—sim
bolis pasaulio darbininkių kovoje prieš 
išnaudotojus.

Tokia tai viso pasaulio darbo žmonių 
mylima 70 metų amžiaus senutė Krups
kaja!

Leninas, proletarinės revoliucijos va
das, mirė po penkerių metų, kai revo
liucija buvo užvaldžiusi šeštadalį pasau
lio. Jo artimiausioji sandarbininkė, jo 
draugė Krupskaja, mirė, kai proletarinė 
revoliucija šeštadaly pasaulio stebuklus

Daugmeniški Fašistų Teis
mai Prieš Liaudiečius

Barcelona, Ispanija. — 
Fašistai skelbia, kad iš šim
tų liaudiečių, patrauktų į 
karo teismus, būsią nu- 
emerkti sušaudyt “gal” ne 
daugiau kaip šeši asmenys.

Kur Gi Tie Žmonės Eina?
Kanadiečių’'“Liaudies Balsas” prane

ša, kad vasario 19 d. Montrealy buvo su
ruoštas “tikras” Lietuvos nepriklauso
mybės paminėjimas, kuriam dalyvavo 
net 80 žmonių. Kalbėjęs fašistų “Vie
nybės” redaktorius p. Vitaitis. Pasak 
“L. B.” korespondento, kalbėtojas šitaip 
nu rietė:

“Aškindamas apie Lietuvos nepriklau
somybės atgavimą pareiškė: “Prieš 25 
metus niekas nė nesvajojo, kad lietuvių 
tauta turės savo nepriklausomybę.” Tai 
teisingas jo išsireiškimas. Jie, šių dienų 
lietuviška fašistai, nė nesvajojo, kad Lie
tuva bus nepriklausoma; kada mūsų tau
tos patrijotai visokiais būdais grūmėsi 
prieš tautinius pavergėjus, už nepriklau
somybę, tai jie (Vitaičiai ir jo draugai) 
pilnai tarnavo carizmui ir tikėjosi, kad 
carizmas yra amžinas.

“Kalbėdamas apie esamą Lietuvos.ne
priklausomybės padėtį pareiškė: “Lietu
vos valdžia turi sekti Berlyno muzikos 
grojimą.” Šis išsireiškimas parodo, kaip 
lietuviškiems ordenuotiems fašistams rū
pi Lietuvos nepriklausomybės likimas, 
kaip jie budina užsienio lietuvius budėti 
sargyboje Lietuvos nepriklausomybės.”

Tai, žinoma, voldemarininkiškas pasa
kymas. Matyt, p. Vitaitis jaučia, kad ne
užilgo Hitleris pastatys Lietuvoj Volde
marą, todėl iš anksto bando jam prisi
gerinti.

Kad Vitaitis nemato kitos Lietuvai iš
eities, kaip tik tą, kad “Lietuvos valdžia 
turi sekti Barlyno muzikos krojimą,” ne
abejojama. Bet mus stebina sekantis:

“Klaipėdoje žmonės tą diktatūrą jau 
išvijo iš savo krašto. Tenai jau nėra nei 
karo stovio, nei smetoniškos cenzūros. * 
Leidžiami tenai laikraščiai jau laisvai 
kritikuoja žalingą Smetonos politiką ir 
tie laikraščiai plinta per nelegalius ke
lius į Lietuvos darbo žmones. Juos skai
to Lietuvos studentai, kariuomenė ir 
ūkininkai. Pas visus lietuvius pradeda 
kristalizuotis nusistatymas, kad Smeto
nos valdžią reikia vyti iš Lietuvos.”

Ši citata paimta iš korespondencijos, 
kurią F. J. Borisas parašė “Naujienose” 
apie adv. Bagočiaus prakalbas, sakytas 
So. Bostone. Šitoks adv. Bagočiaus pa
reiškimas iš tikrųjų mus stebina. Argi 
jis nežino, kad Klaipėdoj šiandien vieš
patauja smogikai? Argi jis nežino, kad 
tie “laisvi laikraščiai” yra leidžiami su 
Hitlerio pritarimu? Argi jis nežino, kad 
tų “laisvų laikraščių” kalbos apie demo
kratiją Lietuvoj yra niekas daugiau, 
kaip žmonėms akių dūmimas, kaip meš
kerė, su kuria hitleriniai voldemarinin- 
kai nori daugiau žmonių pasigauti?

Kad Smetonos valdžią reikia vyti iš 
Lietuvos, to niekas neginčija. Bet kas 
paskui? Jeigu vieton' Smetonos atsistos 
Voldemaras, tai, tik natūralu, Lietuva 
atsidurs didesniam pavojuj; Lietuvos 
nepriklausomybė bus palaidota.

Kiekvienas, kuriam rūpi Lietuvos ne- 
p r i k 1 a u s o m y b ės išlaikymas, negali 
džiaugtis tuo, kas dedasi Klaipėdoj. At- 
penč, jis privalo liūsti ir daryti viską, 
kad hitlerininkams nepavyktų visa Lie
tuva užgrobti panašiai, kaip jie pasigro
bė Klaipėdą!

Pranešama, kad fašistų 
policija jieško areštuot dar 
tūkstančius Ispanijos res
publikos rėmėjų Barcelo- 
noj.

Fašistai ketina aštriai 
baust visus tuos, kurie “il
gino karą” prieš generolą 
Franco. Be kitų jiem gręr

siančių bausmių, būsianti 
atimta ir jų nuosavybė.

Teisman patraukti ir fa
šistinės armijos generolas 
Aranguren ir pulkininkas 
Juan Escobar. Fašistai sa
ko, kad jie tikrumoj tarna
vę respublikai prieš fašis
tus.

tę. Juodu ilgesnį laiką drau
gavo, tarėsi sutuoktuvių 
klausimais, bet ilgainiui 
Špicaitei Eldotas ėmė nebe- 
patikti, jo ėmė vengti ir pa
galiau pareiškė, kad su juo 
nutraukia visus ryšius. El
dotas nutarė keršyti. Jis 
pasisaugojęs už namo išei
nančiai Špicaitei užpylė ant 
veido sieros rūgšties skie
dinio, nuo ko iš gražios žy
daitės veido liko raukšlėtas, 
rudas kūnas. Rabinas duk
terį išsiuntė į Paryžių gro
žiui atgauti,'kur ligi šiol te- 
begydoma, o Eldotą pasiė
mė policija į savo globą ir 
uždare kalėjime. Šiaulių 
Apygardos Teismas jį nu
baudė penkeriais metais 
sunkiųjų darbų kalėjimo, o 
Apeliaciniai Rūmai šešta
dienį šią bausmę sumažino 
ligi ketverių metų.
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Atsivežė Teisman 
“Liudininką”

Bernardas Piliponis, iš 
Butkiškių kaimo, Čekiškės 
valsčiaus tu rėjo Kau
no apygardos teisme bylą ir 
atsivedė liudininką Joną 
Rastauską. Prieš bylą Pili
ponis atsisėdo teismo kori
doriuje ant suolo ir, būda
mas nuvargęs, užmigo. Ša
lia jo sėdėjo jo liudininkas 
Rastauskas, kuris matė, 
kad Pilippnis savo taboki
nėje laike pinigus. Kai Pi
liponis snaude, jis ištraukė 
iš kišenės tabokinę, išėmė iš 
jos pinigus, o piniginę pa
slėpė liudininkų kambaryje 
po suolu. Pabudęs Piliponis 
pasigedo pinigų, tuojau su
prato, kad tai jo liudininko 
darbas. Jį tuoj išsikvietė į 
koridorių ir reikalavo grą
žinti pinigus. Tas iš pradžių 
gynėsi, o kai buvo pakvies
tas iš teismo salės polici
ninkas, pasisakė paėmęs pi
nigus ir ėmė juos traukti iš 
kišenių, iš vieno 5 litus, iš 
kito 10. Atsiėmęs pinigus 
Piliponis, kai buvo spren
džiama jo byla nuo liūd. 
Rastausko atsisakė, saky
damas, kad vagies turėti 
liūdininku nenori.

“Meška” čigono Palapinėje

Ne tik čigonai kitus, bet 
kai kada ir čigonus apva
gia. Štai čigonas Petravi
čius, sėdėdamas kalėjime 
už arkliavagystę,. kameroje 
susipažino su jaunu vagi
liuku, kurį visi “Meška” 
vadino. Nežinojo čigonas, 
ar to vyruko tikra pavardė, 
nežinojo jo vardo, bet labai 
susidraugavo, nes kameroje 
čigono visi kaliniai neap
kentė, su juo nekalbėjo, tik 
vienas “Meška” čigoną už
tardavo ir su juo bičiuliavo. 
Čigonas atlikęs bausmę iš
ėjo iš kalėjimo ir bastūna- 
vo provincijoje, o “meška” 
pasiliko kalėjime. Kai “meš
ka” išėjo iš kalėjimo ir ne
turėjo jokio užsiėmimo, 
jieškojo pažįstamo čigono. 
Jį surado Kleboniškių kai
mo (netoli Kauno) pamiš
kėje įsikūrus nuosavoje pa- 
laginėje. Pasakojo čigonui, 
kaip gyvena kalėjime pasi
likę pažįstami, o atėjus va
karui prašėsi priimti nak-

Į

ko, kelnių, batų ir pinigi
nės.

Nuėjęs į kriminalinę po
liciją skundėsi, pasakojo, 
kaip jo buvęs bičiulis jį ap
vogęs, bet nei jo vardo nei 
pavąrdės nežinojo. Krimi
nalinė policija jam parodė 
nusikaltėlių paveikslų albu
mą, iš kurio čigonas vieną 
jaunuolį išsirinko. Tai buvo 
recidivistas Mečys Kuli
kauskas. Kai sulaikė taria
mąjį “mešką” — Kulikaus
ką, jis prisipažino pas čigo
ną nakvojęs, bet nieko ne
vogęs. Čigonas savo dra
bužius jam paskolinęs. Teis
mas nepatikėjo ir Kulikaus
ką nubaudė trejais metais 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

Vokietijos Protestas prieš

Bičių Imigraciją Sunkiau 
Tvarkyt Negu žmonių 
Oklahomos valstijos sei

mui neseniai paduotas įne
šimas apriboti bičių imi
graciją ton valstijon iš kai
myninių valstijų. Dalykas 
tame, kad tūlose artimose 
valstijose bites apniko sa
votiškos ligos, todėl oklaho- 
miečiai susirūpino neįsileist 
savo valstijon apkrėstų bi
čių ir tuo būdu savo bites 
išlaikyt sveikomis.

Tuo tikslu valstijos sei
mui ir paduota sumanymas 
įsteigt apsaugos linijas (ka
rantiną), per kurias nei vie
na bitė iš užkrėstų vietų 
neturės teisės įlėkti. Įneši
mas buvo tinkamai paduo
tas, paremtas ir domingai 
svarstomas.

Urnai vienas kongresma- 
nas pastebėjo: “Bet palau
kit, kiek gi inspektorių 
mums reiks pasamdyt, kad 
daboti visas tas apsaugos 
linijas ir sulaikyti visas bi
tes, kurios norės per tas ri
bas perlėkti?”

Tuomet jau ir kitiems 
“įstatymų kūrėjams” top
telėjo plikėsna, jog tokį įs
tatymą tikrai būtų sunkiau 
įvykinti, negu anais metais 
buvusiąją prohibiciją.

Įnešimo autorius paskui 
sutiko pataisyt savo įneši
mą taip, kad uždraust vien 
“įvežti” bites aviliais iš ap
krėstųjų vietų.

Amžiną Atilsį
Paštorius sustojo ties far- 

merio namuku ir išsišaukęs 4 
laukan pažįstamą farmerį 
Džimį padavė jam juodais 
kraštais kon vertą.

“Išrodo, lyg ir kas bus 
numiręs,” užjaučiančiai pa
stebėjo paštorius.

“Taip, taip,” atsakė rū
pestingai Džimis. “Tai jau 
bus mano brolelis Juozas 
numiręs, aš ir ant konverto 
jo rankraštį pažįstu.”

Surinko 
žemaičių Jonis.

Lenku Demonstracijas
Berlin. — Nazių valdžia 

užprotestavo prieš Lenkijos
s t u d e ntų demonstracijas, 
padarytas prieš nazius vo
kiečius Varšuvoj ir kituose 
miestuose. Hitlerinė spauda 
baugina Lenkiją, kad tokios 
demonstracijos gali blogai 
atsirūgt Lenkijai.

