
Prašome visų “Lak 
svės” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien
raščiui.
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Dienraštis
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Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00

Metams

KRISLAI
Komitetas “Tautos Vadui” 

Pasitikti.
Klerikalai ir Liberalai Stoja 

Darban.
Operos Soliste Staskevičiūtė 

Maskvoje.
Džiaugiasi!

Rašo R. Mizara
Pagaliau fašistai gavo pa

tikimų žinių, kad “tautos va
das”, pabėgęs “per beržyną 
į Berlyną”, neužilgo bus A- 
merikoje.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje (nepamirškit, gerbia
mieji SLA nariai, jūsų rašti
nėje!) įvyko “veikėjų” pasi
tarimas, kuriame buvo suor
ganizuotas komitetas Antanui 
Smetonai pasitikti.

Kas, jūs manote, tąjį komi
tetą sudaro?

Ogi fašistai, klerikalai ir 
“liberalai”. Jį sudaro dr. 
Vencius, Klinga, “Amerikos” 
redaktorius p. Laučka, Kl. 
Jurgelionis ir kiti.

Fašistai savo pinigais Sme
toną šerti nenori, todėl jie pa
statė iždininku klerikalų laik
raščio redaktorių p. Laučka.

NUO FAŠISTĮJ-ŽUDEIKĮJ PABĖGO 10 
TŪKSTANČIU ŽYDU IŠ RUMUNUOS

I SOVIETU SĄJUNGĄ
London, saus. 27.—Gauta 

iš Rumunijos telegrama sa
ko, jog 10 tūkstančių persi
gandusių žydų perbėgo iš 
Rumunijos į Sovietų Sąjun
gą, gelbėdami savo gyvybę 
nuo geležingvardiečių, ru- 
muniškų nazių.

įvairiose vietose dar ker
tasi kraštutiniai geležin- 
gvardiečiai su vidutiniais 
geležingvardiečiais, Anto
nescu valdžios rėmėjais. Bet 
vieni ir kiti žvėriškai už
puldinėja žydus, degina jų 
namus ir krautuves ir daug- 
meniškai skerdžia žydus.

Metinis Laisviečių Su-DIDELIS SUJUDIMAS PRIEŠ PREZID
važiavimas Buvo Labai 
Gražus ir Pavyzdingas

ROOSEVELTO DIKTATORIŠKĄ SUMA 
NYM4 DEL ANGLIJOS RĖMIMO

fon- 
doleriai

klerika-

neduosi-

Dabar tie katalikai, kurie 
davė savo dolerius kunigų su
organizuotam “tautos 
dui”, težino, kur jų 
eis.

Fašistai pasakė 
lams:

—Mes save pinigų
me, o žmonės mums jų neau
kota. Todėl jūs, ponai ir ku
nigai, kurie esate surinkę iš 
tamsių katalikų dolerių, neš
kit šian juos mūsų preziden
tui ir vadui šerti!

Na, ir kunigai su tuo suti
ko.

Mėsa Darosi Neįper
kama Anglijos Dar

bininkams

BAISUS REGINYS 
BUCHARESTE

Maskva. — Sovietų kores
pondentai plačiai aprašo 
baisenybes, kurios paskuti
nėmis dienomis įvyko Ru
munijoj. Vien tik Bucha- 
reste, Rumunijos sostinėje, 
užmušta bent pustrečio tūk-

London. — Darbininkų 
gyvenamose šio miesto da
lyse labai sunku gaut pirkt stančio žmonių per kauty-

Su Pasveikinimais “Laisvės” Dienraščiui Virš 700 
Dolerių Aukų; Buvo Puikus Bankietas

“Laisvės” šėrininkų suvažiavimas, įvykęs pereitą sek
madienį, buvo labai gražus ir pavyzdingas. Suvažiavime 
dalyvavo 165 šėrininkai, nepaisant blogo oro, kliudžiusio 
atvykti iš kitų miestų šėrininkams.

Bendrovės direktorių tarybos pirmininkas, A. Balčiū
nas, atidaręs suvažiavimą, pakvietė pakalbėti: K. Čiurlį, 
J. Šimaitį, Plokštį, J. Ramanauską, Stripeiką, Šmitienę 
(iš Philadelphijos), K. Petrikienę ir L. Pruseiką.

Suvažiavimo pirmininku išrinktas J. Šimaitis, o jo pa
dėjėju—J. Bimba.

Paskui sekė raportai, kuriuos patiekė direktorių tary
ba, “Laisvės” administracija ir redakcija. Ilgiau apsi
stota ties redakcijos raportu. Visa eilė šėrininkų daly
vavo diskusijose, nurodydami kai kuriuos trūkumus ir 
bendrai pareikšdami savo nuomones dėl dienraščio turi
nio. Bet pagrindiniai visi diskusijų dalyviai su “Lais
vės” politine linija pilniausiai sutiko ir ją užgyrė.

Washington. — Ameri
kiečių Konferencija Taikai 
Mobilizuoti šaukia visas 
darbo unijas ir kitas drau
gijas siųst delegatus į Wa- 
sh’ingtoną reikalaut, kad 

, kongresas atmestų prezi
dento Roosevelto sumany
mą H. R. 1776 dėlei visuoti
nos pagalbos Anglijai. Tai
kos Konferencija vadina šį 
sumanymą diktatorišku ir 
grąsinančiu įvest fašizmą 
Amerikoje per užpakalines 
duris. Konferencijoj daly
vauja 220 delegatų ir 50 
tėmytojų. Tarp jų yra 13 
atstovų nuo Amerikos Dar
bo Federacijos Unijų, 44
nuo CIO unijų, 51 nuo mo- noji žvaigždė” 
terų ir 21 nuo jaunuolių or
ganizacijų.

Hollywoodo kovotojų už 
taiką delegatas Herbert Bi- 
berman pareiškė:

“Mes stojame prieš hitle- 
rizmą ne tik po svastikine
(nazių) vėliava, bet taipgi apsupa” tvirtoviškas jų po
po Anglijos vėliava, o ypa- zicijas Libijoj, 
tingai prieš hitlerizmą po 
Amerikos vėliava.”

Amerikiečių Konferencija jį 
Taikai Mobilizuoti pareiškė,L 
kad darbo žmonės visuose 
šalies kampuose sujudę

prieš Roosevelto planų dėlei 
pagalbos Anglijai, kaipo 
gręsiantį karu ir fašizmu. 
Sako, įvairios organizacijos 
jau siunčia šimtus delegatų 
į. Washington^, kad paveik
tų kongresą balsuot prieš tą 
prezidento sumanymą.

Anglai Vartoja Pui
kią Strategiją prieš 

Italus Libijoje

mėsos. Praeitos savaitės ga-įnes tarp ^armijos ir viduti- Redakcijos raportas buvo priimtas vienbalsiai.
le krautuvėse tose vietose nių geležingvardiečių-fašis- 
visai nebuvę mėsos.

Valdžia yra nustačius, 
kad per savaitę vienas 
žmogus gali pirkti mėsos ne 
daugiau kaip už 23 centus. 
O vištienos svaras dabar 
kaštuoja 47 centus, žuvies 
svaras 30 centų. Pirm karo 

i tokia pat žuvis buvo par-

Kol kas socijalistai tan ko
mitetai! neįeina. Bet nemany
kite, kad jie “tautos vado” 
nerems! Jie bus patys pir
mutiniai prie Smętonos prisi- 
laižinėti.

Atrodo, kad atvykęs ‘toji- javinė j ama po 5 centus, už 
tos vadas” suburs aplink sa
ve visus lietuviu tautos prie
šus — fašistus-socijalistus ir 
klerikalus.

Mūsų, progresyvių žmonių, 
tas nei šildo, neigi šaldo. Ne 
mūsų kiaulės, ne mūsų ir bul
vės !

Bet mes privalome daugiau 
dirbti, aiškinant lietuvių darbi
ninkų masėms liaudies priešų 
tikslus, jų siekimus. Mums 
svarbu, kad šitoji trejukė kuo- 
mažiausiai įtrauktų į savo ža
bangus darbo žmonių. Mums 
svarbu, kad jai tektų kuoma- 
žiausiai darbo žmonių suklai
dinti. Todėl reikia juo labiau 
platinti mūsų literatūra, mūsų 
spauda, ypačiai mūsų dien
raščiai, “Laisvė” ir “Vilnis”.

svarą. ' -
Turčiams {valias Maisto
Turčių gyvenamose Lon

dono dalyse krautuvės pa
prastai turi g&na mėsos; 
bet ‘ji taip brangi, jog dar
bininkai negali ten jos pirkt.

Kas turi gana pinigų, tai 
viešbučiuose ir valgyklose 
gali valgyt mėsos, kiek tik 
jam telpa;’ be to, jis dar gali 
iš krautuvių pirkt pilną 
kiekį mėsos nurodytą mais
to kortelėse.

Suvažiavimui prisiuntė daug sveikinimų (kurie tilps 
tų, iš vienos puses, ir kraš- “Laisvėje” vėliau). Su pasveikinimais kartu prisiųsta 

„ __ _ » “Laisvei” aukų buvo $723.70; tai daugiau negu bet kada
“Laisvės” istorijoj.

Priimta rezoliucija dienraščio turinio klausimu.
Išrinkta nauja direktorių taryba, j kurią įėjo daugu

ma pereitais metais buvusių direktorių.
Suvažiavimas užsibaigė draugiškoj ir gražioj nuotai

koj. Vakare, po suvažiavimo, Royal Palace svetainėse 
įvyko laisviečių bankietas ir šokiai. Dalyvavo daugybė 
publikos. Bankieto metu pasakyta visa eilė kalbų. Pas
kui duotas gražus meninis koncertas. Po koncerto tęsė
si šokiai iki vėlumos.

Kitais žodžiais, šis metinis laisviečių suvažiavimas dar 
ir dar kartą parodė, kad mūsų dienraštis turi daugybę 
draugų ir prietelių, kaip darbininkuose, taip ir biznie
riuose, kurių daug dalyvavo bankiete.

Smulkmeningiau apie šį suvažiavimą rasite vėlesniuose 
“Laisvės” numeriuose. Redakcijos raporto pradžia telpa 
antram puslapyj, o rytoj tilps jo pabaiga.

tutinių geležingvardiečių, iš 
antros. Vien tame mieste 
išžudyta keli šimtai žydų. 
Visoje Rumunijoje per su
sikirtimus ir pogromus už
mušta bent 5 tūkstančiai 
ir 5 šimtai Jsmenų.

Vienos ir kitos šaikos fa
šistai sudegino šimtus žy
dų krautuvių, barždaskuty- 
klų ir dirbtuvėlių; supleški
no daugelį žydų šventyklų.

Apart nužudytų žydų, 
šimtai jų sužeista. Išbadė
ję, kraujais plūsdami, be 
pastogės, žydai vyrai, mo
terys ir vaikai jieško prie
glaudos ztarp griuvėsių ir 
degėsių savo buvusių na
mų, šventyklų ir krautuvių.

Daugelis žydų pagrobta 
ir nežinia kur nudėta.

Maskva. — Raudonosios 
Armijos laikraštis “Raudo- 

rašo, kad 
anglai Libijoje vartoja “pui
kią strategiją” prieš Italus. 
Jie “naujoviškiausiu būdu 
suderina veikimą armijos, 
orlaivių ir laivyno. Po slap
tų prisirengimų, anglai stai
ga užpuola italus iš šono ir

ANGLŲ ORLAIVIAI PO 7 
DIENŲ VĖL BOMBARDA

VO VOKIETIJĄ

MIRĖ DRAUGAS J. JUKELIS

“Galimas daiktas, kad an
glai visiškai ir galutinai su
muš itąlus' Afrikoje.”
i * w »• 4 •

Vokiečių orlaiviai kenkia 
Anglijos karo laivynui Vi
duržemio Jūroje, bet “ne
gali sustabdyti anglų karo 
laivų veiksmus,” sako “Rau
donoji žvaigždė:”

“Anglai naudoja milžiniš
ką daugybę vyrų iš savo 
pusiau-kolonijų ir gali iš-London, saus. 27.—Per.p^^v. ~

paskutines septynias dienas ivystyt plačius karo veiks-

Nekariavimo Sutartis Japonų 
Su Sovietais (?)

Tokio, saus. 27.—Joponų 
valdžios įkvėpti laikraščiai 
teigia, kad Sovietų Sąjunga 
priims Japonijos pasiūlymą 
daryt nekariavimo sutartį 
tarp šių dviejų šalių.

Japonijos užsienių reika
lų ministeris Matsuoka sa-

SŪNUS DEŠIMČIA KUL-~
KŲ SUŠAUDYTAS , 

Bucharest, Rumunija. — 
Prie miesto lavonyno susto
ję minios žydų, laukia sa
vo eilės įeit vidun ir pažiū-į 
rėt, gal tarp užmuštųjų 
yra kūnai jų giminių bei 
draugų. Daugelis laukian
čiųjų rauda.

Vienas žydas fabrikantė- 
lis, išėjęs iš lavonyno, pa
sakė: “Radau čia savo su-j

Jis peršautas'

Kauno operos dainininkė, 
A. Staskevičiūte, Didžiosios 
Spalio Revoliucijos švenčių 
proga buvo pakviesta į Mas
kvą koncertuoti. Ji ten dai
navo Didžiajame Maskvos te
atre dvi lietuviškas dainas: 
“Ne margi sakalėliai” ir “Ma-jkė, kad tokia sutartis paša- naus kūną. V 
no sieloj šiandien šventė”, lins visus ligšiolinius gin- dešimčia kulkų. Mačiau tiek 
Dainininkė turėjo nepaprasto v 1.. . ~ .
ten pasisekimo.

Reikia žinoti, kad koncer
te dalyvavo ir Stalinas, ir Mo
lotovas, ir kiti valstybės ir par
tijos vadai. Be to,—žymiau
sieji Sovietų Sąjungos artis
tai.

Paskui dainininkė Staskevi
čiūtė dainavo per Maskvos ra- 
dijofoną. Už vis svarbiausia 
Amerikos lietuviams bus ši ži
nia : Staskevičiūte įdainavo 
vienuoliką lietuviškų dainų 
į plokšteles.

Kad tik mes jas kaip nors 
greičiau gautume!

čus tarp japonų ir Sovietų. |

ORAS. — Šį antradienį 
giedriau; vidutiniai šalta.

daug nužudytų, „kad ne
galėjau suskaityti; čia jų 
ne mažiau kaip keli šimtai.”

norėjo, kad būtų buvę sušau
dyta ne keturi, bet keturi tūk
stančiai.

Čikagos kunigų “Draugas” 
entuziastiškai užgiria Angli
jos socijalistų-reakcininkų val
džios žygį—>-uždarymą “Daily 

, Workerio” ir savaitraščio 
“The Week.”

Lietuviški kunigai džiau
giasi kiekvienu reakcijos žy
giu. Atsimenam, kaip pralo
tas Krušas džiaugėsi Tų Ke
turių sušaudymu Lietuvoj. Jis

Kunigų laikraštis mano, kad 
persekiojimu komunistų Ang
lijos kapitalistai išlaikys savo 
imperialistinę santvarką. Tai 
didelis dalykų nežinojimas!

Caro viešpatavimo Rusijoj 
laikais lietuviški kunigai pa
dėjo caro žandarams suimdi- 
nėti ir įkalinti socijaldemo- 
kratus bolševikus. Na, o kas 
gi ten laimėjo?

Lietuvoje lietuviai kunigai 
visaip bjauriojo komunistus ir 
padėjo fašistams juos žudy
ti. Lietuvos komunistai buvo 
priversti veikti’ slapta, 
kasgi galutinoje išvadoje iš^ 
jo laimėtojais?!

Jagamastėliai: Anglijoje 
nebus kitaip!

Įvedama Septynių 
Dienu Darbo Sa- 

vaite Anglijoje
London, saus. 27. — Nuo 

šiandien Anglijoj įvesta 
septynių dienų darbo savai
tė, be jokių šventadienių, 
visuose orlaivių fabrikuose.

