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Prieš Tai.
Viskas Jiems Galima.
Kun. Burba ir

Dr. šliupas.
Kodėl Nerašo?
Klausia: Ar Jie Nori

Kunigo?
Pavasaris.

Rašo R. Mizara.

Savaitraštis “The Nation” 
praneša, jog trimis dieno
mis prieš nuvertimą Negri- 
no vyriausybės Ispanijoj 
Washingtone jau buvo ži
noma, kad ji bus nuversta. 
Nuvertimą ruošė Londono 
ir Paryžiaus viešpačiai.

Ar jūs manote, kad tie 
patys ponai iš anksto neži
nojo apie Hitlerio planus 
galutinai sunaikinti Čecho- 
slovakiją? Ne tik žinojo, 
bet dar ir patarimus Hitle
riui davė. Anksčiau ar vė
liau tas viskas išsiaiškins.

—o—
“Naujienos” rašo, būk 

Lenino našlė kadaise liepusi 
deginti Levo Tolstojaus raš
tus.

Kad tai yra nesąmonė, vi-
* siems aišku, bet argi Chica- 

gos laikraštis to paiso. Kai 
tik jo redaktoriui paniežti 
liežuvį ką nors pasakyti 
apie komunistus, tai jis ir 
sako!

Tolstojus Sovietuose vi
suomet buvo gerbiamas ir 
mylimas rašytojas. Jį labai 
įvertino Leninas; daug jo 
raštų išleista ir platinama 
visose Sovietų Sąjungos 
tautų kalbose.

Andai “Amerika” prikišo 
dr. J. Šliupui, būk jam kun. 

r Burba gelbėjęs baigti gydy
tojo profesijos mokslą.

Kas čia nepaprasto? Jei
gu ir gelbėjo, tai daktaras 
Šliupas dėl to dabar nepri
valo pataikauti klerika
lams, kai pastarieji blogai 
elgiasi.

Pagaliau, “Amerikos” re
daktorius turėtų žinoti tai, 
kad dr. Šliupąs suorganiza
vo pirmutinę lietuvišką pa
rapiją Amerikoj.

* ' —o—
Andai “Vilny” skaičiau 

* d. M. Bacevičiaus straipsnį. 
Jis turėtų rašyti daugiau.

i M. Bacevičius — pirmutinis 
LDS prezidentas, todėl ir 
“Tiesos” neturėtų pamiršti.

Aišku, jis dabar farme-; 
. riauja, bet visuomeninį gy

venimą juk ir farmerys gali 
sekti ir svarbesniais klausi
mais savo nuomonę pasa
kyti.

“Momentas” žymi, kad
* Montevideo miesto daly, 

Cerroj (Uruguajuj) keletas 
davatkų renka lietuvių pa
rašus. Girdi, tenykštis vys-

T kūpąs nori sužinoti, ar lie
tuviams reikalingas lietuvis 
kunigas, ar ne.

Keista: kada kunigas jau 
ten, tuomet daro žmonių 
atsiklausimus!

Jau ne kartą buvo nuro
dyta, kad lietuviams jaga- 
masčiams Pietų Amerikoj 
labai nevyksta. Kaip greit 
jie ten nuvažiuoja, taip 
greit susikompromituoja ir 
turi nešti kudašių ten, iš 
kur atvyko.

Rytoj, kovo 21 d., oficia
liai pasibaigia žiema ir pra
sideda pavasaris.

New Yorke visa žiema 
r buvo panaši į pavasarį: šil- 

ta ir labai lietinga. Dėlto

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

LIETUVA KREIPIASI Į LENKIJA PAGELBOS PRIEŠ NAZIUS
Anglija ir Amerika Smerkia Nazius už Če- Rimta ir Baisi

choslovaki  jos Sumesinejimą — Anglija
Atšaukė Savo Ambasadorių iš Vokietijos

V alanda
London.— Anglija pašau

kė namo savo ambasadorių 
N. Hendersoną iš Vokieti
jos, kad jis asmeniškai 
“praneštų”, ką ten planuoja 
naziai.

Įmatoma, kad jeigu An
glijos atstovas nesugrįš 
trumpu laiku į Vokietiją, 
tai Hitleris atšauks savo 
ambasadorių iš Anglijos.

Spėjama, kad ir Franci- 
ja atšauks savo ambasado
rių iš Vokietijos.

Anglijos ir Franci jos val
dovai yra susijaudinę, kad 
Hitleris taip “netikėtai,” 
vienu šuoliu užėmė Čecho- 
slovakiją.

Anglijos ministeris pir
mininkas N. Chamberlain, 
kalbėdamas susirink ime 
Birminghame, karčiai smer
kė Hitlerį, kad Hitleris taip 
“neteisėtai ir piktadariš
kai” sunaikino Čechoslova
kiją. ...

“Kaip mes dabar galime 
pasitikėt bet kokiais kitais 
užtikrinimais, plaukiančiais 
iš to šaltinio?” (Hitlerio) 
klausė premjeras Chamber- 
lainas.

Municho sutartyje Hit
leris žadėjo neliest daugiau 
Čechoslovakijos po to, kai 
bus atkirstas nuo jos “vo
kiškas” Sudetų ruožas. Jis 
sakė, kad jis norįs tik vo
kiečius apvienyt, ir daugiau 
nieko.

C h a m b e r 1 ainas dabar 
persergėjo Hitlerį, kad “ga
lų gale, Vokietija gailėsis 
dėl to, ką jos valdžia pada
rė,” sumėsinėdama Čecho- 
slovakiją.

“Kiekvienas iš tų (nazių) 
įsibriovimų kelia naujus pa
vojus Vokietijai ateityje,” 
sakė Chamberlainas. O yra 
numatoma, kad naziai, įsi- 
smarkinę ligšioliniais savo 
grobiais, “dar greičiau puls 
užkariaut” tūlus kitus kraš
tus.

Bet į grūmojimus taikai 
iš nazių pusės Anglija pa- 
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Francijos Premjeras Išgavo 
Diktatoriaus Galią

Paryžius. — Fra n c i j o s 
seimo atstovų rūmas 321 
balsu prieš 264-ris priėmė 
ministerio pirmininko Dala- 
diero reikalavimą duot jam 
diktatorišką galią iki šių 
metų pabaigos. Šį klausimą 
dar spręs Francijos sena
tas.

Komunistai ir socialistai 
seimo atstovai smarkiai 
priešinosi davimui diktato
riškos jėgos Daladierui.
ir žmonių daug sirgo gri
pais ir kitais paibeliais. Dėl 
blogo oro labai nukenčia 
mūsų Susivienijimų pašal
pų fondai.
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Kalbama, jog Kauno Valdžia Siūlosi į 
Sąjungą su Lenkija-Voldemarininkai 

Bruka Lietuvą į Hitlerio Glėbį
sirengus atsakyt ne tik 
ginklais; jinai veiks išvien 
su kitomis taiką mylinčio
mis šalimis, gal net ir to
mis, kurios randasi “už Eu
ropos ribų,” kaip įspėjo na-
zius Chamberlainas, Angli
jos ministeris pirmininkas.

Jungtinės Valstijos Sti
priai Pasmerkė Grobi

kus Čechoslovakijos
Washington. — Veikian

tysis Jungtinių Valstijų už
sieninis ministeris (valsty
bės sekretorius), Sumner 
Welles sekančiais žodžiais 
pasmerkė nazius, užgrobu
sius Čechoslovakiją:

“Jungtinių Valstijų vy
riausybė jau daug kartų pa
sakė savo įsitikinimą, jog 
tik tarptautiniai palaikant 
tvarkos programą ir re
miantis įstatymais, tegali
ma užtikrint pasaulinę tai
ką.

“Šios šalies valdžia, 
įsteigta pagrindais žmonių 
laisvės ir demokratijos ir 
pašvęsta šiem principam, 
negali susilaikyt nepasmer
kus tokių veiksmų, kokiais 
dabar laikinai tapo sunai
kinta laisvė nepriklauso
mos ir laisvos šalies, su ku
ria nuo tos dienos, kuomet 
Čechoslovakija įsikūrė kaip 
n e p riklausoma respublika, 
Jungtinių Valstijų žmonės 
palaikė ypatingai artimus 
ir draugiškus ryšius...

“Jungtinės Valstijos yra 
pabrėžusios reikalą gerbt 
šventumą sutarčių ir priža
dų ir jokiai šaliai nesikišt 
į kitų šalių naminius reika
lus. Ir Jungtinės Valstijos 
jau, daug kartų yra pasmer
kusios karinių užpuolikų 
politiką.

“Visai aišku, jog veiks
mai sauvališkumo, teisių 
nepaisymo ir žygiai prie
vartos yra pavojus pasau
linei taikai ir pačiam šian
dieninės civilizacijos rū
mui.

“Kad būtinai reikia lai
kytis principų, už kuriuos 
stoja ši valdžia, tai šį fak
tą aiškiai įrodė įvykiai pa
skutinių trijų dienų.”

Vokietija Atšaukė Savo Am
basadorių iš Anglijos

Berlin. — Hitlerio val
džia atmetė Anglijos ir 
Francijos protestus prieš 
Čechoslovakijos užgrobimą 
ir atšaukė Vokietijos amba
sadorių iš Anglijos.

ORAS
Pirmadienį apsiniaukę ir 

šilčiau.

z "Atsišaukimas į Visus Amerikos Lietuvius

atplėšimą nuo Lietuvos ir prijungimą prie Vokietijos, 
t Už dienos kitos Hitleris su savo armija gal jau maršuos 
IKlaipėdos gatvėmis.
j Bet, aišku, Hitleriui neužteks vienos Klaipėdos. Ar 
jam užteko atplėšimo Sudetų krašto nuo Čechoslovaki- 
kijos? Neužteko. Tai buvo tiktai, pirmas žygis užgrobi
mui visus Čechoslovakijos. Šiandien tos tautos nepriklau
somybė jau nušluota nuo žemės paviršio. Tą pačią kru
viną puotą Hitleris ruošia ir Lietuvai. Tai aišku, kaip 
uiena.

Fašistinis pabaisa siaučia. Jis naikina žmones ir 
tautas. Jis jau apsidirbo su nepriklausomybėmis Ethio- 
pijos, Austrijos, Čechoslovakijos ir Ispanijos. Ant tų 
kraštų žmonių jis uždėjo žiaurią svetimos priespaudos
leteną.

Dabar ateina eilė kitų mažųjų ir silpnųjų tautų. 
Jų tarpe randasi mūsų gimtinė Lietuva. Ir jeigu dar 
likusių nepriklausomųjų tautų žmonės neapsijungs pa
stojimui kelio, tai ir jų likimas laukia likimo jau sunai
kintų nepriklausomybių.

Fašizmas pasimojęs uždegt pasaulį naujo karo gais
ru. Valanda rimta ir baisi.

Šitoje rimtoje ir rūsčioje valandoje mes vėl krei
piamės į visus Amerikos brolius ir seseris lietuvius. Gal 
niekados pirmiau nebuvo taip reikalingas ir svarbus 
mūsų susitarimas, vienybė ir bendra veikla, kaip dabar 
yra. Niekas nebeturėtų stovėti skersai kelią dėl visų 
mūsų bendros veiklos prieš fašistinius agresorius ir Lie
tuvos nepriklausomybės apgynimui.
y Ir reikalas greitas. Rytoj, jeigu jau nebus per vėlu, 
fcai gal bus jau daug kas pralaimėta. Apsivienyt ir veikt 
reikia dabar, tuojau, be jokio atidėliojimo.

Ir Lietuvos liaudis laukia mūsų balso, mūsų talkos 
ir padrąsinimo. Mes net galime būti jiems geru pavyz
džiu, kaip apsivienyti ir gelbėti savo krašto nepriklauso
mybę nuo pražūties.
■"*' Atminkime, kad šiomis dienomis suėjo lygiai metai 
laiko, kai mes, Amerikos lietuviai, darbais įrodėme, jog 
rimto Lietuvos nepriklausomybės pavojaus valandoje 

;mes mokame ir galime padėti šalin visus skirtumus ir 
karšta ranka imtis už bendro darbo. Tai buvo 1938 
metų kovo mėnesio dienos, kada Lenkija pagrūmojo 
Lietuvai. Suėjome visos srovės ir pakėlėme vieną galingą 

;balsą: Šalin rankas nuo Lietuvos! Lai gyvuoja nepri- 
Jklausoma ir laisva Lietuva! t

Mes šaukiame tą padaryti ir dabar. Vėl1 vienu balsu 
visi turime šaukti: Šalin rankas nuo Klaipėdos ir Lie

Broliai ir Seserys:
Artinasi sprendžiamoji valanda Lietuvos nepriklau

somybei. Kovo 25 d. susirinks Klaipėdos seimelis, kon- 
j troliuojamas vokiečių nazių, Hitlerio agentų. Beveik ne
beliko abejonės, kad naziai oficialiai paskelbs Klaipėdos

tuvos! Šalin naziai ir jų agentai Voldemarininkai, kurie 
iš vidaus kasa duobę Lietuvos nepriklausomybei!

Iš savo pusės, mes komunistai esame pasiruošę tar
tis ir veikti bendrai su visomis srovėmis Lietuvos ne
priklausomybės gynimo reikalais.

Mes raginame Amerikos Lietuvių Kongreso natio
nal! Vykdomąjį Komitetą ir visus Kongreso skyrius^Jje 
jokio atidėliojimo daryti viską, kas tik galima, išjudi
nimui visų Amerikos lietuvių dėl gynimo Lietuvos ne
priklausomybės. / .į.

Mes tikimės/kad šis mūsų atsišaukimas ir paragi
nimas nepasilik^ balsu girioje. • į

/Lietuvių Komunijų Centro Biuras,
A. Bimba, sekretorius.

Naujft Madrido Valdyba Pra
šo Gen. Franco Taikos

Lenkai Daužo Vokiečių 
Langus Varšuvoje

Varšava. — Siaučia lenkų 
demonstracijos prieš Vo
kietiją. Demonstrantai iš
daužė langus krautuvių, 
kurių iškabose buvo vokiški 
vardai. Lenkų valdžia pa
statė sustiprintą sargybą 
prie Vokietijos atstovybės 
rūmo VarŠavoj.

Madrid, Ispanija.—“Nau
josios (neva) valdžios” už
sieninis ministeris Julian 
Besteiro, socialistas, atsi
šaukė per radio į generolą 
Franco pradėt derybas dė
lei “garbingos” taikos.

Varšava. — Eina girdai, 
kad pirmasis posėdis nau
jojo Klaipėdos seimelio pa
skelbs, jog Klaipėdos kraš
tas atsimeta nuo Lietuvos 
ir grįžta prie Vokietijos. 
Tas seimelis susirinks kovo

Francija ir Anglija Ne
pripažįsta Naziams

Čechoslovakijos
London.— Anglija ir 

Francija atskiromis noto
mis stipriai užprotestavo 
Hitleriui, kad jis, užgrob
damas Čechoslovakiją, tuo- 
mi sudraskė Municho sutar- 
tį.