Lenkijos vyriausybė jau 
atsiprašė Hitlerio valdžią, 
žadėjo nubaust demons
trantų vadus ir daugiau ne
leist panašių demonstraci
jų- ’

Lenkų “Bepusiškumas” Pa
lankus Italijai, Naziam
Roma. — Fašistų spauda 

rašo, kad Lenkijos valdžia 
žadėjo nuvykusiam į Var- 
šavą užsieniniam Italijos 
ministeriui Ciano, jog Len
kija laikysis “palankaus be- 
pusiškumo,” jeigu Vokieti
ja ir Italija “įsivels” į ka
rą (prieš Franci ją, Angliją 
ar Sovietus).

Washington. — Dauguma 
republikonų senatorių iš- 
anksto pasirenka Thomą 
Dewey, kaip savo partijos 
kandidatą į prezidentus 
1940 m. rinkimam. Dewey 
dabar yra New Yorko aps
krities prokuroras.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Gerbiami “Laisvės” Drau
gai:

Gal jus atsimenate mane, 
kaip aš gyvenau Alabamoje 
ir buvau nuolatinis “Lais
vės” skaitytojas. Bet šiuo 
sykiu nepajėgiu juomi būti, 
nes nuo senai palikau be
darbis ir benamis. Atsibel- 
džiau net į Californiją.

Bet eikime prie dalyko. 
Aš patėmijau vasario mė
nesio pradžioje “Laisvės” 
klausimų ir atsakymų sky
riuje aiškinimą reikale ga
vimo nuo Federalės val
džios pensijos sulaukus 65 
metus amžiaus. Ten buvo 
pasakyta, kad šios šalies 
žmogus, sulaukęs 65 metus 
amžiaus, gauna į mėnesį 
$35, ar jis būtų pilietis, ar 
nepilietis.

Aš nesu šios šalies pilie
tis. Tai kreipiausi į Los 
Angeles paštą ir į kitą 
įstaigą, ar aš galiu gauti 
pensiją, nes aš esu 65 me
tų amžiaus. Tai gavau at
sakymą, kad negaliu gauti. 
Pirmiaus turiu išbūti Cali- 
fornijoje 5 metus .ir turiu 
būti pilietis, kol aš gausiu 
pensiją.

Taigi, draugai, kreipiuo

si prie jūsų su šiuo svarbiu 
klausimu: Kaip iš tiesų da
lykai stovi tuo klausimu, 
gal jūsų buvo padaryta 
klaida “Klausimuose ir At
sakymuose”? Jeigu nebuvo 
klaida, tai kur aš turiu 
kreiptis su tuo reikalu? 
Malonėkite, draugai, duoti 
atsakymą pilnai aiškų. Ta
riu jums širdingai ačiū.

W. A. Naujokas.
Atsakymas

“Laisvėje” buvo teisingai 
paaiškinta, kad Federalė 
senatvės pensija apima ly
giai piliečius ir nepiliečius 
darbininkus. Bet kad būti 
visai tikrais, jog taip yra, 
mes kreipėmės į Foreign 
Language Information Ser
vice ir gavom atsakymą, 
jog ir nepiliečiai gauna se
natvės pensiją pagal Fede- 
ralį “social security” įstaty
mą. Pagaliau mes turime 
po ranka brošiūrą “Federal 
Old-Age Benefits, estab
lished by the Social Secu
rity Act”, išleistą gruodžio 
mėnesį, 1936 m. Tai val
džios informacijos tuo rei
kalu.

Šiose informacijose nie
kur nėra pasakyta, kad tik
tai piliečiai tegali gauti se-
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Du chiniečiai pikietuoja Bellinghame, 
Washingtone, prieš siuntimą Japoni
jai senos geležies darymui amunicijos 
ir karinių ginklu, su kuriais Japonijos 

imperialistai žudo chiniečius ir 
terioja jų kraštą.

natvės pensiją. Tik vienas 
tėra reikalavimas, būtent, 
kad darbininkas būtų per 

| penkius metus, pradedant 
su 1936 m., iš viso uždirbęs 
mažiausia $2,000.

Bet Federalė senatvės 
pensija pradės būt išmoka
ma tik nuo sausio pirmos 
dienos, 1942 metų. Iki to 
laiko pensijos niekas ne
gaus, nors ir būtų pasiekęs 
65 metus.

Gal jūs neaiškiai dalyką 
perstatėt paštui ir tai kitai 
valdžios įstaigai. Jie gal pa- 

’ manė, kad jūs klausiate 
apie Californijos valstijos 
senatvės pensiją. Įvairios 
valstijos turi skirtingus pa- 
tvarkmus tuo reikalu.

Kur jums kreiptis tuo 
reikalu? Mes manome, kad 
Los Angeles yra kokia nors 
federalė įstaiga, kuri rūpi
nasi Federaliu Social Secu
rity Aktu. -Pasiteiraukite, 
kur tokia įstaiga randasi ir 
kreipkitės tiesiai prie jos. |
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Ruošia Lietuvos Par
davimą Hitleriui

tvarką, tai tą pripažino ir 
A. Vaidotas, Lietuvos da
bartines valdžios organe 
“Lietuvos Aidas,” vasario 
8 d., 1939 metais, kur jis ra
šo:

Kad Smetonos fašistinė 
valdžia nori pražudyti Lie
tuvos nepriklausomybę, jos 
tautinę laisvę, tai tas senai 
aišku. Pirmiau Smetona bi
čiuliavosi su Lenkijos po
nais. Net ir tada, kada tar
pe Lietuvos ir Lenkijos ne
buvo atsteigti diplomatiniai 
ryšiai, tai Smetonos agen
tai važinėjo į Va r ša va ir 
derėjosi apie Lietuvos par
davimą. Bet dabar susida
rė padėtis, kad Lietuvai di
džiausias pavojus gręsia iš 
fašistinės Vokietijos pusės 
ir Smetona pradėjo ener
gingai ruošti dirvą, kad 
Hitleris su parodomis užim
tų Lietuvą, kaip jis 1938 
metais užėmė Austriją ir 
vėliau didelę dalį Čechoslo- 
vakijos.

Ir tai nestebėtina. Anta
no Smetonos visados buvo 
tokia kreiva, keliaklupsčia
vimo politika. Kada Rusijoj 
viešpatavo caras, kada ca
rizmas vergė Lietuvą, tai 
A. Smetona ir jo šalininkai 
aklai tarnavo carui. Smeto
nos laikraštis “Viltis,” No. 
180, 1914 metais rašė:

“Lietuvos valstiečiai ačiū 
Rusijos rūpesčiams buvo 
paliuosuoti nuo baudžiavos 
ir apdovanoti žeme; ačiū 
jai pamažu pradėjęs nykti 
skurdas ir tamsumas; ačiū 
jai (caristinei Rusijai) da
bar žinomas Lietuvos var
das ne tik plačioje Rusijoje, 
bet ir kitur Europoj... Vo
kietijos kryžeiviai teriojo 
lietuvius ugnim ir kardu.”

O “Vilties” No. 225, 1914 
metais jis rašė: “Mums bū
tų naudingiau būti prijung
tais prie turtingos Rusijos.”

Kol Rusijoj viešpatavo 
caras, tol Smetona prieš 
Lietuvos nepriklausomybę 
už jos laikymą po caristi- 
nės Rusijos nagaika. Gi 
kaip tik per visus tuos lai
kus kairieji social-demokra- 
tai, vėlesni bolševikai, ko
munistai kovojo už Lietu
vos nepriklausomybę, už jos 
išlaisvinimą iš po caro jun
go.

Nėra Caro, Eina pas 
Kaizerį

Rusijos liaudis 1917 me
tais kovo mėnesį nuvertė 
caro monarchiją, pasiliuo- 
savo iš po carizmo. Tų me
tų rudenį ji nuvertė ir bur
žuazijos su dvarininkais 
valdžią ir įsteigė Rusijoj 
Sovietus — darbininkų ir 
valstiečių valdžią. Iš rytų 
papūtė laisvės ir revoliuci
jos vėjas. Sovietų valdžia 
paskelbė laisvę visoms tau
toms.

Lietuva tuo kartu buvo 
užimta vokiečių. Vokiečiai 
okupantai smaugė Lietuvos 
gyventojus. A. Smetona, 
1917 metų rudenį, vyksta 
Berlynan ir ten skaito pa
skaitą, kurioj tarpe kitko 
jis sakė:

“Lietuviai pasitiki Vokie
tijai ir ištiktųjų tik ji vie
na gali gelbėt prispaustą 
šalį.”

Kaizerininkai labai nusi
džiaugė tokiu A. Smetonos 
pareiškimu ir už kaizerio 
pinigus leidžiamas laikraš
tis “Dabartis” rašė

“šitas pirmas viešas pasi
rodymas lietuvių Berlyne 
paliko įspūdį, jog lietuviai 
nori, kad Lietuva glaustųsi 
prie Vokietijos.”

Matote, kol Rusijoj vieš
patavo caras, kol Lietuva 
buvo caristų pavergta, tai 
Antanas Smetona garbino 
carą, jo valdžią ir vokie
čiams priminė kryžiokus, 
kurie per kelis šimtus metų 
lietuvius teriojo. Bet kada 
Rusijoj neliko caro, ten įsi
steigė Sovietai, darbo žmo
nių valdžia, o Lietuvą laikė 
okupavę kaizerininkai vo
kiečiai, tai Smetona vyksta 
Berlynan ir ten garbina 
Vokietiją.

Po kaizerininkų globa, 
vasario 16, 1918 metais, 
Smetona ir jo vienminčiai 
paskelbė Lietuvos nepri
klausomybę. Kaizerinė Vo
kietija kovo 23, 1918 pripa
žino Lietuvai “Nepriklau
somybę,” bet tai nebuvo ne
priklausomybė, o Lietuvos 
prie Vokietijos prijungi
mas, nes Vokietija pripaži
no “sujungtą Lietuvą su 
Vokiečių valstybe amžinu, 
tvirtu ryšių santikiu ir san
daromis.” Lietuvai buvo pa
diktuota, kad kariuomenė, 
finansai, paštas, užsienio 
reikalai ir kiti svarbūs 
klausimai bus bendrai riša
mi su Vokietija. Lietuvai 
net kaizerinės Vokietijos 
karo naštos dalį buvo už
dėję. X
Kuriasi Lietuvos Sovietai

Bet ir kaizerio viešpata
vimui atėjo galas. Lapkri
tyje, 1918 metais sukilo Vo
kietijos laivynas, armija, 
žmonės ir nuvertė kaizerį. 
Atėjo Pasaulinio Karo ga
las. Vokietijoj, Bavarijoj, 
Vengrijoj, Austrijoj ir ki
tur kūrėsi Sovietai. Iš Uk
rainos liaudis grūdo laukan 
vokiečius okupantus ir kū
rė Sovietus. Finlandijos 
liaudis kovėsi už Sovietus. 
Steigėsi Sovietai Latvijoj, 
Estijoj ir Lietuvoj. Atrodė, 
kad atėjo galas ponų ir ka
pitalistų viešpatavimui. Lie
tuvos žmonės didesnėj pu
sėj Lietuvos, įkūrė Sovietus. 
Tada susirūpino ponas A. 
Smetona ir kiti ir pradėjo 
bendrai su vokiečių armija, 
nagelba lenkų, talkininkų 
kautis prieš Lietuvos So
vietus. Kad Lietuvos žmo
nės patys kūrė Sovietų 

“Bolševikai pirmiausia ir 
stipriausiai įsigalėjo Lietu
vos rytuose ir šiaurėse. čia 
dar prieš Raudonosios Ar
mijos atvykimą vietiniai 
komunistai kai kuriuose 
miesteliuose buvo įkūrę Ta
rybų valdžią ir saviškai 
pradėjo šeimininkauti.”

Reiškia, netiesa, kad būk 
Lietuvon Sovietų valdžią 
tik Raudonoji Armija ant 
durtuvų atnešė. Net po 21 
metų tą pripažįsta patys 
fašistai.

Lietuvos Sovietai pralai
mėjo dėl daug priežasčių 
ir mes tą čia nelukštensi
me. Čia svarbu priminti 
dar kartą, kad prieš Lietu
vos Sovietus kovojo buržu
azinė lietuvių armija, vo
kiečių armija ir lenkai, re
miami talkininkų. Talkinin
kai įsakė vokiečių armijai 
nesitraukti iš Lietuvos, nes 
jeigu ji išeis, tai Lietuvoj 
įsigalės Sovietai.