Darbo ministeris. Bęvin 
tariasi su unijų vadais, 
kaip ir kur įvest verstiną 
darbą vyram, moterim ir 
jaunuoliam karinėje gamy- 

e; Numatoma, kad dar- 
inkai bus verčiami dirbti 

septynias dienas per savai
te įvairiuose ginklų ir amu
nicijos fabrikuose.

Pirmadienio ryte gavome liūdną žinią iš Chica- 
gos, kad ten iš gyvųjų tarpo žiaurioji mirtis išbrau
kė lietuvių darbininkų judėjimo veteraną drg. Jukelį. 
Prieš keletą dienų jam buvo padaryta operacija dėl 
sužeidimo dirbtuvėje. Buvo manyta, kad pasveiks, 
nes paskutinėmis dienomis, kaip rašė chicagiečiai, 
drg. Jukelis jautėsi geriau ir tikėjosi greitu laiku iš
eiti iš ligoninės.

Bet štai dabar pranešama, kad jis jau miręs! Ne
tekome labai ištikimo atsidavusio kovotojo! Mūsų 
eilėse pasidarė spraga.

Drg. Jukelio lavonas pašarvotas Darbininkų Sve
tainėje po num. 10413 Michigan Ave., Roseland, Ill. 
Jis bus palaidotas šeštadienį, vasario 1 dieną, Lie
tuvių Tautiškose Kapinėse. Draugai ir prieteliai 
kviečiami skaitlingai palydėti mūsų veteraną į am- 
žinastį.

nei anglų nei vokiečių orlai
viai beveik visiškai neveikė. 
Bet šiandien būriai anglų 
bombininkų vėl sprogdino ir 
degino karinius vokiečių fa
brikus rytuose nuo Berlyno.

Praneša:

mus visuose frontuose Ryti
nėje Afrikoje.

“Anglai tinkamai pasimo
kino iš sunkių savo patyri
mų Norvegijoje, Dunkerque 
ir Somalijoj.”

Anglija Galinti Dar Daug 
Metų Gintis

Vokiečiai
Berlin, saus. 27.—Anglų 

orlaiviai
kius vokiečius užmušė ir še- dot milžiniškas jėgas, kad V • V • *1 — •I • — • -T -T I _ - - • •

keturis nekariš- Vokiečiai turėtų panau-

Skaitytoją Dėmesiui: Spau- 
dinsime uŽernė Maitintoja”
Greitu laiku “Laisvėje” pradėsime spausdinti žymaus 

Lietuvos rašytojo, Petro Cvirkos apysaką “žemę Mai
tintoją.”

“žemė Maitintoja” piešia Lietuvos liaudies gyvenimą 
Lietuvoje, kai ją valdė išnaudotojai-buržuazija. ši apy
saka išversta į rusų, latvių ir kitas kalbas. Tai nepapra
stai gražiai parašytas veikalas. Tai bus puikaus skaity
mo apysakų mėgėjams.

Prašome visus mūsų skaitytojus pasakyti kitiems 
žmonėms, kurie “Laisvės” dar neskaito, kad jie užsisa
kytų “Laisvę” ir pasinaudotų tokia puikia apysaka.

šis sužeidė vidurinėje Vo
kietijoje; užkūrė gaisrus, 
bet vokiečiai juos greit už
gesino. Oro kautynėse vo
kiečiai per dieną prarado 
tris lėktuvus.

Vokiečių orlaiviai sėkmin
gai bombardavo prekinius 
anglų laivus į pietų rytus 
nuo Anglijos.

galėtų būt sėkmingas jų 
įsiveržimas į Anglijos salas 
Europoj. “Galingoji Vokie
tijos karinė mašina pasiro
dė negalinti persimest per 
vandens ruožą, kur vyrauja 
stiprus anglų karo laivynas. 
Tai Anglijos kova gali tęs
tis dar daugelį metų.”

Sušaudyti Keli Rumunų Ge- 
ležingvardiečiu Vadai

kraštutinių geležingvardie- 
čių-fašistų, dalyvavusių 
kilime prieš Rumunijos 
riausybę.

su- 
vy-

Bucharest, Rumunija. — 
Neoficialiai pranešama, kad 
premjero lono Antonescu 
valdžia sušaudė "kelis vadus.

vėlAthenai. — Graikai 
pažengė pirmyn visuose Al
banijos frontuose.

Roma Užginčija Su 
kilimus prieš Karą 

ir Mussolini
Roma. — Italijos valdo

vai užginčija, kad įvyko 
maištai prieš fašistų vald
žią ir karą šiaurinėje Itali
joje, Milane, Turine, ir ki
tur. Jie taipgi užginčija, 
kad vokiečių kariuomenė 
ten slopina sukilimus ir pa
ėmė valdžią į savo rankas.

Washington. — Kongresi
nės komisijos pirmininkas 
Bloom atmeta darbo unijų 
reikalavimus leist jų atsto
vam toj komisijoj . kalbėti 
prieš prez. Roosevelto bilių 
dėlei pagalbos Anglijai.

Bayonne, N. J.—CIO uni
ja, laimėjo po 5 centus va
landai daugiau algos darbi
ninkam streikavusiem prieš 
Babcock and Wilcox fabri
ką, gaminantį karo reikme
nis.

mušta 200 žmonių. Sakomą, 
kad italų ir vokiečių slapto- 

Kiti Tvirtina, kad Sukilimai ji policija ten suėmė “dar 
daugiau italų armijos ofi- 
cierių ir neištikimų (Mus- 

Pranešama, jog per riau- soliniui) fašistų valdinin- 
šes šiaurinėje Italijoje už-ikų.”

Italijoj Tęsiasi 
Belgrad, Jugoslavija.



Antras puslapis

■

JAISV®
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY

every day, except Bunday
Established April 5, 1911 

<27 LORIMER STREET, BROOKLYN, NEW YOKE 
TeL Stagg 2-8878

President . . . Jos. Kairys
Secretary-Treasurer J. Gaslunas
Editor ............................... Roy Mizara

SUBSCRIPTION RATES: 
United States, per year ___ ____

United States, six months ---------
Brooklyn, N. Y., per year ______
Brooklyn, N. Y., six months ____
Foreign countries, per year _____
Foreign countries, six months — 
Canada and Brazil, per year ___
Canada and Brazil, six months ___

$5.50
$3.00
$6.00
$3.25
$8.00
$4.00 
$5.50
$3.00

Entered as second class matter March 11, 1924, 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

a’

“Laisvės” Redakcijos Raportas 
Šėrininkų Suvažiavimui, Įvykusiam

1941 m., Sausio Mėn. 26 d., 
Brooklyne, N. Y.

Gerbiamieji Suvažiavimo Dalyviai!
Šis mūsų suvažiavimas yra vienas 

svarbiausiųjų. Svarbus jis dėl visos eilės 
priežasčių, kurių keletą čia teks suminė
ti.

Šiemet sukanka 30 metų, *kai “Lais
vė” buvo įsteigta, kai ji pradėjo eiti. 
Ji buvo įsteigta 1911 metų balandžio 5 
d. Tuomet buvo, taip sakant, “ramybės 
laikai pasaulyje,” nes tokių sukrėtimų, 
tokių baisių žmonių skerdynių, tokių ka
rų, kokis teko išgyventi 1914—1918 me
tais ir tenka pergyventi šiuo metu, ligi 
tol pasaulis dar nebuvo žinojęs. “Lais
vę” įsteigė mažytė žmonių grupelė—iš 
viso šeši,—Juozas Valatka, Antanas Ne- 
viackas, Petras Naudžius, Juozas Un- 
džius, Juozas Neviackas ir Mykolas Mi- 
zara. Pastarieji du steigėjai yra mirę. 
Petras Naudžius ir Juozas Undžius gy
vena Lietuvoje, o Antanas Neviackas ir 
Juozas Valatka gyvena Jungtinėse Val
stijose. Juozas Valatka ir šiuo metu dar 
tebėra spaustuvininkas—dirba dienraš
čio “Vilnies” spaustuvėje Čikagoje.

Neužilgo po “Laisvės” įsisteigimo, prie 
jos dirbti atėjo Vincas Paukštys ir Leo
nas Pruseika. Abu išdirbo ilgus metus 
prie mūsų laikraščio: abu yra didžiai nu
sipelnę “Laisvei”, nes jai gerinti, jai stip
rinti įdėjo daug savo jėgų. Vincas Pauk
štys pereitais metais šventė savo am
žiaus 60 metų sukaktį, o Leonas Prusei
ka neužilgo minės savo amžiaus 55-kerių 
metų sukaktį. Smagu, kad abu šitie lais- 
viečiai veteranai dalyvauja šiame mūsų 
suvažiavime. Smagu, kad jie kaip beveik 
prieš 30 metų, taip ir šiandien “Laisvės” 
neapleidžia, bet jai viskuo gelbsti—raš
tais ir medžiaginiai.

Kai “Laisvė” buvo įsteigta, daugelis iš 
mūsų dar negyvenome Jungtinėse Vals
tijose; daugelis buvome vaikogaliai; ne
mažai yra ir tokių šėrininkų, kurie tuo
met buvo dar negimę arba kūdikiai; o 
šiandien yra geri laisviečiai darbuotojai.

Turime nemažai tokių draugų ir drau
gių, kurie kaip darbavosi “Laisvei” 
prieš 30 metų, darbuojasi ir šiandien, 
neprarasdami energijos ir entuziazmo. 
Jų vardų, čia, aišku, suminėti nėra gali
ma dėl laiko stokos. Tačiau negalima ne
paminėti vieno — Juozo Ramanausko, 
Am. liet, darbininkų veterano veikėjo, 
pereitais metais minėjusio 70 m. am
žiaus sukaktį, kuris yra uolus mūsų ben
dradarbis.

Turime daug bendradarbių, vajininkų 
ir bendrai laisviečių veikėjų, kurie, “Lai
svei” pradėjus išeidinėti, labai toli sto
vėjo nuo jos idėjiniai, kurie jos bijojosi, 
jos kratėsi, kurie jai gero nevelijo, bet 
kurie šiandien yra karščiausi “Laisvės” 
patriotai, geriausi jos draugai!

Daug per tuos 30 metų kas pasikeitė 
ne tik pasaulyje, ne tik Lietuvoje, ne tik 
Amerikoje, bet ir mūsų galvosenoje. 
Daug prie to pasikeitimo prisidėjo “Lai
svė” kaipo darbo žmonių švietėjas, kaipo 
mokytojas, kaipo kelio rodytojas į gra
žesnį gyvenimą, į šviesesnę ateitį!

Tuos dalykus privalome atsiminti, jei * 
norime ryškiau įvertinti mūsų laikraščio 
vaidmenį, suvaidintą per tuos 30 metų 
ir jei norime tikslingiau nustatyti jam 
gaires ateičiai. *

30 metų, palyginti su žmonijos istori
ja,—trumputis laikotarpis. Bet 30 metų, 
lietuviškam laikraščiui yra didelis, yra 
ilgas laikotarpis, kadangi visa lietuviška

laikraštija yra labai jauna. Gi “Laisvė” 
gimė ir gyvavo ne Lietuvoje, bet Lietu
vos išeivijoje, pasisklaidžiusioje po pla
čias Jungtines Valstijas.

“Laisvė” gimė išvakarėse Pasaulinio 
karo. Sunku buvo jai, kaip ir visiems 
prieš imperialistinį karą nusistačiusiems 
laikraščiams ir žmonėms, išgyventi toji 
karinė isterija, tų griežtų suvaržymų, 
aštrių represijų, reakcijos puolimų me
tai. Bet jai išgyventi jie pavyko. Po ka
ro, po “pergalės” daugelis žmonių išsi
blaivė ir pamatė, kad “Laisvės” skelb
tas žodis karo metu buvo teisingas, kad 
jos užimtoji antikarinė pozicija buvo 
naudinga Amerikos darbo žmonėms. Tuo 
būdu mūsų dienraščio prestyžas dar 
aukščiau pakilo!

I Ir šis dalykas mus veda prie kito.
Prašau gerbiamus suvažiavimo daly

vius įsidėmėti sekamą nūdieninę padėtį. 
Beveik visa buržuazinė Europa ir Afri
ka ir milžiniški Azijos plotai yra apimti 
baisios karo liepsnos. Nuo to laiko, kai 
žmogus ant žemės atsirado, nebuvo taip 
naikinami miestai, kultūros pabūklai, ci
viliniai žmonės ir viskas, kas yra žmo
nėms naudinga ir brangu, kaip šiandien! 
Karas verda totalitarinis, karas visuoti
nas. Karas nežmoniškas. Verčiama į 
griuvėsius, į pelenų krūvas .viskas. Ir 
kiekvienas kiek tiek protaująs ir neat- 
siskyręs su padorumu žmogus, nemelagis 
puikiai žino, jog tas viskas yra daroma 
ne dėl kokių ten idėjų, ne dėl kokių ten 
valdžios formų, bet dėl pasaulio persi- 
dalinimo, dėl kolonijų, dėl pelnų.

Yra pasaulyje tik viena milžiniška ša
lis,—Sovietų Sąjunga,—kuri, laikydama
si savo nuosaikios taikos politikos, stovi 
nuošalyj nuo tos pekliškos karo liepsnos. 
Jinai — vienintelė šalis, kuri miestus ne
griauna, bet stato, gražina; kuri vyriau
siai rūpinasi ne tankais, bet traktoriais; 
ne kultūros griovimu, bet josios kėlimu 
kaip galint ant aukščiausio laipsnio; ku
ri uoliai, energiškai kuria naują beklasi- 
nę santvarką—socijalizmą. Toji šalis 
šiandien pasiliko milijonams pasaulio pa
vergtų tautų, milijonams išnaudotojų, 
milijonams imperialistinio karo nualin- 

. tųjų vienintelė viltis,—švyturys, rodąs 
kelią į taiką ir laisvę.

Bet karo isterijos apimtuose kraštuose 
šiandien jau nusidėjimas yra pasakyti 
geras žodis už Sovietų Sąjungą, už taiką. 
Tokis pasisakymas jau reiškia “neištiki
mybę demokratijai.” Tokis pasisakymas 
jau tave padaro “penktuoju kolonistu.” 
Kalbėk už karą, bliauk už miestų naiki
nimą, rėk už teikimą Anglijos imperia
lizmui ginklų,—būsi ištikimas, doras, pi
lietis !

Niekas neginčys, kad mūsų kraštas— 
Jungtinės Valstijos—šiandien yra įkėlu- 
sios savo koją į karą. Pasiremdami “de
mokratijos gynimu,” kaip 1917-1918 m., 
Amerikos turčiai ir jų pakalikai nūdien 
daro viską, kad juo greičiau mūsų kraš
tas formaliai stotų karan, kad mūsų 
krašto žmonės paskui kanuoles, tankus, 
ir orlaivius siųstų savo sūnus į Europą 
arba Afriką arba Aziją kariauti,—“gin
ti savo kraštą” ir “demokratiją”!

Turčiai žino, kad karas padarys juos 
dar turtingesniais. ^Tau šiuo metu jie plė
šias! milžiniškus pelnus iš “apsigynimo” 
pramonės. Turčiai žino, kad visa sun
kioji našta, visi skausmai ir žaizdos teks 
panešti ir perkęsti darbo liaudžiai.

Pasinaudodami “apsigynimo” obalsiu, 
reakcininkai rįžtasi užduoti galutiną 
smūgį demokratijai Jungtinėse Valstijo
se. Jie rįžtasi supančioti Amerikos liau
dį, surakinti darbininkų judėjimą, už
drausti darbininkams streikuoti, už
drausti organizuotis, užgniaužti spaudą, 
kuri kelia balsą prieš baisųjį karą, kuri 
stovi už taiką.

Gal tūli iš šio suvažiavimo dalyvių pa
klaus, bet kam čia tie dalykai liečiami, 
kam čia apie juos kalbama?