Francija ir Anglija, pro
testuodamos, užreiškė, kad 
jodvi nepripažins Vokietijai 
užgrobtos čechoslovakijos. 
O tatai ženklina, kad naziai 
neturi teisės pasisavint ir 
Čechoslovakijos auksą, ku
ris ten valdiškuose ir priva
čiuose bankuose siekė per 
120 milionų dolerių.

Žuvo Didžiulis Amerikos 
Lėktuvas su 10 Žmonių
Adler, Wash. — Iš sub- 

stratosferos aukščio nukri
to naujas didžiulis Boeing 
keleivinis lėktuvas, ir žuvo 
visi jame buvę dešimt as
menų: aštuoni amerikiečiai 
žinovai-tyrinėtojai ir du 
Holandijos oro misijos na
riai.

Tas lėktuvas lėšavęs 
$500,000 buvo vadinamas 
“lekiančiąją tvirtove;” tu
rėjo keturis motorus po 1,- 
100 arklių pajėgų ir galėjo 
vežt 33 keleivius.

Klaipėdos Naziaai Išnaujo 
Pastatė Kaizerio Paminklą
Klaipėda. — Su didžiau

siomis iškilmėmis naziai čia 
vėl pastatė paminklą kaize
rio Viliaus Pirmojo. Lietu
vos vyriausybė buvo tą pa
minklą nuvertus ir pašali
nus iš Turnplatz aikštės 
1923 m.

Lietuvių organizacijos 
norėjo suruošt savo susi
rinkimus tą pačią dieną, kai 
naziai atidengė paminklą; 
bet Klaipėdos “vokietinin
kų” vyriausybė nedavė lie
tuviams leidimo.

Mirė Drg. Jurgio Krence 
Moteris Bridgewateryj

Bridgewater, Mass. — Mi
rė Jurgio Krence (vičiaus) 
moteris. Drg. Krence yra 
“Laisvės” platintojas.

Ruoškimės “Laisvės” 
Bendrovės (Dalinin
kų) S u važiavimui, 
balandžio 23, Brook
lyne, kaipo dienraš
čio 20. m sukakties.

25 d.
Slaptoj sueigoj nazių 

Klaipėdos seimelio narių, 
Neumannas, jų vadas, jau 
sakė, kad netrukus įvyks 
svarbios permainos tame 
krašte.

Lietuvos atstovas ILenki
jai Jurgis Šaulys atsilankė 
pas Lenkų užsieninį minis- 
terį J. Becką ir kalbėjosi, 
matyt, apie Klaipėdos padė
tį. Beckas jau kelis kartus 
pirmiau pareiškė, jog Len
kija nori palaikyt tas pačias 
Baltijos kraštų sienas kaip 
iki šiol.

Pranešama, kad Lietuva 
per atstovą J. Šaulį prašė 
Lenkijos užtarimo prieš 
grąsinančius nazius; sako
ma, kad Lietuvos valdžia 
siūlėsi padaryt panašią są
jungą su Lenkija, kaip Slo
vakijos “sąjunga” su Vo
kietija. Bet šis Lietuvos pa
siūlymas buvo ginčijamas.

A. Voldemaras su savo 
sekėjais panaujino ir pa
smarkino veiklą prieš da
bartinę Lietuvos valdžią. 
V o 1 d e m a rininkai atvirai 
agituoja surišt Lietuvą į 
sąjungą su Vokietija; jie 
sako, jog, kitaip, naziai sta
čiai užimsią Lietuvą.

Iš Kauno į Varšavą dėl 
to plaukia “išgąstingi pra
nešimai.”

Anglija Tarsis su So
vietais, USA ir Fran

cija prieš Nazius
London. — Pranešama, 

kad Anglijos valdžia šaukia 
į greitą pasitarimą atsto
vus Sov. Sąjungos, Fran
cijos, Jungtinių Valstijų ir 
kai kurių mažesnių Euro
pos kraštų. Tarsis, kaip iš
vien veikt, kad pastot kelią 
kariškiem Vokietijos pla
nam prieš Rumuniją ir ki
tus Balkanų ir Rytų Euro-, 
pos kraštus.
Rumunijos atstovas skun

dėsi Anglijos valdžiai, jog 
Hitleris išstatė griežtus 
ekonominius ir politinius 
reikalavimus. Vienas tų rei
kalavimų, tai kad Rumuni
ja stabdytų savo pramonę 
ir liktų tik žemdirbystės ša
lim.

Amerika Pakelia Muitus Ant 
Vokietijos Dirbinių

Washington. — Jungti
nių Valstijų vyriausybė nu
tarė pakelt 25 procentais 
muitinius mokesčius ant 
Vokietijos dirbinių įvežamų 
į Ameriką. Tai bausmė na- 
ziam už Čechoslovakijos su
mėsinėjimą.
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Ar Tas Padės?
Jungtinės Valstijos pasmerkė Vokie

tijos nazius dėl jų užgrobimo ir sunai
kinimo Čechoslovakijos respublikos.

Didžioji Britanija paršaukia savo am
basadorių Berlyne. Francija, sakoma, 
padarysianti tą patį.

Aišku, tas viskas turi tam tikros mo
ralės reikšmės. Tai sudrutins pasaulio 
sentimentą prieš Berlyno bestijas. Bet 
aktualiai tai nieko nepadės; neduos jo
kių apčiuopiamų, konkrečių pasėkų?

Tie protestai daromi po to, kada Hit
leris įsisėdo į Čechoslovakijos balną, ka
da jis pasigrobė to krašto turtą ir visą 
kraštą užvaldė. “Jūs galite protestuoti, 
kiek norite,” jis sakys, “o aš jau Čecho- 
slovakiją turiu, nepaisant, kad tai pada
riau sukčiausiais būdais, kokius pasaulis 
matė.”

Antra: Hitleris pasakys Londono ir 
Paryžiaus viešpačiams: “Argi ne jūs pa
tys man padėjote sumėsinėti Čechoslo- 
vakiją?” Ir tai bus tiesa.

Su fašizmu galima susikalbėti tiktai 
jėga. Jei ne Franci jos ir Anglijos par- 

• davikai, tai Hitleris to nebūtų padaręs, 
. ką padarė. : r <

' "Gali Anglijos ir Frahčijris žmonių sen
timentas būti labai prieš fašizmą, tačiau, 
kol tų kraštų valdžių priešaky stovės 
Chamberlainai ir Daladierai, tol griežtos 
kovos prieš fašizmą tikėtis galima labai 
mažai.

Norint pastiprinti kovą prieš fašizmą, 
visųpirmiausiai Anglijos ir Franci jos 
žmonės privalo reikalauti, kad iš valdžių 
vietų atsistatydintų Municho išdavystės 
autoriai, Čechoslovakijos pardavikai.

Fašizmas suvaldyti galima. Fašizmas 
galima pašalinti nuo žemės paviršiaus. 

’ Bet tam reikia stiprios rankos. Tam rei
kia stipraus ir ūmaus demokratinių 
kraštų nusistatymo.

“Vilnis” Apie Dalykų Padėtį SLA
Chicagos dienraštis “Vilnis” rašo:
“Mes atkreipiame SLA narių ir vadų 

domę į padėtį SLA 38 kuopoje (Brook
lyn).

“Tos kuopos pirmininku yra sklokinis 
socialistas Glaveckas. Tai yra vienas iš 
tų asmenų, kurių Brooklyne yra keli 
tuzinai. Jų vyriausias remeslas niekinti 
komunistus ir tuos socialistus, kurie ne
pučia į jų dūdą. O kuomet savo “red-bei- 
teriško” veikimo scena jie pasirinko Su
sivienijimo kuopą, tai tas sudaro rimtą 
pavojų visų progresyvių žmonių bendra
darbiavimui Susivienijimo fronte.

“Ponas Glaveckas mano, kad SLA at
ėjo gegužiniai laikai. Viename tos kuo
pos susirinkime tas asmuo jau pradėjo 
svaidyties suspendavimais ir net grąsinti 
pinigiškomis bausmėmis. Jis norėjo už
daryti burną Amerikos Lietuvių Kon
greso šalininkams, kad pravedus savo 
sektantišką sklokinę politiką. Tai sek
tantiškai politikėlei vieta—pp. Stilsonų- 
Grigaicių organizacijoj, bet tik jau ne 
Susivienijime Lietuvių Amerikoje.

“Tos kuopos didžiuma narių nenusi- 
statę prieš Amerikos Lietuvių Kongre
są. Bet net tame atsitikime, jeigu p. 
Glaveckui ir kompanijai pasisektų su
daryti mechanišką didžiumą, tai vis vie
na yra neleistina skaldyti progresy
vių spėkų vienybę Susivienijime Lietu- 

.vių Amerikoje. Visoj šalyj (išėmus tik 
Brooklyną) socialistai nepasitraukė iš 
Amerikos Lietuvių Kongreso ir todėl to
kie sektantai ir frakcionieriai, kaip Gla-'

veckas turėtų būti suvaldyti.
“Jei Glaveckai to nesupranta ir jeigu 

tokie Glaveckai pradeda vartoti terorą 
prieš Amerikos Lietuvių Kongreso šali
ninkus, tai mes manome, kad atsakomin- 
gi SLA vadai, Bagočius, Gugis, Mažuk- 
na, Mikužiutė, Dr. Montvidas ir kiti turi 
rimtai susirūpinti, kad Glaveckai būtų 
sudrausti, nes jie gali privirti perdaug 
košės.

“Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
seime socialistai labai džiaugėsi ta pa- 
gelba, kurią jiems davė komunistai. So
cialistai visur prašė mūsų" pagelbos 
prieš tautininkus.

“Ar Glaveckai ir kiti neatsakomingi 
sektantiški kerštinčiai, susidėję su sklo- 
kos smalaviriais, turi bent kokią mora
lę ar kitokią teisę kelti bjaurius vaidus 
Susivienijime Lietuvių Amerikoje?

“Mes esame labai kantrūs žmonės, bet 
mūsų kantrybė nėra mūsų silpnumas.”

100,000 Koncentracijos 
Stovyklose

Vienas Anglijos “Manchester Guar
dian” bendradarbis rašo, kad Vokietijos 
nazių koncentracijos kempėse (stovyk
lose) yra apie 100,000 žmonių. Koncen-> 
tracijos stovyklos, atsiminkim, skiriasi 
nuo kalėjimų, kurie taipgi pilnutėliai 
anti-fašistų.

Jų padėtis, rašo korespondentas, nepa
prastai baisi: dažnai mušami, nedavalgę, 
kenčia šaltį. Mirimų proporcija didelė. 
Daugelis žmonių, nepakeldami sunkių 
sąlygų, žudosi.

Daugiausiai koncentracijos stovyklose 
yra komunistų, socialistų ir žydų. Da
bar, kai Hitleris užgrobė Čechoslovaki- 
ją, tai koncentracijos stovyklų daugiau 
atsiras ir dar greitu laiku kokį šimtą 
tūkstančių geriausių žmonių anti-fašistų 
Hitleris bandys į jas sukišti.

O betgi jis tuo būdu anti-fašistinio ju
dėjimo visvien nesulaikys!

Masaryko Žodis
Čechoslovakijos įkūrėjo ir pirmojo jos 

prezidento Masaryko sūrius, Jonas Ma- 
sarykas, kuris dabar yra Chicagoje, aną 
dieną sakė kalbą apie savo tėvynę, kurią 
Berlyno bestijos sunaikino. Be kitko jis 
pareiškė, jog Čechoslovakija mirė todėl, 
kad tūli josios prieteliai ir talkininkai 
padarė visą eilę pardavysčių.

Tai tiesa, kurios niekas niekad negalės 
užginčyti. Dėl Čechoslovakijos respubli
kos mirties istorija kaltins Chamberlai- 
na ir Daladierą nei kiek nemažiau, kaip 
Hitlerį.

Laike Municho išdavystės Jonas Ma- 
sarykas buvo Čechoslovakijos ambasa
dorius Londone. Jis energingai darbavo
si, kad pakreipus Chamberlaino valdžią 
į žmonišką pusę, kad ji užsistotų už jo 
kraštą, talkininkę Anglijos. Bet viskas 
buvo perniek.

Taigi Jonas Masarykas, mesdamas to
kį apkaltinimą prie Londono ir Daladie- 
ro durų, žino, ką daro.

LAISVI

Ar Po Čechoslovakijos 
Bus Lietuva?

Kada pereitais metais 
Anglijos premjeras Cham
berlain ir Francijos prem
jeras Daladier suvažiavę 
su Hitleriu ir Mussoliniu 
nutarė sumėsinėt Čechoslo- 
vakiją, trečdalį jos pervedė 
Vokietijos, Vengrijos ir 
Lenkijos fašistams, tai mes 
rašėme, kad tai mirtis če- 
choslovakijai, kad tai smū
gi demokratijai Europoj, 
kad tai pasimojimas ant 
laisvės mažesnių tautų. Tai 
buvo didelis padrąsinimas 
Hitlerio ir Mussolinio prie 
užpuolimų.

Kitaip į tai atsinešė bur
žuazinė ir fašistinė spauda. 
Jie pradėjo garbinti Cham- 
berlainą, veik taikos angelu 
apšaukė, dėjo jam ant gal
vos laurų vainiką, kad jis 
“išgelbėjo pasaulį nuo ka
ro.” Taip, “išgelbėjo,” bet 
kokia kaina? Čechoslovaki
jos kūnu ir krauju, jos 
liaudies vargais ir ašaro
mis !

Tuo kartu Anglijos ir 
Francijos išdavystė link 
Ispanijos padidėjo. Pir
miau jos laikėsi “nesikiši
mo” politikos, tai yra nelei
do Ispanijos liaudžiai nusi
pirkti užsienyj sau reik
menų, o tuo laiku laikė du
ris atdaras (per Vokietiją, 
Italiją ir Portugaliją) fa
šistams. Po Municho išda
vystės Francija ir Anglija 
pakeitė savo nusistatymą 
dar daugiau prieš Ispani
jos liaudį. Jos užėmė pozi
ciją: greitos taikos.” Tą aiš
kino taip: į greičiau fašistai 
nugalės Ispanijos liaudį, 
greičiau užviešpataus Eu
ropoj taika.

Francija ir Anglija pri- 
* pažino fašisto generolo 
Franco valdžią ir perėjo 
prie atviros intervencijos 
prieš Ispaniją. Jos privertė 
liaudiečius ant Minorca sa
los pasiduoti. Jos išprovo
kavo Madride Penktos Ko-

lumnos sukilimą prieš Neg- 
rino (Ispanijos liaudies) 
valdžią ir ją nuvertė. Is
panijoj fašistai įsigalėjo. 
Užviešpatavo “taika.”