Lenkų pagelbą smetoni- 
ninkams prieš bolševikus, 
prieš Lietuvos Sovietus, pri
pažįsta ir A. Vaidotas, 
“Lietuvos Aido” laidoje, 
nuo vasario 9 dienos, 1939 
metų, kur jis rašo:

“Kadangi ir lietuviai ir 
lenkai kovojo prieš bolše
vikus, tai santarvininkai 
mėgino lietuvius su lenkais 
sutaikyti, nustatydami tar
pe jų kariuomenių demar
kacijos linija.” Reiškia, kad 
tam tikru ruožtu prieš Lie
tuvos Sovietus eitų lenkų, 
o kitu baltųjų lietuvių ar
mijos.
Kaizerininkai prieš Lietu

vos Sovietus
Daugiausiai Lietuvos po

nams ir kapitalistams pa
dėjo kaizerininkai. Jie tu
rėjo daug ginklų ir dar bu
vo pulkininkai, kuriuos ne
palietė revoliucijos dvasia.

Šiemet Lietuvoj minint 
21 metus nepriklausomybės 
fašistų spauda, ypatingai 
Smetonos organas “Lietu
vos Aidas” buvo užkimšti 
raštais. Visi jie buvo nu
kreipti prieš bolševikus ir 
garbino vokiečius.

“Lietuvos Aidas” nuo va
sario 9 d., 1939, talpina A. 
Vaidoto straipsnį po ant-

Dal is International Ladies Garment Workers unijos 
narią-streikierią, kurie išėjo streikan dėlto,, kad neuniji- 

niai sunkvežimiai gabena jąją pagamintą drabužį.

rašte: “Lietuvos Kariuome
nė iš Savo Krašto Išveja 
Bolševikus.” Jis aprašyda
mas mūšius ties Pociūnė
liais ir Krekenava rašo:

“Kovo 15 d. vokiečių Ob- 
erkommando Grenzschutz 
Nord, drauge veikdama su 
Penevėžio batalionu, atėmė 
iš bolševikų geležinkelio 
ruožą Dotnuva—Baisiogala 
—Radviliškis — Šauliai — 
Liepoja ir bolševikus išvijo 
iš Šaulių, Radviliškio ir Še
duvos.”

“Lietuvos Aido” No. 67, 
1939 metais, tilpo straips
nis majoro Ališausko po 
antrašte: “Kautynių ties 
Jeznu 20 Metų Sukaktis.” 
Jis rašo:

“Vasario 11 dieną, į Prie
nų barą atvyko pirmo pės
tininkų pulko kuopa su ka
rininku Žemaičiu ir dvi,vo
kiečių kuopos su 2 patran
komis. Mūsų vadai susita
rė su vokiečiais ir vasario 
13 dieną drauge puolė Jėz- 
no miestelyj esančius bolše
vikus.”

Tame pat “Lietuvos Ai
do” 67 numeryje telpa re
dakcinis straipsnis “Pirmo
sios Kautynės dėl Lietuvos 
Laisvės”. Čia daugiausiai 
aprašomi mūšiai ties Kė
dainiais. “L. A.” rašo:

“Sužinota, kad iš Kauno 
išskrido 2-3 vokiečių karo 
lėktuvai mums į pagelbą”... 
“Vakare iš Kauno atvyko 
autosunkvežimiais vokiečiai 
kulkasvaidininkai. Mūsų 
padėtis Kėdainiuose sustip
rėjo.” Mat, vokiečiai atsi
gabeno vieną sunkųjį kul- 
kasvaidį, 25 rankines gra
natas ir kitų ginklų. Toliau 
skaitome: “Mūsų būriai, 
vokiečių kulkasvaidžių su
stiprinti ir 40 ar 50 vokie
čių kareivių padedami, 
spaudė priešą atgal.”...

“Vasario 10 d. mūsiškiai, 
vokiečių padedami su arti
lerija ir kulkosvadžiais puo
lė raudonarmiečius Šetoje.”

Visur tik ir skamba: 
“Mūsiškiai ir vokiečiai,” 
“Mūsiškiai vokiečių pade
dami” ... “Mūsiškiai su pa- 
gelba vokiečių kanuolių ir 
kulkasvaidžių” ir tt.
Kodėl Garbina Vokiečius?

Dabar gali atsistoti klau
simas: Kodėl Lietuvos fa
šistų spauda tiek daug ra
šė prieš bolševikus ir taip 
garbino vokiečius? Kodėl 
tokią poziciją užėmė 1939 
metais Lietuvos fašistų 
spauda šaukdama, kad 
“bolševizmas bais i aus is 
priešas,” garbindama vo
kiečius? Juk dabartiniu lai
ku nei mažiausio pavojaus 
Lietuvai nėra iš Sovietų pu
sės, o kaip tik priešingai, iš 
Vokietijos yra didžiausis 
pavojus. Kodėl Lietuvoj 
taip rašoma piktai prieš 
bolševikus, o garbinami vo
kiečiai ?

Atsakymas yra vienas — 
Smetona ir jo fašistinė šai- 
ka nori paruošti Lietuvos 
išdavimą Vokietijai. Jis no
ri Lietuvos gyventojams 
įkalbėti, kad “žiūrėkite, ko
ki buvo 1918—1919 metais 
baisūs Lietuvos priešai bol
ševikai ir koki geri mūsų 
talkininkai vokiečiai!” Tai 
aiškus fašistų tikslas. Sme
tona nori paruošti Lietuvoj 
Hitleriui dirvą, taip, kaip 
Austrijos išdavimą paruošė 
buvusieji Austrijos valdo
nai.

Neveltui ir Amerikoje 
Smetonos bernai visur puo
lė bolševikus, Sovietų Są

jungą, o užtylėjo apie pa-

Easton, Pa.
Buvęs Barzdaskutys Gavo 20 

Metu Daboklėj Kalėti

Mūsų mieste, apskričio teis- 
mabutyj, per dvi savaites trau
kėsi žmogžudiškoji garsi byla. 
Teismabutys būdavo pripildytas 
žingeiduoliais, o vietinė spauda 
aprašinėjimais bylos eigos. By
la pasibaigė vasario 25 dieną. 
Trumpoj formoj parašysiu, 
kaip tas viskas atsitiko.

Prieš kelerius metus John 
Cuono, italų tautos, 41 metų 
vyras, West Bangoryj, 15 my
lių nuo Eastono, turėjo savo 
kirpyklą (barber shop), dary
davo gražų pragyvenimą su sa
vo puošnia 31 metų moteria. 
Vėliaus, kuomet užstojo legališ- 
ki laikai pardavojimui alaus ir 
degtinės, atnešė dideliausią ne
laimę dėl Cuonos, kuris pame
tė kirpyklos biznį, ir ten pat 
įsitaisė karčiamą, užeigą su ke
liais kambariais. Apart alaus ir 
degtinės, varė ir nelegališką ge- 
šeftą, visokeriopą gemblerystę, 
su nemorališkais mergaičių šo
kiais (floor dance). O sau už 
pagelbininką nusisamdę jauną 
vyrą, R. Klingle, 30 metų vo
kietį, kuris netrukus prisitaisė 
ir paviliojo nuo jo moterį Ma
deline Cuonienę, 3 vaikučių mo
tiną, kuri vėliaus išgavo persi
skyrimą nuo savo vyro ir apsi
vedė su R. Klingle. O Cuona tu
rėdavo mokėt po $10 į savaitę 
dėl vaikų užlaikymo.

Vėliaus Klingle su Klingliene 
ateidavo į Cuonos užeigą, gir
tuokliaudavo ir visaip erzinda
vo kaip šunį Cuona, kuris iš 
piktumo nežinodavo ką daryt. 
Taigi ir atėjo paskutinė spren
džiamoji diena, tai buvo lapkri
čio 13 pereitų metų.

Vakare abudu Klingles atėjo 
į Cuonos užeigą begirtuokliau- 

| darni, šaipėsi ir į pasiutimą per 
šerengą varė Cuona. Vėliaus 
Klingles nusidangino girtuok- 
liaut pas tūlą savo rūšies ka- 
marotą R. Buskirk į Washing
ton Township. O juos pasekė 
su savo automobiliu John Cuo- 
nas, kuris kaip tiktai įžengė į 
Buskirk stubą, tai suvarė ketu
rias kuli pikas į Klingles grieš- 
ną kūną, kuris ten pat numirė, 
o su penkta kulipka peršovė sa
vo buvusią pačią, kuri dabar 
guli nėščią Eastono ligoninėj 
pusiau suparaližuota,' nes kulip
ka pataikinta į petį, jeigu ji nu-'

vojų iš Vokietijos pusės. 
Jie tą daro, nes tokį turi 
įsakymą nuo Smetonos.

Šiandien Lietuvos laisvei 
yra didžiausias pavojus 4 iš 
fašistinės Vokietijos pusės. 
Kas bando tą paslėpti, už
tylėti, o lietuvių neapykan
tą kelti prieš bolševikus, 
prieš Sovietų Sąjungą, kuri 
tiek daug kartų užstojo 
Lietuvos laisvę, tas tarnau
ja Lietuvos nepriklausomy
bės pražudymui.

D. M. šolomskas.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7178

Dr. Herman Mendlowitz 
88 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
Nuo 1—3 dienų Ir nuo 7—8 vak. 

NEDELIOMIS
Nuo 10 Iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd Street

mirs, tai dėl Cuonos bus iškelta 
antroji byla. 

t

Prie pabaigos teismo /‘džiu- 
rė” taikėsi tarpe savęs per 24(4 
valandos ir pripažino Cuona 
kaltu antro laipsnio žmogžudy
stėj. Teisėjas Herbert Laub 
pritaikė bausmę iki 20 metų 
kalėjime sėdėt. Bet kad įCuonas 
nevisai biednas, tai jo advoka
tas Everett Kent reikalaus an
tro teismo.

Man vienas darbininkas nu-' 
šnekėjo apie tuos žmones labai' 
tamsioj formoj. Jis pasakė,, 
kad jie buvo dideli girtuoklys-į 
tės rėmėjai, gėrė patys ir ki-i 
tus prie to ragino. Nekentė ap- Į 
švietos, nei darbininkiškų orga-' 
nizacijų. Keikdavo, bolševikus! 
ir darbininkų Sovietų Sąjungą.)

Turime ir mes lietuvių pana-! 
šių žmonių. Pats savo ausim' 
girdėjau, kaip nešvariai bumo- 
ja ant Sovietų Sąjungos. Bet' 
kaip tiktai pareikalauji faktų, 
tai tuojaus ir pasidini tokį ar 
kitokį smarkuolį ant žarijų.

V. J. Stankus, j

Be Įstojimo Mokesties—
Dabar Gali Įsirašyti Jaunimas į

Lietuviui Darbininkų
Susivienijimą

ŽINOKITE—
Kad į Lietuvių Darbininkų 

Susivienijimų priimami nariai 
nuo 2 iki 60 metų amžiaus;

Kad Lietuvių Darbininkų Su
sivienijime galima gauti apdrau
dę ir pašalpų už mažesnę mo
kesti, negu kitur;

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

Kad dabar jūs lengvai galite 
jrašyti savo sūnus ir dukteris 
i LDS;

Kad reikalinga ir naudinga 
prigulėti tvirtoj, pažangioj lietu
vių savišalpos organizacijoj.

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

Vaikus į Lietuvių Darbininkų Susivienijimą

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

LDS jau išmokėjo virš $250,000.00 pašalpomis ir apdrauda. Virš 
4000 lietuvių ir jų šeimynų gavo tinkamų paramų.

Del platesnių informacijų kreipkitės j vietinę LDS kuopų arba se
kančiu antrašu:

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

Svarbi Knygute Su Patarimais 
Kaip Patapti Piliečiu

Anglą kalboje yra išleista labai svarbi knygute su 
nurodymais, kas reikalinga žinot, norint patapt .

Jungtinių Valstiją piliečiu.
•

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

simina laivo vardo, atvykimo dienos ir kitų 
reikalingų informacijų.

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

pilietė moteriškė su nepiliečiu vyru.
•

Informacijos, ką reixia daryti, kada pameta ar kokiu 
nors būdu sunaikina pirmas ar antras popieras. Nuro
doma, kur ir kaip kreiptis gavimui naujų pilietybės 

popierų bei liudijimų.
Brošiūra Yra Anglą Kalboje Užvardinta

HOW TO BECOME A CITIZEN 
OF THE UNITED STATES

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

Knygute 64 puslapių, kaina 25c.

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

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

Helsingfors, Finija.— Fi- 
nija. — Finijos (Suomijos) 
vyriausybė nutarė statyt 
valdišką ginklų fabriką Jy- 
vaskyloje. Tai bus dar pir
ma ginklų dirbykla tame 
krašte.

Didžioji Švedijos Bofors 
ginklų kompanija patieks 
Finijai reikalingus planus, 
modelius, įrankius ir spe
cialistus.