Atsakysiu: Čia primenama toji padė
tis tam, kad kiekvienas iš čia dalyvaus 
j ančių geriau galėtų suprasti padėtį 
mūsų dienraščio, kuris visuomet stovėjo 
ir stovi už taiką!

Lietuva ir “Laisve”
Lietuviškas laikraštis, išgyvavęs 30 

metų, turi teisę ir pareigą atsigrįžti at
gal ir pasižvalgyti, kaip jisai reagavo į 
savo tautos, reikalus, kaipo tokius. O lie
tuvių tauta—Lietuva—per tuos 30 metų 
išgyveno savo istorijoje pačius svarbiau
sius posūkius, svarbiausius etapus, ir so
cialistinėje santvarkoje padarė milžiniš
ką pakeitimą—pakeitė viską iš pačių pa
matų !

(Bus daugiau)

Reikalu
(Feljetonas)

Pabėgėlių Šelpimo
Antradienis, Sausio 28, 1941

nuodėmių apčystyti
Gerbiami fašistinio fronto k* šve,n^ 
čyfai!

Pirmiau negu pradėsim 
kalbėti apie patį šelpimą, 
matau reikalo keliais žo
džiais priminti jums prie
žastį, davusią mums progą 
patapti lietuviškais balta
gvardiečiais ir užsikrauti 
sau ant pečių tą “garbingą” 
pareigą: atgaivinti cibukus 
pakračiusį lietuvišką fašiz
mą. Važiuokite, ponai. Mū
sų vienminčiai apsitvėrę, 
apsidrūtinę žvalgybinėmis 
provokacinėmis tvoromis, 
valde Lietuvą kaip tikri 
valdymo specialistai. Mo
kesčiai iš valstiečių buvo iš
lupami visuomet laiku ir 
su pridėčkais. Užsitarnavu
siems teikdavo paaukštini
mus, nenuoramas malšin
davo vėliausio išradimo in-i 
kvizitoriškomis priemonė
mis. Jei pasitaikydavo koks 
uparas, kuriam visokios 
“kultūriškos” priemonės pa
sirodydavo persilpnos, tokio 
atsikratydavo, pakišdami po 
velėna. Trumpai kalbant, 
viskas ėjosi kaip geriau nei 
norėt nebuvo ' galima. Bet 
štai, lyg ir ant nelaimės, nei 
laukta nei tikėtasi, lyg ko
kia pragarinė šmėkla, lazda 
apsisukus kitu galu liuobt 
per strėnas ir mūsų, tautos 
vadas su visu savo judan
čiu inventorium padėkavo- 
ja ponui dievui ir atsižiūrė
jo pas Hitlerį. Nuo visokių

mes ne tie, ką duoda, o tiejdžios užtvirtinti, protek- 
ką ima. Nors, teisybę paša- tuojami plėšikai. Per dau- 
kius, ant turto nesam pas- gelį mętų lupo, piešė darbo 
kutiniai ubagai. Tik vienas 
Fortūnatas atliko patrijoti- 
nę prievolę, paaukodamas 
nudėvėtas kelines tėvynės 
gėdai pridengti.

Mes visi kiti esame lygūs 
tėvynės mylėtojai,—kaip ir 

i pabėgėliai. Tarp jų ir mūs 
i tik toks skirtumas, kad 

K. • 'mums šiuo laiku dar nėra 
reikalo bėgti. Imant aty- 
don tą faktą, kad visi mū
sų šelpimo fondai tušti, kaip 
ir mūsų ateitis, padėtis da
rosi katastrofiška. Dau
giau, kaip du trečdaliai lie
tuvių darbininkų mūs misi
jai nepritarė — dalinti pi
nigus visokiem padaužom. turn Įei<ję jiems vieniems 
Iš to galima daryti išvadą, sprandus nusisukti. Tai vis 
kad lietuvių tauta žiopliais neapsimąstymas, 
visai neturtinga. Amerikie
čiam lietuviam pabėgėliai 
ne tokia jau didelė naujie
na. Jie čia jų ir gi yra tu
rėję, kad ir ne taip. daug, 
bet visgi atsirasdavo koks 
nors vagišius, pasiglemžęs 
kokios draugijos pinigus.

• Kitas tokią šelmystę iškir- 
. tęs ir bėga. Savaime su
prantama, kada žmonės gir
ti kalbant apie pabėgėlius, 
tai jie aiškiai žino jų bė
gimo priežastį.

Sulyginus vietinių pabė
gėlių nuodėmes su iš Lietu
vos pabėgusių nuodėmėmis, 
tai mūsiškiai drąsiai gaįi 
keliauti dangaus karalystėn 
visai be išpažinties. Mūsiš
kiai, pasičiupę desėtką, ki
tą dolerių ir runina. Gėdi
nasi sukinėtis tarpe pažįs
tamų.

Visai kita giesmė su lie
tuviško fašizmo pabėgėliais.

mūsųTa baisi nelaimė 
f rentų negalėjo neišmušti 

;mus iš lygsvaros. Kas blo-! 
giausia: paliko visiškai ir i 
amžinai nuginkluoti. ~~ 
gyvatė su ištrauktu geluo
nių, gali šnypšt, kiek pa
tinka, bet nieko neįgils. 
Dabar prisieina pradėt kal
bą apie tą nelaimingą šel
pimą. Čia, broliai generolai, 
toks didelis ir painus klau
simas, kad juomi paspringti 
nebus jokia sarmata. Mat, 
yra sakoma, kad šiuom lai
ku pabėgėlių randasi gyva 
pekla. Tas reiškia, kad 
jiems sušelpti reikalinga 
milžiniškų išteklių.

Galit tikėt man ar 
bet aš numatau, kad pabė
gėlių šelpimas duos mums 
daugiau nesmagumų, negu 
mergelei netikėtai įsigytas 
rėksnys. Nereikia užmiršti, 
kad pabėgėliai visi aukšto 
stono, unaravi ubagai. Jų 
su septyniom duonom ir 
trim žuvimi ’ nepapenėsi, 

į kaip kitados Kristus yra 
padaręs. Jiems tik duok, tai 
jie pralaidokaus viso svie
to pinigus. Kur dabar gali
ma surast tą neišsemiamą 
šaltinį?

Jeigu mūoų amerikinę 
ponstvą, besirūpinančią pa
bėgėlių šelpimu, nekamuotų 
begalinė saumylystė, tai 
galėtum patiesti po rublį 
kitą ant tėvynės aukuro, 
bet ant pabėgėlių giliukio Jie ten buvo legalizuoti, vai-

žmones, visai *nesijausdami 
prasikaltusiais. Iš savo au
kų skausmų su velniška iro
nija tyčiojasi ir nei nema
nė bėgti. Kaip viršuj matėt, 
kad priversti juos pabėgti, 
buvo reikalinga pavartoti 
gerą lazdą. Ar čia gali būt 
kas nesuprantamo, kad dar
bo . žmonės, vietoj duot to
kiem niekadėjam pinigus, 
pakiša špygą!

Tai taip dalykai stovi, 
broliai generolai. Sakysiu 
jums tikrą tiesą, tokios rū
šies pabėgėlius gelbėti tai 
tikra nelaimė. Būtų buvę 
daug protingiau, jeigu bū

ne,

prisi- 
velniui

nepa- 
išlaidų.

PASIKALBĖJIMAS VAIKŲ SU TĖVU

ne-Tėvas: Sveiki, gyvi, vaikai, 
senai jus bemačiau. O ką da
bar pasakysite? .

Stasys: Tėve, mes tavo vai
kai, atėjom prisipažinti tau, 
kad mes seniau smarkiai kly
dome todėl, kad neklausėme 
tavęs ir nepildėme tavo nau
dingų patarimų.

Tėvas; Gerai, vaikai, kad Į vau baisiai suklydęs, bet už 
nors dabar pasiprovijot. Aną 
metą jūs, icliai, buvote bjau
riai išdykę. Tu, Stanislovai su 
Portunatum, nesykį užširdino- 
te mane, ale vis ne taip, kaip 
Pijušas. Tu, icliau, šveicariš
ką sūrį grąuždamas, visokių

. durnysčių /padarei. O Juoza-

pas su Staponu dar visai ne
senai gyvenote ant burdo pas 
bulševikus. Tiktai tu, Kleopai, 
esi mane mažiau užrūstinęs, 
ba esi visai į mane apsigimęs’.

Kleofas: Taip, tėve, pasku
tiniu laiku aš jau ir tavę pra
lenkiu. (

Pijus: Mielas tėveli, aš bu-

tai dabar sušilęs pildau visus 
tavo patarimus. Ant Tarybų 
Lietuvos kasdien išlieju po ki
birą smalos ir tulžies.

Juozas: Tėveli, aš gailiuosi, 
kad pirmiau buvau toks dide
lis asilas ir neįvertinau tavo 
prakilnių idėjų.

Stepas: Aš irgi buvau 
mažesnis asilas.

Fortūnatas: Aš, tėte, buvau 
biskį aptingęs, bet už tai da
bar dėl atsteigimo Lietuvoje 
smetoninio fašizmo dirbu išsi
juosęs.

Tėvas: Mieli vaikučiai, man 
striošnai smagu, kad mano 
vožnus patarimus nenusineš^ 
šuva ant uodegos. Dabar, vai
kai, aš esu šiur, kad atsieksi
me tikslą. Aš dabar esu va- 
jaunas načelninl^is, o jus pet- 
pebeliai ir jenerolai. Maršuo- 
sime išvyti kacapus iš Lietu
vos ir užkelti ant sosto cieso
rių ir tautos vadą Smetoną.

neparma- 
tymas ateities. Pasirodo, 
kad pabėgėliai kaipo kir
minas ant krukučio 
žvejoti pinigų nei 
netikę. Dažniausiai 
dengia žvejojimo
Mūs laimė, kad tie mūsų 
frentai nuginkluoti, be ga
lios, o jei turėtų tokią galią 
kaip seniau, tai tokį šelpi
mą, kokį mes jiems galim 
duoti, skaitytų jų įžeidimu, 
ir, nusitempę mūsų genero
lus žvalgybon, taip apžvelg
tų, kad nelikt nei vieno są
nario sveiko. Kitam gal pri- 
seitų stenėt visą gyvenimą. 
Arba dar geriau: nešantiem 
daugiau atsakomybės už 
šelpimą būt tekę ir su Ab
raomu pasimatyti. Nerei
kia užmiršti, kad tam dar
bui jie yra specijalistai, tu
ri daugelio metų patyrimą. 
Prie to dar ir pikti kaip šir
šės.

Sakysiu, broliai generolai, 
kad šis šelpimo klausimas 
toks painus, kaip ir mūsų 
gyvenimas, todėl kitus klau
simui -prisieis gvildenti kita
me artikule. O je, buvau už
miršęs paraginti, kad nesu- 
stotumėt meluoti ir keikti. 
Tas mums lėšų nesudaro, o 
žmonės, skaitydami, reiškia 
mums daug pasigailėjimo.

Visuomet jums ištikimas.
Paulius.

ANGLAI VĖL ATAKAVO 
NAZIŲ-ITALŲ STOTIS

Valletta, Malta. — Iš čia 
pakilę anglų orlaiviai .jau 
penktu atveju bombardavo 
kelias vokiečių ir italų or
laivių stovyklas Sicilijoj,' 
Italijos saloj. Anglų užkur
ti gaisrai buvo matyt per 
60 mylių.

VOKIEČIŲ ORLAIVIAI 
BOMBARDUOJA 

MALTĄ
Roma. — Vokiečių bombi- 

niai orlaiviai - smigikai jau 
kelintą kartą atakavo kari
nius anglų punktus Maltoj 
ir gerai pataikė, kaip teigia 
italai.

Klausimai ir 
Atsakymai

K laušimas:
. Aš prašau atsakyti man 
per '‘Laisvę”, kodėl ir kaip 
Anglija yra viso vandens 
valdonas? Ar todėl, kad ji 
turi didesnį laivyną, ar dėl 
kitos kokios priežasties? '

L. Skaitytojas.
Atsakymas:

Viena, todėl, kad Anglija 
turi labai didelį laivyną. 
Antra, todėl, kad jinai nuo 
seniai turi užgrobus ir ap1 
drūtinus strategiškas salas, 
kanalus ir sąsmąugas. Iš 
tų strategiškų vietų ji gali 
lengvai pastoti kelią ki
toms šalims.
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Trecias

>®USJgKV Marcantonio Blasts War-Aid Bill; Assails
Britain as Oppressor of India, Africa

The Most Amazing Feat of All Time

exploitation in

When the Slightest Mistake Would Have Meant Death. 
Here is an Account of Dare-devil Blondin who Carried 
a Man Across 2,000 Feet of Rope Suspended Over the 
Niagara Falls.

Re-told by SEE KAY

THE outstanding precept
journalism is to publish “nows 

while it is news”. Strictly speaking, 
an event 80 years old cannot be 
called news, but in a broader sense, 
an athletic feat winch has been 
described (without exaggeration) as 
the most daring and thrilling act of 
the age, loses none of its flavor by 
repetition.

The feat described here is unique 
in the strictest sense of the word; 
probably no man will ever attempt 
to cross the roaring Niagara River 
in the same super-dare-deviltry that 
Charles Blondin displayed when he 
carried a man on his back across 
a 2,000 feet length of rope, sus
pended 270 feet above.

Blondin’s visit to Niagara, N. Y. 
gave birth to an idea for a daring 
Tind most difficult stunt. Blondin 
visioned himself facing almost cer
tain death, with nothing but his 
ability and a well-trained, nervous 
and muscular system to keep him 
from being swallowed by tlie swill
ing waters below.

of
placed his trust in his partner’s un
failing ability as a rope-walker.

The Niagara River, flowing from 
Lake Erie to Lake Ontario, descends 
the Niagara escapment, dividing in
to two falls—the Canadian or Horse
shoe falls, 158 ft. high and 3,100 
ft. wide, and the American falls, 
167 ft. high and .1,180 ft. wide.
Up and Down Hill

A short distance below the falls 
a rope was stretched from the Can
adian to the American side. It was 
securely fastened and a windlass set 
up to pull in the slack. Even after 
the rope would nb longer yield to 
the windlass, the sag (which became 
greater under the weight of the 
men) was equal to a 20 per cent 
grade. This meant that Blondin 
had to walk down this grade as far 
as the center, and from there walk 
up' grade to the American side.

To steady this rope in case of 
a down-river wind, guy lines were 
attached at every 20 ft., except for 
a section in the center, which 
left without guy ropes.

The eventful day arrived.

was

& Iviv,/. į The eventful day arrived. Aug.
Blondin made all his plans for , 14, 1859, and something like 500,- 

i 000 people lined the Niagara to 
■ watch.

From a small platform, Colcord 
took his place on Blondin’s back 
by stepping into stirrups that hung 
at Blondin’s sides and distributing 
his weight by placing his hands on

this hazardous undertaking, and 
when ready to proceed with his pu- 

, blicity he approached his partner, 
Harry Colcord, with the proposition 
that he share it by crossing on 
Blondin’s back. Colcord had to be 
coaxed, but at last yielded, and

Society Woman Vague on “Rape” Testi 
mony; NAACP Member Barred from Jury

Bv Ernest Moore
BRIDGEPORT, Conn.—White sen

sation-hunting newspapers got what 
they were looking for in the Spell 
case this week-in the halting, sob
bing, half-hysterical story of Mrs. 
John K. Strubing, Jr., white society 
woman who accused her former 
chauffeur* of “rape” but a larger

Virginia Youth Faces 
Legal Lynching

International Labor Defense 
describes the frame-up as a 
Scottsboro case,” this week

return, 
he was 
unpaid 
driving

grocery store. 
Mrs. Mickens 
being held in 
balance of a 
an automobile

and more ominous question passed 
unnoticed: The exclusion of a Negro 
juror on the ground that he 
at one time been a member of 
National Association for the 
vancement of Colored People. •

Mrs. Strubing at last appeared in 
open court in an attempt to substan
tiate the charge she made against 
31-year-old Joseph Spell, and upon 
which Spell has been held in jail 
since Doc. 11. The story she told 
here was sharply at variance in 
many important particulars from 
the accounts which were attributed 
to her six weeks ago.