Bet štai tuo momentu 
Hitleris sudaręs suokalbį 
Čechoslovakijoj sudaužė ją 
ir prijungė prie savęs. Tuo 
jis tik parodė Francijai ir 
Anglijai, kad Hitleriui ne
užtenka Č e c h o s lovakijos, 
kad jis eis toliau prie kitų 
šalių užkariavimo. Anglija 
ir Francija nutarė atšaukti 
savo atstovus iš Vokietijos. 
Visa Chamberlaino ir Da
ladier “taikos” politika su
smuko! Francija ir Anglija 
dar kartą apsiskandalino. 
Praeitą rudenį jos privertė 
Čechoslovakiją priimti Hit
lerio ultimatumą ir atiduo
ti trečdalį savo kūno fašis
tų žvėrims. Anglija ir Fran
cija tada užtikrino, kad jos 
pasiima globoti čechoslova
kiją. O dabar, kada Hitle
ris ima Čechoslovakiją, tai 
Francija ir Anglija tyli.

Hitleris Įsigalėjo
Fašistinė Vokietija dabar 

galinga. Į trumpą laiką, 
dėka Anglijos ir Francijos 
valdžių išdavystėms, Hitle
ris išplėtė Vokietijos plotą, 
daug padidino gyventojų 
skaičių ir užgrobė turtų. 
Štai plotai prijungti prie 
Vokietijos:

Saar baseinas—738 ket
virtainės amerikoniškos 
mylios su 826,000 gyvento
jų.. Ten yra turtingos an
glies, geležies, plieno kasy
klos ir jų apdirbimo fabri
kai.

Austrija, kurią metai at
gal Hitleris pavergė, turi 
32,369 ketv. mylių plotą, 
6,759,000 gyventojų. Ji tur
tinga geležimi, kaperiu, švi
nu, miškais, derlingais 
laukais, fabrikais, Hitleris 
pačiupo $45,000,000 vertės 
aukso.

Sudetai, Čechoslovakijos 
dalis, kurią pavergė spalių 
mėnesį, 1938 metais, užima 
10,885 ketv. mylias, turi 
3,595,000 gyventojų. Jie 
turtingi anglies, geležies 
kasyklomis, turi daug fa
brikų ir dirbtuvių, ypatin
gai audimo, stiklo, cheririjos 
ir medžio išdirbysčių.

Bohemija ir Moravija, 
centralinės Čechoslovakijos 
dalys, kurias dabar paver
gė Hitleris, užima 18,158 
ketv. mylių, turi 6,804,000 
gyventojų. Jos turtingos 
iškasamais gamtos turtais, 
tufi labai didelius plieno, 
geležies ir ginklų fabrikus. 
“Skoda” fabrikai gamina 
geriausius ginklus — tan
kus, kąnuoles, kulkasvai- 
džius, lėktuvus. Šios pro
vincijos turtingos įvairio
mis industrijomis. Prie to 
Hitleris pačiupo aukso 
$92,500,000 vertės.

Slovakija, kurią dabar už
ėmė, turi 14,495 ketv. myl. 
ir 2,450,000 gyventojų. Ji 
turtinga derlingais laukais, 
miškais, fabrikais.

Štai palyginimas, kaip 
Vokietija išaugo:

1914 m. turėjo 208,780 ket
virtainių mylių plotą, su 
67,812,000 gyventojų;

Po karo, 1919 m.—181,- 
500 ketvirtainių mylių plo
tą, su 60,000,000 gyventojų;

Dabar—258,750 ketvirtai
nių mylių, su 88,500,000 gy
ventojų.

Nuo to laiko, kada Hitle
ris Vokietijoj įsigalėjo, jos 
teritorija paaugo ant 76,- 
645 ketvirtainių mylių plo
to ir 21,000,000 žmonių. Ir 
tai atsiekta be karo, be nuo
stolių! Vokietijos fašistai 
užgrobė aukso rezervus, 
puikiausius fabrikus, der
lingus laukus! Po užėmi
mo Čechoslovakijos Hitlerio 
laikraštis “Voelkischer Be- 
obachter” rašė:

“Ar žinote, kad Berauno 
srityj kas met pagamina 
500,000 tonų geležies; kasy
klos prie Lkadno duoda 2,- 
000,000 tonų anglies; o prie 
Dobnay—3,000,000 tonų an-

Pirmadienis, Kovo 20, 1939

ŠYPSENOS
KAI PLUNKSNA UŽKLIŪVA...

Jul. Boks
Jei kartais nutrūksta manoji dainelė,
Tai reiškia, užkliuvus jau buvo 

plunksnelė,
Tai reiškia, nesklandžiai ji popierium 

slydo—
Užkliuvo už gudo, prūsoko, ar žydo.
Užkliūva ji kartais už kupsto mizerno, 
Užkliūva už tokio paauksinto skverno; 
O kartais bežengdama ji per Lietuvą 
Už brolio tautiečio kapryzo užkliūva.
Užkliūva ta plunksna už kvepiančios 

damos,
Ta plunksna sudaro net ištisas dramas! 
Ta plunksna išardo dažnai manikiūrą, 
Arba aukštoj damos nakties avantiūrą.
Užkliūva ta plunksna ir už biurokrato— 
Tas vargšę plunksnelę supurto, sukrato; 
Paskui aplink pirštą gražiai ją apraito 
Ir tarpe eilučių po dešimt kart skaito.
Taigi, jei nutrūksta Jul. Bokso dainelė, 
Tai reiškia, užkliuvus jo buvo 

plunksnelė;
Tai reiškia, nesklandžiai ji popierium 

slydo—
Užkliuvo už prūso, už gudo ar žydo. 

(VKuntaplis”)
1

O, DABAR!...

glies. Prie Pribrane kas
met pagamina 100,000 tonų 
švino ir sidabro. Moldau 
upėj yra daug aukso, ir prie 
Smolstey ir Libaun veikia 
aukso kasyklos. Čechoslo
vakijos upės turi 1,000,- 
000,000 arklių pajėgą, kuri 
bus naudojama elektros * 
gaminimui; Moravija j 
ir Bohemija turi 11,500,- 
000 akrų geriausių miš
kų; ten kasmet suima 15,- 
000,000 pūrų kviečių ir 60,- v į 
000,000 pūrų cukrinių run
kelių. į

Gavo Didelę Karo Jėgą
Hitleris paimdamas Če

choslovakiją labai sutvirtė
jo kariniai. Jos karo ginklų 4 
ir amunicijos fabrikai duos 
Hitleriui tūkstančius ka- 
nuolių, lėktuvų, kulkasvai- 
džių ir daugybę amunici
jos. Čechoslovakija turėjo 
tiek daug amunicijos, kad 
jos metams laiko būtų už
tekę dėl 4,000,000 armijos. 
Visa tai dabar gavo Hitle
ris. Prie to, Čechoslovaki
ja turėjo 1,000 lauko, 450 
sunkių ir 200 priešorlaivi- ♦ | 
nių kanuolių; 11,000 lengvų 
ir 3,500 sunkių kulkasvai- 
džių; 500 moderniškų tan- f 
kų ir 1,500 geriausios rū
šies karo orlaivių. Visa tai 
teko Hitleriui. Tuo daug 
padidėjo jo karo jėga. O 
puikiausi ginklų ir amuni
cijos fabrikai jam dar dau
giau jų pagamins. Zline į 
vien apsiavų fabrike dirba 
40,000 darbininkų ir kas
dien pagamina 200,000 ar
mijai apsiavų.

Sekanti Hitlerio Auka?
Aišku, kad toki pasiseki

mai negali sulaikyti Vokie
tijos fašistus nuo tolimes- < / 
nių užpuolimų. Visi su tin- * 
ka, kad Hitleris ir Mussoli- 
nis maršuos ant kitų šalių, 
bet kurios pirmiausiai bus 
jų aukomis? Į

Hearstiniai gaivalai šau
kia, kad dabar Hitleris 
maršuos ant Sovietų Ukrai
nos. Mes žinome, kad Hit
leris turi tikslą ją pavergti. 
Jis trokšta sunaikinti So
vietų Sąjungą. Tam tiks- 
--- . ........ . . -- ......- 

(Tąsa ant 5-to pusi.) 
............................ t w

Klausimai ir Atsakymai , ■
KLAUSIMAS: . j

Gal jūs žinote, kodėl vie
nais ir tais pačiais metais 
įvyks pasaulinė paroda 
Nęw Yorke ir kita San 
Francisco? Ar tai kokia 
kompeticija tarpe tų dviejų 
miestų? Kokią sukaktį tos 
parodos ženklina? Paaiš
kinkite, jeigu žinote. . J

Chicagos Skaitytojas, j
ATSAKYMAS: * j

Mes nemanome, jog tos ♦ 
dvi parodos įvyksta tais pa
čiais metais dėl kompetici- 
jos tarpe New Yorko ir 
San* Francisco. Pasitaikė, 
kad tą pačią vasarą supuo
la du svarbūs įvykiai. Dėl 
San Francisco labai svar
bus įvykis, tai užbaigimas 
statyti dviejų didelių tiltų, 
būtent, San Francisco-Oak- 
land tilto ir Golden Gate 
Tilto. Atžymėjimui to svar
baus įvykio, San Francisco 
miestas sugalvojo suruošti p 4 
pasaulinę parodą. Tačiau, 
aišku, ji nebus tokia mil
žiniška, kaip New Yorko 
paroda.

New Yorke gi pasaulinė 
paroda ruošiama paminėji
mui lygiai 150 metų sukak
ties nuo įvesdinimo pirmo 
Jungtinių Valstijų prezi
dento. O tuo pirmu prezi
dentu buvo, kaip visiems ži
noma, Jurgis Washington 
nas. ■ *
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atrodytų,

turi būti 
ir girdo-

tam, 
žemei — saulė 
žmogui dienos 

— nakties me
tu rėjo blizgėti

KAIP SENIAU PERSEKIO 
TA MOKSLININKAI Nesunku 

kad tokie 
išradimai pykino ir 

dievobaimingus vie- 
Jo paties ordino vie- 
pradėjo pavyduliauti 
jo mokslo garbės. Vi

vo pažengęs pirmyn. Vieni ara
bai sugebėjo išlaikyti ir išsau
goti graikų mokslą, ir nuo sep
tinto amžiaus ligi dvyliktojo 
mokslo centras buvo arabų mie
stuose Bagdade, Kordoboje ir 
Damaske. Egipto Kairas taip 
pat buvo mahometonų valdo
mas, ir čia buvo universitetas, 
kurį lankė tūkstančiai studentų. 
Iš arabų mes išmokome skai
čiuoti — jų skaičiai 1, 2, 3‘, 4, 5 
ir t. t. buvo žymiai patogesni 
už romėnų skaičius I, II, III, 
IV, V, VI, ir t. t.

Arabai taip pat išplėtė tam 
tikrą aritmetikos ženklų siste
mą, kurią vadiname algebra, ir 

j pats pavadinimas yra arabiš
kas. Taip pat manoma, kad ara
bai išrado būdą gaminti popie
rių iš skudurų; tokie plonyčių 
audeklų pavadinimai, kaip ga- 
za ir muslinas, paeina nuo ara
biškų miestų Gaza ir Mosul — 
tuose miestuose arabai pradėjo 

Šį faktą suminėjome čia, kad austi plonus audeklus, apie ku- 
žinotumėt, kokių keistų teorijų rius čia užsiminėme. Arabai 
buvo prieš keletą šimtų metų, gabiai tyrinėjo žvaigždes, daug 

pasidarbavo medicinoje ir sėk
mingai gydė žmones nuo raup
sų. Jie medicinoje išrado žirne
lius piles, ir nudažydavo jas 
skaidriomis spalvomis, kad pa
prasti žmonės manytų tokias 
piles turint ypatingų gydomų 
savumų.

Jie vis dėlto neabejojo, kad 
Ptolemajo teorija, pagal kurią 
žemė turėjo būti visatos centre, 
o saulė, mėnulis ir žvaigždės su
kosi aplink žemę, yra teisinga. 
Jie neginčijo ir Ptolemajo pas
kelbto žemės išmatavimo, kurs 
16-tam amžiuje buvo patikrin
tas ir buvo susekta, kad tikre
nybėje žemė buvo šeštadaliu di
desnė, ne kaip Ptolemajo buvo 
apskaičiuota.

Pirmas didžiausias anglas 
mokslininkas buvo Rogeras Ba
konas (Roger Bacon), gimęs II- 
česterio mieste 1214 metais. 
Tiesą pasakius, tasai Bakonas 
buvo pirmas žmogus,, drįsęs at
gaivinti mokslą, kurs Europoje 
buvo nuslopintas per pusantro 
tūkstančio metų.

Bakono tėvai buvo pasiturį 
žmonės ir galėjo leisti sūnų 
mokytis pas kaimo kunigą, čia 
berniukas pramoko skaityti, ra
šyti ir skaičiuoti, pramoko ir lo
tynų kalbos. Po to jis ėjo Oks
fordo universitetą, kur gan 
greitai pasidarė pirmuoju stu
dentu. Labiausiai jis mėgo ma
tematiką ir kalbas, išmokęs lo
tynų, graikų, arabų ir hebrajų 
kalbas.

Baigęs Oksfordo universitetą, 
Bakonas vyko mokytis į Pary
žių ir įstojo į pranciškonų vie
nuolyną. čia jis daugiausia dė
mesio kreipė į astronomiją ir 
chemiją. Manoma, kad jis išra
do akinius, nes juos tik jo lai
kais pradėjo nešioti. Jis taip 
pat išrado kaž kokį mišinį, kurs akyse.

Ar galite įsivaizduoti, kaip 
toks mokymas galėjo veikti

Ką pagalvotum, jei tamstos 
mokytojas papasakotų, kad, no
rint suminkštinti deimantą, rei
kia jį mirkyti briedžio krauju- 
je, ir kad tas briedis 
šeriamas petruškomis 
mas vynu?...

Toks pareiškimas
žinoma, labai negudrus, jei jį 
padarytų mokyklos mokytojas, 
kurs veikiausia ir nėra eksper
tas kalbamuoju klausimu. Bet 
jei tokį pareiškimą padarytų 
mokslininkas, kuris nors mūsų 
universiteto chemijos profeso
rius, tai jau visai kitas daly
kas! Galėtum manyti, kad arba 
tas pareiškimas yra tikrai tei
singas, ar kad pats profesorius 
neteko proto ir kalba niekus!

Ir vis dėlto tryliktame amžiu
je garsus tuomet mokslininkas 
Albertus Magnus buvo paskel
bęs tokį neva mokslišką dalyką 
savo studentams Paryžiaus 
Universitete.

Tuomet žmonės tikėjo milži
nais, gnomais, satirais, vienra
giais ir kitokiomis keistomis 
būtybėmis. Apie Niutono vėliau 
paskelbtą traukos įstatymą jie 
nieko nežinojo ir dėlto kartojo 
visokias pasakas, nesutinkan
čias su paprasčiausiais gamtos 
įstatymais. Pavyzdžiui, žmonės 
sakydavo, kad griausmu dievas 
rodo savo rūstybę, kad žaibas 
reiškia dievą ruošiantis bausti 
žmones už' jų nusikaltimus ir 
nuodėmes. Tokie dalykai, iš ku
rių šiandien juokies, seniau 
žmonėms atrodė labai rimti ir 
baisūs. Skaityti tuomet galėda
vo tiktai dvasiškiai, ir jie tebu
vo vieninteliai žmonių mokyto
jai. Ir jie klysdavo, kartais ir 
tyčia klaidingai aiškindavo įvai
rius reiškinius, ir nebuvo, kas 
galėtų patikrinti jų teigimus.