Tel.: MArket 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas
Gamintojas Geriausios Rūšies 

Nesvaiginančių Gėrimų 
Pamėginkit mūsų specialų Drink- 

Mixer TOM COLLINS 
Taipgi parduoda lietuviško bra

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

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

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

GALITE GAUTI
APDRAUDOS

$150.00
$300.00
$600.00

$1000.00

PAŠALPOS
$6.00
$9.00

$12.00
i savaitę

Galima apsidrausti ant 20 me
tų endowment arba ant viso 
amžiaus. Išbuvus nariu 8 metus 
ar daugiau, galima gauti pinigų 
atmokėjimų.

, LDS nariai veltui gauna laik
rašti “Tiesų.”
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Philadelphia, Pa

PARAŠE

KAINA TIK 5 CENTAI

į,

Draugai

■

literatūros platinimo agentai, siųskit 
kuoveikiausiai užsakymus.

Ne pri
baigęs!

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

Kiekvienam 
me

veda- 
, bet ir 
moterys

Referatas Apie 
Reumatizmą

Liet. Darb. Susivienijimo 
kuopos ateinančiame susirinki
me, kovo 6 d. bus skaitytas itin 
svarbus dr. V. Šimkaus refera
tas apie reumatizmą. Susirin
kimas bus pradėtas truputį 
anksčiau, negu paprastai, taip,

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

•ir Lietuvos žmonių laisvę.

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

LAISVEKetvirtas puslapis

Cliffside, N. Jžiūri į

DETROITO ŽINIOS

J. Antanas.

Mirė Trys Lietuviai

Lawrence, Mass

sake, kad yra

B-kas.

Pranešimas
-

Binghamton, N. YNepriklausomybės

LDS 21 Kuopos Reikalai

■’ umbrom—

pakel- 
pasau-

vėl va- 
mokėti 
Rep.

riai savo dalinai atsiekė, nu
mažindami $150,000,000 nuo 
prezidento Roosevelto skirtos 
sumos.

Tad visi delegatai 
pribūt 4 vai.

bus 
už 

tei-

Markevi-
A. Sna-

O. Pesli-

tokia, kuri 
darbininkų

pas notary 
atsakyti klausimą

Lyga vadinasi demo- 
bet prie demo.krati- 

prisidėti. Jie sako: 
Amerikos demokratai,

Vasario 24 d. mirė Anta
nas Stankus, gyveno Spring
wells Ave., ir užlaikė gėrimų 
užeigą. Plačiaus neteko suži
noti apie jį.

Kovo 4 d. Detroito Lietuvių 
Moterų Pažangus Kliubas 
rengia bankietą ir vakarienę, 
paminėjimui metinių sukaktu
vių nuo šio kliubo susiorgani- 
zavimo. Įvyks draugijų svetai
nėj, 4097 Porter, 7:30 vai. 
vakare. B-kas.

Senatoriaus S. Noveko 
Prakalba

Penktadienio vakare, vasa
rio 24 d., draugijų svetainėj, 
4097 Porter Str., Kalbėjo Mi
chigan valstijos senatorius S. 
Novek. Prakalbų pasiklausyti 
susirinko gražus būrys publi
kos.

Senatorius aiškino, kaip gu
bernatorius Fitzgerald, su pa- 
gelba kitų republikonų atža
gareivių senatorių ir legisla
tures narių, kurių yra dau
giaus, kaip du trečdaliai, ban
do pervaryti savo reakcioniš- 
kus bilius, kurie yra legisla- 
tūroje ir senate svarstomi pa
skutiniu laiku, kaip tai, prieš 
streikus, prieš pikietavimą. 

. Yra tokių atvirai hitleriškų 
bilių; vienas, kuris reikalau
ja, kad būtų mažesniosios 
partijos nuimtos nuo balsavi
mo blankų. Reiškia, visos par
tijos turi būti panaikintos, tik 
paliktos v demokratų ir repub
likonų partijos. Kitas bilius, 
kad būtų cenzūruojama lei
diniai, spauda. Kokia spauda 
bus cenzūruojama? Tai 
cenzūruojama 
progresą, už 
sės.

Senatorius
senate neštas bilius, pagamin
tas atžagareivio republikono 
senatoriaus Baldvino, vadina
mas “Little Dies” Committee 
Michigane dėl tyrinėjimo 
prieš-amerikinių veikimų. Ką 
tas komitetas tyrinės, tai jau 
visiems aišku: unijas, pažan
gias organizacijas ir kas tik 
progresyviško.

Tam “Little Dies” komitetui 
reikalauja paskirti $10,000. 
Mat, yra pinigų. Bet pašalpos 
reikalams, tai nėra pinigų.

Senatorius Novek sakė, kad 
Michigan valstijos tiesiogm'ės1 
pašalpos administratorius ap- 

'skaitliavo, kad iki birželio pa
baigos būtinai reikalinga 
$8,000,000 dolerių pašalpos 
reikalams. Bet gubernatorius 
Fitzgerald pasakė, kad skirs 
tik $5,000,000. Sako, nėra pi
nigų. Tai reiškia, pašalpa bus 
nukirsta visu trečdaliu, ar 
daugiau.

Senatorius S. Novek ragi
no visus organizuotis, kol da 
nepervėlu, šaukti masinius su
sirinkimus, siųsti protesto re- 
liucijas į Lansingą legislato- 
riams ir senatoriams.

Iš Pašalpinių Darbų W.P.A. 
Paleidžia Visus Nepiliečius

Vasario 20 d. pašalpiniuose 
darbuose darbininams padavė 
tam tikras aplikacijas, užvar- 

• dytas “Citizenship affidavit”. 
Liepė nusinešti 
public — ;
po prisieka, ar esi dios šalies 
pilietis. Kitą dieną liepė su
grąžinti.

Ant kurių buvo pažymėta 
pilietis, tiems sakė eiti dirbti. 
O kurie nepiliečiai ir tik su 
pirmomis pbpieromis, davė 
raudonus popierukus, ant ku
rių pažymėta, “esi paleistas 
iš darbo,” eik, kur patinka.

Kur tie žmonės turi eiti ? 
Tiesioginę--pašalpą rengias su
mažinti, dauguma su šeimyno
mis, vaikučiams prisieis kęsti 
skurdą.

Mano nuomone, daugelio 
ateivių apsileidimas, kad dau
gelis jų išgyveno šioje šalyje 
po 20 metų ir daugiaus, bet 
nesirūpino patapti šios šalies 
piliečiais. Jeigu jie būt galė
ję balsuoti pereituose rinki
muose, daug reakcionierių ne
būt buvę išrinkti į atsakomin- 
gas vietas.

Senatorius S. Novek sakė, 
kad Michigan valstijoj bus 

, paleista iš pašai pini ų darbų 
50,000 darbininkų.

Mat, kiek darbininkams 
prisieis nukentėti. Reakcionie-

f

Vasario 15 d. š. m. mirė 
A. Kerutis. Vasario 18 d. tapo 
palaidotas Woodmere kapinė
se; patarnavo graborius D. B. 
Brazis. A. Kerutis gyveno sa
vo nameliuose, 8330 
Avė. Paliko nuliūdime 
mylimą šeimą, moterį, 
dukterį ir du sūnų. 
Fordo dirbtuvėj, buvo 
pažiūrų. Bet, kiek teko
ti, palaidotas su bažnytinė
mis apeigomis.

Navy 
savo 

vieną 
Dirbo 
laisvų 
girdė-

Vasario 22 d. mirė visiems 
gerai žinomas Jurgis Zabel a. 
(gyveno po numeriu 2041 
Clark Avė.) Vasario 25 d. 
Palaidotas J. Zabela Wood- 
mere kapinėse. Patarnavo 
graborius D. B. Brazis.

J. Zabela buvo lavintas dar
bininkas, dirbo Fordo dirbtu
vėj. Buvo progresyvis žmogus, 
priklausė nekurtose progresy- 
viškose organizacijose, kaip 
tai, Lietuvių Darbininkų Susi
vienijime ir nekuriose kitose. 
Buvo progresyviškų laikraščių 
rėmėjas. Paliko nuliūdime sa
vo mylimą žmoną, dvi dukte
ris ir vieną sūnų.

Aš nuo savęs siunčiu gilią 
užuojautą jo šeimai.

Iš A. L. Kongreso Skyriaus 
Susirinkimo

Amerikos Lietuvių Kongreso 
Detroito skyriaus susirinkimas 
įvyko vasario 25 d. Lietuvių 
Svetainėje, kampas 25th St. ir 
Vernor Highway. Susirinkimą 
atidarė P. Jočionis. Buvo per
skaitytas protokolas ir padary
ta delegatų vardošaukis. Pasi
rodo, kad delegatai lankosi ne
blogai, viso nuo 16 draugijų. 
Tiktai Detroito L. P. P. Kliubo 
delegatai prastai lankosi.

Pramogų komisija išdavė ra
portą iš atsibuvusio parengimo 
21 d. vasario paminėjimui Lie
tuvos nepriklausomybės. Pelno 
liko $29.32. Raportas priimtas 
su pagyrimu.

Pirmininkas pakvietė naują 
valdybą užimti savo vietas. Val
dyba 1939 metams susideda iš 
šių draugų: Pirm. P. Jočionis, 
vice-pirm. J. Besusparis, sekr. 
M. Kemešienė, iždininkė M. An- 
drulienė, pramogų komisijon 
įeina U. Litvinienė, Aranaus- 
kas ir S. Tvari jonas.

Komisija raportavo, kad jau 
paėmė daržą dėl pikniko, kuris 
įvyks gegužės 30 d. ir prašė 
visas draugijas tą dieną nieko 
nerengti ir šitą Kongreso sky
riaus pikniką padaryti visų 
Detroito lietuvių pikniku.

Buvo pakeltas klausimas pa
remti jaunuolių žurnalą “The 
Voice of Lithuanian Ameri
cans” paaukojant $5 iš iždo. 
Diskusijose kai kurie delegatai 
išsireiškė, kad dėl ramybės ši
tą klausimą reikia pakelti drau
gijų susirinkimuose, o ateinan
čiam skyriaus susirinkime ra-

portuoti, kaip draugijos 
šitą reikalą.

Kitas klausimas buvo 
tas apie Lietuvių Dieną
linėje parodoje. Po plačių dis
kusijų paaiškėjo, kad komitetas 
surengimui Lietuvių Dienos su
sidaro iš daugumos klerikalų. 
Didžiuma delegatų išsireiškė, 
kad Amerikos Lietuvių Kongre
so Pild. Komitetas turėtų už
protestuoti prieš šito komiteto 
sauvališkumą, pasivadinant 
Lietuvių Dienos Komitetu, bet 
neįsileidžiant kitų nacionalių 
organizacijų į komitetą. Palikta 
delegatams šitą klausimą pakel
ti draugijose, kaip draugijos 
žiūri į šitą komiteto sauvališ
kumą.

Kemešienė raportavo, kad 
buvo pasiųsta laiškai trims 
draugijoms, kviečiant prisidėti 
prie Kongreso, būtent, Dailės 
Choras, Vyrų Choras ir Lietu
vių Demokratų Lyga. Atsaky
mo dar negavo nei nuo vienos.

Pusėtinai prastai su tais 
chorais. Kaip atrodo, kad jie 
susideda iš progresyviškų ir 
demokratiškų žmonių, bet prie 
demokratijos nenori prisidėti. 
Arba ta Amerikos Lietuvių De
mokratų 
kratiška, 
jos bijo 
Mes tik
o ne Lietuvos ir nieko neturime 
su užrubežine politika. Man gi 
atrodo, kad šiame klausime -tie 
mūsų demokratai, labai klysta.

A. L. K. Delegatas.

Ne Prakalbos, bet Tik 
Pasitarimas

Vasario 24 d. ‘‘Naujienų ko
respondentas rašo, kad vasario 
16 d. Draugijų Svetainėje buvę 
prakalbos, kuriose kalbėjęs A. 
Bimba ir kuriose žmonių atsi
lankę tiktai apie 25. Per klaidą 
mačiau ir “Vilnyje” ' kalbama 
apie “prakalbas” vasario 16 d.

Bet tai nebuvo viešos masi
nės prakalbos. Buvo sušaukta 
tiktai lietuvių komunistų ir ar
timų simpatikų susirinkimėlis. 
Jame draugas Bimba ir kalbėjo 
trumpai išimtinai apie mūsų 
judėjimo vidujinius reikalus. 
Tai buvo jo pranešimas apie 
tas problemas, kurios stovi 
prieš komunistinį judėjimą.