Specifically, she testified on her 
first day in the witness stand that 
she “could not be sure” whether 
Spell “pushed her” into the Kensico 
Reservoir on the nforning of Dec. 
11, after she had allegedly been 
raped by him the night before, or 
whether she 
and entered 
tarily.

Even more 
once centering around a small, red
handled penknife. At the time of 
Spell’s arrest, it was reported that 
Spell had threatened her with 
knife and that because of the 
inspired by this “weapon” she 
submitted to the alleged rape.

Under questioning by State’s at
torney Lorin W. Willis, and not> by 
the defense counsel, Mjfs. Strubing 
could only recall that the knife 
entered the story on three occasions: 
once when Spell “cut a piece of 
string” to “tie my wrists and ank
les,” a second time when he "agreed 
to cut the strings off my ankles” 
and finally when she said Spell re
moved the binding from her wrists.

Mrs. Strubing testified that on 
two or more occasions Spell left 
her “to go upstairs.”

“Did you cry out?” Willis asked 
her.

"No,” she said.
There was a telephone in her 

bedroom where the “rape” allegedly 
occured. She testified that she made 
no attempt to use it while Spell 
was out of the room. She also 
testified that she had gone down
stairs to the living room after 
alleged attack. Spell had gone 
stairs, she said, “I suppose to 
wife.” Shę admitted that again 
made no attempt to telephone 
help, nor did she attempt to leave 
the house while Spell was up
stairs.

It was later, she testified, that 
Spell allegedly tied her up and took 
her out in the car. He brought her 
back to the house, “raped” her 
again, she claimed, and then took 
her out in the car a second time.

The jury is composed of six white 
men and six white women. 
The only two Negroes on the jury

had 
the 
Ad-

walked from the car 
the reservoir vol un

important was evid

the 
fear 
had

NEW YORK, N. Y.—Joe Mickens, 
a 15-year-old lad of Waynesboro, 
Va.» will go to the electric chair 
on Feb. 21 and another “Rape’’ 
frame-up will be written into the 
record in blood—unless loud pro
tests back up the legal steps now 
being taken to appeal the case in 
the Virginia State Supreme Court. 

• The 
which 
“new
made public its details. They are 
not original.

Last November, Joe Mickens’ mo
ther sent him to the 
He did not 
learned that 
jail for the 
$14 fine for
without a license. She managed to 
raise the required amount, but when 
she went to the police station she 
was informed that Joe had been 
removed to Roanoke for "safe
keeping”—he had confessed “to a 
crime which might' bring on a race 
riot.”

Joe’s story is this: He was held 
(n jail and questioned by ten white 
detectives. They offered him Ijquor, 
which he refused. Then they offered 
him a drink which they said was 
root beer. After.drinking.it, he be
came dizzy. He remembered that 
they then put a rope around his

• neck and drew it tight. It would 
get tighter, they told him, unless he 
did as he was told by Police Chief 
Webb of Staunton. He remembers 
that he was then put in an auto
mobile and that he signed a paper 
given him by a white man known to 
him as “Lawyer Franklin.”

The paper he signed was the “con
fession.” A death verdict was re
turned against him, exactly four 
hours after the start of his trial.

The white woman whom he was 
accused of attacking declared on 
the witness stand that she was “not 
sure,” when asked to indentify the 
youth as her assailant. Before she 
left the stand she was not sure even 
that she had been attacked at all.

On the night of Nov. 24, when 
the attack is supposed to have oc
cured, between 10:45 and 11, Joe panel from which the jury was 
Mickens had gone to the movies 
with a friend 
who was not 
at the trial.

Leaving the
m., Joe met his cousin, talked to 
him briefly, went straight home and 
to bed. He was asleep when his 
sister came home a little after 11.

On Feb. 21, the State of Virginia 
will pull a switch that will burn 
the life out of young Joe Mickens— 
unless an aroused public opinion 
halts this legal lynching.

named Robertson- 
permitted to testify

theater at 10:30 p.

shoulders. Blondin in
daring confederate as

sure and lot yourself

his partner’s 
structed his 
follows:—

“Harry, be 
rest all the time -like a dead weight
on my back. If I should sway -.or 
stumble, on no account try to bal
ance yourself.”
The “Journey” Starts

Thus burdened, Blondin grasped 
his 60 lb. balancing-pole, stepped on 
the rope, balanced himself, and then 
slowly started on his perilous jour
ney.

Colcord described the adventure in 
a letter to a friend:—

“The most serious risk and or
deal seemed to be getting on and 
off his back. Just think of the situ
ation—getting down off a man’s 
back, feeling with your foot for a 
taut, vibrating rope, then standing 
on the same, while it swung to and 
fro, some hundreds of feet in the 
air, and holding on to a man in 
front of you clad in slippery tights, 
when the least false move or loss 
of presence of mind of either might 
plunge you both into eternity, and 
then climbing again upon his back 
—and this had to be repeated seven 
times.”

If the huge throng expected to 
be thrilled, they were not disap
pointed. For a distance of 40 feet 
in the center of this rope bridge, no 

lines had been attached; the 
swayed considerably at this 
and Blondin found himself 
pressed to maintain his bal- 

For the first ten feet (of

depended,

day. Col-
a dead

guy 
rope 
point 
hard 
ance.
the center stretch) his balancing 
pole was manipulated up and down 
rapidly, and his actions conveyed 
to Colcord the sickening realization 
that the taut, vibrating little man, 
on whose skill their lives 
had lost his balance.

But discipline won the 
cord remained passive,
weight on Blondin’s shoulders, nei
ther helping nor hindering his at
tempts to regain his equilibrium. 
Blondin ran along the rope for the 
30 feet to the next'guy line, trust
ing the impetus from the running to 
avoid disaster until he could re
gain his balance at the next guy 
line. Stepping on the line it broke, 
and the opposite line gave the single 
strand bridge a sudden sideways 
jerk. With superhuman skill and 
cool presence of mind, . Blondin re
covered sufficiently to run to the 
next pair of guy lines 20 feet fur
ther. Hero 
off quick,” 
to Colcord.

Colcord’s 
istle to his 
ition:

“He was 
every muscle was tense and rigid; 
large beads of perspiration trickled 
over him.' It was then that I most 
admired his wonderful grit and 
coolnes. Neither by voice nor sign 
did he manifest his knowledge of 
the fact that a dastardly attempt 
had been made to kill us. by some 
murderous gambler, or gamblers, 
who adopted this method of trying 
to save their miserable stakes.”

Obviously, the successful termi
nation of this undertaking became 
news all over the world, and the 
two men became the popular heroes 
of the day. Colcord received as much 
adulation as Blondin. In my esti
mation, Colcord displayed more 
nerve than his partner, if such was 
possible. Blondin at least had his 
physical efforts to subdue his 
thoughts, while Colcord had to sit 
on the other’s shoulders, physically 
numb, with no physical activity to 
mitigate his contemplation of a 
drop into the foaming, swiftly mov
ing, turbulent waters hundreds of 
feet blow.

he was successful. “Get 
was his hoarse command

graphically written ep- 
friend describes the pos-

like a marble statue

Survey Reveals Rapidly 
Rising Living Costs

the 
up- 
his 
she 
for

drawn were challenged by the pro
secution. Robert A. Thompson, the 
second to be challenged and excused, 
had stated that he was a member 
of the NAACP, several years ago, 
whereupon on demand of the pro
secution, the court barred him.

Defense counsel protested on the 
ground that the NAACP has a large 
membership in New England, and 
that to bar Thompson would in ef
fect place an automatic bar on vir
tually all Negroes. Judge Carl 
Foster rejected the defense protest.

BIRMINGHAM, Ala. — Rapidly 
Climbing prices for work clothes, 
work shoes, blankets, and tools were 
revealed here this week by the 
Southern News Almanac in a survey 
comparing this winter’s mail order 
catalogues with those issued by the 
same order houses a year ago.

The catalogues for fall and win
ter of 1939-40 were checked 
the fall and winter issues for 
41. In every case the exact 
chandise was used in comparing the 
prices.

Work clothes and work shoes 
showed upward advance of up to 
14 per cent. Medium weight cham
bray work shirts which sold for 55 
cents last year are now priced at 
57 cents. Heavy weight shirts in
creased from 69 cents to 79 cents.

Eight-ounce denim overalls which 
sold for 89 cents a year ago have 
jumped to .97 cents. Three grades 
of work shoes were checked. Heavy 
shoes that sold for $2.75 have ad- 
vancesd to $2.98. TITOse that were 
$2.45 are now $2.79, while the $1.69 
grade leaped to $1.79.

The same general increases were 
noted for hammers, hand saws, nals 
and other tools.

Despite the sharp prices shown by 
the Almanac, consumers groups 
stated that the survey does not tell 
the whole story, inasmuch as the

with 
1940- 
mer-

WASHINGTON, D. C. — In a 
fighting 24-minute speech on the 
House floor, Rep. Vito Marcantonio, 
Harlem Labor! te, this week assailed 
the Roosevelt administration’s poli
cies of aid-to-Britain and arms ex
pansion as “Wall Street. Imperial
ism.”

Marcantonio declared that, the 
European war is “not a war of 
ideals” but a war “between British 
imperialism and Nazi imperialism.” 
He denied that. Britain was fight
ing for democracy and as pt-oof 
pointed out that Great Britain 
“keeps 300,000,000 people enslaved 
in India,” and “keeps millions of , 

people enslaved and subjected to bate it on that issue,” he declared.

Ilitlerism would 
not by supporting

the worst kind of 
Africa.”

lie declared that 
be overthrown
British imperialism but. “by build
ing and extending our own demo
cracy and by cooperating with peo
ple who are genuinely fighting for 
democracy.

Marcantonio Challenged, the ad
ministration to stop camouflaging 
Its policies under the cloak of “na
tional defense.” “If we want to go 
to war to save so-called British 
democracy and to extend Wall St. 
imperialism, say so and let us de-

Push Fight on Poll Tax and Crump 
Machine in Tennessee

which late last week killed 
the State Senate to abolish 
tax, the Southern Con-

for Human Welfare this

NASHVILLE, Tenn. — Defying 
the corrupt Boss Crump political 
machine 
a bill in 
the poll 
ference
week speeded a state-wide camp
aign to restore free suffrage in Ten
nessee.

In the face of demands for re
peal of the poll tax from the Ten
nessee CIO, the AFL, the Railroad 
Brotherhoods, the League of Women 
Voteiv, and numerous other organi
zations, the Crump-controlled legis
lature affected a coup by refusing 
to allow public hearings on the re
peal bill. Less than an hour was al
lowed for discussion of the bill, 
which was supported by every lead
ing newspaper in the state.

As the legislators voted on the 
poll tax repeal measure, 'strawbosses 
of the Crump piachine circulated 
about the room giving instructions 
to those members 
shaky. The vote 
against the bill.

Mocking Democracy
Speaking in support of his poll 

tax repeal measure Senator White 
declared: “The senate is supposed 
to represent the people of Tennessee 
fairly,’ honestly and loyally. And it 
has been estimated that between 80 
and 90 per cent of the people in 
this state want the poll tax re
pealed. So why don’t we do it? 
Then we would have a real majority 
rule and not a minority one as at 
the present time.

“We’re just kidding ourselves,” he

the meeting, 
editorial wri-

who appeared 
was 21 to 11

India Masses Fed-up 
With Gandhi’s Passive
Policy

DELHI, India. — The people of 
India are showing by an increasing 
wave of strikes and even clashes 
with the British police that they are 
becoming fed up with Gandhi’s “in
dividual civil disobedience” style of 
objecting to British imperialist do
mination ant the British attempt to 
force India to fight on behalf of her 
oppressors.

Several hundred active members 
of the Indian Congress Party have 
been arrested under the "Defense of 
India” regulations and imprisoned 
for sentences up to four years, while 
Gandhi’s tactics continue to bar po
pular protest actions. Under these 
conditions, the masses are increas
ingly becoming restless. Even Abdul 
Azad, protege of Gandhi, has de
clared for mass “disobedience” ra
ther than individual action.

He has openly 
his desire not to 
for the British

against political

In instituting his individual civil 
disobedience campaign, Gandhi did 
not permit the campaign to be 
pushed in the cities, but only in the 
villages where the political cons
ciousness of the masses is considėr- 
ably lower. In his message to the 
workers he called upftn them to 
refrain from strikes as a means of 
civil disobedience, 
declared that it is 
create difficulties 
rulers of India.

Gandhi’s edict
strikes is meeting increasing defi
ance. Recently, for example, 17,000 
workers participated in a political 
strike in Nagpur in protest against 
the arrest of Ruikhar, Chairman of 
the Nagpur Trade Union of Textile 
Workers. In addition, 10,000 coal 
miners are now on strike in the 
Nagpur district. General strikes have 
taken place in Bombay, Delhi and 
other cities. Skirmishes between the 
police and the participants of artti- 
war meetings have become more 
frequent in recent weeks.

United 
unem- 

war is

NEW YORK, (CNA)—The 
States may have 20,000,000 
ployed when the European 
over, Walter von Treskow, economist 
predicted this week in the current 
number of Barron’s Financial Week
ly.

CANBERRA, Australia.— (CNA) 
—The Australian Government this 
week outlawed the religious sect, 
Jehovah Witnesses, on the grounds 
that its opposition to war was hind
ering the war effort.

catalogues are already a few months 
old, and prices have been moving 
upward faster during this period.

continued, “if we think we have a 
true democracy when we put a tax 
on voting. And if we continue to 
trample the people like this wo 
will cause them to be blinded to de
mocracy and the decent, things in 
life.”

“Heaven help you,” he concluded, 
“when you get back home and run 
for office again after breaking a 
campaign promise on such a vital 
issue.”

Immediately after the Senate vote 
killing of the poll tax repeal bill, 
representatives of more than thirty 
civic and labor organizations met 
to map out plans to defeat at the 
polls every legislator who voted 
against restoring the suffrage to 
the people.

Guest speaker at 
Jennings Perry, white,
ter of the Nashville Tennessean, de
clared that it was now clear that 
opponents of the poll tax must get 
out into the counties and precincts 
and organize the people to pay the 
poll tax one more time in order 
to elect to office men who would 
kill the anti-democratic measure. 
“If this doesn’t work,” he concluded, 
“a second American revolution will 
be necessary to bring us freedom.”

Opening gun in the Southern Con
ference fight to repeal the poll tax 
and protect civil liberties in Ten
nessee was a letter sent to clergy
men throughout the State calling on 
them to preach on “The Poll Tax 
as a Moral Issue.” Labor, civic and 
women’s organizations are being 
urged to enlist in the campaign.

N.Y. Legislature Exends 
School Witch-Hunt 
Body

to reduce 
35 pupils, 
legislature 
bill alloc-

“subversive activities” 
school system. The ap- 
measure was rushed 

Senate despite vigorous

civic and fra-

new bill will 
inquiry body

NEW YORK, N. Y. — As New 
York City school teachers this week 
launched a broad drive 
the size of classes to 
the New York State 
steam-rollered through a
ating $45,000 to the Rapp-Coudert 
Investigating Committee for the un
covering of 
in the city’s 
propriation 
through the
protests from organized labor, teach
ers’ organizations, and 
ternal groups.

Indications that the 
transform the school
into a state-wide Dies Committee 
were seen in a resolution intro
duced by Senator William F. Con
don, Westchester Republican, which 
called for a committee to “investi
gate and make a study of the sub
ject of undemocratic and subversive 
activities and alien and foreign ideo
logies in the public services of the 
state and its various cities.”

“nearly half of 
city are taught 
than 35.” She 

schools two pu-

At hearings of the Board of Edu
cation, Dr. Bella V. Dodd, legisla
tive representative of the Teachers 
Union stated that 
the children of the 
in classes of more 
added that in some
pils are forced to share one seat.