Sunku šiandien suprasti, .kaip 
senovės (ypatingai vidurinių 
amžių) žmonės žiūrėdavo į įvai
rius moksliškus tyrinėjimus. 
Jiems atrodė, kad dievas norė
jo paslėpti nuo žmonių įvairias 
gamtos paslaptis ir kad tiktai 
pikti žmonės tegali bandyti ty
rinėti tas paslaptis. Jei, pavyz
džiui, kuriam mokslininkui pa
sisekdavo ką nors gamtoje iš
aiškinti, — sakysime vaivoryk
štės spalvų suderinimą ir jų at
siradimo priežastį, — tai žmo
nės sakydavo, kad toks moksli
ninkas — aiškintojas yra nusi
kaltėlis, nes jis braunasi • į die
vo paslėptų dalykų sritį; kas 
veržiasi į dievo sritį, tas seno
vės žmonių nuomone buvo vel
nio padarinys, piktos dvasios 
apsėstas. Vaivorykštė, kaip se
novės žmonės manydavo, buvo 
dievo duotas jo santaikos su 
žmonėmis ženklas, į kurį reikė
jo žiūrėti su nusižeminimu ir 
baime.

Ir dabar * įsivaizduok, kad 
kurs nors mokslininkas, tyrinė
damas šviesos spindulių veiki
mą, pastebėjo, kad vaivorykš
tės spalvos atsiranda dėl to, kad 
saulės spinduliai persilaužia lie
taus lašeliuose. Kai toks moksli
ninkas paskelbė savo stebėji
mus pasauliui, žmonės kalbėjo 
jį susisiekus su velniu ir griau
nant dievo įstatymus!. . .

Pagaliau, kai dalykas buvo 
plačiau išaiškintas, kai daugelis 
žmonių įsitikino, jog vaivorykš
tę sudaro paprasti saulės spin
duliai, persilaužią lietaus laše
liuose, žmonės turėjo suprasti, 
kad vaivorykštė nėra dieviškoji 
galybė.

Jei šis vaivorykštės dalykas 
buvo taip paprastai ir supran
tamai išaiškintas, galima buvo 
išaiškinti ir kitus gamtos reiš
kinius, kurie anksčiau buvo si- 
jami su stebuklais ir įvairių 
dievybių veiksmais.

Per tūkstantį metų po to, kai 
gyveno graikų mokslininkai Ar
chimedas ir kiti, mokslas nebu-

panešėjo šiandien vartojamai 
sprogstamai medžiagai vardu 
parakas. Bakonas išrado padi
dinamąjį stiklą. Jis pirmas ra
šė ir kalbėjo apie tokius daly
kus, kaip teleskopas, garlaivis, 
motorinis vežimas ir lėktuvas! 

Bakonas parašė knygą Opus 
Majus — tai buvo savo rūšies 
tryliktojo amžiaus enciklopedi
ja. Toje knygoje surinktos try
liktojo amžiaus žinios apie reli
giją, gramatiką, geografiją, 
muziką, kalbas ir taikomuosius 
mokslus, štai viena ištrauka iš 
Bakono raštų:

“Vežimus galima dirbti 
taip, kad jie galėtų eiti be 
gyvulio jėgos. Galima dirbti 
ir lakiojamas mašinas: to
kioje mašinoje sėdįs žmogus 
suktų tam tikrą prietaisą, 
kuris judintų mašinos spar
nus, o šie muštų orą, kaip 
kad paukščių sparnai muša 
orą skrendant...”
Bakonas buvo tikras naujojo 

mokslo pirmtakūnas. Jis išrado 
tam tikrą metalinį varpą, po

bažnyčios mokslą? Per amžių 
amžius kunigai skelbė, kad že
mė buvo visų svarbiausia pla
neta, kad visi kiti dangaus kū
nai buvo sutverti tiktai 
kad tarnautų 
turėjo šviesti 
metū( mėnulis 
tu, žvaigždės
danguj, kad žmogui būtų malo
nu žiūrėti į juodą dangaus 
skliautą... Ir štai nenuorama 
kunigas ima skelbti, kad visa 
tai esą ne taip, kad visatą rei
kia suprasti ir aiškinti griežtai 
kita kryptim! Kaip jis drįso 
ginčyti šventą bažnyčios ir ku
nigų mokslą? Kaip drįso jis 
mažinti ir silpninti žemės reik
šmę ■ visatoje? Ar ne pats die
vas sutvėrė saulę, kad ši švies
tų žmonėms ir teiktų šilumą.

Nepaisant to, kad Koperniko 
teorijos buvo ginčijamos, kad 
jis pats buvo pajuokiamas ir 
niekinamas, jis vis dėlto žino
jo, kad 26 metų tyrinėjimų ir

kuriuo naras gali kvėpuoti, bū
damas vandenyje. Buvo net pa
sakojama jį išradus ir padirb
dinus savo rūšies robotą su va
rine galva, atsakinėdavusią į 
įvairius klausimus, 
mums įsivaizduoti, 
svarbūs 
jaudino 
nuolius. 
nuoliai 
Bakonui
sų buvo kalbama, kad jis dirba 
susitaręs su velniu, ir dėl to jis 
buvo įmestas į Paryžiaus kalė
jimą, kur ir sėdėjo per dešimtį 
metų. Kalėjime jam nedavė po- 
pierio ir plunksnų rašyti, ne
davė knygų ir kitų reikalingų 
mokslo priemonių. Visa, ką jis 
lig to laiko buvo išradęs, buvo 
laikoma piktos juodosios magi
jos ir burtų išradimais.

Popiežius Klemensas IV-sis 
paleido Bakoną iš kalėjimo, bet 
1278 metais jis ir vėl buvo su
imtas ir uždarytas. Svarbiau
sias kaltinimas jam buvo tas, i skaičiavimų išvadoje jis galėjo 
kad jis aiškino, jog audros, vie-1 įrodyti, kad visi lig jo laikų

buvę astronomai klydo. Savo 
stebėjimus jis aprašė knygoje 
“Apie Dangiškąją Kūną Suki
mąsi.”

Iš pradžių Roma lyg ir tylė
jo dėl Koperniko knygos. Gal 
Romos palankumas aiškinamas 
tuo, kad Kopernikas paaukojo 
savo knygą popiežiui, bet, kele- 
riems metams praslinkus, kny
ga buvo įrašyta į draudžiamų
jų knygų sąrašą — katalikams 
buvo uždrausta skaityti kunigo 
mokslininko parašytą knygą. 
Taip pat ir protestantai refor
matoriai draudė ją skaityti. 
Garsusis vokietis reformatorius 
Martynas Liuteris prakeikė 
Koperniko knygą, kaip griež
tai nesutinkančią su šventojo 
Rašto mokslu!

sulai ir žemės drebėjimai yra 
paprasti gamtos reiškiniai, o 
ne dievo valios pasireiškimas 
žmonėms gąsdinti ir bausti. 
Pranciškonai buvo uždraudę ti
kintiesiems .katalikams skaityti 
Bakono knygas.

Daug žmonių galėtume pava
dinti mokslo kankiniais. Di
džiausias kankinys buvo tasai 
mokslininkas anglas. Kalėji
muose jis buvo uždarytas per 
dvidešimtį metų. Po jo mirties 
buvo paskelbta jį buvus tikruo
ju velnio sūnum ir vyriausiuo
ju Juodųjų Burtų ir Magijos 
kunigu!

Kitas taip pat didelis moksli
ninkas, nusipelnęs patekti į di
džiųjų pirmųjų mokslininkų 
eiles, buvo Nikalojus Koperni
kas, gimęs Lenkijoje 1473 me
tais. Jo tėvai buvo neturtingi, 
berniukas gana anksti buvo pa
liktas našlaitis. Vienas jo dė
dė siuntė jį į Krokuvą mokytis 
gydytojo mokslų. Po to Koper
nikas mokėsi Bolognos univer
sitete ir Padujoje, ir 1500 me
tais jau buvo matematikos pro
fesorium Romoje. Sugrįžęs į 
Krokuvą, jis pasidarė kunigu 
ir laisvu nuo savo pareigų lai
ku tyrinėjo astronomiją.

Kopernikas pradėjo abejoti 
apie Ptolemajo teorijų teisin
gumą — vadinasi, jis nemanė, 
kad žemė buvo visatos centras, 
ir kad saulė, mėnulis ir žvaigž
dės sukosi aplink žemę. Kiek
vieną naktį, kai dangus nebuvo 
apsiniaukęs, jis sėdėdavo prie 
lango bokštelyje ir stebėdavo 
žvaigždes, mėnulį. Ilgainiui jis 
įsitikino, kad ne saulė sukasi 
aplink žemę, bet žemė aplink 
saulę. Tuo būdu jis pradėjo 
aiškinti, kad žemė ne svarbiau
sias visatos centras; žemė, 
saldė, mėnulis ir planetos bu
vo tik nežymi dalelė milžiniš
kos ir žmogaus protui 
prantamos visatos. Po 
aiškinimo, 
įkūrimo ir 
pasaulyje

Sulyginę pergyventuosius 
laikus, galime didžiuotis įstabia 
mokslo ir išradimų pažanga.

(Iš “Mūsų Jaunimas”)

Naziam Nepatinka, kad Ven
grai Užima Rusiniją

Maskva. — Hitlerio val
džia oficialiai nieko nesako, 
kad Vengrija, remiama 
Lenkijos, užima Rusini ją 
(Ęarpatho-Ukrainą), buvu
sią Čechoslovakijos provin
ciją; bet Vokietijos naziams 
labai nepatinka tas Vengrų- 
Lenkų žygis.

ŠEŠIOLIKINĖS “ŽVAIGŽ
DĖS” DIDŽIULĖ ALGA

žinoma, 
žmogaus 
sumažėjo

nesu- 
tokio 

pasaulio 
reikšmė 
žmonių

Washington, D. C. — še
ši o 1 i k o s metų mergaite 
Deanna Durbin pernai ga
vo $129,675 algos, kaip ju
damųjų paveikslų aktore- 
dainininkė Universal Pic
tures kompanijos.

Tų judžių direktoriui J. 
M. Stahliui kompanija su
mokėjo $208,000 per metus, 
kaip rodo jos raportas val
džiai.

Velyvesnis paveikslas Juozo Stalino, Sovietų Sąjun
gos Komunistų Partijos sekretoriaus, kuris davė išsa

mų raportą 18-tam partijos kongresui.

Laisvoji Sakykla
Neklystate

V. Turausko klausi- 
draugiškai priimtini.mai

Žilagalviai revoliucijos ša
lininkai ir veikėjai turi tą 
pačią mintį, kaip ir V. V. 
Turauskas. Jie veikė, ką ga
lėjo prirengime Rusijos re
voliucijos. Juos labai norėjo 
suklaidint “mokinti” vyrai, 
bet negalėjo; negali jų su
klaidint ir dabar.

Mes, tie “klystantieji”, 
suprantam, kad reik ko
vot už demokratines teises: 
laisvę viešų susirinkimų 
viešose vietose; masinių de
monstracijų; laisvos spau
dos ir laisvo platinimo ko
munistinės darbininkiškos 
literatūros: atsišaukimų į 
darbininkus reikale perkei
timo valdiškų įstaigų ar 
valdininkų; už laisvę strei
kų, masinio pikietavimo 
įmonių (fabrikų ir kt.) ir 
demonstracijų, surištų su 
streikais.

Mes neesam užtikrinti, 
kad rytoj demokratinės tei
sės nebus nuo mūsų atim
tos ir mums prisakyta ty
lėt, o jei ne, tai mes gau
sim mušt ir būsim užrakin
ti už geležinių durų. Ką ta
da turės veikt darbininkų 
klasė? Turės kovot 
miausia už atsteigimą 
mokratinių teisių.

Ir jei demokratinės 
sės bus atsteigtos, ar 
bininkams bus geriau 
vent? Ne. Apie pusė 
šalies darbininkų liks
ge. Kad pervesti juos į ge
resnį gyvenimą, būtinai 
reikia panaikint kapitalisti
nę tvarką, o įvest socialis
tinę. Ar tą bus galima at-

pir-

tei-
dar-
gy- 
šios
var-

Paryžiuje pradėta daryti nuo orlaivių bombų pasislėpimui vietos, kur mano
ma bus galima sutalpinti 80,000 asmenų, kai ant miesto užpuls Vokietijos 

nazių o rlaiviai.

MŪSŲ ŽINIOS
šiandien, kovo 13 d., ir tre

čią dieną iš eilės, nepaprastai 
sniegas sninga. Tiek jo pri
versta, kad Lowellis nepame
na, kad kada pirmiau kovo 
mėnesį būtų tiek daug snigta. 
Tik tiek gerai, kad nelabai 
šaltas oras. Nors vėjas sti
priai pučia ir morcavą baltą 
sniegužį nešioja ir pasukomis 
kemša į kiekvieną kampelį 
bei plyšelį.

Tų šaltų “pūkelių” netrūks
ta ir mano miegamajam kam
baryj. Pro lango plyšius jis 
lenda vidun, visai neatsiprašy
damas namiškių. Kitaip sa
kant, morčius nepanašus pats 
į save.

------o—
Kovo 12 d. atlaikyti du su

sirinkimai. Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų pašelpinė draugystė, 
kaip ir paprastai, svarstė savo 
reikalus ir išrinko komisiją 
pasiteirauti apie vietą pikniko 
surengimui vasaros laike.

Vieną dalyką, liečiantį 
sus narius, reikia būtinai 
žymėti, būtent, visi nariai
ri gerai žinoti, kad susirgus 
reikia tuojau pranešti drau
gystės raštininkui arba bile 
komiteto nariui, nes pašalpa 
mokama tik nuo tos dienos, 
kada pranešta apie susirgi
mą. Kad ir šiame susirinki
me turėta bereikalingų ginčų

vi-
pa- 
tu-

siekt demokratišku būdu ? 
Ne. Reikės revoliucijos, kur 
masės vartos spėka ir gin
klą.

Šiandien, darbininkų kla
sė turi spėką, bet mažai or
ganizuotą ir neturi ginklų. 
Kapitalistų klasė pilnai or
ganizuota ir neturi ginklų. 
Ji naudos nesusipratusius dėl vieno ligonio nepasirūpi- 
darbininkus prieš revoliuci
onierius.

Reikalinga: kalbant apie 
demokratiją, ar vedant ko
vą už demokratiją, nurodyt 
būsimą revoliucijinę kovą 
dėl geresnio būvio ir pasto
vios laisvės.

Dabar, skaitant mūsų 
laikraščius, matyt, kad jei 
demokratinės teisės nebus 
panaikintos, tai mes darbi
ninkai privalom pasiganė- 
dint tuom, ką kapitalistai 
duoda. Kapitalistų bernai 
mus daboja ir pasako: “Jei 
kelsit triukšmą, mes greit 
rasim vietą, kur jus padėt.”