Masinės prakalbos ir .koncer
tas įvyko vasario 19 d. svetai
nėje ant Yemans St., rytinėje 
miesto dalyje. Tik ten d. A. 
Bimba sakė ištisą prakalbą? Ir 
ten žmonių buvo gana daug, ar
ti pilna svetainė. Būtų žmonės 
svetainėn netilpę, jeigu nebūtų 
buvęs toksai bjaurus oras. Be 
to, iš vakaro Aido Choras turė
jo lošimą ir dalis publikos ne
benorėjo ant rytojaus 
žiuoti į parengimą ir 
įžangą.

Dar ne visi nariai pasimokė- 
jote Nepaprastos Pagelbos mo
kesčius 20 centų, kuriuos kiek
vienas narys kiekvienų metų 
pradžioj, tai yra sausio mėnesį, 
būtinai turi pasimokėti; taip 
nusako konstitucija.

Jau turėjome du mėnesinius 
susirinkimus, bet nekurie nariai 
dar visvien nepasimokėjo. Įsi- 
tėmykite, kad kovo mėnesį per 
susirinkimą būtinai visi turėsi
te pasimokėti. Susirinkimas 
įvyks kovo 5 d., sekmadienį, 1 
vai. po pietų, Draugijų Svetai
nėj, 4097 Porter St.

Dar kitas labai svarbus daly
kas žinoti nariam, tai kuomet 
persikeliate gyventi į naują 
vietą, malonėkite tuoj aus pra
nešti savo naująjį antrašą fi
nansų sekretoriui, tuomet bus 
išvengta daug nemalonumų su
sirašinėjime su nariais. P. Ž,

Guatemalos respublikoj, 
Centralinėj Amerikoj, jau 
labai įsivyravo Vokietijos 
nazių biznis, o dalinai ir jų 

I politika.

Susirgo d. Mykolas Walaskis 
plaučių uždegimu. Dabar ran
dasi Englewood ligoninėje. Sa
kosi/ kad jau jaučiasi geriau. 
Linkėtina draugui greitai pa
sveikti. Drg. Walaskis yra Li
teratūros Draugijos 77 kuopos 
narys. G. S.

-Lietuvos šellpimo Fondo 
posėdis, įvykęs vasario 11, pa
rodė, kad jau vis daugiau ir 
daugiau _delegatų-simpatizato- 
rių lankosi matydami gerą 
pradžią ir praktiškumą šios 
organizacijos, šio posėdžio 
svarbiuoju įvykiu buvo rin
kimas naujos valdybos. Iš
rinkta pirmininku M. Bulota, 
vice pirm. A. Snapauskas, 
protokolų rašt. A. 
čiūtė, finansų rašt. 
pauskas, iždininke 
kienė, iždo globėjais N. Pajer- 
skienė ir F. Vereika.

Kaip pereitą mėnesį „Fon
das laikė prakalbas paaiškini
mui savo tikslo, vienas kalbė
tojas patarė Lawrenco Fon
dui prisidėti prie Amerikos 
Lietuvių Kongreso. Šis klausi
mas buvo pakeltas susirinki
me. Svarstant, buvo daug nu
rodymų, kodėl mes privalėtu
me prisirašyti prie Kongreso, 
bet buvo ir daug abejojančių, 
ar tas pagelbėtų Fondo dar
bui. šiom dviem nuomonėm 
pasidalinus beveik lygiomis, 
klausimas palikta be pasek
mių.

Delegatų pasiryžimas visa
dos veikti Fondui vėl pradėjo 
naują darbą, išrinkta komisijon 
M. Bulota, J. Mąį’celis ir M. 
Zalanskas patyrinėti, ar būtų 
galima greitu laiku, rengti ko
kią nors pramogą.

Nutarta kitą susirinkimą 
laikyti kovo 11; 4 vai. po pie
tų, ir pradėti lygiai 4, o ne 
penktą, nes naujas komitetas 
pasirįžęs savo tarimą išlaiky
ti iki minutei kas liečia mitin
go laiką, 
meldžiami

Lietuvos 
paminėjimas Lawrenciuje at
sibuvo vasario 19 d., L. U. K. 
svetainėje, 41 Berkeley St. 
žmonių dalyvavo apie 500. 
Reikia duoti pastaba, kad 
įvairių kalbėtojų išsireiškimų 
savo nuomonių ir iš istorijos 
kalbų buvo daug, bet publika, 
kaipo pažangūs žmonės, užsi
laikė rimtai ir atydžiai klau
sėsi, nors ir nesutiko su kai 
kurių nuomonėmis. Kalbėtojai 
buvo visi jauni apart Dr. Mi- 
kolaičio.

Programos vedėju buvo 
jaunas ir čionai augęs Julius 
žiuraulia, kuris taipgi yra pir
mininkas Lietuvių Vyrų Kliu
bo. Jo pirmą syk vedamos 
prakalbos išėjo sėkmingai.

Pirmu ant programos buvo 
šv. Marijos Choro dainavi
mas Amerikos ir Lietuvos 
himnų, po vadovyste M. Pau- 
liukaičio. Dr. J. Gaidis, pir
mas kalbėtojas, buvo gerai 
prisirengęs prie savo prakal
bos. Jis apibrėžė Lietuvos is
toriją nuo pat pradžios kuni
gaikščio Rimgaudo valdymo 
iki paskutinio kunigaikščio 
Zigmanto Augusto. Dr. Gai
dis kalba gražiai lietuviškai 
ir tikimės ateityje turėti 
stambų lietuvį kalbėtoją.

David Lombardi ir Claire 
Duffy, jauni vaikdčiai, pa
linksmino su piano duetais.

Dr. P. Miškinis nedaug kal
bėjo, nes būdamas internatu 
ligonbutyj turi savo mokslu 
rūpintis pirma, bet jis davė 
gražius linkėjimus ir velijo 
Lietuvos Nepriklausomybei 
gyvuoti.

A. Markevičiūtė apibrėžė 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atgavimo istoriją, kaip laisvės 
kovotojai krito kovose už 

Lietuvos savivaldystę ir kaip 
klerikalai visados užstojo ke
lią žmonėms ir bendravosi vie
ną syk su carizmu, o kai 
Vokietijos imperialistai oku
pavo Lietuvą, tada juodmarš- 
kiniai ėjo su vokiečiais—tuo- 
mi klerikalai parodė savo vei
dmainystę. Ji nurodė, kaip 
Lietuvos Taryba savo pirmoj 
deklaracijoj jungė Lietuvą su 
Vokietija. Tiktai kai žmonės 
pradėjo stipriai reikalauti, tai 
tada Lietuvos Taryba paskel
bė Lietuvos Neprilausomybę 
vasario 16, 1918.

Choras vėl palinksmino su 
savo gražiomis dainomis, o po 
to veteranas kalbėtojas Dr. 
C. J. Mikolaitis, visus pajuo- 
kino ir pamokino. Jo kalba 
gerai nušvietė Klaipėdos pa
dėtį. Jis nurodė klerikalų ne
gražų elgesį su Klaipėdos 
žmonėmis. Jie taip aštriai el
gėsi versdami juos priimti Ro
mos katalikų liejimą, kad 
klaipėdiečiai balsavo už Hitle
rio rėžimą, tikėdami geresnio 
gyvenimo ir laisvesnio tikėji
mo nuo fašistinių nazių, ne
gu nuo lietuviškų klerikalų. 
Dr. Mikolaitis kalbėjo suvirs 
valandą ir visus pralinksmino 
savo geru humoru.

Po prakalbų Kliubas laikė 
vakarienę ir Lietuvos 
klausomybės diena 
gražiai ir linksmai.

Lawrenco veikimas 
mas ne vien tik vyrų, 
moterų. Lawrenco 
rengia Alicei Jonikienei pra
kalbas, kaip jr kitose koloni
jose. Taipgi bus graži muzi- 
kalė programa, kurią išpildys 
vaikučiai ir moterys.

Prakalbos rengiamos kovo 
17, penktadienį, 7 vai. vaka
ro, L. U. K. svetainėje, 41 
Berkeley St., Lawrence, Mass. 
Visas lawrencietes meldžiam 
užsibrėžti šia diena, nes drau- 
gė Jonikienė daug paaiškins 
apie moterų dabartinę veiklą 
ir gerai informuos apie atei
nančios Pasaulinės Parodos 
laiku būsimus lietuvių mote
rų darbus. Visos draugės įdo
maujasi šiais klausimais.

A. Markevičiūtė.

Lietuvos Nepriklausomybės 
Minėjimas

Vasario 25 d. Amer. Liet. 
Kongreso skyrius buvo suruo- 
šęs bankietą minėjimui Lietu
vos nepriklausomybės. Į bankie- 
tą suėjo gana gražus skaitlius 
publikos, kuri gražioj nuotai
koj išklausė S. Jasilionio, P. B. 
Balčikonio ir A. žolyno kalbų 
apie dienos reikšmę ir priėmė 
atatinkamą rezoliuciją. Rezo
liucijos kopijos pasiųstos Lietu
vos Atstovybei, Washingtone, 
“Lietuvos žinioms” į Lietuvą ir 
kai kuriems Amerikos lietuvių 
laikraščiams.

Rengėjų rūpesčiu, svečiai-da- 
lyviai buvo papuošti Lietuvos 
vėliavinės spalvos ženkleliais. 
Dalyviai draugingai praleido 
vakarą vaišėse, pasikalbėjimuo
se ir šokiuose.
Amerikos Lietuvių Kongreso 

Binghamtono Skyriaus 
Rezoliucija

Amerikos Lietuvių Kongreso 
Skyriaus sušauktoje masinėje 
lietuvių sueigoje 1939 m. vasa
rio 25 d., Lietuvių Svetainėje, 
Binghamton, N. Y., minėti Lie
tuvos Nepriklausomybės 21 me
tų sukaktį, tapo vienbalsiai pri
imtas šis bendras pareiškimas:

Kadangi Lietuvoje dar nėra 
atsteigta Steigiamojo Seimo nu
statytoji santvarka, kurią su
griovė 1926 m. gruodžio 17 d. 
perversmas;

Kadangi tebėra panaikinta 
žodžio, spaudos, susirinkimų ir 
organizacijų laisvė, ir mūsų 
broliai ir seserys, kovoja dėl sa
vo teisių ir liaudies būklės pa
gerinimo yra persekiojami ir 
aštriai baudžiami;
Kadangi tokia padėtis ne tik

trukdo ekonominę ir dvasinę kad referatas būtų galima pra- 
pažangą, o ir silpnina Lietuvos dėti tuojau po 8 vai. vakare, 
atsparumą prieš jai gręsiančius 
išorinius pavojus, kaip Klaipė
dos krašte, taip lygiai ir pačios 
nepriklausomybės išlaikymui,— 
todėl

Mes pareiškiame reikalavimą, 
kad Lietuvoj kaip galint grei
čiau būtų atsteigta demokrati
ja, grąžinant gyventojams jų 
pilietines teises, sudarant naują 
šalies vyriausybę plačiais koali
cijos pagrindais ir paskelbiant 
Seimo rinkimus demokratiniais 
pagrindais; ir

Mes 'pareiškiame reikalavimą, 
kad būtų suteikta pilna amnes
tija visiems žmonėms, kurie ta
po įkalinti dėl kovojimo už lai
svę ir demokratybę ir už ekono
minius darbo žmonių reikalus; 
kartu

Mes pareiškiame savo užuo
jautą Lietuvos žmonėms jų ko
voje dėl krašto laisvės ir ne
priklausomybės, o ypatingai 
tiems, kurie dėl to yra nuken
tėję, — pasižadame juos remti 
moraliai ir materialiai!

Pirm. John Uogentas, 
Sekret. Frank webor.

Koncertas, Bankietas 
ir Šokiai

Rengia Lietuvių Komunistų Kuopa

Sekmadienį, 5 Kovo (March) 
LIAUDIES NAME

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

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

Kiti Žymūs Programos Dalyviai:
NELLIE STATKEVIČIŪTĖ, Sopranas
M. VAIDžIULIENe ir DUKE PETROV, Duetas 
JUOZ. JURČIUKONIS, Corties Instituto Čelistas 
MERGINŲ SEKSTETAS
KAURIGOS BALALAIKŲ ORKESTRĄ
LYROS CHORAS; Vera Papoff, Pianistė.