The especially bad conditions in 
Harlem schools were vividly de
scribed by Mrs. Audley Warner, re
presenting the Parents Association 
of Public Shoo! 157, located in the 
heart of the Negro community. She 
declared that “Harlem has kids who 
go. to school in shifts, just like 
miners. Little six-year-old youngs
ters have to get up at six in the 
morning to get to school at eight 
because of the shift system. '

Meanwhile the Board of Higher 
Eudaction has threatened all teach
ers to “promptly obey” all requests 
of the Rapp-Coudert Committee or 
suffer “disciplinary action.” The 
teachers have maintained the activ
ities of the committee are “inimi
cal to democracy”' and are attacks 
upon the constitutional rights of 
teachers and students.

Sočiai Security Figures 
Spotlight Low Incomes
■WASHINGTON, D. C. — Statis

tics of the Social Security Board 
this week once again focused a na
tional spotlight on the glaring pro-

Here a cop goes into action at a Detroit picket line. Evidently some su
perior of his thinks working on strikers is pretty important.

The Kid's Secret
By CHARLIE JUSKAUSKAS, Jr.

The Kid blocked a terrific hooking 
jab with his glove. Rolling with a 
looping left, he stabbed a right that 
was short of the champ’s, jaw. The 
young boxer gave ground as the 
snarling heavyweight heeled with 
his left and crossed with a jarring 
right. Before the Kid could counter, 
another crushing left smashed into 
his mouth; and the blackout came 
as the champ exploded one of his 
knee-to-jaw haymakers. The Kid col
lapsed to the canvas.

With a roaring bellow, the champ 
ripped off his headgear and spat 
into the rosin, “Hah, they don’t 
make dose sparrin’ mates like dey 
usta!” He pulled off his gloves with 
his teeth and flung them in his 
manager’s face, shouting, “Sully, 
fire dat punk when he comes to. 
He’s lousy!”

When the Kid woke up, he was 
lying in bed. Through the cloudy 
mist that fogged his brain, the 
twenty-year old fighter heard a 
voice. “Take it easy, Kid, yer jaw’s 
busted.” Then
throbbing pain in his check. Kid 
Bradford tried to open his mouth 
but a searing pain quickly changed 
his intended action. He opened his 
eyes and saw old Chuck, his man
ager, standing beside him. The 
youthful heavyweight smiled wanly 
and weakly.

Chuck’s voice sounded tired. “We 
are out of a job, Kid. That dirty 
tramp Tripoli and his lousy manager 
fired us. I hope that Sockold guy 
kills him in the garden next week. 
Uh- huh, I know that jaw 
hurts, but it’ll be okay soon. 
I told yuh he was a son-of-a-gun, 
but would you listen? No! You had 
some silly notion about being able 
to lick him. Gawd, it’s a wonder 
he didn’t murder yuh. That guy’s 
a killer. Sparmates is just his 
meat!”

Then the Kid remembered. They 
had seen the ad in the Clarion 
about the champ needing sparring 
partners—some fools to act as fist-

he felt the dull

fodder to keep “Killer” Tripoli in 
condition to meet Bučky Sockold 
In the big title bout coming off at 
the end of next week. The Kid 
knew the tales that rotated around 
town about the hellish beatings 
Tripoli’s sparring partners took, but 
Chuck and he had to eat. It’s 
hard enough for an unknown young 
fighter to get bouts that would 
net enough even to cover getting 
food and bandages. Also—ever since 
the Kid saw the news-reel pictures 
of the Tripoli-Stretch Craig bout— 
he had a feeling that he could lick 
the “Killer” if he ever got over 
the awe of being in the same ring 
with the champ. Even now, with 
battered face and broken jaw, he 
still clung to that foolish, hopeless 
opinion.

That evening, the local newspaper 
boys were tossing a large beer 
party and dance in the little town 
near the champ’s training camp. 
The whole gang turned out. Seated 
at the head of the table was the 
champ himself, as vile and bawdy 
as ever.

“Hah1, they say dat Sockold guy’

Baltimore News
Ho hum! This is the sleepy, hos

pitable town of Baltimore, leisurely 
kicking open the doors of the New 
Year. Slow, but sure!

The Baltimore LeaDerS had their 
monthly meeting and the delayed 
elections were held. I’ll just name 
the honored ones and let the names 
speak for themselves. Alfred Eke- 
wise, pres., Mildred Deltuva, vice- 
pres., Virginia Ekewise, sec., Ruth 
Paserskis, treas. and Ida Balses, fin. 
sec. Gee, what is the thorn doing 
there among all those roses?

Quite a turnover was had, 
you can see. 
and everyone 
luck.

Golly, even 
isn’t fully awake. We nearly forgot 
—Mr. Mack was elected as our new 
sponsor. At home his family is 
growing, but now he has adopted 
quite a large full-grown family for 
himself.

Oh, my (yawn, yawn). Down here, 
we seem to have plans galore for 
the coming year, but I am afraid 
to write about them for fear they 
just won’t work out. I promise, 
though, every plan carried through 
will get a big write-up.

, as 
Here’s wishing each 
of them plenty of

your correspondent

Notice, All Members!
The meeting date of the club 

has been changed to the FIRST 
Monday of each month, instead of 
the second. This has been done in 
order to enable the adult committee 
to be on hand whenever aid is 
needed. Open your eyes and take 
notice—every first Monday in Mthe 
month.

Here’s hoping we all aren’t like 
the proverbial groundhog down here.

Your,
Md. Corresp.

blem of the nation’s maldistributed 
income. The figures, based on the 
31,000,389 workers covered in 1938 
by the Old Age Insurance* program, 
showed that quarter of these people 
had an annual income of less than 
$200, Well over one-half received 
less than $800 during the year, and 
80% received less than $1,400 during 
the year.

“Hah', they say dat Sockold guy’^, 
pretty good; well, I’ll cut him up 

foist and secont, den 
He’s lousy!” 
the champ’s 
a shadowed 

His jaw was

a bit in de 
moider him in da thoid.

The Kid listened to 
boast from a table in 
corner of the hall, 
taped, serving as mute evidence of 
the terrific punching power of 
champ.

Aftpr the party broke up, the 
Kidf sullenly walked along the 
lighted street back toward 
quarters, where Chuck was packing. 
He morosely kicked a tin can; it 
clanged along the walk and bounced 
at the feet of a party of men coming 
from the opposite direction. As he 
passed, someone shoved him roughly, 
tripping into the gutter. The Kid 
picked himself up, trembling with 
rage. Unmindful of his injured jaw, 
he rushed at the figure that loomed 
in the darkness, roaring lustily at 
him. He let loose a hard right at 
the point of the jaw. The man 
crashed heavily through a wooden 
garden-fence and sprawled uncon
scious on the walk. Suddenly a 
police whistle screamed; everybody 
scattered. The Kid ducked down 
a side street and ran breathlessly 
back to training quarters.

Early next morning, the Kid sat 
irr bed nursing two bruised knuckles. 
Chuck, devouring all the fight gos
sip, languished at the 'table over a 
cup of coffee that had gotten cold.

Suddenly, he tossed back his head 
and began to laugh lustily. “Ain’t 
this guy Tip Dolan got a head for 
imagination? Lissen to this stuff in 
his column, Kid: ‘Rumor around 
Punch-drunk Lane has it that after 
the big blow-out for ‘Killer’ Tripoli 
up at Fishers Streams last night, 
the big boy was in a street brawl 
on the way back to camp and .was 
knocked out colder than a stiff 
mackeral by an unknown stranger.’ 

“Ha, ha, gosh, Kid, ain’t that 
a joke? ha, ha!”

the

ill- 
the

Robeson on Spain 
Rescue Ship Broadcast

NEW YORK, N. Y.—The entire ‘ 
Mutual 
work of 159 stations will be hooked 
into the American Rescue Ship Mis
sion variety show originating from 
the WOR studios here some time in 
February.

A dramatization of the plight of 
150,000 Spanish Republican refugees 
and the story of the Rescue Mis
sion’s efforts to save them from 
the concentration camps of Southern 
France and threatened annihilation 
at the hands of Franco firing squads 
if they are forced back to Spain, 
will be presented in a half hour 
program, with musical interludes, 
by a brilliant array of talent headed 
by Paul Robeson, who is one of the 
sponsors of the humanitarian, non
political undertaking. Helen Keller 
is Honorary Chairman of the Am
erican Rescue Ship Mission.

Among the white stars who will 
headline the Mutual show with Mr. 
Robeson is Tamara, lovely singer 
of the stage, screen and radio.

A new song by Earl Robinson, 
author of the famous “Ballad for 
Americans,” has been especially 
written for th:4 piograin and will 
be sung by Mr. Robeson, who also 
introduced “Ballad for Americans.’’

Broadcasting System net-

After.drinking.it
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Imigracijos Padėtis 
Dabar

Vizų Išdavimas Politiniams pasiekė Ispanijos rubežių, 
kiti Šveicariją ir net Švedi
ją

Tarp šitų pabėgėlių buvo 
labai daug žymių vyrų ir 
moterų, jie daug nuveikė 
dėl pasaulio gerbūvio. Jie 
buvo aukšto mokslo ir pui
kiausiai išlavinti asmenys— 
narsus vyrai ir moterys, ku
rių vienintelis prasikaltimas 
buvo jų įsitikinimas .ir ne- 
atidavimas tų įsitikinimų. 
Visas pasaulis kreipė atydą 
į šių intelektuališkų žmo
nių padėtį. Ir net čia Ame
rikoj organizuotos grupės 
žmonių ant savęs ėmė mie- 
laširdystės darbą, kad tik 
šitos puikios spėkos nežūtų.

Daug vardų buvo visiems 
žinomi dėl tų asmenų nuvei- 
kimų literatūros, muzikos ir 
dailės dirvose. Bet ir buvo 
daug kitų, visai niekam ne
žinomų žmonių, kurie ir ta
me pačiame laive plaukė. 
Jie irgi žiūrėjo į Amerikos 
gyvenimo kelią. Tiems ir 
ranka ištiesta, komitetai 
tapo organizuoti šioje šaly- '

Pabėgėliams
Sekantis pranešimas, Val

stybės Departmento išduo
tas laikraščiams, gruodžio 
18 d., liečia dabartinį nusi- 
staiymą kaslink vizų išda
vimo.

“Politiniai Pabėgėliai” .
Pabėgėlių problema riša- 

si su vizų klausimu.
Norintieji atvykti į Jung. 

Valstijas, sulig imigracijos 
įstatymo, privalo pirmiau 
gauti vizą nuo Jungt. Vals
tijų konsulo užsienyje.

Asmenys pastoviam apsi
gyvenimui privalo, sulig ši
to įstatymo, gauti imigran
to vizą (Immigrant Visa); 
laikinam apsistojimui priva
lo išgauti svečio vizą (visi
tor’s visa), kurie nori per 
šalį pervažiuoti kelionėj į 
kitą šalį, privalo išgauti 
“transit visa.” Vizų išdavi
mą tvarko Valstybės De-J 
partmentas.

Asmenys su svečių vizo- - 
mis, sulig įstatymo, pavė
linti pasilikti čion tik laiki
nai. Asmenys su pervažia
vimo vizomis, gali pasilikti 
tik 60 dienų. Jeigu laikas 
nepailgintas, asmuo privalo 
išvažiuoti iš šalies, kitaip 
bus išdeportuotas. Pratęsi
mą privilegijų, susekimą to
kių asmenų ir jų išdeporta- 
yimą tvarko Teisingumo 
Departmentas.

Francijos padėtis labai 
apsunkino pabėgėlių klau
simą. Prieš tos šalies puoli
mą visokį žmonės iš viso
kių šalių vyko į Franci ją 
jieškodami ramybės nuo vi
sokių persekiojimų totalita- 
riškose šalyse. Ir prie tų 
prisidėjo milijonai asmenų, 
kurie pabėgo iš Holandijos 
ir Belgijos. Net daug pačių 
francūzų tapo pabėgėliai— 
tie visi biedni žmonės bėgo 
nuo vokiškos armijos už
puolimų ir Gestapo perse
kiojimų. Daug iš jų buvo __ o_____ , ____ _____
persekiojami tik už jų po-|čionais apsigyventi. Toks 
litiškas ir tikėjimiškas nuo- asmuo niekad negali reika- 
mones, ir jie visi pageidavo Jauti pagalbos būdamas šio- 
atvykti į Jungt. Valstijas, je šalyje.

Aišku, jog nebuvo galimai Todėl gi komitetai, prašy- 
juos visus priimti. Šios ša- darni vizų nekuriems asme- 
lies įstatymai nustato, kiek nims,’ turėjo duot užtikrini- 
imigrantų gali atvažiuoti, mų Valstybės Departmen- 
Kaip žinome, jau prieš ši-jtui, jog jie dės visas paš
tuos įvykius nebuvo galima tangas sutvarkyti išvažiavi- 
gauti vizų nekuriose šalyse, mą tokių asmenų,, jeigu įlei- 
Bet tas nesulaikė prašymus sti, ir, jog nereikalaus jo- 
ir tik prisidėjo prie betvar- kios pagalbos jiems čion bū- 
kės. ' nant. ,

Amerikos konsulatai■ Pervažiavimo vizos pave- 
Francijos pietuose — Bor- liną pabuvimą Juiigt. Vals- 
deaux, Marseille ir Nice — tijose keliaujant į kitą šalį 
negalėjo nei apsiveikti su arba belaukiant sutvarky- 
vizų prašytojais. Daugiau 
darbininkų nusamdyta kon
sulatuose, bet su augančiu 
skaičium prašytojų jų darbas 
tapo vis sunkesnis kasdien. 
Konsulatų skyriai buvo ati
daryti net prie Ispanijos ru- 
bežiaus, bet neužilgo Ispa
nija uždarė savo rubežius. 
Portugalija, matydama, jog 
neturės užtektinai maisto 
pabėgėliams ir dėl visokių 
netinkamų aplinkybių, irgi 
uždarė savo rubežius.

Keliavimas tapo disor- 
ganizuotas ir susinešimai 
pertraukti. Baimė, badas, 
skurdas ir persigrūdimas 
visur viešpatavo.

Iš Ispanijos ir Francijos 
Mediterranean uostų daug 
bįędnų žmonių pasiekė Pie
tinę Afriką ir tenais apsun
kina mūsų konsulatus. Ca- 
sablanka, Afrikoj ir Lisbo- 
nas, Portugalijoj, tapo’ pa
bėgėlių centrai, bet tūkstan
čiai Francijos -pabėgėlių
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jo iš anksto duoti tokius už
tikrinimus. Tie užtikrinimai 
buvo tinkami su kiekvienu 
prašymu ir vardas ir reika
lingos informacijos buvo te
legrafuotos konsulams už
sienyje.

Įvairūs komitetai reko
mendavo 2,000 vardų. Kiek
vienas vardas pilnai peržiū
rėtas, išegzaminuotas ir iš 
tų vardų tik dvylika asme
nų buvo nepageidaujami.

Kitiems vizos autorizuo
tos. Apie 1,000 vizų išduo
ta užsienyje. Kitus sunku 
dabar surasti, kai kurie 
slaptai gyvena, ar po kito
mis pavardėmis savo apsau
gai, kitus konsulatai visai 
negali susekti, kiti persikėlė 
į kitas vietas.

Konsulas, sulig įstatymo, 
pasišaukia aplikantus ir nu
sprendžia apie jų tinkamu
mą gauti vizą, ir konsulas 
turi apsvarstyti ar ypatingo 
asmens įleidimas į Jungt. 
Valstijas yra geriausiems 
Jungt. Valstijų interesams.