Mes darbininkai, ypatin
gai tie, kurie bent ką gero 
supranta ar žino, kaip pri
sirengt prie revoliucijos 
patiems, ir kitus prirengt, 
lai rašo mūsų laikraščiams; 
lai savo mintis pareiškia 
susirinkimuos. Labai gerai 
apie revoliuciją padisku- 
suot susirinkimuos, mat, iš 
daugumos žmonių atsiran
da gerų patarėjų. Reikalin
ga gerai suprast, kas yra 
revoliucija ir ką per revo
liuciją galima atsiekt. Raš
tai apie revoliuciją labai pa
geidaujami.

nimo laiku pranešti komite
tui apie susirgimą.

Draugystės finansų rašti
ninkas draugas A. Rutkaus
kas šiuomi laiku dikčiai su
sirgęs ir negali vaikščioti, nes 
turėjo operaciją klupstyje. 
Draugai jį lanko draugišku 
atsilankymu, kad kaipo ligo
niui suteikti daugiau smagu- 
mo-įvairumo. Kadangi drau
gas Alekas yra draugiško ir 
malonaus būdo žmogus, tai vi
si draugystės nariai jo pasi
ilgsta ir vėlina savo raštinin- 

‘ kui kuo greičiausia pasveikti 
ir vėl sykiu veikti ir dalyvau
ti. Aš irgi draugui Rutkaus
kui vėlinu greičiau sugrįžti į 
pilną sveikatą be jokio nuo
stolio, kad vėl galėtumėm jį 
matyti savo tarpe sveiką ir 
linksmą, kaip ir visados 
miau«.

pir-

LIEPIA ČECHAM RUSI- 
NIJOJ ATIDUOT GINK

LUS VENGRAM
Buda pešt, Vengrija. — 

Užsilikusios Rusinijoj ce
chų kariuomenės generolas 
Prchala prašė vengrų duot 
jam penkias dienas laiko 
išsikraustyt su ta kariuo
mene. Vengrų komandie- 
riai pareikalavo tuoj aus 
atiduot jiem tų cechų gin
klus, ir tik tada kalbėt 
apie davimų laiko kariš
kiams cechams išsikraustyt 
iš tenai.

Praga, kov. 17. — Vokie
tijos nazių slaptoji policija 
suėmė daugiau kaip 5,000 
demokratinių asmenų už
grobto j Čechijoj ir Slova- 
kijo j.

Burgos, Ispanija. — At
vyko, kaip Francijos am
basadorius gen. Franco 
“valdžiai”, Francijos mar
šalas Ph. Petain.

Antras susirinkimas tą 
čią dieną buvo laikytas, 
LDS 110-tos kuopos. Kuopos 
reikalai einasi sklandžiai, šia
me susirinkime neturėta nei 
vieno naujo nario į Susivie
nijimą, bet drg. J. Gicevičius 
tuomi nepasitenkinęs storai 
pareiškė: “Aš čiupsiu vieną. 
Ir jeigu pavyks, tai į kitą su
sirinkimą pristatysiu vieną 
naują narį.”

Aš tikiu, kad Jonas tą ga
li padaryti. Bet kaip su mu
mis? Ir mes turėtumėm ne
pasiduoti.

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 110-ta kuopa yra 
nusitarusi laikyti susirinkimus 
kiekvieno mėnesio pirmą šeš
tadienį, 7 vai. 
prastoj vietoj, 
St. Tą žinokite 
visi lankykitės į 

—o-
Kovo 25 d. rengiamas šau

nus bankietas Lowellio Dar
bininkų Kliubo svetainėj, 338 
Central Street. Jį rengia pats 
kliubas su IWO kuopa ben
drai. Tai bus 8 vai. vakare. 
Tikimasi daug svečių turėti.

J. M. Karsonaa.

pa- 
tai

vakare, pa- 
338 Central 
visi nariai ir 
susirinkimus.

TEKT TRANSYLVANI- 
JOS IR BUKOWINOS 
Bucharest, Rumunija. —

Rumunų valdžia bijo, kad 
nebūtų atplėšta nuo jos 
Transylvania ir Bukowina, 
kurios pirm pasaulinio ka
ro priklausė Austro-Vengri
jai.

Eina smarkyn ir platyn 
nazių ir vengrų fašistų 
bruzdėjimas Transylvanijoj 
ir Bukowinoj.
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Petrą Kirvelį pirmą kartą pamačiau 
tais metais, kai visuose Europos kam
puose zyzė kulkos. Kai aš jį pamačiau, 
aš dar nežinojau, kad yra tokia Europa. 
Tai reiškia, aš dar nė skaityti nemokė
jau.

Tada aš jas girdėjau zyziant Norman
čių laukuose. Tie laukai buvo visas ma
no pasaulis. Galūlauky mėlynas eglynas, 
už eglyno, sakydavo, esąs ežeras. Ežero 
aš nebuvau matęs ir jo prisibijodavau, 
ypač kylant juodiems debesims iš vaka
rų. Kas už ežero—nežinojau. Dabar be
pigu: vaikiūkštis iš Noreikių dabar drą
siai atrėžtų: Už ežero—Brazilija. Bet ta
da, kai zyzė kulkos, vaikiukai ir Brazi
lijos nežinojo, žodžiu, už ežero buvo bai
si šalis, kur vis dundėdavo ir dundėdavo, 
o mama išgąstingai pažvelgus vis bijo
davo: “Ar dar neateina?...”

Taigi, Kirvelį išvydau, kai senis Džiū- 
gys, nešdamasis rankoj didelę molinę 
pypkę, užgesusią, atbėgęs suriko: “Atei
na!... ”

Atvirai sakant—meluočiau — tvirtin
damas, kad Petrą Kirvelį pirmą kartą 
tepamačiau Normančiuose. Visai ne! 
Mano gimtinis kaimas, Noreikiai, stovi 
vidury vieškelio. Senis Džiūgys, Drąsei- 
ka ir Vitkus senai jau kalbėjo: “Kai tik 
išgirsim, kad ateina—visi į Normančius. 
Čia nepaliks akmens ant akmenio!... ”

Tad kai tik Džiūgys suriko: ateina!— 
per porą valandų visas kaimas ištuštėjo: 
liko vištos ir kiaules. Katės išsislapstė, 
šunės nusekė žmones: kvailiausi sutvėri
mai liko- daržuose. Visas kaimas persi
kėlė į vidurį pelkių — į Normančius. 
Ten aš ir pamačiau Petrą Kirvelį.

Aš jį buvau matęs ir savo gimtiniuos 
Noreikiuos. Matęs buvau, bet jis, anot 
posakio, “nebuvo kritęs į akį.” Kai jūs, 
skaitytojau, einat plentu, kur stovi tele
grafo stiebai, jūs sakot: stiebasį stiebas, 
stiebas ir tiek. Kiekvieno stiebo atski
rais vardais nevadinat ir praėję pro stie
bą—dedu galvą—negalėtumėt pasakyti, 
kaip jis išrodo ir kuo skiriasi nuo kito 
stiebo. Pas Džiūgį ganiau karvęs, bet 
koks jo stogas—užmuškit—nepasakysiu, 
mat tvarto stogą matydavau kasdien: 
nakvodavau ant tvarto. Kokia Drąseikos 
tvora?—ar nepasakysiu. Gal tokia pat, 
kaip Vitkaus, su spragomis, kur gera 
įlįsti obuolių pasivogti.

Lygiai nieko nebūčiau galėjęs pasaky
ti ir apie Petrą Kirvelį, nors jis mums 
vėjo malūnėlius dirbdavo, kartais išjojęs 
arklių ganyti mus botagu apkapodavo ir 
liepdavo pro Vitkaus tvorą įlįsti obuo
liauti ...

Žodžiu, Kirvelis buvo pusbernis, kaip 
ir kiti, vienas iš devyniolikos. Ir tik tiek.

II.
Įsilipęs į aukščiausią gluosnį Kveda

ras tvirtino, kad Noreikiai jau sudegę. 
Moterys, užvertusios galvas, žiūrėjo ne 
į Noreikius, o į Kvedarą. Žiūrėjo ir kuk
čiojo. Vyrų nebuvo. Ne—palaukit: me
luoju—buvo. Buvo Džiūgys, Kvedaras, 
Vitkus: seniai ir pusberniai. O kiti, tik
rieji vyrai, buvo išlydėti kažkur po vie

ną, po tris moterų verksmais ir senių 
ašarom.

Vitkus nusišluostė ašarą, parymojo 
prie gluosnio ir ėmė prieštarauti: “O 
kodėl dūmų nematėm ?... ”—“Tiesa—su
sigriebė ir kiti,—būtų buvę dūmai... ” 
Bet senis Kvedaras gluosnio viršūnėj nė 
kiek nesumišo ir tuo pačiu balsu atrėžė: 
“Ką jūs išmanot! Dabar tokie laikai, kad 
ir dūmų nepamatysi!... ”

Nepatikėjo ir Petras Kirvelis. Užsili
po ant svirno stogo, įsirioglino į pirmą
sias guobos šakas ir, pagaliau, iškišęs 
virš gandralizdžio galvą, nusikvatojo:

—Drąseikienės beuodegė Vitkaus dar
žą knisą... Noreikiai nė nemano degti. 
Ale granatos kad lekia!... Va: trys! Pa
laukit... Va, lekia į Džiūgio jaują... 
Va, jau pro stogą išėjo. Dabar įlindo į...

—Ar ne į mūsų ?!—rėkė Petrui iš apa
čios. v

—Ne... į Drąseikos svirną...
Drąseikienė išbalo. Vaičiulienė skėste

lėjo rankomis: “Vaje! Greta mūsų tvar
to!”—ir nualpo. Vaikai apspito motiną, 
klykė visi: ir Vaičiulienės ir svetimieji. 
Jonukas ir aš neklykėm: mudu sėdėjom 
ant stogo po aukščiausia Normančių 
guoba ir vis sakėm Petrui: “Ei, tu! Pa
žiūrėk į lizdą. Gal yra gandro kiauši
nių. .. Ei tu, gal koks vaikiukas jau par
neštas?. ..”

Bet Petras lyg tyčia mūs negirdėjo, 
mat Drąseika vis šaukė:

—Petrai, rupūže! Diržų gausi! Sakyk, 
ar išlindo?...

—Išlindo!—pranešė Petras. Drąseikie
nė atgijo. Vaikai nuščiuvo.

Tik staiga Petras nuriedėjo šakomis, 
dryptelėjo į žolę, išsitiesė, susirietė ir 
nesikelia.

—A, Jėzau! Nušovė!—klyktelėjo Vai
čiulienė.

—Ne velnio nenušovė!—atsiliepė Pet
ras:—Gulkit, sakau! Galėjo nušauti; pro 
pat ausį praėjo...

Normančių Vidurkinis, prie .kurio 
svirno augo guoba, gulėdamas pasvir
nėj pradrįso pirmas: “Gal tau pasirodė, 
Petreli? Žemiau gandralizdžio yra širšių 
lizdas...” Petras suniekino Vidurkinį 
ir nusispjovė: “Lipk pats, jei tau šir
šės... Du kart apie galvą aplėkė... O

I jis mat—širšės...” Ir atsistojęs, purtin- 
damąsis samanas, nusispjovė dar du 
kartu. Pasiėmė Džiūgio molinę pypkutę, 
prisikimšo iš Vitkaus tabokinės ir užsi
rūkė.

Eglyne sudrioksėjo kelios salvės. Eg
lynas buvo čia pat—galulaukėj. Kirvelis 
vėl krito žemėn, piktai pažvelgė į Vidur
kinį, moterys pritūpė, mudu su Jonuku 
nuo stogo riedėte nuriedėjom. Pamatę, 
kad Petras šliaužia pilvu pakalnėn, lei
domės paskui ir mudu. Visas būrys 
šliaužė į kalną, kur seniai buvo iškasę 
duobes. Petras leidosi pakalnėn, į šaltinį, 
kur sroveno rudas riebus vanduo. Jį te- 
pasekė tik du: Jonukas ir aš. Kai pasiju
tome gal tik vienam Petrui žinomame 
urve—jis atsiduso lengviau: “Durniai... 
kalnus sušaudys, o duobės liks... Pa
matysit, kai kris granata, kaip Vidur
kinio kaminas didumo—iš jų visų košė 
teliks...”

(Bus daugiau)

Clevelando Kronika

Sėdi (iš kaires į dešinę): Brazilijos užsienio reikalu ministeris Oswaldo Arah- 
ha, valstybes sekretorius Hull ir Amerikos finansų sekretorius Morgenthau.
Tik nesenai šitie vyrai sudarė tarpe Brazilijos ir Amerikos komercinę sutartį.

Padėkos Žodis
Mes, lyriečiai, tariam šir

dingai ačiū tiems draugams 
ir draugėms, kurie aukavo dėl 
bankieto, kuris įvyko vasario 
19 dieną. Labiausia dėkuojam 
draugėm M. Valentukonienei 
ir A. Gendrėnienei už jų ge
rą pasidarbavimą ne tik ant 
bankieto, bet ir už sukolekta- 
vimą maisto ir pinigų dėl to 

• bankieto. Taip pat dėkuojam 
draugėms Karolienei, Andru- 
šiunienei, ir Naunčikienei už 
jų gerą pasidarbavimą prie 
“kičino” ir stalų, ir draugams 
John Stripeikai, J. Gendrėnui, 
J. Vasiliauskui ir Dagiui už 
darbą tam vakarui.

Mes, lyriečiai, buvom labai 
rpatenkinti tuo parengimu. At
eityje dirbsim dar daugiau ir 
bandysim linksminti clevelan- 
diečius kiek galėsim su dai
nomis ir parengimais.

Primenu clevelandiečiams ir 
apylinkės lietuviams, kad ne- 
pamirštumėt balandžio (Ap
ril) 9. Tai bus puikus kon
certas, rengiamas Lyros Cho
ro, Lietuvių svetainėj, ant Su
perior Ave. šokiams grieš pui
ki 6 kavalkų orkestrą lietu
viškus ir angliškus šokius. 
Įžanga visai pigi, tik 35c. Per
kant iš anksto, sutaupysite 
penktuką.

Ir dar tariam ačiū A. Gen
drėnienei ir M. Valentukonie
nei už pavaišinimą mūs ska
niais pajais po choro prakti
kų kovo 10 dieną. Lyrietis.

—o—
Už Vieningą Veikimą

Clevelandas yra centras 
tautinių mažumų veikimo,— 
centru yra ir lietuvių bruzdė
jimo.

Pas mūsiškius lietuvius yra 
daug visokių grupių, bet jos 
retai (gal niekad) gali su
sijungti net ant svarbių klau
simų.

. SLA, viena iš stipriausių 
vietinių organizacijų, turėtų 
šiek tiek progresyviau veikti, 
bet, anaiptol, to neparodo. 
136 kp. veikia ALK., bet 14 
kp. ne. Kodėl ? Ar ten na
riai fašistai? Ne! Kodėl taip 
yra ? —Smetonos medalikuo- 
čiai neleidžia, — žmonės sa
ko.