šokiams Grieš Dambrausko Orkestrą

Kalbės Leonas Prūseika
“Vilnies” Redaktorius iš Chicagos

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

įminint Lietuvos Nepriklausomybes 21 
Metų Sukaktuves, Platinkime Žmonėse 

Labai Svarbią Brošiūrą

LIETUVOS LAISVES
DRAUGAI IR PRIEŠAI

Ketvirtad., Kovo 2, 1939

Nuo reumatizmo kenčia ne
maža žmonių. Nuo ko jis atsi
randa žmoguje, kaip jo apsi
saugoti, — nedaug kur buvo 
dėstyta, aiškinta. O verta su 
šios ligos reiškiniais apsipa- 
žinti! Dr. Šimkaus referate 
kaip tik ir bus ši Žinija patiek
ta. Visi LDS 6 kp. nariai-narės, 
atidėkite tą vakarą visus kitus 
reikalus į šalį ir dalyvaukite 
kuopos susirinkime. Pasikvies
kite į susirinkimą ir savo 
draugus, kad ir nepriklausan
čius kuopom Teišgirsta patyru
sio profesionalo dėstymą apie 
vieną tų nelaimių, kurios ne
kviečiamos įsiskverbia į 
gaus organizmą ir verčia 
gų kankintis!

žmo- 
žmo-

Japonai Garsinasi Dideliu 
Laimėjimu Oro Kovoje

Peiping. — Japonai skel
bia, kad dideliame oro mū
šyje Lanchowe jie “sunai
kinę 56 iki 60” Chinijos lėk
tuvu, amerikiniu ir sovieti- C" z
nių, o iš japonų pusės žuvę 
tik “du” orlaiviai.

(Žymėtina, kad japonai 
visuomet padidina savo lai
mėjimus ne mažiau kaip 
septynius kartus.)

Kiekvienas miestas 
miestelis turi ką nors su
rengti “Laisves” naudai.
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Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai
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Motcrų
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§v. Jurgio

PATERSON, N. J.
kuopa, kuri susitvėrė 26

2-ros 
Avė. 
pini-
Lie-

Tik Apribotam 
Laikui

Pirmu kartu į mūsų miestą atva
žiuoja Alice Jonikienė, žymi veikė
ja iš Chicagos. Ji kalbės apie visuo
menės sveikatą ir jaunimo padėtį. 
Visi jauni ir seni, vyrai ir ypatingai 
moterys kviečiami dalyvauti. Įvyks 
šeštadienį, kovo 4 d., 7:30 v. v. Liet. 
Jaunų Vyrų Svet., 407 Lafayette St. 
Įžanga veltui. — Kom. (51-52)

LDS 79 kp. rengia šokius. Įvyks 
d. šeštadienio vakare, 7:30 vai.

57 Park St.
nemokamai.

LAWRENCE, MASS.
ALDLD 4 miestų kuopos: Lowell, 

Haverhill, Nashua ir Lawrence ruo
šia teatrą “Laisvės” naudai. Įvyks 
kovo 4 d. Lietuvių Svet., 41 Berke
ley St. Pradžia 8 v. v. South Bos-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
HARTFORD, CONN.

Sekmadienį, kovo 5 d., 2 vai. po 
pietų, Laisvės Choro Svet., 57 Park 
St., įvyks svarbios prakalbos. Kal
bės A. Jonikienė iš Chicagos, todėl 
kviečiame visus skaitlingai dalyvau
ti,

vakarienę, padėsite mūsų 
toliau gyvuot. — Sekr.

(51-52)

NEW NEW YORK, N. Y.
LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, kovo 2 d., 8 vai. va
karo. Mikalausko Svetainėj, Logan 
ir Atlantic Avė. Malonėkite visi su
sirinkti, nes turime svarbių dalykų 
svarstyti. (49-51)

4 
Laisvės Choro Svet., 
Įžanga 35c, nariams 
Kviečiame visus skaitlingai dalyvau
ti tuomi ne tik laiką linksmai pra
leisite bet ii’ pagelbėsite sukelti dau
giau paskolos Kliubui pastatymui 
svetainės. (50-52)

ELIZABETH, N. J.
Aušros Draugija ruošia prakalbas 

kovo 4 d., Laisves” Svet., 269 Se
cond St. Pradžia 7:30 v. v. Kalbės 
Leonas Prūseika iš Chicagos. Įžan
gos 
gai

LOWELL, MASS.
LED 44 kp. šaukia susirinkimą 

kovo 5 d., 12 vai. dieną, L. D. Kliu- 
bo Svet., 338 Central St. Visi daly
vaukite šiame susirinkime laiku, nes 
2-rą vai. Choras laikys pamokas. 
Pasirūpinkime šiame susirinkime už
simokėti duokles. Centrui reikia lei
sti knygas, o pinigų neturi ant ran-

PHILADELPHIA, PA.
Ekstra! Ateinantį sekmadienį, 

kovo, rengiamam bankiete, koncer
to ir šokius, tarpe programos daly
vių dar apsiėmė dalyvauti pagarsė
jęs rusų choras, 
gražus programas. 
Prūseika kalbės 
mais. — Kom.

tono gabiausi aktoriai sulos 3-jų 
aktų, 4-rių atidengimų veikalą 
“Pusseserė Salomėja.” Įžanga 35c. 
Vaikams 10c. Kviečiame visus skait
lingai dalvauti ir pamatyt komediją, 
kuri prajuokins visus. — Rom.

(50-52)

BINGHAMTON, N. Y.
LLD 20 kp., Moterų Skyriaus su

sirinkimas įvyks 2 d., kovo, ketvir
tadienio vakarą, 7 vai. pas M. 
Žvirblienę, 346 Clinton St. Prašome 
nares skaitlingai dalyvauti ir atsi
vesti naujų narių. — A. M. Sekr.

(49-51)

ROCHESTER, N. Y.
LDP Kliubo valdyba 1939 m.: 

Pirm. P. Bugailiškis, 105 Furlong St. 
Vicc-pirm. J. Wilimaitis, 30 Kelly St. 
Fin. Sek. J. Miller, 8 Ludwig Park, 
Kasierius, J. Druseikis, 50 Dayton St., 
Prot. Sekr. K. Survilla, 622 Ave. D, 
Iždo Globėjai — G. Daukas, 133 

J. Gubclevičius, 31

ypač moteris. — O. Visockienė.
(50-52)

LSS
vasario rengia prakalbas 5 d. kovo, 
62 Lafayette St. 3 vai. po pietų. Kal
bėtojas bus socialistas, kalbės te
moje: “Darbininkų Vienybė.” Kvie
čia visus kaip vietinius taip ir apy
linkės lietuvius ir lietuvaites daly
vauti susirinkime. J. J. Dulkis, 
miteto Narys. (50-52)

Kaip matot, bus 
Apart to, drg. L. 
svarbiais klausi- 

(50-52)

PATERSON, N. J.
LDS 123 kp. susirinkimas 

sekmadienį, 5 d. kovo, 10 vai. 
Bakanausko svet. Visi nariai
vaukite laiku. — J. Matačiūnas.

(51-52)

nebus. Kviečiame visus skaitlin- 
dalyvauti.. (50-52)

NEWARK, N.
I ALDLD 5 kp. ruošia 
I penktadienį, 3 d. kovo,
Svet., 180 New York Avc. Pradžia
8 vai. vak. Kalbės Leonas Prūseika, 
iš Chicagos ir J. Bondžinskaitė iš 
Brooklyno. Prūseika kalbės apie 
Lietuvos likimą ir kitus svarbius 
klausimus, Bondžinskaitė apie “Mo
tinystės ir kūdikystės priežiūras So
vietų Sąjungoj.” Įžangos nebus. 
Kviečiame skaitlingai dalyvauti.

(50-52)

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. susirinkimas 

įvyks sekmadienį, kovo 5 d., 2:30 v. 
po pietų, 15-17 Ann St., Harrisone. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti šia
me susirinkime, atsiveskite ir savo 
draugus. Turėsime svarbių reikalų 
aptarti. — Sekr. K. K. (50-52)
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Clevelando Kronika
Visi Dar Pamena

ba riyra

labiau

4'

426 South 5th Street
Blokas nuo Hevvcs elevciterio stoties

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

ir impor- 
degtinės ir 

geriausių

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

John L. Spivak Bus 
Cleveland©

levy,” kuri

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių. kitokiu grupių ir pavieniu.
Iš senu padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT lane 
\ BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6111
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Penktas poslapi!

sušelpimui be- 
pana- 

pakelti taksas “5.7 
levy.” Kas reiškia $5.07
$1,000 nuosavybės ver- 
Bet tuojau po nubalsavi- 

tos “levy,” bedarbių pa-

chorui. Tai gabi ir pasišventusi 
savo chorui lyrietė.

Todėl šiame parengime mo
kytojas nuo Lyros Choro Jenet- 
tai Jankauskaitei įteikė dova- 
ną-ženklelį — špilką, kuri pasi
liks jai ilgai atminčiai.

P,o
Šio 

pnosi 
lanta,
Gendrienė;
M. Naunčikienė ir J. Karalienė.

Vakarienę moterys buvo la
bai gerai prirengusios, todėl 
joms kreditas priklauso. Tokį 
vakarėlį kada nors vėl reikėtų 
surengti.

Madrid.— Fašistiniai me
lagiai skleidžia paskalas, 
būk Ispanijos respublikie- 
čiai “išžudysią” katalikų 
kunigus Madride.

kų. Todėl prašome dalyvauti. — J.
M. Karsonas. (51-52)

Kaip pereitą metą miesto 
politikieriai rėkė, kad, esą, 
reikalinga miesto bėgantiems 
reikalams
darbių, mokykloms ir 
šiems 
mil. 
ant 
tės. 
mo
šelpa tapo numažinta ant 10 
nuošimčių. Paskiaus didžiu
mai bedarbių pašei pa buvo 
sulaikyta per 2 mėnesiu, o 
rudeniop tapo kitais 10 nuo
šimčių pašelpa sumažinta. O 
tuos visus pinigus sumokėjo 
bankieriams už nuošimčius.

Šį metą majoras Burton ir 
miesto taryba vėl gieda tą 
pačią giesmę, kad Clevelando 
piliečiai balsuotų už dar di
desnę “7.4 mil.
taip pat pridengta “Miesto 
bėgantiems reikalams.” Kas 
reiškia, kad jie vėl pasikėsi
no iščiulpti apie 9 milionus 
dolerių iš Clevelando gyven
tojų ir atiduoti juos keliems 
bankieriams. O čia jau ir 
taip reikia mokėti po $30 ant 
$1,000 nuosavybės, 
daugiau, negu bent 
kitam mieste.

Clevelando miestas
kieriams prasiskolinęs 
100 milionų dolerių, už 
riuos mokėdami po 4, 5 
nuošimčius, išmoka po 10 mi
lionų dolerių į metus,
prie geros tvarkos būtų gali
ma sumažinti per pusę. 
Biedniems Kelia, Bagoticms 

Daro Nuolaidas

kas yra 
kuriam

ku- 
ir 6

K a v

Kada mažesniems nuosavy
bių savininkams taksos metas 
po meto yra didinamos, tai 
Euclid Ave. Association na
riams, kurie yra didžiausių ir 
pelningiausių , namų savinin
kai, numažino asesmentus ir 
tokiu būdu sumažino jų tak
sas ant kelių desėtkų tūkstan
čių dolerių į metus. Prie to, 
tų didžiųjų būdingų savininkų 
ir bankierių taksos yra užvilk
tos po keliolika metų, o mies
to valdžia jų nepriverčia iš
mokėti.

Todėl Clevelando Komunis
tų Partija yra priešinga to
kiam pinigų eikvojimui ir 
nuolatos didinimui taksų, ku
rios jau ir taip per didelės, ir 
todėl atsišaukia į visus Cle
velando piliečius ir į organi
zuotus darbininkus ypatingai, 
kad visi balsuotų, kovo 22 d., 
prieš “7.4 mil. levy.” Ypatin
gai ir dėlto, kad šiame krizio 
mete miesto aptarnavimas ir 
darbininkų algos yra žymiai 
sumažinta. Prie geros tvar-, 
kos miestas galėtų verstis tak
sas sumažinus, nes federalė 
valdžia su WPA projektais 
sutaiso gatves, parkus, suras 
ir kuone viską, kas tik reika
linga. —D. Z.

Choro 
Lyros 1 
Palton 

padėką 
ir

• pirmininkas 
Choro mokyto- 
kalbėti, kuris 
visiem choro 
atsilankiusiems

Iš Atsibuvusio Lyros Cho
ro Vakarėlio

Vasario 19 d. buvo surengta 
vakarienė Lyros Chorui, kuris 
gerai pavyko. Apart Lyros Cho
ro, buvo dikčiai ir padalinių 
jaunuolių, kurie nepriklauso 
prie Choro arba šiaip laikinai 
pasitraukė nuo choro. Laike va
karienės 
pakvietė 
ją d. J. 
išreiškė
rėmėjams

’ svečiams. Kalbėtojas ragino tė
vus lėisti savo vaikus prie cho
ro dainuoti.