Valstybės Departmentas 
reikalauja patikrinimų apie 
intencijas šitų asmenų. Jis 
nori žinoti ar šitie asme
nys gali apleisti šitą šalį dėl 
kitos naujos vietos, nes jei
gu jie negali taip daryti, jie

Kaip Įbauginti Lietuvos Ponai

tikriausiai; 
ir atsakymą gavom: 
klausėm kablegrama į 
ABOARD”.
kur mūsų svečiai apsi-

cukerkų 
ten

palo- 
nosis

* 
vado” žen-

giminės visai kitaip sako, kad 
tiktai iš bagočių ir kunigų atė
mė, o biedni gavo. Biedni 
daug laimėjo, o bagočiai ir 
kunigai viską pralaimėjo. 
Taigi, kunigai turėtų pasakyti 
teisybę, kad tiktai iš bagočių 
ir kunigų atėmė, o biedniems 
davė. O dabartės- jie sako, 
kad iš visų . lygiai atėmė, ar 
bagotas ar biednas.

Daugiau aš tų melagių ne
klausysiu. Tegul jie sau svei
ki meluoja.

Paklydęs..

Anglai Sako: Lindberghas
—Vokiečių Agentas

London. — Anglų politi
kai ir Jaikraščiai vadina 
Lindberghą nazių agentu. 
Pasipiktinę, kad jis kon- 
gresmanų komisijoj Wash
ingtone kalbėjo prieš Ame
rikos pagalbą Anglijai.

je teikti pagalbą tiems, kad Pastoviais.. gyvcrlt°- 
jie netaptų užmiršėliais tik 
mirties laukdami.

Prie šitų komitetų prisi
dėjo garsūs amerikiečiai, ir 
tie Valstybės Departmen- 
tui rekomendavo vardus 
menų, kuriems būtinai 
zos buvo reikalingos.

Bet ne tie žmonės, 
kas kitas, bet įstatymai 
stato, kiek imigrantų gali 
atvykti čionais ir jog įsta
tymas draudžia įleidimą dėl 
nekuriu paduotų priežasčių. 
Ir įstatymas nustato stan- 
dardus kaslink išdavimo 
svečių ir pervažiavimo vi
zų.

Svečių viza išduota asme
niui, kuris gali atgal sugrįž
ti šalį, iš kur paėjo, arba 
kuris gali išvažiuoti į trečią 
šalį, jeigu taip ketina dary
ti—kitaip būtų skaitomas 
imigrantas, kuris ketina

atvažiuoti su imigranto vi
za, jie skaitomi imigrantais.

as- 
vi-

nei
nu-

mo į kitą šalį. Ir komitetai 
prašydami tokių vizų ture-

pabėgėlius nėr galimas 
daiktas.

Common Council
American Unity.

For

VOKIEČIU VYRIAUSYBE
GIRIA LINDBERGHĄ

Berlin. — Atstovas vokie
čių užsieninės ministerijos 
sakė korespondentams, kad 
lakūnas pulkininkas C. A. 
Lindbergh “drąsiai, vyriš
kai” pasielgė.— Lindbergh 
nurodinėjo kongreso komi
sijai Washingtone, kad Am
erikos parama Anglijai tik
tai ilgina karą; kad karas 
vis tiek, turbūt, baigsis be 
pergalės vienai ar antrai 
pusei, ir kad klysta tie, ku
rie pasakoja, būk Anglijos 
laimėjimas reikalingas 
čios Amerikos apsaugai.

pa-

Anglų Pranešimas:
London. — Anglų orlai

viai bombomis padegė lėk
tuvų stovyklas Catanijoj, 
Augustoj, Syracuse ir Co- 
mise, Sicilijoj, Italijos saloj. 
Tose stovyklose tupėję 400 
Vokietijos bombinių orlai
vių.

v Italų Pranešimas:
Roma. — Anglų orlaiviai 

atakavo Cataniją ir dar 
vieną vietą Sicilijoj, bet jo
kių nuostolių nepadarė.

Per savaitę mūsų ponų tele
fonai buvo labai “bizy”; per 
juos plaukė nuo vieno pono 
lūpų tiesiog į kito ausį seka
mi žodžiai:

—Alio ! alio !. . . Tai ponas, 
ar tikrai atvažiuoja gi mūsų 
“tautos vado” žentas su žmo
nele ?!

—Tikriausiai, 
laivą 
vakar 
“YES,

—O
stos, ponas ?. . .

—Nugi mes parinkome ten 
jaukią vietelę pas ponus M. . .

—Bet ponas ar jiems ten 
nebus perprasta?. . . .

—Na, ant greitųjų... Vė
liau pažiūrėsim...

Viskas jau sutarta, suruoš
ta; kambariai iš kalno nutar
ta ; pasitikimui komitetas iš
rinkta. Apie penkios vakarie
nės svečiams jau iš kalno su
planuota. O ponai V. ir E. net 
susiginčijo už pirmenybę, ku
rie pirmiau gaus progą sve
čius pas save parsikviesti. . .

Dar smarkiau telefonai zir
zė, sklepukuose ponų mitingai 
iki vėlai užsitęsdavo, kada jau 
žodžiai iš ponų lūpų plaukė:

“Jau mūsų laukiami svečiai 
New Yorke...”

Neapsakomai malonus buvo 
susitikimas! Juk tai tas pats 
luomas, tos pačios idėjos; bal
tos, švelnios rankos; brangus 
apsirėdymas, frakai, lazdelės; 
ant krūtinių kabanti Gedemi- 
no Ordenai... Šie ir kiti da
lykėliai jungia mūsų ponų šir
dis, jausmus į vieną neperker
tamą ryšį. Susitikus ponams, 
rieda ašaros iš akių. Ncbesu- 
sigriebia ponai išreikšti vieni 
kitiems savo džiaugsmo ir sy
kiu liūdesio. 1

Tykus ir vėsus vakaras 
buvo... O iš Grand Paradise 
svetainės išvirto tris stambios 
figūros. Viena storoka, neauk
šta figūra kaž kokiu žemaitiš
ku ar lenkiško akcentu sve
čiui kalbėjo:

—Jūs ekcelenc gi ir malo- 
nyb gi, aš kvieč gi užeit pas 
man gi į man saldainių paloc 
gi. . . Gal sutiksit pons gi ? 
Ah ? ? . . .

O kita, aukšta figūra, po
etiškai patvirtino:

—Taip, taip, ponas genero
le! Ten yra rami ir jauki vie
tele mūsų slapčiausiem ir di- 
džiausiem darbam ir veiki
mam aptarti! Sutiksite svety !

O kai pradėjo į tuos pa- 
locius maršuot, tai girdėjosi 
iš tų trijų ypatų ve kokie žo
džiai :

“Mušt rupūžes!. . . vyt lau
kan iš visur!. . . New Yorkas, 
tai čia jiems ne Kaunas!. . .”

Ypatingai iš aukštos figūros 
girdėjosi poetiški žodžiai:

“..Jeigu man šiandien čia 
kas atvestų Staliną,—aš jį su
ėsčiau, kaip karštą keiką!..” 
O trumpesnė ir storesnė figū
ra, gremėzdišku ir storu bal
su poetui pritarė:

“Aš irgi sak, duot tim galvi- 
jim!. . . Kažin Juoz, ar nebūt 
nauding apskunds juos, gi 
mūs šalies valdž?. . . Tu, kaip

redakt, daugiau žin apie tą 
viską. Ah?”

—Galima, galima, ir taip 
padarysim !. . . ”—tvirtino po
nas.

Kokie strateginiai planai 
padaryta mūsų “didvyrių” 
kalbamuose
ciuose”—Kugeliui 
įkišt nepavyko. . .

* *
Svečias, “tautos

tas, apnakvydintas pos uolius 
“tautiškos dirvos” veikėjus. 
Jis paguldytas gana anksti at
skiram kambaryj, kaip jau 
jam Kaune priprasta. O šeimi
ninkė su šeimininku virtuvėj 
patykučiais kalbasi. . .

Bet, štai žiūri šeimininkas, 
kad per sieną lipa dvi blakės! 
Ir staiga surinka savo žmo
nai :

—Būtinai mes turime išnai
kinti parazitus!...

Ir tuo momentu iš miegamo 
kambario pasigirdo balsas:

—Policija!... Vidaus sau
gumo organai!. . . Budėti!. . .

Persigando šeimininkai, nes 
manė, kad svečias klejoja!

Vėliau paaiškėjo, kad svečio 
buvo užmigta, o kada jis už
girdo : “Būtinai mes turime iš
naikinti parazitus!...”, tai 
svečias sapnavęs, kad esąs 
Kaune ir kaži kas rėkiąs, kad 
naikinkim Lietuvos vyriausy
bės parazitus. . .

Kitą vakarą vėl anksti mū
sų mylimąjį svečią paguldo ir 
patys šeimininkai vėl patykiai 
šnekučiuojasi:

—Kaži, kad mes šį svečio 
čemodaną užkeltume ant šė
pos, nes čia mums ant flioro 
nepatogu, kliūva.—šeiminin
kas aiškina savo žmonai.

—Nestipri šėpa, gali nuvir
sti,—atsikalbinėja ji.

—Na gi tik pabandykim. . .
Moteris matė, kad šėpa, ne

stipri, ir gali nuvirsti su stik
lais ir su viskuo; tad nepaken- 
tus vyro zurzėjimo,. staiga su
rinka :

—Gana! Mos nuversime vis
ką nuo pat pamatų !. . .

O iš miegamo kambario pa
sigirsta įsakantis balsas:

—Pirmam Gusarų Pulkui! 
B-u-d-ė-t-i!. . . Tankąi ir or
laiviai tur būt paruošti!. . .

Šeimininkai vėl nepaprastai 
nusigąsta. . .

—Kas yra ponuli, kodėl jūs 
ekcelencija nemiegat?—klau
sinėjo šeimininkė ir šeiminin
kas.

—Vaje, vaje, kaip čia bu
vo ? Ar aš gal rėkiau ?—Tei
ravosi svečias, šluostydamas 
prakaitą.

—Taip, 
mininkė 
tvirtino.

—Labai
žmonės!—Svečias atsikvošėjęs 
tęsė.—Mat, sapnavau, kad 
randuosi Kaune. . O čia pasi
girdo balsas: “Nuversim viską 
iš pamatų !. . . ”

—Pamaniau, kad kas nori 
nuversti vyriausybę...

Labai gaila ponų !. . .
Kugelis.

S t r u ga, Jugoslavija. — 
Pranešama iš Albanijos pa
sienio, kad italų vyriausybė 
jau liepė išsikraustyt neka- 
riškiams gyventojams iš 
Valonos, Albanijos miesto 
su svarbia italų prieplauka.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS ! 

50 Court Street
|| Brooklyn, N. Y. <
Il Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
b Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

i.

rėkei, ponuli,—šei- 
apgailėdama jam

atsiprašau gerieji

Waterbury, Conn.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant vi
sokių kapinių; parsamdo auto
mobilius ir karietas veselijom, 

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE. 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone: EVergreen 8-9770

: DR. J. J. KAŠK1AUČIUS :|
Telefonas: Humboldt 2-7964

|į 530 SUMMER AVE. !|
11 Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J. Il
b •

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

EVergreen 4-0072 SLocum 6-1422

DR. ISAAC COHN
AUSŲ, NOSIES, IR GERKLĖS 

SPECIALISTAS
GYDO IR DARO OPERACIJAS

286 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Valandos nuo 11 iki 1 dienom 
Nuo 5 iki 7 vakarais 
Sekmadieniais nuo 11 iki 1

265 NEW YORK AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

Valandos nuo 9 iki 11 rytais 
Ir sulyg susitarimo.

“LAISVES” BAZARAS1941
Bus Penktadienį, šeštadienį ir Sekmadienį

Vasario 14, 15 ir 16 Feb.
Prašome iš anksto pasirūpinti Bazarui dovanomis.
Laikrodininkas V. Kazlauskas pirmas davė bazarui 

dovaną—gražy laikrodį.
• •

BUS CENTRAL PALACE
18 MANHATTAN AVE. BROOKLYN, N. Y,

Anglijos kariuomenes inžinierių korpuso nariai pratinasi tiesti ‘'pontoniniųs” 
tiltus per vandenį. Tai daromą, mat, tam, kad Anglijos kariuomene būtų 

pasipuošusi įsikelt į Europos kontinentą ir kariauti prieš vokiečius.

Laiškas iš Lietuvos
Vienas geras parapijonąs 

gavo, laišką iš Lietuvos nuo 
savo giminių. Laiške sako, 
kad Lietuvoj vieni džiaugiasi, 
kiti verkia. Biedni džiaugiasi 
gavę laisvę, o bagočiai ir ku
nigai bėdavoja ir verkia. Bet 
mes biednuornenę jų visai ne 
paisome, kaip jie mūsų pirma 
prie Smetonos nepaisė. Tegul 
pasimokina, kaip reikia duo
ną užsidirbti. Jeigu mes tu
rėjome užsidirbti ir jiems už
dirbti, tai dabar tegul jie pa
tys užsidirba, o mes biednuo- 
menė kaip užsidirbome, ir da
bartės užsidirbsime. Bet ne
reikės tiems parazitams už
dirbti. Taigi, mums daug len
gviau bus, kada parazitų mai
tinti nereikės.

Tasai žmogelis sako : Aš 
negaliu suprasti, kodėl kuni
gai taip begėdiškai meluoja. 
Visada rėkė, kad Lietuvoj bol
ševikai viską atėmė, o mano

SVARBIOS KNYGOS
TUOJAUS ĮSIGYKITE ŠIAS KNYGAS: 
Pasaulinės Parodos ir New Yorko Miesto

PAVEIKSLŲ ALBUMAS 
žurnalinio formato knyga, 56 puslapių, trijų spalvų 
spaudos viršeliai, augštos rūšies popieros, daug moks

linio tūrinio ir informacijinių raštų. Kaina 25c.

Dingus Rožytė
Parašė Pranulis

Tikrai jaudinančios poezijos knygelė. Išleido 
dienraštis “Laisvė”; Kaina 15 centų.

Ko Nori Kun. Coughlinas?
- Parašė R. Mizara

Dažnai girdime tą kunigą fašistiniai rėkaujant per 
radio. Ko jis nori ir kas jis yra išaiškina ši knygutė.

Puslapių 32. Kaina 5 centai.

Saugokitės Vėžio
Parašė Dr. J. J. Kaškiaučlus

Vėžys išsmaugia daugiau žmonių negu kitos ligos. Vėžys 
yra žinomas kaipo nepagydoma liga. Bile žmogus neži
nodamas .kaip apsisaugoti gali gauti vėžį. Daktaras 

Kaškiaučius pataria, kaip apsisaugoti nuo vėžio.
Knygelė 42 K centų.

Su reikalavimais kreipkitės:

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



S. Boston, Mass

“koncertą”.

ap-

rei-

i

Paterson, N. J

LAISVES* BAZARAS
Bus Penktadienį, šeštadienį ir Sekmadienį

Vasario 14r 15 ir 16 February
Prašome Nesivėlinti su Pridavimu Bavarui Dovanų

CENTRAL PALACE
BROOKLYN, N. Y.18 MANHATTAN AVĖ

$3.00 
35c 
25c 
15c

25c 
60c 

$1.50

Bostoniečiai’tam tikslui ren
gia šaunų koncertą, Munici
pal svetainėje, kovo 2 dieną. 
Kaip girdėt, komitetas renka

vadovybių iš kalno 
jam boikotą. Tokiai 
esant, mums pažan- 
teks patiems vie
ni ūsų tautos genijų

priimti ir parodyti jam, kad

Quincy, Mass.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

■a
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Antradienis, Sausio 28, T94T Penkto puslapis
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lygsvaros netekusių ablavukų 
neklausė. Į prakalbas publi
kos prisirinko daug daugiau, 
negu buvo tikėtasi. Ir kalbų 
klausėsi su didžiausiu atydu- 
mu. Kiekvieną stipresnį pa
reiškimą prieš žlugusį Sme
tonos fašistinį režimą, o už 
naujos santvarkos įsikūrimą, 
palydėjo gausiais aplodismen
tais.

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. Lev ANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKER

NOTARY
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

Nariai Raudonosios Gvardijos, kurie 1917-1922 metais kovojo už revoliucijos pergalę; 
lapkričio 7 d., 1940, šitie veteranai laisvai žygiavo Didžiosios Spalių Revoliucijos su- 

' kaktuvių minėjime.