Gal tame ir yra šiek tiek 
branduolio, bet ištikrųjų kuo
pų valdybų darbuotės planai, 
maždaug, kontroliuojami pa
čių eilinių narių. Aš tikiuosi.

Romos Katalikų Susivieniji
mas, po vadovybe tūlų šulų, 
jau tik laikosi “savos”; su ki
tom bažnytinėm organizaci
jom ir Kolumbo vyčiais irgi 
prastai, veikiama be iniciaty
vos. Parapijonai, priklausyda
mi daugelyje draugijų, nega
li palaikyti jų veikimo.

Stoka ateivių, lietuvių tat 
padarė. Dabar mūsų lietuvių 
veikla sukasi į “Rytus.” Ry
tuose pažangi fraternalė or
ganizacija LDS auga šuoliais, 
nes čia jaunimas gali priklau
syti prie jos ir gauti neblogą 
pamoką ateičiai. Nereikia čia 
rodytis, kad lietuvių tauta 
yra “galingiausia”, “švenčiau
sia.” Nori, tai laikykis savo 
įsitikinimų—tave nariai negirs 
nei peiks už įsitikinimus. Už
simokėk duokles ir tu esi 
“set”. Kultūba tokia pat, kaip 
kitose organizacijose, o gal 
net ir geresnė, nes čia gali 
žmogus mąstyti tyrai, niekam 
nesuteršiapt tavo, minties.

Grįžtant prie vietinio vei
kimo, pažymėkim, kad ben
dras veikimas nebus galimas 
iki tam tikri šulai nebus pra
šalinti. Ar šiaip ar taip, tas 
turės būt atlikta trumpu lai
ku, nės jeigu bendras veiki
mas nebus padarytas, nebus 
suorganizuotas ant kitų pama
tų, tai visam veikimui (lietu
vių) gręsia pavojus, prapultis.

Sunku jaunuolius įrašyti į 
mūsų draugijas dabar, o atei
tyj tas bus tiesiog negalimu. 
Todėl, broliai ir seserys, lietu
viai, ar jūs katalikai, ar jūs

komunistai, eikime, dirbkime 
kartu prieš gręsiantį pavojų 
mūsų išeivijai. Jeigu mes no
rime palaikyti mūsų garbę, 
mūsų papročius, mūsų kultū
rą, dirbkime kaip vienas as
muo palaikymui savo, ką mes 
gerbiame.

Ir tai nereiškia, kad mes 
turime tikėti ar klausytis, 
kaip ir kokia “šventa ramy
bė” viešpatauja Lietuvoj.

Ponams Lietuvoj gerai, o 
jos vargdieniai darbininkai 
vargsta nepaprastus vargus, 
alkį, ligas ir net politinę prie
spaudą, kuri gal yra aršesnė, 
kaip prie “caro Mikės.” Dva
rininkus garbindami ar jų ple- 
pėtojų klausydami, nepagau
sime tikrų faktų Lietuvoj.

Visi lietuviai pradėkime tė- 
myti dalykus čia ir Lietuvoj, 
nes gal neužilgo Karpiaus 
viešpačiai padovanos savo 
kaimynam visą Lietuvą, už 
kurią tūkstančiai mūsų brolių 
bei seserų nukentėjo, daugelis 
net mirčia ir už kurią taip 
smarkiai kovojo Kudirka, 
Kapsukas, Basanavičius, šliu
pas ir visa eilė kitų.

Už vieningą veikimą!
Clev. Koresp. Biuras.

Springfield, 111.
Mire Jonas Lagūnas

Kovo 4 d. mirė drg. Jonas 
Lagūnas, o tapo palaidotas 
net 8 d. miesto laisvose kapi
nėse. Velionis buvo 60 metų 
amžiaus. Sunkiai sirgo prieš 
mirtį lingonbutyj 6 savaites. 
Paliko dvi dukteris, du bro
lius ir daug savo giminių liū- 
dint.

Bet daugiausiai liūdi palik
ta sena motinėlė, 93 metus ei
nanti. Per daug metų senutė 
gyveno su sūnum ir gaspadi- 
niavo dėl savęs (ir sūnaus. 
Mat, velionio pati daug metų 
atgal pasišalino su kitu vyru 
ir pasiėmė mažą dukrelę su 
savim, o vyresnę dukrelę pa
liko velioniui Jonui ir močiu
tei. Tėvelis užauklėjo duk
relę ir šiek tiek mokslo davė. 
Nuo pačios pats tuč tuojaus 
atsidivorsavo.

Velionis buvo sunkaus dar
bo darbininkas, angliakasys ir 
paskiausiai priklausė * prie 
Progresyvių Mine Workers 
Unijos.

Pirmiaus buvo “Laisvės” 
skaitytojas, o dabar “Vilnies” 
skaitytojas. Nebuvo girtuoklis 
ir, rodosi, nerūkorius tabako.

Turėjo gražaus turtelio su
sitaupęs. Pinigais ir morgi- 
čiais išdavęs gerą sumą. Vie
na karta velionis man sakė, 
kad viso labo pinigais ir su
dėjus visus laužus ir geresnes 
stubas, jo turtas nešiąs 20,000 
dol. Gal ir tiesa, o gal ir per
dėtas buvo pasigyrimas.

Velionis Jonas gyveno seno
biniu gyvenimu; dirbo sun
kiai, o gyveno prastai, it bied- 
niokas, nepirko t automobilių 
ir šiaip nieko brangaus, kaip 
kiti daro. Velionis dėjo dol. 
prie dolerio, o ir morgičiais 
darė pinigą jau ir be darbo.

žmonės sako, Jonas buvo 
skūpus kas link savo gyveni
mo. Kiti sako, kad labai ge
ras buvęs, nelaimėj biedną 
atjautęs ir. galėję pasižyčioti 
pinigų bei gauti morgičių pi
gesniu nuošimčiu. O viena 
moteris man sakėsi turėjus 
pasiskolinus iš velionies Jono 
pinigų keletą šimtų dol. tik 
su 3 nuošimčiu, o anglies ka
sykloj užmušė jos vyrą ir bu
vo likusi našlė su 3 mažais 
vaikais. Velionis Jonas atėjęs 
ir pasakęs, tik turėsianti ati
duoti, kaip turėsianti, o nuo
šimčių neimsiąs. Tai, girdi, 
bent žmogus buvęs. Supratęs 
vargšės gyvenimo padėtį.

Nėra nei vieno žmogaus, 
kad būtų visiems geras ir įtin
kantis gyvas ar miręs.

Amžinai ilsėkis, Jonai, Ame
rikos žemelėj ir mes neužilgo 
ateisim pas tave.

A. Čekanauskas.

Dešinėj: CIO direktorius Brophy pagelbsti pikie- 
tuoti Mayflower viešbutį (Washingtone), kurio tar

nautojai paskelbė streiką.

Anglija ir Francija Trypia 
Ant Vietos Kas Liečia 

Nazių Grobius

Londone ir Paryžiuj pa
sakojama, kad Anglija ir 
Francija “gal” atšauks sa
vo ambasadorius iš Vokie
tijos. Angių ir Prancūzų 
valdovam neva “nepatin
ka,” kad Hitleris taip be 
ceremonijų užėmė Čechoslo- 
vakiją. Tas klausimas bū
siąs svarstomas Franci jos

ir Anglijos seimuose. Bet 
Anglijos ministeris pirmi
ninkas N. Chamberlain jau 
atsisakė pasmerkt tą nazių 
žygį.

Draugijų Komisijos žino- 
| kite, jog “Laisvės” spaustu
vė geriausia padaro viso
kius spaudos darbus. Taip
gi daro vertimus iš anglų 
kalbos į lietuvių ir iš lietu
vių į anglų.
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"RAISTAS"
Nepaprastai Įdomi Apysaka

Parašyta Upton Sinclair’io•
Tai apysaka, kur kalbama apie Chicanos lietuvius. 

Ji kaip žaibas nublizgėjo per visą civilizuotą 
pasaulį ir iš karto padarė Upton Sinclair 

pasauliniai garsiu rašytoju.•
• “RAISTAS” yra išverstas į 28 kalbas ir plati

nasi dideliu pasisekimu. Jis senai buvo išleistas ir 
lietuvių kalboje, bet tai buvo netobulas ir nepilnas 
vertimas. Dabar “Raistą” išleido dienraštis “Lais
vė”. Tai yra sutobulintas ir papildytas vertimas.

Knyga “Raistas” yra iš 450 puslapių. Kaina $1.

Kas pirks “Raistą” prieš “Laisvės” suvažiavimą, 
iki balandžio 23 d., gaus už 75c.

Naudokitės tąja puikia proga, tuojau 
užsisakykite “Raistą.”•

Užsakymus prašome siųsti antrašuojant:

“LAISVES” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

BAN Kl ETAS
Dienraščio “Laisves”

DIDELĖ IR PATOGI BANKIETAM SVETAINĖ

Sekmadienį, 23 d. Balandžio
Suvažiavimas prasidės 10 vai. ryto 

Bankietas prasidės 7 vai. vakaro

Šokiams įžanga 40c. ĮfĄDTIl Cl O r 
Vakarienei 85c. KAK III <pl.Zj

Dienraščio “Laisvės” dalininkų-šėrininkų 
Suvažiavimas ir bankietas įvyks

Bus Ideal Ballroom
Knickerbocker ir Flushing Avės., Brooklyne

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
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AR PO ČECHOSLO VAKUOS BUS IR LIETUVA?

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

lui turi bendrą sutartį su 
Italija ir Japonija.

Bet mums atrodo, kad 
Hitleris pirma užpuolimo 
ant Sovietų Sąjungos arba 
Franci jos ir Anglijos jis 
dar visą eilę mažesnių vals
tybių “priglaus.” Juk taip 
jam nieko nekainuoja, karo 
nėra, o plotai auga.

Vengrija pasigriebė Rusi
ni ją, bet Hitleris turi planą 
dar šiemet pavergti Vengri
ją. Ji jau ir taip pusiau 
valdoma Hitlerio. Todėl jis 
ir neprieštaravo, kada ji 
ėmė Rusiniją. Vengrija ima 
Rusini ją, o Hitleris paims 
Vengriją ir su Rusiniją. 
Vengrija jam yra ant ke
lio link Rumunijos ir So
vietų Ukrainos.

Jugoslavija bus sudras
kyta bendromis Hitlerio ir 
Mussolinio jėgomis. Jugo
slavija veik du kartus savo i 
plotu didesnė už čechoslo- 
vakiją. Gan turtingas kraš
tas. Ją sudaro serbai, kro
atai, juodkalniečiai — abel- 
nai, slavų tautos. Bet ten 
gyvena apie 200,000 rumu
nų; 500,000 vokiečių; 500,- 
000 vengrų; 500,000 albanų 
ir 10,000 italų. Štai jau at
ėjo žinios, kad kroatai rei
kalauja nuo Jugoslavijos 
atsiskirti. Mussolinis ir 
Hitleris ten ruošia tą pat 
atlikti, ką jie padarė Če- 
choslovakijoj — pagelba sa
vo šnipų sukelti sentimentą 
už atskiras “laisvas” tau
tas, o paskui jas visas pa
vergti.

Rumunijai ir Lenkijai

I taip pat yra pavojus. Jei
gu Hitleris veršis prie So
vietų Ukrainos, tai arba jis 
turi gauti į savo pusę Ru
muniją ir Lenkiją, arba tu
ri jas pavergti. Rumunijos 
ir Lenkijos valdonai išsto
tų prieš Sovietų Sąjungą, 
bet jie žino, kad jeigu taip 
padarys, tai vis vien Vo
kietijos fašistai jas pavergs.

Lietuvos likimas kabo, 
kaip ant plauko. Jeigu 
dar Hitleris Lietuvą nepuo
la, tai tik todėl, kad ji jo 
akimis žiūrint ra permažas 
kąsnis. Lietuva yra žem
dirbystės šalis, ji neturi 
gamtinių turtų, apart duo
nos. Hitleriui duonos da
bar nestokuoja, nes jos jis 
rado Austrijoj ir Čechoslo- 
vakijoj. Prie to; gal būti 
dar nėra pilnai prirengta 
Lietuva, kad Hitleris su di
deliu trukšmu galėtų atva
žiuoti į Kauną, kaip jis at
važiavo į Vienna arba Pra- 
gą. Bet jo agentai dirba. 
Voldemarininkai ruošia 
Lietuvos išdavystę. Klaipė
dos seimelis kovo 25 dieną 
susirinks. Tai gal ir bus 
pradžia puolimo ant Lietu
vos. Kaip žinome, Klaipė
dos seimelyj yra 25 naziai 
ir tik 4 lietuviai atstovai.

Aiškus dalykas, kad pir
ma negu Berlyno - Romos 
ašis pasisuks prieš Sovietų 
Sąjungą, Franci ją ar An
gliją, tai fašistiniai agreso
riai puls mažesnius savo 
kaimynus. Ši jų taktika 
stiprina jų jėgas, kad jie 
paskui galėtų pulti ir dide
les šalis. š.

Į SKAITYTOJŲ BALSAI
Daug Melų Paskleista

Laike Kalėdų per radio, iš 
visų kampų religijos palaiky
tojai šaukė: “Garbė dievui 
aukštybėse, o ant žemės ra
mybė žmonėms geros valios.” 
Jie sakė, kad dangiški anio
lai taip šaukė, lakstydami 
apie tvartą, kuriame užgimęs 
gulėjo būsimos žmonijos at
pirkėjas Jėzus Kristus.

Kas tie žmonės “geros va
lios,” kuriem ramybė skelbia
ma ? Kunigai aiškina: žmo
nės, kurie klauso kunigų pa
tarimų ; kurie gyvena taip, 
kaip kunigai nurodo; kurie 
klauso valdžios, kurie klauso 
savo darbdavių ir jiems dirba 
netingėdami, kurie be murmė
jimo prieš, priima ir išpildo 
bažnyčios ar valdžios ar savo 
darbdavių uždėtas pareigas; 
kurie kantriai pakenčia var
gus ir gyvenimo nedateklius 
tikėdami, kad dievas jiems 
yra parengęs garbingas vie
tas danguje, kur viešpatauja 
laimė ir linksmybė be pabai
gos. Tokius žmones myli die
vas; juos pono turtų užveiz- 
da bizūnu neužgaus, nei darb
daves nuo darbo nepavarys. 
Tik tokie žmonės turi teisę 
džiaugtis užgimimu savo vieš
paties, tik tokiems 
mybę skelbia.

Bet yra žmonių, 
skelbia mokytais;
ta religijos; neklauso kunigų. 
Tokiems žmonėms nebus ra
mybės: dievo rūstybė kabo 
virš jų ir bile laiku bus nu
bausti ar sunaikinti.

