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21 Metai Lietuvos 

Nepriklausomybes.
Nuo Kapsuko Mirties— 

Keturi.
“Keleivis” 1919 Metais.
Kaip Tą Suderinti?

Rašo R. Mizara.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

Draugai ir Drauges, 
p a r e m kite naudin
gais daiktais didįjį 
“Laisves” Bazarą va- 
sario-Feb. 10-13 dd. 
Brooklyne, N. Y.

Šiandien, vasario 16 d., 
sukanka lygiai 21 metai, 
kai buvo paskelbta Lietuvos 
nepriklausomybe. Šis istori
nis įvykis bus plačiai atžy
mėtas (kai kur jau buvo) 
visur, kur tik randasi lietu
vių.

Po 21 metų nepriklauso
mo gyvenimo, Lietuva šian
dien vėl atsidūrė dideliam 
pavojuj: hitlerizmas, kū
mam tarnauja voldemari- 
ninkai, šiandien yra jos ne
priklausomybės didžiausias 
priešas.

Plačiau šiuo klausimu 
skaitytojas ras editoriale.♦ * *

Na, o rytoj, vasario 17 
d., sukanka lygiai keturi 
metai nuo mirties Vinco 
Kapsuko-Mickeviciaus.

Tai buvo vyras, kuris 
mylėjo Lietuvą (josios liau
dį) ir dirbo jai visą gyveni
mą. Daugiau: jis kentėjo 
katorgoj dėl Lietuvos nepri
klausomybės išgavimo.

1907 metais Kapsukas 
Vilniuj buvo suimtas ir nu- 
smerktas ilgiems metams 
katorgom Apkaltinimo ak
te, kurį sudarė caro val
džios prokuratūra, vyriau
siu kaltinimu buvo norėji
mas

... su ginklu rankose su
griauti dabartinę (caris- 
tinę) tvarką ir įkurt ne-\ 
priklausomą Lietuvos 
valstybę su seimu Vilniu
je * * *
Nūnai priešai bando Kap

sukui primesti, būk jis 1919 
metais norėjęs Lietuvą “pa
vergti.” Tai didžiausia ne
tiesa. Kapsukas tuomet ko
vojo už Sovietą santvarkos 
įvedimą Lietuvoj, kuomet 
tautininkai ir klerikalai 
kvietė Urachą ir norėjo pa
daryti Lietuvą monarchija.

Už sovietinės santvarkos 
įvedimą Lietuvoj tuomet 
stojo ne tik komunistai su 
Kapsuku priešaky, o ir visa 
eilė social-demokratą vadą. 
Tūli iš jų net į valdžią įėjo.

Jei Lietuvoj >būtų išsilai
kiusi sovietinė santvarka, 
tai šiandien josios darbo 
žmonės būtų šimtą kartų 
laimingesni.* * *

Va, kaip tuomet “Kelei
vis” (vasario 5 d., 1919 m.) 
rašė apie padėtį Lietuvoj:

“Kaip tik priešo kariuo
menė pradėjo iš Lietuvos 
trauktis, darbininkai tuo- 
jaus pradėjo tenai organi
zuoti savo tarybas ir kurti 
revoliucinę valdžią...

“O ką daro lietuviški ‘di
plomatai’? Jie šliaužioja po 
savo politiškąjį purvyną ir 
j ieško Yčo-Smetonos ‘val
džiai’ paramos. Bet kad 
Lietuva šitų samozvancų 
nebepripažįsta, kad Lietu
voj įsikūrė jau tikra val
džia, tai mūsų ‘diplomatai’ 
tyli, kaip nebyliai.” (Mano 
pabraukta. — R. M.)♦ ♦ *

Sidney Hillman ir Mur
ray griežtai smerkia buvusį 
automobilistų unijos prezi
dentą Martiną, kaipo grio
vėją unijos, kaip ardytoją 
CIO.

Brooklyno lietuvių troc- 
kistų laikraštis Martiną gi
na, jį užtarau ja; padeda 
Martinui griauti CIO.

Na, o A. Jankauskas, ku
ris dirba Hillmano koman
doj, tą laikraštį remia.

Pasakykit, žmonės: kaip 
ęia tą viską suderinti?!
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Keli Franc. Ministe
rial Prieš Franco

Pripažinimą
Paryžius. — Anglijos val

džia nesenai patarė Fran- 
cijai pripažint generolo 
Franco “valdžią” Ispanijoj.