Pažangiųjų Lietuvių Taryba
Kaip jau gal patėmijot 

spaudoje, Mass. Pažangiųjų 
Lietuvių Taryba debiutuos oro 
bangomis savo pirmutinę ra
dio programą iš stoties WII- 
DI1, 9 iki 9:30 vai. ryto, va
sario 23 dieną ir po to, tuo 
pačiu laiku, kiekvieno sekma
dienio rytą.

Mass, lietuvių pažangioji 
visuomenė yra rimtai suinte
resuota šiuo įvykiu ir dar vi
sai mažai kam viešai apie tai 
pasakius, jau pradėjo plauk
ti pasveikinimai ir linkėjimai 
geriausių pasekmių šiai radio 
programai su pinigine para
ma į radio fondą. Iš pirmu
tinių kregždučių pasirodė ma
žiukės lietuvių kolonijos drau
gai iš Hudson, Mass., kurie 
padengia visas lėšas pirmuti
nės mūsų programos. Su wor- 
cesteriečiais turėjom pusiau- 
privatinį pasikalbėjimą, kurie 
jokiu būdu neužsileisią hud- 
soniečiams, bet padvigubinsią 1 
kvotą, ir ten pat ant vietos su
metė į fondą dvidešimkę dėl I 
pradžios.

Pavyzdingasis Cambridge■ 
Lietuvių Piliečių Kliubas svei-1 
kiną su trim doleriais. Iš pa- 1 
vienių draugų bene bus pir
mutinis, tai Julijus Herman 
iš Arlingtono, su penkine. To
rah toniko išdirbystė pasirašė 
pirmą stambų skelbimų kon
traktu ant virš metų 
Taipgi ilgus skelbimų

tam koncertui geriausias me
no spėkas, ne tik vietines, bet 
ir iš toliau.

Radio programos direkcija 
mums užtikrina, kad vyriau
sias šios programos ego bus 
tobulumas ne tik skelbimuo
se, bet ir, svarbiausia, muzi- 
kalėje dalyje. Nebus toleruo
jama ir leidžiama bile kas ne
prirengta ir netinkama.

Pažangiųjų Lietuvių Tary
ba užsideda ant savo pečių šį 
darbą ne todėl, kad padaryti 
iš to pelną, bet kad mes lie
tuviai savo tautinio liaudies 
meno lobyne turime gana gra
žių perlų, kurie tik laukia to
bulo jų demonstravimo ne tik 
plačiajai lietuviškai, bet ir 
abclnai amerikoniškai publi
kai. Dėl to didesnė dalis lai
ko šios programos eis muzi
kai ir dėl to mūsų pažangio
ji visuomenė yra taip suinte
resuota tuomi ir pasiryžus vi
sais galimais būdais remti šį 
pradėtą darbą, kad padaryti 
jį pasekmingu ir pavyzdingu.

Taipgi turiu padaryti Mass, 
pažangiųjų lietuvių veikėjam 
svarbų pranešimą, kurį turi
te užsirašyti į savo kalendo
rių, kad 20 dieną balandžio 
mėnesio, Pažangiųjų Lietuvių 
Tarybos yra rengiamas kon
certas svečiui iš Lietuvos, pro
fesoriui Bacevičiui, Jordan 
Hall svetainėje, Bostone, šis
koncertas bus reta mums ex- i 
travaganza ir gal tik vienin- j 
telis šios rūšies koncertas šio- i 

laiko. įJ° apylinkėje.
kon- j Kadangi prof. Bacevičius 

traktus pasirašė Mary’s Beau-; neišsižada Lietuvos, pasiryžęs 
ty Shop, Collins Beauty Shop, Į jon grįžti ir dirbti lietuviams, 
Casper Beauty Shops ir Yvon-1 liaudžiai ir jos menui, atiduo- 
ne’s Beauty Shop. Direktorius ti tam savo patyrimus ir ne- 
Prof. Kubilius turi ir daugiau paprastus gabumus, tad mūsų 
pasirašytų kontraktų, bet ne- savanaudiški doleriniai patri- 
turėjo progos pažiūrėti, kie-1 jotai iš katalikų, tautininkų ir 
no jie yra, tad apie tuos kitą i socialistų 
sykį. ' paskelbė

padėčiai 
giečiams 
niems šį

lietuviuose ne visi yra judo- 
šiai, kurie viską tik doleriais 
saikuoja. Iš anksto sudėkime 
prižadus, kad mes patys vie
ni pripildysim Jordan Hali, o 
jūs gi visi žinote, kad mes tą 
lengvai galime padaryti.

Zavis.

Iš Fore River Laivų Statybos
Dabartiniu laiku čia ima 

naujų darbininkų didelį skai
čių kas diena. Su sausio 20 
d. patvarkė, kad dirbtų dar
bininkai trimis pakaitomis po 
8 valandas be perstojimo. 
Nėra laiko pavalgymui. Iš
skaityta, kad galima užvalgy
ti bedirbant.

CK) laimėjo kovą šalies 
augščiausiam teisme, nes ne- 
prigulminga šapos unija no
rėjo pasilaikyti, o CIO nepri
pažinti. Dabar CIO pradės 
daugiau veikti.

Laivų budavojimo lyg dar 
pradžia čionai. Kiek tik 

bu-
' tik
vietų turi, visose pradėta 
davoti apačios ir sienos, 
vandenį gal kai kurie būsią 
nuleisti tik apie vidurį vasa
ros. O tai yra tik du trečda
liai laivas gatavas, kada 
vandenį nuleidžia.

D. J.

Sausio 19 d. LLD. 84 kuopa 
buvo surengus prakalbas Lie
tuvos klausimu. Nors buvo 
manyta, kad prakalbos nebus 
sėkmingos, mat, sklokutės li
kučiai bendrai kaip su kuriais 
Smetonos palėkėjais, “mušė 
trivogą”, kad žmones boiko
tuotų naujosios Tarybų Lietu
vos pasekėjų prakalbas, šau
kė parengimuose: “Ignoruoki
me ir nekalbėkime su jais”.

Bet Patersono visuomenė tų

Kiekvieną Vakarą Šokiai; Kiekvieną Vakarą programa

Dalyvaus Sietyno Choras iš Newark, Bangos Choras iš Elizabeth, Pirmyn 
Choras iš Great Necko ir vietinis Aido Choras. Taipgi bus solistų: dainuos 
Antanas Višniauskas iš Bayonnės, ir Biruta Ramoškaitė iš Hartford, Conn.

Įžanga: Febr. 14-tą 15c., Febr. 15-tą 20c. ir Febr. 16-tą 20 centų.

Drg. R. Matusevičius trum
pais, bet ryškiais bruožais ap- 
sklembe Smetonos fašistų, re
žimą, ir Lietuvos liaudies prie 
Smetonos viešpatavimo var
gus ir kančias.

Daktaras Palevičius iš De
troit, Mich., LDS daktaras 
kvotėjas, savo turiningoj kal
boj pakėlė šydą ir iš istorijos 
paimtais faktais supažindino 
Patersono visuomenę, kaip ku
nigai ir vyskupai padėjo mal
šinti Lietuvoje 1905 metais 
priešcarinę kramolą ir ištiki
mai prisiekė tarnaut caro ba- 
tiuškos majestotui. Taipgi 
daktaras labai vykusiai išaiš
kino socialistų veidmainystes, 
ir jų juodus darbus prieš Lie
tuvos darbo liaudį. Palevi- 
čiaus kalba paliko gilų įspū
dį tarpe Patersono lietuviškos 
visuomenės, kaipo sąžiningo 
ir gabaus kabėtojaus. Palevi- 
čiaus kalba buvo tokia turi
ninga, kad net ir aiškiausi ta
rybines Lietuvos priešai neiš
drįso kelt kačių

Reikia pasakyt,'kad Dr. Pa
levičius yra vienas iš gerųjų 
kalbėtojų. Tad patartina jam 
rengti prakalbas ir kitur, jei 
tik gerbiamas daktaras apsi
imtų kalbėt.

Trečias kalbėjo d. R. Miza- 
ra. Kalbėjo labai trumpai, 
papildydamas pirmųjų kalbė
tojų kalbas ir sugabiai atsa
kinėjo į klausimus.

Buvo renkamos aukos 
švietos reikalams.

Aukavo tam svarbiam
kalui sekančiai: Po 50c, B. 
Kerševičius, P. Dennis ir J. 
Bimba. IKerševičienė 27c. Po 
25c, Dr. Palevičius, Strimilie- 
nė, John Dulkia, J. Bingelis, 
P. Sakat, K. Ragauskas, P. 
Augutis, S. Sadukas, J. Ma- 
tačiunas ir R. Aučius 35c. Vi
so su smulkiom aukom surink
ta $5.95.

Visiems aukavusiems ir at
silankiusiems į prakalbas ren
gėjai taria širdingą ačiū. •

J. Bimba.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

daru ..................................... 50c
Ta pati knyga, Celuliodas gra
žiu apdaru su antspaudais.... $1.60

Vainikėlis, jaunuomenės maldų 
knygelė ..... i......................... 35c
Ta pati knyga, minkštais, tvir
tais viršais .............................. $1.35

Kantičkos, visokių giesmių kny
ga  ........................................ $1.75

Sapnų knyga, apdaryta su pa
veikslais ................................... $1.60

Tūkstantis naktų, didelė knyga
apdaryta .................................

Lengvas būdas išmokt angliškai
Mikaldos Pranašavimai .......
Girtuoklių Gadzinkos ................
Sveikata ligoniams, aprašo apie

300 visokių vaistiškų augalų
ir kam jie yra naudingi .....

Trajenkės, stambios, pakelis ....
arba 3 pakeliai už ................

M. Žukaitis,
334 Dean Rd., "

SPENCERPORT, N. Y.

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HAvcmeyer 8-1158

F. W. SHALINS 
(SHALINSKAS) 

FUNERAL HOME 4 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

MATTHEW P. BALLAS
' (BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

IOI

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St.—Brooklyn — “Laisves” Name
GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 
namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; gaspadoriškai 

nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.
Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 

ir daržovių—virtų ir žalių.

SKELBKITĖS “LAISVĖJE
Office Phone 

EVergreen 4-6971
Inside Phone 

EVergreen 4-6485

Russian & Turkish Baths, Inc
29-31 Morrell Street Brooklyn, N. 1

OPEN DAY and NIGHT

Managed by

RHEA TEITELBAUM

Vapor Room, Turkish Room, Russian 
Room, Large Swimming Pool, Fresh Ar
tesian Water, Restaurant, Barber Shop, 

Sleeping Accomodations.
Admission 50c., day & night, Saturday night 75c.

SPECIAL RATES PER WEEK

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

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

Sun. all day and night

VARPO KEPTUV£ I

36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. 1
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

V**

ROBERT LIPTON
Jeweler : : Įsteigta 1892 

701 GRAND STREET 
Tarpe Graham & Manhattan Avės.

BROOKLYN,'N. Y.
Tel. Stagg 2-2173

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoje kreip
kitės pri« manęs dieną ar 
naktį,. greit suteiksime 
modernišką patarnavimą.

Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šerme
nine. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

II 13 Mt. Vernon Sireet
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona/ Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyra^ų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cako 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers

Siunčiame duoną per paštą | kitus miestus, specialiai 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime infortaacljas apie

Cake, Stollen 
ir Jelly Roils.
greitai pristato, 
svori ir kainas.

VARPAS BAKERY 3640 Stagg Street 6rookln,N.Y.



KONCERTAS ir BALIUS

John Nevins Orkestrą Šokiams

buvo

trumpam
Brevoort,

iškviestas
V. Paukš-

PRITARIANT VIETINIOMS MIŠRIOMS ORGANIZACIJOMS, 
DRAUGIJOMS BEI KUOPOMS

Programa prasidės 4 p. m., šokiai 7 p. m.
Įžanga 50c. Rezervuotos vietos 75c.

Vien tik Kokiams jžanga 85c.

Vakarienė įvyko sausio 25 
d., Pil. Kliubo salėj. Publikos 

Valgiai buvo 
ir daug. Alu- 
Patarnavimas

Charles J. 
narių są- 

Komite-

DARIAUS-GIRĖNO PAMINKLO STATYMO NAUDAI
Rengia

DARIAUS-GIRĖNO PAMINKLO FONDO KOMITETAS

Įvyks Sekmadienį

Vasario 2 February
GRAND PARADISE BALLROOMS
318 Grand St. (Kamp. Havemeyer st.) Brooklyn, N. Y.

HMM ■MiMMlMWW
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Mokytojai Pildo Apeliacijų 

Teismu Nuosprendi, Bet 
su Protestu

Mokytojų Unijos Lokalo 5- 
to Taryba pereitą sekmadienį 
nutarė išpildyti apeliacijų 
teismo patvarkymą, instruk
tuoti prezidentą 
Hendley perduoti
rašus Rapp-Coudert 
tui.

Tarimas padalyta 
mitinge viešbutyje
pirmininkaujant vice-pirminin- 
kui Dale Zysman, unijos ad
vokatui William J. Mulligan 
patarus taip padaryti, kadan
gi, jo manymu dabar nesą pa
mato apeliuoti į Vyriausi Jun
gtinių Valstijų Teismą.

Valstijinis Apeliacijų Teis
mas pereitą penktadienį pa
tvarkė, kad unija turinti per
duoti narių sąrašus, tuomi už
baigiant per keturis mėnesius 
ginčytą klausimą. Tačiau uni
ja tokį reakcinį patvarkymą 
vykdo ne be protesto ir su 
pareiškimu senatoriui Frederic 
R. Coudert’ui, Jr., to neva 
tyrinėjančio komiteto pirmi
ninkui, kad unija ims visus rei
kalingus žingsnius nedaleist 
mokytojų diskriminavimo.

Savo pranešime senatoriui, 
Lokalo 5-to Pild. Taryba,, tarp 
kitko, sako:

“Mokytojų Unija panaudojo 
kiekvieną legalį būdą apsau
got savo narių sąrašus. Ji pri
pažino, kad Coudert Komite
to reikalavimas narių sąrašo 
sudaro pavojingą pradžią vi
sam darbininkų judėjimui. Ji 
siekė apsaugot savo narius nuo 
neužpelnytos diskriminacijos, 
baudų ar publikacijos, kas ga
li būti pasekmė davimo sąra
šų.

“Unija turėjo pakankamai 
priežasčių bijoti, kad jų nariu 
sąrašai gali būt neleistinai 
naudojami per Coudert Komi
tetą.

“Coudert komitetas lig šiol 
savo slaptuose ir viešuose per- 
klausinėjimuose veikė nede
mokratišku būdu. Jis naudojo 
vieno asmens kvotimo būdus, 
nedaleido teisės turėt gynėjų 
ir atsisakė duoti liūdymų nuo
rašus. Viešuosiuose perklausi- 
nėjimuose uždraudė teisę per- 
klausinėti kaltintojų liudinin
kus, taipgi neleido įkaitintie
siems atsakyti į kaltinimus.

“Pažindama tą viską, uni
ja perspėja Coudert komite
tą, kad jinai ims kiekvieną le
galį žingsnį apsaugot nuo ne
teisėtos ir diskriminacinės 
praktikos tuos, kurių vardai 
randasi sąrašuose. . . ”

Unija toliau nurodo, kad 
suprasdami tos atakos ant mo
kytojų pavojų ne vien tik mo
kytojai, bet ir visas unijinis 
judėjimas dės visas pastangas 
“sulaikyt reakcininkų pasimo- 
jimą nukapot švietimui pasky
ras ir suvaržyt akademinę 
laisvę.”

"Laisvė” Turėjo Labai 
Sėkmingą Bankietą

*. --------- ....... ......
prie antrų stalų, nenorėta iki 
vėlumos nutęsti programos, ta
čiau iššaukti bižnieriai M. Si- 
monavičius, M. Liepus, P. Ka
zickas, J. Vaiginis, K. Degu
tis, grab. J. LeVanda, Dr. A. 
Petriką, 'Zavišius iš Jersey Ci
ty, N. J.