Nemažai Kalėdų aš pralei
dau ir šitokių pamokslų iš
klausiau. Mačiau ponus ir ku
nigus sykiu puotaujant ir sy
kiu juokus krečiant iš bied- 
nų žmonių t i k ė j i m o ku
nigų melams. Dvaro darbi
ninkų purvinose bakūžėse, ar 
bakūžėse fabrikų ar kasyklų 
darbininkų, negalėjo būt tikro 
linksmumo, tai kunigai sten
gės įkalbėti, kad- jie privalo 
būt linksmi. Kad žmogus ma-

to poną jo darbo vaisius su
grobusį; jį paniekinant, pasi
daro jam skaudu ir jis pasa
ko, kad čia nėra teisybės: už 
pagamintus turtus ponas pa
niekina, išjuokia. Tokiam at- 
vėjy išstoja kunigas ir sako: 
žmogau, atmink, kad tu pra
sikalsti prieš dievą: reiški ne
pasitenkinimą tuom, ką duoda 
tau ponas. Atmink, kad dar
bininkas yra tam, kad dirbti. 
Kad yra ponai ir tarnai; kad 
yra turtingi ir pavargėliai, tai 
yra dėlto, kad dievas taip pa
tvarkė nuo pradžios sutvėri
mo svieto. Išstoti prieš die
višką tvarką yra nuodėmė.

Kada kunigai išaugino Je- 
Kristų į vyrą, tai jis pasa- 
jiems:—Nemanykit, kad 

atnešiau taiką ant žemės; 
taiką atnešiau, bet kardą, 
sukelsiu brolį prieš brolį;

revoliucinis
Ispanijos

metas po

aniolai ra-

kurie save 
nepripažįs-

ZU 
kė 
aš 
ne 
Aš
marčią prieš savo anytą; gen- 
tę prieš gentę, ir tt. (Mat. 
10, 34.) Kam šitoks sukeli-' 
mas žmonių prieš žmones rei
kalingas, parodo 
karas Ispanijoj, 
žmonės katalikai,
meto didesniu vargu spaud
žiami manė, kad karališka 
valdžia palaiko ponų išnaudo
tojų galę.

Sukilo žmonės prieš kara
liaus valdžią. Karalius pasi
traukė, valdžia ponams liko 
ir ta ponų valdžia nepaisė be
turčių reikalavimų.

Ponai ir kunigai, turėdami 
savo komandoje kariuomenę 
ir karo įtaisus, puolė liaudį 
visu galimu žiaurumu. Karei
viai buvo pastatyti prieš savo 
brolius ar tėvus; kunigai ir 
zokoninkai su ginklais ran
kose puolė liaudį, kurioje bu
vo jų broliai, seserys, giminės, 
ir t. p. Kai Ispanijos liaudis 
sugebėjo atmušti ponų ir ku
nigų ' vedamą kariuomenę, tai 
popiežiaus palaimintas Musso
linis ir Hitleris pasiuntė pul
kus fašistų su kariškomis 
prietaisomis, kad išgelbėt 
ponus, o pavergti liaudį. Ir

šiandien ten yra žiauri kova.
Įvairių šalių ponai ir dau

guma kunigų įvairių religijų 
remia fašistus kovoje prieš 
Ispanijos liaudį ir laukia fa
šistų pergalės. Ponams baisus 
dalykas: jei liaudis Laimės, 
ponams teks patiems sau pra
gyvenimą užsidirbti.- Kuni
gams irgi baugu : jei laimės j

kunigams NOTICE is hereby given that License 
f .*7/1 Q*7 Lno 4-1*. .... <1 I

liaudis im- to“ šeii
lie pi’ieta- a&e Control” Law at 156 West End Ave.

. . v . . 'Borough of Brooklyn, County of K:--?tada isnaudoiimui ateis to be consumed on the premises.
J UVTW DATUM

liaudis, ji neleis 
turtus rinkt ir gal 
sis sekti mokslą, o 
rus, 
pabaiga. Ispanijos liaudis per- 
mažai turi prietelių, lyginant 
su skaičium jos neprietelių. 
Jai dėl to labai sunki kova.

BEER, WINES & LIQUORS 
WHOLESALE & RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
L464 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2214 Church Ave., 1 
of Brooklyn, County of Kings, to be i 
sumed off the premises.

ROBERT GOLDSTEIN & 
GERSHON GOLDSTEIN 

d-b-a Goldy Wine & Liquor Store 
Church Ave. Brooklyn, N.

. _ ! No.
RL7487 has been issued to the undersigned 

'I beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever-

Borough of Brooklyn, County of Kings,

HELEN RADIN 
d-b-a Manhattan Beach Rendezvous

156 West End Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7539 has been issued to the undersigned 
to . ’ ' ___ ___ "
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age 
Borough of 
to

LMS išleistos komedijos “Pusseserė 
Salomėja.” Visi kviečiami atsilan
kyti išklausyti prakalbos ir susipa
žinti su Kanados draugu. Prakalbas 
rengia LLD 28 kuopa. Įžanga ne
mokama. — J. Ž. (64-66)

2214

Borough 
con-

Y.

sell beer, wine and liquor at retail

S
s

VISIEM MŪSŲ RĖMĖJAM

STIPRIAI PARĖMĖ 
“LIAUDIES BALSĄ”

Liaudies Balsui”
Laike susirinkimo au- 

paskelbs 
Bet apart

BROOKLYN, N. Y.—Apart 
jau paskelbtų aukų, gautų 
“Liaudies Balsui,” paskutinė
mis dienomis dar gauta stipri 
parama.

15 d. šio mėnesio įvykusio
se prakalbose Great Necke 
sukelta $6 
aukų.
kavusius, tikiuosi, 
vietiniai draugai.
tų aukų gauta dar asmeniniai 
iš P. Palk 33c, J. Baranaus
ko 25c ir smulkių 35c. A. 
Alekna užsiprenumeravo “L. 
Balsą.” ’ \

brooklyniečių dar paau- 
po $1 sekančiai: A. Bun- 
Pr. Pakalniškis, Ažys 

valgyklą), Pr. Domikai-

ne 
o

Iš 
kavo 
kus, 
(turi
tis (taipgi valgyklos savinin
kas), J. Weiss. LLD 24 kp., C. 
Brooklyn, paaukavo $2; LLD 
138 kp., Maspeth, N. Y., $2.

M. Wilson ir J. Stankaitie- 
užsiprenumeravo “L. B.”, 
Andriuškevičienė užrašė
B.” savo draugei. Drg.

D. Krūtis iš Elizabeth, N. J., 
prisiuntė $1 aukų.

Tuo būdu Brooklyne ir apy
linkėj gauta “Balsui” pinigi
nės paramos viso $92.

Už tokią stiprią “Liaudies 
Balsui” suteiktą paramą, vi
siems aukavusiems ir prisidė- 
jusiems savo darbu dėl sukė
limo šios paramos, kanadiečių 
vardu tariu širdingiausį ačiū. 
Ypatingai drg. D. M. šoloms; 
kui, už jo rūpestingumą “L. 
Balsu” ir draugiškiausį pasi
darbavimą.-

Z. Janauskas.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvoje”.

Control Law at 11 Snyder 
Brooklyn, County of 

be consumed on the premises.
DORIS B. COLLINS & 

ROSE BUONOCORE 
D-B-A Court Tavern

Snyder Ave. Brooklyn,

Avenue, 
Kings,

N.

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

CARL SCHWOCH
Ave. Brooklyn, N. Y.

CARL J. ROLUFS
St. Brooklyn, N.

n

NOTICE is hereby given that License No. 
GB11429 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic 
156 Gates 
County of 
premises.

156 Gates

NOTICE is Jiereby given that License No. 
GB 11552 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 1 
the Alconolic Beverage Control Law at ,
112 Prospect Place, Borough of Brooklyn, I 
County of Kings, to bo consumed off the • 
premises.

WERNER MEYER
113 Prospect Place Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB11406 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
544—86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

544—86th

NOTICE is hereby given’ that License No. 
GB11615 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
642 — 92nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALFRED JOHNSON
642—92nd St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB11685 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1159 Liberty Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BEN MENDELSOHN & 
JACK MACHTINGER

(King John Self Service Food Center) 
1159 Liberty Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that. License No. 
EB3638 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3842 Flatlands Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. ,

JOHN J. O’BARN
(Traffic Inn Restaurant) 

3842 Flatlands Ave. Brooklyn, N.

. PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PRAŠOME JSITĖMYTI!

Visų organizacijų, kurių susirinki
mų paskelbimai žemiau paduoti, pra
šome nepamiršt pasveikint dienraš
čio “Laisvės” Bendrovės suvažiavi
mą, kuris įvyks 23 d. balandžio-Ap- 
ril.

WATERBURY, CONN.
Šiomis dienomis atvyko d. Z. Ja- 

nauskas iš Kanados, “Liaudies Bal
so” Administratorius. Jis kalbės 
Waterbury, Conn. kovo 20, 774 
Bank St., vakare. Drg. Z. Janaus- 
kas, nors dar jaunas, bet nuoseklus 
kalbėtojas, geras veikėjas. Autorius

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoju-

Mateušas Simonavicius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga
ir impor- 

degtines ir 
geriausių

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewcs eleveiterio stoties

*—

NEWARK, N. J.
l’asiranduoja gera vieta galiūnui 

arba kliubui, 126 Jackson St., New
ark, N. J. Yra baras ir kiti įtaisai. 
Taipgi yra keturi gyveninio kamba
riai. Kreipkitės bile kada vakarais 
nuo 6 iki 8 vai. sekamu antrašu: 
M. Dobinis, 117 Magnolia St., New
ark, N. J. (62-67)

WORCESTER, MASS.
ALK skyriaus susirinkimas įvyks 

kovo 21 d., 7:30 v. v., 29 Endicott 
St. Visi atstovai dalyvaukite.

(65-66)

HARTFORD, CONN.
Trečiadienį, 22 d. kovo, 7 vai. vak. 

57 Park St., kalbės drg. Z. Janaus- 
kas, iš Kanados. Kviečia visus skait
lingai dalyvauti. 3-čio Apskr. Kuo
pos. (65-67)

Dr. Herman Mendlowitz
S3 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd Street

Estate of Shalin’s Funeral Home

PIUS W. SHALINS
i (Šulinskas)

Unlicensed Undertaker
Vestie E. Davis, Mgr.

Puikiai įruošta Lietuvių

LAIDOTUVIŲ JSTAIGA
84-02 Jamaica Ave.

Woodhaven, L. L, N. Y.

Kurie nenorite šermenis -rūkyt 
namuose, laikykite šioje šermeni
nėj. Šermenines (koplyčias) pa
rūpiname Williamsburghc arba 
bile dalyje New Yorko ir Brook- 
lyno apylinkėje. Mūsx patarnavi
mais šermenim ir laidotuvėm yra 
patenkinti visi, kurie tik davė 
mums progos patarnauti.

Tel. Virginia 7-4499

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. ~

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-717#
Tel. Triangle 5-3622

s sE
S:5
S
S E E

S

i
S

o

O

Mes dabar esame prisirengę patarnauti jums naujais

Pavasariniais I )rabužiais
Vyrams ir Jauniems Vyrams

PALTAI-TOPCOATS
Sekamų dirbinių: Camel’s Hair, Harris Tweeds, 

Herringbone, Covert Clothes ir Worsteds, 
visi naujausiose madose.

Vyram ir Jauniem Vyram Siutai
padaryti Double Breasted, 2 ar 3 guzikals Single Breasted,

Sportiško ar paprasto stiliaus, Tweeds, Worsteds ir Cheviots, 
pasiūti dėl jūs atydžiai prižiūrint.

Atlankykite mūsų krautuvę ir pasinaudokite puikiu mūsų atydumu 
ir pagarba jums, taipgi geriausia verte už savo pinigus.

yra

HENRY NARINS SONS, Ine. ' 
670 Grand St. Cor. Manhattan Ave. 
Brooklyn, N. Y. Ėst. since 1889

MANUFACTURERS OF FINE CLOTHES
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RESTAURACIJA
Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

e-L

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; 
gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
I 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
------------------- ---------------- ■ ■ ♦ ............................................................... . .................................. . ■■■■■■■
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VARPO KEPTUVE
T*T7

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užejimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

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

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

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

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

BROOKLYN, N. Y.
TeL: Glertmore 5-6111

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.

bfORINT TURĖTI SKANIA IR PASEKMINGĄ VAKARIENĘ

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

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

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

CHARLES
UP-TODATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Mauler Sts.

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

priežasties slogos—šalčio^
Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

Rūgšti rugine, saldi rugine, čielų kviečių, čielų rugių, senvi 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
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 į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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NewWko^ėž^2inios
Lankėsi ‘laisvėje”

Streikuoja Vandens 
Suvedėjai

Pusantro tūkstančio van
dens suvadų darbininkų 
(plumbers) sustreikavo už su
grąžinimą 6 valandų darbo 
dienos, kuri buvo įrašyta jų 
sutartyje su bosais.

Pirmu kartu bosai sutartį 
sulaužė pereito sausio 16-tą, 
paskelbdami “lockautą” ir ul
timatumą, kad plumberiai tu
rį dirbti 8 valandas, vieton su
tartų šešių.

Sutarta buvo duot 6 valan
dų darbo dieną su $2 mok esa
ties į valandą. Darbdaviai, 
darbininkams parodžius grie
žtumą, jau bereikalauja dirbt 
7 valandas su $1.80 mokesties 
į valandą.

Pasiūlymas buvo paleistas 
nariams nubalsuoti. Mašina 
užrekorduotas balsavimas pa
rodė, kad didelė didžiuma na
rių, penkiais balsais prieš 
ną, reikalavo streikuot už 
laikymą 6 valandų darbo 
nos.

vie- 
pa- 
die-

Brooklyno Unijos Kritikuoja 
Viršininkus

Brooklyno Metalistų Amatų 
Taryba, kurioj atstovaujama 
5,000 Navy Yard darbininkų, 
organizuotų į 18 amatinių 
unijų, A. F. of L, pasiuntė 
AF of JŲ<{?rezidentui Green 
rezoliuciją, kurioje aštriai

Pirmas Pasveikinimas
Antanas Krapavickas pir

mas pasveikino “Laisvės” su
važiavimą su $5 ir perka šėrų 
už $50.

Pereitą trečiadienį užeinu 
pas Petrą Kapicką ir randu 
drg. Antaną Krapavicką. Jis 
linksmai pasveikino ir pareiš
kė : “Mačiau, kad artinasi 
‘Laisvės’ bendrovės suvažiavi
mas, o aš dar ne šėrininkas!... 
Žinai, ką aš padarysiu, duosiu 
$5 suvažiavimo pasveikinimui 
ir už $50 perku Šerų.”

Dfraugo Krapavicko žodis 
yra aukso valiuta. Esame tik
ri, kad jis savo pažadą išpil
dys šimtu nuošimčių.

Toliau A. Krapavickas stip
riai pareiškė : “Aš esu karštas 
‘Laisvės* šalininkas. . . Remiu 
ją ir linkiu jai gyvuoti ir pla
tintis. . . ‘Laisvė’ tikrai yra

Amerikos lietuvių mokytojas 
ir vadas!. . .

Pabaigoje savaitės atsilan
kė svečias iš minkštųjų anglių 
srities. Padovanojo “L.” $1 ir 
nusipirko “L.” Bendr. Šerų už 
$10. Vardo prašė neskelbti.