Lyros Choras pamokas laiko 
kas penktadienis Liet. Darb. 
Svetainėj , 920 E. 79th St.

Kalbėtojas prisiminė apie 
Lyros Choro veteranus-rėmė- 

‘ jus, tai kompozitorių J. Jan
kauską, kuris yra daug daine
lių sutaisęs dėl Lyros Choro, 
kurias šiendie choras dainuoja. 
Jankausko duktė visuomet vel

tui, kaipo pianistė, patarnauja

vakarienei tęsės šokiai, 
vakarėlio surengimu rū- 
draugės moterys, M. Va

li. Andrušiunienė, A. 
pagelbininkės buvo

SO. BOSTON, MASS.
Laisvės Choras rengia vakarienę 

su muzika, kovo 5 d., 7:30 v. v. 366 
Broadway. Vakarienė rengiama tam 
tikslui, kad visas pelnas eis išmo-j 
kėjimui choro bilų, kurių yra nema
žai. Visi gerai žinote, kad choras' 
remia visus laisvus parengimus ir 
niekados neatsisako dalyvauti paren-! 
gimuose. Todėl tikimės, kad daly-Į 
vausite ir atsivesite savo draugus į 
šią 
rui

Iš Atsibuvusio Teatro 
“Kruvini Brilijantai”

Vasario 26 d. Lietuvių Lite
ratūros Draugijos visos trys 
kuopos perstatė teatrą “Kruvi
ni Brilijantai.” Lošimas išėjo 
gerai.

Lošime perstatė Lietuvoj vi
dutiniškai gyvenantį poną. To 

j pono sūnus didelis girtuoklis, 
kuris įsimyli į merginą, kuri 
taip pat sau gyvenimą pasidaro 
iš apgaudinėjimo ir išdykavi
mo. Pono sūnus, neturėdamas 
pinigų, perka merginai blizgu
čius “Brilijantus” už šimtą 
tūkstančių litų, užtraukdamas 
didelę skolą ant savo tėvų. Pa
galios ponai visai subankrutuo
ja ir atsiduria dideliame skur
de ir kenčia badą.

Pats teatras, rodos,
tiktų prisižiūrėti lietuviškai po
nijai, bet žiūrint į tą besotiš- 
ką girtuokliavimą tarpe turtin
gesnės klasės, reikia atsiminti, 
kad ir mūsų paprasti darbinin
kai taip pat tūkstančiais dar 
visai jauni būdami girtuokliau
ja ir pražūsta svaigaluose. Šis 
teatras perstato girtuoklių jau
nų vyrų gyvenimą ir kiek tokis 
girtuokliavimas neša blogo pa
čiam jaunimui. Pagalios patys 
žūsta jaunose dienose sykiu ir 
savo tėvus stumia į pražūtį.

Sulošė šie artistai: V. Vasi
liauskas, O.
Raulušaičiūtė, 
Gendrėnas, J. 
Raulušaičiukas, 
tė.

Publikos atsilankė vidutiniš
kai.

Stripeikiūtė, T.
Janulaitis, C. 
J. Gendrėnas, 
ir V. Karaliū-

žymus laikraštininkas, rašyto
jas John L. Spivak. Mitingas 
bus Engineers Auditorium, 
St. Clair ir Ontario gatvių,, 
8-tą vai. vakare. Prašom visus 
lietuvius dalyvauti Šiame pa
rengime. įžanga titai 25 cen
tai. I. A. V.

Tarptautinis Parengimas
Kovo 19 d. bus didelis paren

gimas Lietuvių Svetainėj, 6835 
Superior Ave. Programa susi
dės iš visų tautų. Dainuos ke
letas chorų, silostų, ir šokikų 
bus. Todėl prašome Clevelando 
lietuvius nerengti jokių vakarė
lių, bet dalyvaukite šiame tarp-i 
tautiniam parengime.

Tikietai, perkant iš anksto, 
tiktai 25 centai, prie durų 35c.

Nuteistas Sovietu Radio 
Sabotažninkas

Maskva. — Sovietų teis
mas pasiuntė dvidešimčiai 
metų į kalėjimų M. M. Voz- 
nesenskį, buvusį radio ope- 
r a t o r ių-sabotažninką Ru
dolfo saloj. Jis sužiniai 
trukdė radio susisiekimus, 
kada per Šiaurių Polių skri
do S. Levanevski su pen
kiais draugais į Jungtines 
Valstijas, užpernai rudenį. 
Jis krikdė susikalbėjimus 
per radio ir kuomet buvo 
j ieškoma tų lakūnų, nukri
tus jiem'kur ant Ledų Van
denyno.

MAHANOY CITY, PA.
Lenino minėjimo susirinkimas 

įvyks sekmadienį, 5 d. kovo. Bus ro
doma paveikslas “Leninas Spalių 
Mėnesį.” Šis paveikslas yra vienas 
iš geriausių gamintas Sovietų Są
jungoj. Turėsime ir gerą kalbėtoją. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
draugus dalyvauti. Ruošia Schuyl
kill Pavieto Kom. Partijos Sekcija.— 
Įžanga 25c. (50-52)

BRIDGEWATER, MASS.
Jaunuolių Choras rengia “Mins

trel Show” ir šokius. Įvyks • kovo 4 
d., 7 v. v. Odd Fellows Salėje, Cen
tral Square. Bus gera orkestrą. 
Kviečiamo netik bridgewatcrio, bet 
ir iš apylinkės draugus dalyvauti 
šiame parengime. — Kom. (50-52)

HAMTRAMCK, MICH.
LLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

pentkadienį, kovo 3 d., 3014 Yemans, 
7:30 v. v. Visi nariai malonėkite būt 
susirinkime, nes turėsim daug svar
bių reikalų aptarti. Atsiveskite ir 
naujų narių. — A. V. (49-51)

PHILADELPHIA, PA.
Svarbūs Pranešimai

d. kovo įvyks svarbūs debatai 
Kom. Partijos 3-čio Distr.,
Sek., 8 v. v., 735 Fairmount 
Tema debatų bus kaip miesto 
gai yra eikvojami politikierių, 
tuviams patartina dalyvauti ir išgir
sti daug naujo. (51-52)

6 d. kovo, pirmadienį įvyks ALD 
LD 10 kp. susirinkimas 8 v. v., 735 
Fairmount Ave. Draugai kviečiami 
skaitlingai dalyvaut ir atsiveskite 
naujų narių įrašyti. — Sekr. J. B.

(51-53)

GREAT NECK, N. Y.
Lietuvių Am. Piliečių Kliubas 

rengia vakarienę su šokiais ir gražia 
programa. Įvyks sekmadienį, kovo 5 
d. A. ir J. Kasmočių Svet., 91 
Steamboat Rd. Pradžia 5 v. v. Va
kariene bus duodama lygiai 6 v. v. 
Po vakarienės bus puiki dailės pro
grama ii’ šokiai. Dainuos Aidbalsiai 
vad. B. Šalinaitei iš Brooklyno. Šo
kiams grieš Kazakevičiaus orkestrą. 
Įžanga $1.00 asmeniui. Vien tik šo
kiams 35c. Kviečiame visus dalyvau
ti. (50-52)

Joseph Avė. ir
Dayton St. Pro. Fin. Rast. S. Kiau- 
rakis, Maršalka, A. Valečka, 30 Kel
ly St. Korosp. J. Baronas, 52 Cole St.

LDP Kliubo mėn. susirinkimas 
įvyks 10 d. kovo. Visų narių parei
ga dalyvauti. — J. Baronas.

(51-52)
WATERBURY, CONN.

Užkviečiame visus ir visas daly
vauti drg. Alice Jonikienės prakal
bose, ketvirtadienio vakare, kovo 2, 
103 Green St., Drg. Jonikienė, at
vykus iš Chicagos, daug ko naujo 
pasakys. Ji kalbės apie visuomenės 
sveikatą ir jaunimo padėtį. Pateiks 
įdomių faktų ir nurodymų, kaip ga
lima susilaukti sveikesnės ir švieses
nės ateities. Svarbių pranešimų lie
tuvių moterų reikalais duos. Mote
rys, vyrai ir jaunimas būkit 
bose. — Naujosios Anglijos 
Sąryšis.

PA.
Apšvietos Kliubas rengia 

Citizens 
publiką 

parengi-

ROBERT LIPTON
Jeweler—Laikrodžiai—Brangakmeniai 

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

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAą GRABORIUS

MINERSVILLE
Mot.

Bingo Party, kovo 4 dieną, 
Club, 7 v. v. Užprašome 
skaitlingai dalyvauti šiame
me ir linksmai laiką praleisti. Po 
lošimo bus duodama karštos arbatos 
su pyragaičiais. Įžanga 25c. — Kom.

(51-52)

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

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

Mateušas Simonavicius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

530 SUMMER AVE., ARTI CHESTER AVE. 
NEWARK, N. J.

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

Telephone: E Vergreen 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

CHARLES
UP-TODATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberlai
- Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

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

■
T|R atsargus ir skubus KRIAUČIŲ DARBAIS f 

NEGUS SUNKUS, KADA VALGYS! SKANIĄ IR MAISTINGĄ

VARPO
Keptu’vee

Rūgšti rugniė, 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 1 kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas.

i Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y
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Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Sestas puslapis
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“Geriausi Draugai” Bu
vę Vaiko Pagrobikais

kad
M. 

bet. 
“ge- 
Mit-

Seniau buvo rašyta, 
Brooklyne pagrobta 
Katz, 4 metų berniukas, 
sugrąžintas tėvams jų 
ram draugui” Charles 
cheliui “tarpininkaujant”,
karto buvo reikalauta $7,000, 
paskui nusileista'iki $250, ta
čiau paskui vėl grasinta rei
kalavimais sumokėt origina
liai reikalautą suma.

“Draugai” pasirodė įtartini 
ir juos policija pasekiojo. Sa
koma rasta gana įrodymų 
prieš Mitchelį ir Sol Schwart- 
zą ir jiedu prisipažinę vaiką 
pagrobę ir paskiau 
“gelbėtojais.” Tai 
mokėt lioterijose 
įgytas skolas.

tapę jo 
darę išsi- 

prasi lošimu

Kew GarPonia Cantor, 
dens, buvodama Londone pri
sitaikiusi karalienei į rankelę 
pakštelt ir taip tuomi susijau
dinusi, kad tik apie tą ir 
kalbanti visu keliu namo.

Parama Ispanijai

be-

Lietuvių Moterų Apšvietos 
Kliubas kas mėnuo moka pen
kinę Ispanijos karo našlai
čiams gelbėti. Tam tikslui ei
na didžiuma Kliubo pramogų 
uždarbių, tam teks ir Tarp
tautinei Moterų Dienai minėt 
bankieto įplaukos. Visi kvie
čiami ateit pasivaišint ir pa- 
remt našlaičius. Įžanga nemo
kama. Už vaišes auka sulyg 
išgalės. Bus trumpos kalbos 
ir muzikalė programa.

Įvyks šio sekmadienio va
karo 5 vai., “Laisvės” salėj.

Lankėsi A. Jonikienė
Antradienį apsilankė “Lais

vėj” A. Jonikienė, lietuvių 
dienraščio “Vilnies” Chicagoj 
redakcijos darbininkė ir Mo
terų Skyriaus vedėja. Brook
lyne sustojus pasikalbėti su 
moterimis būsimo Amerikos 
lietuvių moterų seimo reika
lais. Trečiadienį išvyko pra
kalbų maršrutui Naujon An- 
glijon, kur išbus iki 26-tai šio 
mėnesio. Pasižadėjo grįždama 
sustoti pasakyti keletą pra
kalbų šioj apylinkėj. Lauksi
me. R.

Dr. Petriką Duos Eilę 
Paskaitų

Svarbi Draugijų Atsto
vų Konferencija

Pagerbk Kito Teises 
Ant Kelio

Dr. A. Petriką duos paskai
tą temoje “Mirties Bausmė”, 
po SLA 38-tos. kuopos susirin
kimo šį vakarą, kovo 2-rą, 
Pil. Kliube, 280 Union Avė. 
Susirinkimo pradžia 7 :30.

Sekama Dr. Petriko paskai
ta bus apie garsiąją lietuvių 
rašytoją žemaitę. Paskaitai ir 
meno programai pašvęstas vi
sas vakaras. 
Pil. Kliube. 
ma. Rengia 
Sąjunga.

Įvyks kovo 10-tą, 
Įžanga nemoka-
Lietuvių Meno

Girdėjau, kad d-ras paruo
šęs ir daugiau paskaitų.