♦Paskiausiu iškviestas toli- 
m Jausis svečias L. Pruseika 
pasakė trumpą, bet labai įdo
mią kalbą apie svarbą šio su
važiavimo ir sėkmingo ban
kieto akyvaizdoje esamosios 
karinės padėties, ir užkarinių- 
reakcinių jėgų atakų ant dien
raščio “Laisvės.” Dėkodamas 
už gražią paramą .“Laisvei,” 
jis kvietė brooklyniečius ne
užmiršti ir dienraščio “Vil
nies” Chicago je.

L. Pruseika platesnę prakal
bą brooklyniečiams pasakys šį 
penktadienį, sausio 31-mą, Pil. 
Kliubo salėj, 280 Union Avė., 
Brooklyne. ,

Dainų Programa

Dainų programa buvo vė
liau, viršutinėj salėj. Iš karto 
atrodė, kad tokioj skaitlingoj 
ir įsismaginusioj kalbose ir 
juokuose, taipgi vaišėse publi
koj bus sunku ir pradėti pro
gramą, tačiau pirm. A. Bimbai 
pranešus apie programą, greit 
aplink estradą dideliu ratu ap
sėdo programos mylėtojai. 
Programa buvo trumpa, bet 
graži, netruko jai suinteresuot 
ir užvaldyt publiką.

Pirmieji dainavo Aidbalsiai, 
vadovaujant B. L. šalinaitei. 
Dainavo visas ensamblis kar
tu, dainavo ir merginos, o 
paskiau vaikinai atskirai. Vi
sos dainos publikos buvo en
tuziastiškai sutiktos.

Sausio 26-tą įvykęs “Lais
vės” bankietas, Central Pala
ce, savo sėkmingumu prašoko 
ir geriausių optimistų viltis. 
P u b 1 i k os-va k ar i e n i a u to j ų p r i - 
sirinko tiek daug, jog negali
ma buvo sutalpint prie pirmų 
stalų didžiulėj bankietų salėj. 
Skaitlingas būrys svečių dar 
vakarieniavo prie antrųjų sta-

Viršutinėj salėj visą vakarą 
ėjo šokiai prie Retikevičių or- 
kestros.

Svečiams užkandus, prasi
dėjo kalbų programa, kuriai 
pirmininkaująs R. Mizara iš
kvietė keletą svečių iš toli
mesnių kolonijų, taipgi nema
žą skaičių vietinių biznierių, 
kai kuriuos profesionalus ir 
šiaip veikėjus tarti po žodį ki
tą į skaitlingus bankieto sve
čius. Vieni iš jų atėjo prie 
Geo. Klimo įrengto garsiakal
bio, kiti, nenorėdami iš toli
mų užstalių išeinant trukdyti 
svečiams ir pratęsti programą, 
kalbėjo iš vietų, tačiau dėka 
šios masinės publikos koopera
tyviškam užsilaikymui ir aukš
tam įvertinimui kiekvieno iš 
kalbėjusių, jie visi 
girsti.

Pirmuoju buvo 
“Laisvės” veteranas
tys, buvęs vienu iš ankst. dien
raščio “Laisvės” redaktorių ir 
veikėjų, išsilaikiusių jos skai
tytojų, rėmėjų ir bendradar
bių eilėse iki šių laikų, kada 
dienraštis “Laisvė” švenčia sa
vo 30 metų sukaktį. Jis trum
pai palinkėjo dienraščiui gy
vuoti, augti ir stiprėti, apgai
lestaudamas, kad jo jėgos ne 
visada leidžia pasidarbuoti 
“Laisvės” naudai tiek, kiek jis 
norėtų.

Kaipo svečiai “Laisvės” va- 
jininkai ir darbuotojai iškvies
ta K. čiurlis iš Bayonnės, šių 
metų vyriausis “Laisvės” vaji- 
ninkas, taipgi veikėjai J. Ra
manauskas iš Minersvillės, 
bendradarbiavęs ir darbavęsis 
“Laišvei” be pertraukos per 
visus 30 jos gyvavimo metų; 
Geo. Šimaitis,iš Montello, ben
dradarbis ir nuolatinis vaji- 
ninkas; bendradarbis ir rėmė
jas S. Meison iš Waterbury; 
J. Zaleckas iš Bayonne, L. Til
vikas iš Easton, ir kiti.

Iš vietinių iškviesti organi
zacijų veikėjai D. M. šoloms- 
kas, LLD C. sekr.; B. L. ša
linaitė, menininkų veikėja; J. 
Ormanas, LDS jaunimo sekr.; 
J. Karpus, Liet. Am. Pil. Kliu
bo gaspadorius; J. Kairys, šv. 
Jurgio D-jos prezidentas ir 
Dariaus-Girėno Komiteto na
rys; A. Velička varde bankie
to kukorių- gaspadinių ir kai
po Pil. Kliubo veikėjas.
\ Daugelis kitų dalyvavusių 
gerų veikėjų, taipgi skaitlin
gas būrys visuomeniškai nusi
teikusių ir gerų “Laisvės” rė-

Sekmadienį dirbo apie 7 | mėjų biznierių bei profesiona- 
tūkstančiai sniegvalių, kad nu- ■ lų nebuvo galimybės iššaukti, 
valyti nuo miesto gatvių snie-: kadangi esant dideliam būriui 
gą, bet nakčia ir vėl prisnigo. | svečių laukiančių vakarienės

35-tas 35-tas

ŽŽ2

*1 Šaukia Unijų Konferenciją

Antruoju programoj daina
vo Stasys Kuzmickas iš She- • 
nandoah, Pa. Stasys turi gra- j 
žų baritono balsą ir jam dai
nuoti vyksta. Jis'! publikos bu
vo audringai sveikinamas ir 
atkarto tinai iššauktas dainuoti 
daugiau. Nors jis visada gra
žiai dainuodavo, bet man at
rodo, kad nuo pastarojo dai
navimo Brooklyne iki šiol ji
sai žymiai daugiau pralavinęs 
savo balsą.’ Gerai, tokį balsą 
turint negalima leisti rūdyti, 
nors kaipo gyvenančiam ma
žoje lietuvių kolonijoj ir ne 
tiek yra progų, savo talento 
praktikai, kiek jų būna gyve
nant didmiesčiuose.

Apsaugai 20,000 WPA 
Darbininku

Viršininkai 16-kos didžiau
sių New Yorko mieste, esamų 
unijų entuzistiškai remia pla
ną sušaukti miesto unijų at
stovų konferenciją, kurios tiks
las bus išvystyti bendrą veik
lą, kad apsaugoti 20,000 dar
bininkų nuo išmetimo iš WPA 
darbų, kaip tas paskelbta per 
WPA viršininkus.

Konferencijos šaukimas jau 
paruoštas ir manoma paskleis
ti per 10,000 kopijų visuose 
WPA darbuose. Atsišaukime 
sakoma:

“Tikslas konferencijos yra 
apsvarstyti pavojingą WPA 
darbininkų padėtį, kurion juos 
pastato prezidento Roozevcl- 
to rekomendacijos kongresui 
nukapot budžetą, ir išdirbt 
planus ir būdus sulaikyti būsi
mus atleidinėjimus.”

Pareiškimas toliau nurodo 
tokių atleidinėjimų pavojų ir 
kitiems darbininkams, sakyda
mas : “Tūkstančiai darbininkų 
bus išmesti į darbo turgavietę, 
kurioje dar randasi milionai 
bedarbių. Tie darbininkai, di
delėj didžiumoj, turės prašyti 
pašalpos. Bet šalpos depart- 
mento’ budžetas yra nukapo
tas iki kaulo per majorą La
Guardia, ir jis negalės suimti 
milžiniškus skaičius atleistų .iš 
WPA darbininkų, kurie bus 
priversti jieškoti pašalpos.

Už konferencijos WPA dar
bininkams ginti šaukimą pasi
sakė šie žymūs didžiųjų unijų 
viršininkai: Joseph Curran, jū
reivių; Bella Dodd, mokytojų; 
Frank Farrell,' batsiuvių ; Ben 
Gold, kailiasiuvių; Peter K. 
Hawley, ofisų ir profesiona
lų; Lewis J. James, auto; Kon
rad Kaye, mėsos kirtėjų ; Mar
cel Scherer, architektų, inži
nierių, chemikų. ' ir technikų ; 
Charles S. \ Schroeder, United 
Mine Lokalo; Louis Weins

tock, maliorių; James Mc- 
I Leishf elektristų, radio ir ma
šinistų; Joseph P. Selly, susi
siekimų ; Rockwell Kent, ar
tistu; Sam Wiseman, Workers 
Alliance; Ann Wharton, fe- 
deralių darbininkų; Austin 
Hogan, transportininkų.

Žymūs Autoriai-Veikėjai 
Diskusuos Naują Knygą

Penktadienį Kalbės
Leonas Pruseika

“Laisves” dalininkų suva
žiavimo proga į Brooklyną at
silankė iš Chicagos draugas 
Leonas Pruseika, “Vilnies” re
daktorius. Pruseika yra vienas 
iš geriausių kalbėtojų. Jis kal
bės penktadienį, sausio 31 die
ną, 7:30 vai. vakare, Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo Sve
tainėj, 280 Union Avė. Pra^- 
kalbas rengia Literatūros Dt* 
jos 1 kuopa. Visi ir visos kvie
čiami. * Rengėjai.

* Iš SLA 38-tos Kuopos 
Vakarienės

buvo apie 150. 
paruošti skanūs 
čio irgi buvo, 
buvo geras, ,

Programai' pirmininkavo S. 
Strazdas, kuriam labai nesise
kė kalbėti (gal buvo perdaug 
paėmęs ant drąsos) : laksto po 
svetainę ir reikalauja, kad pu
blika klausytų jo kalbos. Bet 
kur tau—juo jis tildo publi
ką, tuo publika garsiau tarpe 
savęs kalbasi. Reiškia, žmo
gus be įtakos. Perstato kalbė
ti J. Aymaną, kuopos organi
zatorių—kalba rimtai, publika 
klauso. Perstato kitą kalbėto
ją, sakydamas: Aš jums per- 
statysiu tokį sutvėrimą, kuris 
yra didelis, o su galva, tai dar 
didesnis, tik nenusigąskit ir 
nebijokit, tai yra J. Buivydas. 
Buivydas kalba labai nervuo- 
tai, publika nekreipia nei ma
žiausios atydos į jo kalbą. 
Kalba Tiškus, bet publika ne
klauso. Kalba J. šaltis ir toj 
pačioj, rodos, nenuraminamoj 
IŠRANDA^OJIMAf

Pasironduoja fornišiuotas kamba
rys vienam vyrui. Prašome užeiti pas 
A. Jenčauską (Yench), 174 Roebling 
St., Brooklyn, N. Y. (c/o Barber). , 

(21-23)

Nepaprastas Palengvinimas
ReumaHškų Skausmų

Nekentekite bereika’Zngai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių , 
pasiekė nepaprastą palengvinimą i 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų l 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. Šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.
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BALIUS
Ruošia

DR. MARTIN LUTHER DRAUGYSTE

šeštadienį, Vasario 1, February
GRAND PARADISE BALLROOM

318 Grand St., Kampas Havemeyer St
Brooklyn, N. Y.

Pradžia 7:30 valandą vakaro

Adomo Jezavito Orkestrą Gros Šokiams
įžanga: iš anksto—3f>c. Prie durų—45c

publikoj, užviešpatavo tyla, 
klausosi šalčio kalbos. O jis 
kalbėjo labai aiškiai, rimtai ir 
nieko neužgauliodamas. Kal
ba Dr. Vinikas, centro sekr. 
Kalba rimtai, bet mažai kam 
žinomas, publika neklauso.

Programa užsibaigė be jokio 
pareiškimo iš pirminifiko pu
sės ir žmonės išsiskirstė.

Susirgimai influenža miesto 
padaugėjo 143 nuošimčiais.

PROGRAMOJE DALYVAUJA:
APREIŠKIMO PAR. CHORAS, vad. muz. Jonas Jankus 
ANGELA MASLAUSKAITĖ, sopranas, ir 
ADELINE DRAGŪNAITĖ, kontraltas

Šios mėgiamos dainininkės dainuos solo ir duetą 
DOROTHY BUBNIūTĖ, klasiška šokikė 
A1DBALSIAI—ENSEMBL1S, vad. Bronė Šalinaitė 
BIRUTĖ RAMOŠKAITĖ, žinoma solistė 
JOE (THOMAS) TAMAŠAUSKAS, harmonistas 
MARGARET DIGRYS, žymi smuikininkė.

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

409 ir 436 Grand St. * Brooklyn, N. Y 
Tel. EVergreen 7-8451

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 
palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Į Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

Programoje buvo smagi, 
draugiška nuotaika. Svečių iš 
toliau buvo mažiau, kaip pa
prastai būdavo, kadangi nau
jai užkritęs sniegas ir dar di
desnių sniego audrų pranaša
vimai per spaudą ir radio 
daugelį tolimųjų sulaikė nuo 
atvykimo. Už tai namiškiai— 
brooklyniečiai ir iš pačių ar
timiausių apylinkių buvo daug 
skaitlingesni ir tą galėjusį pa
sidaryt nedateklių atpildė.

Ne pro šalį prisiminti ir tas, 
kad “Laisvės” bankietas įvy
ko po išvakarėse buvusios ban- 
kietinės pramogos Pil. Kliubo 
salėj, taijpgi po kelių kitų 
pramogų, išvakarėse ir kelių 
ta pačia diena, iš kurių tūlos 
buvo ir ‘.‘Laisvei” draugingų 
žmonių, dėl neapsižiūrėjimo 
paėmusių tą dieną.

“Laisvės’ ’įstaigos vedėjai- 
širdingai dėkingi, visiems at
silankymu parėmusiems dien
raštį moraliai ir materialiai. 
Taipgi dėkoja visiems bilietų 
platintojams, gaspadinėms ir 
vįsiems kuo nors padėjusiems 
tuos skaitlingus svečius su
kviesti ir svetingai priimti.

s Rep.

Profesorius Charles Kuntz, 
Dr. Walter Rautenstrauch, 
kun. Ver Lynn Sprague“ir Mu
riel Draper dalyvausią disku
sijose naujos knygos “Sovietų 
Galia,” parašytos per Ilewlet 
Johnson, paskilbusį anglų auk
štą dvasiškį. Diskusijos ruo
šiama vasario 3-čios vakarą, 
Carnegie Hall mažesniojoj sa
lėj. Bilietai jau platinami. Jų 
kainos 40c ir 83c..

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

r

Ernie Borgas, 19 metų, be
darbis restauranų darbinin
kas, sunkiai sužeistas bandant 
su ž^isdinių. šautuvu baugi
nant apiplėšt krautuvę 1649
1st Avė., N. Y. ‘

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
Brooklyn, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn
Kamp. Broadway ir Stone Ave. 

tarpe Gates Ave. ir Chauncey St 
Te!.: Glenmore 5-6191

BAR ir GRILL 
LIETUVIU RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold ?xtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
, Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Vietos ir importuo
tos degtines ir vy
nai, geriausių bra
vorų alus ir elius. 
Kada būsite Brook
lyne, užeikite susi-. . 
pažinti.
426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties.

Kiekvieną s u batą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys,
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai.
dieną iki vėlai.
Brooklyn, N. Y.

Tėl. Evergreen 4-9508

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse 

M. PETRAITIENE IR ŠONAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

Kas nori gražiai, linksmai laiką praleisti, užeina pas 
“Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad 

visados bus patenkinti>

Linksma Parė Kiekvieną šeštadienį!

S ta/ 
adresa«:

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler

Mūstj Inžinieriai išmieruos jūsų namus ir jdčs tinkamą “burner” 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai suteikiame 

. * aprokavimus* be jokio mokesčio. ,

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

Telefonas EVergreen 7-1661
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