Savaitė atgal lankiausi Eli- 
zabethe pas draugus A. Stri- 
peiką ir Joną Virvičių. Jie tu
ri užeigą, 27 Fourth St. Ank
sčiau buvau jiems .pasiuntęs 
po knygelę. “L.” bankieto bi
lietų. Drg. Virvicius-Warwick 
sako: “Ką tu, drauge, čia 
man atsiuntei vieną knygelę. 
Duok man dešimt knygelių.”

Dažnai matome drg. Virvi- 
čiaus vardą kaipo aukotojo 
“Laisvei” stambiom sumom. 
Bet jis pareiškė: “Aš dar au
kosiu mašinos išmokėjimui!”

P. B.

Proga Išgirsti Garsą 
Reporterį

Pereitą penktadienį “Lais
vės” redakcijoj lankėsi p. J. 
Tysliava, kuris, be kitko, sa
kė, kad baigiąs rašyti knygą 
apie Amerikos lietuvius. Ją iš- 
leisiąs Sakalas, Kaune.

Žmones, Geros Naujienos!

Draugijų Sąryšis Šaukia 
Konferenciją Gegužės 

Pirmos Reikalais

New Yorko Piliečiai ir Biz
nieriai Reikalauja 

Palaikyt WPA
Brooklyno ir Apylinkės 

Lietuvių Draugijų Sąryšis iš
siuntinėjo Brooklyno ir apy
linkės draugijoms sekamus 
laiškus:
Gerbiamieji:

Kaip kitais metais, taip ir 
šiemet 
jos ir 
įvairūs 
mingai

įvairios darbininkų uni- 
kitokios organizacijos, 
apšvietos kliubai iškil-

apvaikščios TARP-
smerkia Čentralinę Pild. Ta- TAUTINĘ DARBININKŲ
rybą už rėmimą Walsho pa
taisos prie Nac. Darbo Santi- 
kių Akto.

Airiai Įvesdino Pavasarį
Pasidabinę žaliomis varso

mis, apie 75,000 didžiojo New 
Yorko airių maršavo St. Pat
rick© dienos parade pereitą 
penktadienį, įvesdindami pa
vasarį. Parade dalyvavo du 
šimtai skirtingų organizacijų 
bei grupių, kurios turi įvai
rius skirtingus savo įsitikini
mus ir veiksnius per ištisus 
metus, bet sueina į vieną pa
radą savo tradicinę dieną.

Veikiantysis majoras New- 
bold Morris užėmė La Guardi- 
jos vietą ant stebėtojų pasto
lio. Majoras La Guardia, 
kaip žinia, dalyvauja majorų 
konferencijoj, San Francisco.

Svečias Kanadietis 
Išvyko Tolyn

su prakalbų
ir “Liaudies Balso”

sakė, kad brookly- 
apylinkės lietuviai

Brooklyne ir jo apylinkėse 
lankęsis jaunas svečias kana
dietis, Z. Janauskas, išvyko į 
Conn, ir Mass, valstijų lietu
vių kolonijas 
maršrutu 
reikalais.

Svečias 
niečiai ir
gerokai parėmė “L. B.”, nors 
sąlygos tuo tarpu nebuvo pa
lankiausios. Atlikęs maršrutą 
Naujoj Anglijoj, gal dar su
stos Brooklyne trumpam lai
kui pakelyje j Pennsylvanijos 
kai kurias kolonijas.

Viso Miesto Gege 
z Konferencija

IMII

New 
spe-

John L. Spivak, nacionaliai 
ir tarptautiniai garsus repor
teris, kurio raštus skaito ne 
tik šiaip sau žmonės, bet jie 
visų rimtų visuomenininkų 
skaitoma šaltiniu svarbių in
formacijų, kalbės BrownsviL 
lėj šį penktadienį, kovo 24, 
381 Rockaway Ave., Brook
lyne.

Jis kalbės apie asmeniškus 
patyrimus Vokietijoj, Italijoj 
ir Panama Kanalo zonoj. Jo 
vėliausia parašyta 'knyga 
“Secret Armies” priskaitoma 
prie šiuo laiku geriausia par
siduodančių knygų.

W. F. McGuinness, buvęs 
Geoghano padėjėjas, atsisakė 
liudyt džiurei, kuriai pavesta 
tyrinėt suktybes Brooklyno 
teisdarybėj.

šešiem Loew’s, Inc., teatrų 
viršininkams ir direktoriams 
teisėjo Valente įsakyta firmai 
sugrąžint $528,802, 
jie permokėjo patys 
la iškėlė šėrininkai.

kuriuos 
sau. By-

68 Des-J. ir R. Kurdziel, 
mond St., tarpe savęs susivai
dijo. Pribuvus policijai pas 
vyrą rado $1,000, nors jie an
tri metai ant pašalpos. Abu 
areštavo.

“Sunday Workeryje” Tilpo 
Svarbūs Raportai

Tik ką atėjo vagonas naują kortinų (langam parė- 
dalų) tinkamą virtuvėm, dinettes, living-room, bed-room 
ir porches,, naujausios mados išdirbimo kortiną srityje. 
Pirm užsisakant sau krėslam uždangalus—slip covers, 
užeikite pasitarti su mumis. Mes sutaupysime jums nuo 

10% iki 20% ant tų uždangalą; darbas garantuotas.

RAINE’S CURTAIN SHOPPE
» 709 Grand Street Brooklyn, N. Y.

arti Graliam Avenue Telefonas Ev. 7-8671

VELTUI
Mes užkabiname 
jūsų k o r t i n u s ir 

ir kitus langų 
parėdalus 
VELTUI

Saugokite savo 
rakandus.

Puikius slip cov
ers darome ant 

užsakymo.

KUPONAS
Atsineškite šj ku
poną ir jūs gausite 
10% nuolaidos ant 

visko, ką jūs 
pirksite.

ŠVENTĘ—GEGUŽĖS PIRMĄ, 
šiais metais vyriausiu tos die
nos šūkiu bus: Gynimas de
mokratijos nuo fašizmo.

Visos lietuvių demokratinės 
organizacijos turėtų taipgi 
prisidėti prie tokio apvaikš- 
čiojimo, sykiu bendrai su vi
sais demonstracijoj pasisaky
ti už gynimą Lietuvos nepri
klausomybės, kuriai dabar yra 
didelio pavojaus iš nazių Vo
kietijos pusės.

Pasitarimui dėl apvaikščio- 
jimo Gegužės Pirmos yra šau
kiama konferencija ketvirta- 

rdienį, kovo 23 d., “Laisvės” 
svetainėj, 419 Lorimer St., 

: Brooklyn, N. Y. Pradžia 7:30 
vai. vakare.

Kviečiame jūsų gerbiamos 
draugijos valdybą arba atsto
vus dalyvauti šioj pasitarimo 
konferencijoj. Padarysim pla
nus, kaip geriausia lietuviai 
gali pasirodyti šioj Gegužės 
Pirmos demonstracijoj. Pasi
tarsime ar turėsim lietuvių be- 
ną, kokias vėliavas ir tt.

Draugijų valdybos, kurios 
dėl kokios nors priežasties ne
būtų gavusios laiškų, prašo
mos imti atydon šį pranešimą 
ir

Dešimtis tūkstančių 
Yorko biznierių pasirašė 
cialius laiškus, kurie pasiųsta 
savo apylinkės kongresma- 
nams, reikalaujant paremti 
prezidento Roosevelto reika
lavimą paskirt $150,000,000 
WPA darbų palaikymui.

Parašams surinkti vajui va
dovauja Bendras Darbo ir Pi
liečių Komitetas, kurį remia 
šimtai darbininkų ir pilietinių 
organizacijų. Vajus pasmar
kinta po to, kaip vyriausis 
WPA administratorius Har
rington, Washingtone, paskel
bė, jog išsiuntinėta laiškai po 
visą šalį, reikalaujant atleist 
iš WPA darbų 1,200,000 dar
bininkų, nes nėra pinigų juos 
palaikyti darbe.

Workers Alliance
mieste veikia prieš atleidinė
jimus. Išleista 100,000 atsi
šaukimų į narius, kad siųstų 
protestus kongresmanams, ir 
rengiamasi maršavimui į Wa- 
Shingtoną.

Angliško darbininkų laik
raščio “Sunday Workerio” 
kovo 19-tos laida talpina spe
cial} keturių puslapių priedą, 
kuriame išspausdinta raportai 
Molotovo, Kaganovičiaus ir 
Vorošilovo, išduoti Sovietų Są
jungos Komunistų Partijos 
18-tame Kongrese.

Kas sekmadienį “S. W.” 
talpina puikių istorinių davi
nių, kurių negausi niekur ki
tur. Taipgi turi kitų, įvairių 
pasiskaitymui raštų. Daug nu
stoja tie, kurie,, jo neskaito.

K.

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja Bar ir Grill po ant

rašu: 1083 Flushing Ave., Brook
lyn, N. Y. Prašome kreiptis.

(66-68)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau darbininko dirbti ant 

ūkės. Turi mokėt kaip karves melžt. 
Reikalingas bus žiemą ir vasarą. 
Prašau rašyt. Joe Shabas, 3881 j 
Green Lake R., Walled Lake, Mich. ’ 

(65-67) I

REIKALAVIMAI
Reikalinga patyrusi atrinkėja- 

mieruotoja dirbti prie “casings” 
(žarnų). Prašome kreiptis pirmadie
nio ryte, Newman Casing Co., 292 
Avenue B, (kampas 17th St.), New 
York City, N. Y. (65-66)

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

Puikiai įrengto?, dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

šiame

Grace Laudano, 24 
1756 76th St., užmušta 
BMT traukiniu prie 79th 
Manoma, kad ji buvo apsvai
gus.
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Saugokitės Lyties Ligą!

DIDĖJA susirūpinimas ly
ties ligomis, nes jos dabar la
bai platinasi.

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

AIŠKIOS ir 
sifilį, gonorėjų 
yra knygoj

Pat arimai Vyrams apie 
Lyties Dalykus

TOJ KNYGOJ apie lyties ligas 
prirašyta net 127 puslapiai, aiški
nant jų pažinimų ir apsisaugojimų.

YRA JOJ ir apie visų žmogaus ly
ties gyvenimų, bet dabar ypaė 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 ją už $1.00. (Į Kanadą

m., 
po 
St.

teisingos žinios apie 
ir kitas lyties ligas

APIPLĖŠĖ JŪRININKŲ 
UNIJĄ

dalyvauti konferencijoj.
Adelė Pakalniškienė, 

r < Sąryšio Pirmininkė.

Piliečių KKubo Bazare

Du ginkluoti plėšikai sulai
kė Nacionalės Jūrininkų Uni
jos raštininką Thomas Young 
grįžtant iš banko ir atėmė 
$2,734.02, kuriuos jis nešė 
unijos viršininkų ir darbinin
kų, algoms.

Plėšimas įvyko bildingo apa
tiniame aukšte, 126 llth 
Avė., N. Y., jam laukiant kel
tuvo. Kaip tik tuo laiku kel
tuvas nusileido ir būrys mote
rų išeidinėjo. Vienas plėšikų, 
mosuodamas revolveriu, su
brukęs jas atgal keltuvan ir 
operatoriui įsakęs uždaryt du
ris. Tuo tarpu plėšikai su gro
biu paspruko.

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

LAIŠKĄ adresuokite taip:
JOHN BARKUS
46 Ten Eyck St., 

BROOKLYN, N. Y.
Si knyga yra ir “Laisvės” knygyne.

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Visam mieste darbo žmonių 
organizacijos Sujudo rengtis 
Gegužės Pirmos apvaikščioji- 
mui. Didžiajame New Yorke 
jau susidarė Bendros Geguži
nės Laikinasis Komitetas, ku
ris atstovauja apie 261,000 
unijistų. David Leeds yra lai
kinu direktorium.

Komitetas šaukia
miesto konferenciją ge- 

reikalais. Ji įvyks ba- 
8-tą, Hotel Center,

ARTISTAI PRIEŠ WPA 
ATLEIDINĖJIMUS

Artistų Unijos Lokalas 60- 
tas energingai veda vajų 
prieš atleidinėjimus iš WPA 
darbų. Jie prasidėjo su kon
grese esančių torių nukapoji- 
mu WPA paskyrų.

Artistai išsijudino smarkes- 
nėn veiklon po to, kaip Dan 
Cohen, daug žadėjęs jaunas 
artistas, išėjo iš proto po ga-

Pirmas Pil. Kliubo-bazaro 
vakaras, penktadienį, praėjo 
gana patenkinančiai, nors, 
kaipo paprastą vakarą, publi
kos buvo nedaugiausia. Ji dik- 
čiai padaugėjo, kada po savo 
pamokų atėjo pasišokt aidie- 
čiai ir kiti susiedijoj mitinga
vę žmonės.

Vakaro dainų programą 
pildė Operetės Choras, vado
vaujamas V. Tamkiūtės. Kai
po naujas choras, dainavo vi
dutiniai. Abelnai, svečiai sma-1 vimo notos, kad jis atleidžia- 
giai laiką leido: jaunimas šo- mas iš WPA darbo. Cohen po 
ko, o kiti šnekučiavosi bei vai-1 kelių dienų mirė. Liko žmona 
šinosi laimėtomis ir šiaip įsigi- ir kūdikis.
jamomis vaišėmis. ---- -----------------

Bazaras tęsis šią savaitę L. Markowitz, 25 m., 1249 
penktadienį, šeštadienį ir sek- Rogers Ave., palikus Coney 
madienį, kovo 24, 25 ir 26, Islande ant smėlio savo dra- 
Kliubo nuosavam name, 280 bužius su atsiprašymo rašte

liu motinai. Manoma, kad pa
siskandino Atlantike.

Union Avė., Brooklyne.
Rep.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau apsivedimui merginos 

arba našlės tarpe 25-40 m. am
žiaus. Turiu gerą darbą, užtikrinu 
gerą pragyvenimą. Apsiimu ir už
mokėti traukinio bilietą, jeigu gy
vena tolimoj valstijoj. Kuri nori tu
rėti rimtą, gerą gyvenimą prašau 
rašyti sekamu antrašu, prisiųsdama 
savo paveikslą. Elia Kaleka, 416 
Wyona St., Brooklyn, N. Y.

(61-66)

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.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Sales 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 2-3842

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

Open Day and Night

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

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.

Tel. Evergreen 7-8451

Nepaprastas Pasiūlymas
ELGIN 75-ta SUKAKTIS
Pilna Kaina $24.75 DABAR

$1075Tik Apribotam 
Laikui

I I Vapor Room,
\1 Room, Large

yV Artesian Water, Restaurant, Barber Jh
TLEsJI Shop, Sleeping Acdomodations. ImKmm

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., Thors., Frl., Sat. and 

Sun. all day and night
BU

ROBERT LIPTON
J eweler—Laikrodžiai—Brangakmeniai

701 GRAND ST., arti Graham Ave. BROOKLYN
Įsteigta 1892. Tel. Stagg 2-2178

Mažas primokėjimas palaikys bile daiktų iki atsiimsite.
Kita Krautuvė Randasi Plainfield, N. J., po antrašu:

206 WEST FRONT STREET