Sugrįžęs iš gen. Franco 
“sostinės” Burgoso, Franci- 
jos senatorius L. Berard 
karštai ragino savo valdžią 
pripažint generolą Franco.

Franci jos premjeras Da- 
ladier ir užsieninis ministe- 
ris Bonnet reikalavo, kad 
ministerių kabinetas tuojau 
nutartų pripažint Franco 
“valdžią.” Bet tam stipriai 
pasipriešino ministerial C. 
Campinchi, Paul Reynaud, 
G. Mandel, Jean Zay ir tū
li kiti. Tai premjeras Dala- 
dier buvo priverstas atidėt 
tolesniam laikui pripažini
mą generolo Franco “val
džios.”

PASVEIKO ROOSEVELT

Washington. — Jau pagi
jo prez. Rooseveltas ir nori 
plauk į Amerikos karo lai
vyno manevrus.

Washington. — Anglija 
per 8 mėnesius pirko 600 
lėktuvų iš Amerikos.

Teismas Remia Auto. Darbo 
Unijos Ardytoją Martiną
Detroit, Mich. — Pildan

čioji Taryba Jungtinės Au
tomobilių Darbininkų Uni
jos išmetė iš organizacijos 
Homerį Martiną, buvusį tos 
unijos pirmininką. Milžinišr 
ka dauguma unijos narių 
pasmerkė Martiną kaip uni
jos išdaviką-ardytoją, ir 
skebininko Fordo bendra
darbį. Bet valstijinis aps
krities teismas dabar vis 
tiek pripažino H. Martiną 
bosu ant unijos Plymouth 
lokalo 51-mo turto ir doku
mentų.

Hitler Reikalauja Išrinkt 
Palanką Naziam Popiežių
Berlin. — Nazių laikraš

čiai smerkia velionį popie
žių Pijų Vienuoliktą kaip 
šalininką demokratinės re
spublikos Vokietijoj. Kartu 
jie liepia balsuot keturiem 
Vokietijos kardinolam tik 
už naziam palankų kandi
datą rinkimuose naujo po
piežiaus; o jei ne, tai “bus 
blogai” katalikų dvasiš
kiams Vokietijoj.'

Ispanijos Laivynas Rengia
mas Jūrą Mūšiui

Madrid. — Ispanijos res- 
l publika rengia savo karo 
laivyną griežtam mūšiui su 
fašistų laivynu, ir išleido 
jūrininkam įsakymą “mirt, 
o nepasiduot.”

ORAS
Giedra, šilčiau.

Darbo Federacijos Vadai Nu
šnekėjo, kad Toliau Nerei

kėsią Šalpos Darbą
Miami, Florida. — Ame

rikos Darbo Federacijos ta
ryba pareiškė, kad toliau 
gal nereikėsią valdžios lė
šų pašalpiniams darbams. 
(Prez. Rooseveltas gi Yne 
kartą nurodė, kad visuo
met bus bedarbių, kuriuos 
reikės šelpti.)

Darbo Federacijos vadai 
atsišaukė, kad valdžia ben
dradarbiautų ir su fabri
kantais, ne tik su darbinin
kais. Sako, tuomi būtų at- 
steigtas “tarpsavinis pasiti
kėjimas.” Jie reikalauja, 
kad valdžia “parodytų sa
vo kortas” samdytojams, 
ką jinai žada daryti.

Sykiu D. Federacijos ta
ryba atžymėjo, kad šioj ša
lyj vis dar tebėra 10 milio- 
nų bedarbių.

200,000 ISPANIJOS PABĖGĖLIŲ BADAUJA FRANCUOJ KONCENTRACI
JOS STOVYKLOSE-DAUCIS SERGA IR MIRŠTA

/• y

Perpignan, Franci j os-Is- 
panijos pasienis. — Sklei
džiasi šiltinės, plaučių užde
gimas, difterija, džiova ir 
kitos limpamos ligos tarp 
200,000 Ispanijos respubli- 
kiečių, kurie pabėgo nuo fa
šistų iš Katalonijos j Fran
ci ją. Didelė dalis pabėgėlių 
yra t respublikos kareiviai.