Rep.

Motery Organizacija 
Susijungė su IW0

Progresyvių Moterų Tary
ba, įsikūrus 1923 metais, ir 
per tą laikotarpį pasižymė
jus, kaipo viena kovingiausių 
moterų organizacijų Ameri
koj, šiomis dienomis susijungė 
su Tarptautiniu Darbininkų 
Ordinu (IWO), didžiąja pa
žangia savišalpos organizaci
ja.

Moterų darbo priešakyje 
pasilieka Rose Nelson. Rašti- 

bus 80 Fifth Ave., N. Y.nė

MASPETH, N. Y

Williamsburgo-Greenpoin- 
unijos ir kitos masinės or- 

bendrai šaukia
tės
ganizacijos
žmonių Gerovės Konferenci
ją. Šaukėjų sąraše randasi 
daug žymių 
veikėjų

sąrase
visuomenininkų, 

tame skaičiuje ir 
Amalgameitų 54-to 
atstovas Antanas

Visas saugios važiuotės 
klausimas susiveda į šią auk
sinę taisyklę: vairuokit maši
ną taip, kaip mylėtumėt, kad 
kiti vairuotų, ir tuo būdu šim
tu nuošimčių prisidėsite prie 
sumažinimo važiuotės nelai
mių.

žinoma, pirm visko jūs pri
valote turėt saugią mašiną ir 
mokėt ją operuot, bet svar
biausia apsieit su kitu moto
ristu taip, kaip norėtumėt ma
tyt jį apsieinant su jumis.

Trafiko Stotis “K.”

Aparlmenty Vagišiai 
Williamsburge

Tai žmo- 
atsidavę tiks- 

laišvos

prieš 
ekono-

Visi Aido Choro garbės na
riai, rėmėjai, ir patys choro 
nariai nepamirškite būti cho
ro praktikoj šį 
kovo 3-čią, nes 
svarstyti kelis 
choro vakarienę,
kovo 11-ta. Visi 
vėliau kaip 8 vai.

penktadienį, 
turime ap- 

dalykus apie 
kuri įvyks 
būkite ne-

Kvies Tarybininkus 
Į Prakalbas

M.

Miesto Tarybos prezidentas 
Newbold Morris paskelbė pa
kviestas tarybininkus į masinį 
mitingą, kuriame žymūs de
mokratiniai kalbėtojai kriti
kuos netolerantiškumą ir 
skelbs jam kovą.

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

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Open Day and Night

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

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

Sun. all day and night

Vi
PARENGIMAI

BROOKLYN, N. Y.
Jaunų Vyrų Lietuvių Susivieniji

mas ruošia vakarėlį savo kamba
riuose, 425 Grand St. Įvyks kovo 4 
d. Bus šokių, užkandžių ii* pasilinks
minimų. Kiekvieną penktadienio va
karą įvyksta šokiai. Kviečiame už
eiti. (50-51)

SKELBKITES “LAISVĖJEPirmadienio popietį Gužo- 
Sasnos apartmentan pro lan
gą atsilankęs nelauktas “sve
čias” ' pasipelnymo tikslais. 
Rasta viskas išvartaliota, su- 
jaugta, suminta. Matomai, 
jieškota pinigų ir brangumy- 
nų. Pinigų nebuvo, tad ir ne
rado. Išnešta moteriškas auk
sinis laikrodėlis, vyriškas lai
krodėlis ir žiedas, taipgi mo
kykloj gautas auksinis požy
mis, ir pundelis įvairių raktų.

Iš virtuvės kambarin susi
nešęs didįjį peilį, pjūklus, kal
tus, kuriais, matomai, būt ža
lojęs rakandus, jeigu būtų 
buvę užrakinti, o gal ir na
miškiams panaudojęs, jei bū
tų užklupę rausiantis kamba
riuose.

Trejetą savaičių atgal toj 
pat apylinkėj išgriozdė kito 
lietuvio apartmentą. 
kad čion esama
susiedo, kuris pažįsta 
apylinkės gyventojus ir 
jų buvimo ir nebuvimo 
mie valandas.

Lietuviui Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR’ NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

(Steam Boiler)

Skyriaus 
Linkus, jaunasis.

Konferencijos .šaukime sa
ko :

Trečdalis mūs žmonių yra 
nedamaitinti, bloguose butuo
se. Tiems žmonėms kiekviena 
diena yra kova už būvį.

Jie yra geri ir pastovūs 
žmonės — budavotojai mūsų 
susiedijos ir šalies. 

! nes labiausia
lams demokratiškos ir 
valdžios.

Dešimtmetis atgal 
mūsų žmones stovėjo
minė suįrutė, 1929 metais jie 
buvo ant kranto beviltės ir 
desperacijos. Jų šauksmus 
užgirdo atbundantis mūs val
džios atsakomingumas.

Mūs valdžia suteikė nelai
mingiems ir sunkumų slegia
miems progą naudingai už
darbiaut. Ir su plačiu prama- 
tymu, įsteigta pilno saugumo 
programa tikslu išlaisvint mūs 
žmones nuo begalinės baimės 
nesaugumo senatvėj, nedar
be, ligoj.

Šiandien mums graso prara
dimas visų tų laimėjimų ir at- 
sikto progreso. Dar .kartą mes 
turime atbusti ir apginti savo 
sunkiai pelnytas žmogaus tei
ses—teises į sveikatą, darbą 
ir padorų gyvenimą, kuris 
įvedama trečdaliui tautos per 
mūs valdžia.

Randasi tokių, 
cialio siaurumo 
kinti progresyvę
gurno sistemą ir viešųjų darbų 
programą. Tai mes, visi žmo
nės, kurie turėjom naudą ir 
vaisius iš pažangios, prama- 
tančios veiklos, turime neleist 
tas teises nuo mūs atimt ar 
bent numažint.

Mes šaukiame šią žmonių 
Gerovės Konferenciją, kad 
pareikšt mūs susiedijos reika
lus ir planus tų reikalų paten
kinimui.

Menamoji konferencija įvyks 
sekmadienį, šio mėnesio 19-tą, 
1 vai. dieną, Transportininkų 
Unijos Auditorijoj, 98 Flat
bush Ave., Brooklyne. Kiek
viena organizacija gali siųsti 
du delegatus, ir tiek svečių, 
kiek nori. Svečiai kviečiami 
dalyvauti, bet tik delegatai 
teturės sprendžiamąjį balsą.

U.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1 kp. susirinkimas įvyks ket
virtadienį, kovo 2 d., 7:30 v. v. “Lai
svės” Svetainėj, 419 Lorimer St. 
Svarbu kiekvienam nariui dalyvauti, 
nes turime daug dalykų aptarti. C. 
Reinis, prot. sekr. (49-51)

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

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3Š42

J TRU-EMBER FUEL CO., INC. :
J 485 Grand Street Brooklyn, N. Y. •
* Telefonas EVergreen 7-1661 •8Ketvirtadienį, kovo 2 

valandą vakaro, Zablackų na
muose, 70-42 Link Court, 
įvyks LDS 14 kuopos mėnesi
nis susirinkimas. Visi nariai 
prašomi dalyvauti, nes bus 
skaitoma paskaita apie “Su
tukimo Reikšmę,” parašyta 
Dr. Margerio, išleista LDS 
Sveikatos ir Apšvietos Ko
miteto. Sekr.

d.,

dar-Jau pora dienų, kaip 
ban neatvyksta J. Barkus, 
“Laisvės” korektorius. Prane
šama, kad sunkokai susirgęs. 
Linkime greito pasveikimo.

Mrs. Eleanor 
guista policisto žmona 
jingai pašovė savo vyrą, 
tas parėjo be pinigų 
dieną. Jis ligoninėj, ji
tuota. Maži vaikai liko sve
timų priežiūroj.

kurie dėl so- 
siekia sunai- 
socialio sau-

Atrodo, 
rūpestingo 

savo 
žino 
na- 
R.

DEKAVOJAM MENININKAM

Ratigan, li- 
pavo- 
kada 
algos 
areš-

DienFaščio “Laisves”

BAN KIETAS
Dienraščio “Laisves” dalininkų-šerininkų 

Suvažiavimas ir bankietas įvyks

Sekmadienį, 16 d. Balandžio
Suvažiavimas prasidės 10 vai. ryto 
Bankietas prasidės 7 vai. vakaro

BUS BROOKLYN CENTRAL PALACE
16 Manhattan Avė., arti Broadway, Brooklyn

Yra paimtos dvi didelės salės. Viršutinė salė, kur 
buvo “Laisvės” bazaras—bus naudojama šokiams, o 
apatinė salė, kuri yra tokio pat dydžio, kaip viršutinė, 
bus naudojama vakarienei.

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

Šokiams įžanga 40c. IfADTIT Cl QC
Vakarienei 85c. KAK1U $LZD

l

Amerikos Lietuvių Kongre
so Brooklyn© Skyriaus sureng
tam masiniam minėjimui Lie-1 
tuvos nepriklausomybės pu
bliką gražiai palinksmino Ai
do Choras, vadovybėj Aldo
nos Žilinskaitės; Aidbalsiai, 
vadovybėj kompozitorės 
Šalinaitės, ir duetistai A. 
lieka ir P. Grabauskas, 
už šį didelį patarnavimą 
grupės nei jų vedėjos, 
duetistai neėmė jokio 
nimo.

Skyriaus 
tariu jiem

B.

Ir< 
nei' 

neigi 
atlygi-

vardu 
ačiū!

komiteto
širdingiausį

J. Kuodis, Sekr.

PRANEŠIMAS
Mirus Barry P. Shalins 

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

Laidotuvių Įstaiga yra 
84-02 Jamaica Ave.

Woodhaven, L. 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 Yęrko ir Brookly- 
no apylinkėje.

Telephone Virginia 7-4499

Didžiausia Drabužiui Krautuve
Williamsburgh’e Skelbia Savo

Final Clearance Sale
(Išpardavimą nužemintom kainom)

Vyrų ir Jauny Vyry Paltų

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

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

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

“Biedna” Turtinga Mergina, 
“Subankrutavus”

Sugrįžus iš Floridos panelė 
Adelaide Moffet Brooks, tur
tuolio Standard Oil kompani
jos viršininko duktė, rado 

: įvairius kreditorius laukiant 
; jos užsimokėt užtrauktas sko- 
; las. O turtingam subankrū- 
; tuot labai lengva. Taip ir ši 
• panaitė pasiskelbė subankrū- 
; tavusia ir išmokėjo kredito- 
: riams $1,496 už $9,691 ver- 
; tės paskolas.
; Turtuolė, tai turtuolė, ta- 
; čiau nelaimėj visvien žmogaus 

gaila,—ne vienas minkštašir
dis atsidus. O jos bėdos pasi
lieka štai kokios: Dar ji tu- 

: rėš rūpesties, kurį iš 31 liku
sių “sveaterių” dėvėti. Ne 

; | mažiau bus rūpesčio ir su 
■ ,35-kiom porom batų ir 10 po- 
; |rų vakarinių sliperių, 29 šil

kiniais šalikais, skryniom kai
linių ir visokių audeklinių 

: drabužių. / Ji faktinai dabar

taip “biedna”, kad turėjus 
imt prastą, tik $750 į savaitę 
mokamą darbą, kad pramist 
su savo dviem po $200 vertės 
šunimis.

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL

HENRY NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave

Brooklyn, N. Y.
Klauskite apie mūsų dešimtį lengvų išmokėjimų planą.
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FRANK DOMIKAITIS*

RESTAURACIJA

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Perkant Sau Vynus ir

Manhattan Liquor Store
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Tikrai žinokit, Kad
Likerius Reikia Pirkti Patinkamoj Krautuvėj

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

Brooklyn, N. Y
Roebling St.) 

License No. L. 886

Gaminam Valgius Amerikoniško ir 
Lietuviško Stiliaus, čia taip pal 
galima gauti Amerikos išdlrblmo 

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų Ir gero alaus.

Joseph Zeidat 
Savininkei

411 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

417 Lorimer St Brooklyn “Laisvės” Name

Didžiausias Pasirinkimas Visokių Rūšių Gėrimų MPAS-NOR

Long Island City privažia
vimui prie Midtown-Queens 
tunelio nugriaus apie 25 na
mus. Nugriovimas lėšuosiąs 
$43,495. Tunelis būsiąs atida
rytas gale 1940 m. x

Manhattan Liquor Store
264 Grand St.

(Kampas
Tel. EVergreen 7-1645

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

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

priežasties slogos—šalčio

Gaukite Šiandien, tiktai 75 centai.