Slaugė (nursė) Margare- 
ta Powell, Anglijos pilietė, 
taipgi buvo nuvaryta į kon
centracijos stovyklą, Aries 
sur-Tech, ir štai ką jinai 
ten atrado:

Jai bežiūrint, keturi kū
dikiai mirė difterija ir dvi 
moterys — šiltinėmis, kaip 
liudija ta slaugė. Jinai buvo

FRANCIJA UŽPIRKO 615 
LĖKTUVU B AMERIKOS
Washington. — Pernai 

Francija užsisakė 100 kari
nių lėktuvų iš Jungtinių 
Valstijų, o dabar dar 515. 
Už visus juos Francija su
mokės Amerikos kompani
jom per 60 milionų dolerių.

Vienas bombinių Douglas 
orlaivių tos rūšies, kaip 
perka Francija iš Ameri
kos, bebandant jį, nukrito 
ir sudužo sausio 23 d. Su
sižeidė ir jame buvęs Fran
ci jos valdiškas specialistas. 
Bet ta nelaimė yra prime
tama klaidai lakūno, ir 
Francija patenkinta tokiais 
orlaiviais.

Kai kurie kongreso poli
tikieriai buvo bepradedą 
imt prezidentą Rooseveltą į 
nagą, kad jis su tais lėk
tuvais parduodąs karines 
Jungtinių Valstijų slapty
bes. Prezidentas atsakė, 
kad tuomi nebuvo išduoti 
jokie nauji Amerikos orlai
vių sekretai, ir kad prez. 
Roosevelto ministerių ka
binetas užgyrė tokių orlai
vių pardavinėjimą Franci
ai-

Chinai Veda Ofensy 
vą prieš Japonus Vi 

dorinėj Chinijoj

C h u n g king, Chinija. — 
Dvylika Chinijos lėktuvų 
bombomis sužeidė šešis Ja
ponijos karo laivus į vaka
rus nuo Kantono. Du laivus 
taip sužeidė, kad jie jau vi
sai negalį veikt.

Cen tralinė j Chinijoj, į 
pietų vakarus nuo Hanko- 
wo, chinai kanuolėmis su
bombardavo japonų apka
sus. Paskui chinų pėstinin
kai atakavo tuos apkasus ir 
išvijo iš jų du pulkus japo
nų; daugelį priešų išžudė; 
suėmė kelis šimtus japonų 
į nelaisvę ir pagrobė dide
lius sandėlius priešų amu
nicijos.

keturias dienas išlaikyta 
stovykloj ir per visą tą lai
ką tegavo tik du kartu val
gyt—sriubos ir pupų. “O 
kurie pabėgėliai neturėjo 
savo torielkos, tiem visai 
nedavė sriubos. Stovyklos 
knibžda utėlėmis ir kitokiu 
brudu,” sako slaugė Powell:

“Aš mačiau, kaip sargai 
pavogė fontaninę plunksną 
ir laikrodėlį nuo vieno mi
rusio ispano kareivio ir iš
plėšė rašomąją mašinėlė iš 
gyvo kareivio.

“Aš mačiau šešis Ispani
jos respublikos kareivius 
mirštančius džiova, pagul
dytus ant šiaudų ant grin
dų. Jie buvo pabėgę iš Ka
talonijos ligoninių, gelbėda
miesi nuo ateinančių fašis
tų.

“Koncentracijos stovyk
loj Amelie-les-Bains aš ma
čiau 9,000 drebančių, lietaus 
permerktų vyrų. Lijo per 
naktį, pūtė šalti vėjai nuo 
snieginių kalnų,, o jiem ne
buvo jokios pastogės.”

Duonos kepaliukas dali
namas tarp keturių, kar
tais ir tarp dešimties žmo
nių, kaipo maistas per die
ną.

Nėra išeinamųjų vietų, o 
kai nelaisvis prašosi lau
kan, tai Franci jos pastaty
ti afrikiečiai -senegaliečiai 
sargai, “nesuprasdami kal
bos,” žiauriai muša prašan
čius. Tie sargai pavojingai

Popiežiaus Pijaus Kapas 
Jau Buvo Užimtas

Vatikanas. — Darbinin- 
' kai, bekirsdami sieną, šv. 
' Petro katedroj, kapui po
piežiaus Pijaus Vienuolikto, 
atrado joj jau seniau ten 
palaidotą arkivyskupą B. 
Piccolominį. Arkivyskupo 
grabas tuoj išimtas ir bus 
kitur palaidotas.

Kūbos Komunistai Giria Ar
mijos Vado Batistos Lanky

mąsi Meksikoj
Havana, Kuba. — Kūbos 

Komunistų Partija išleido 
pareiškimą, ' kur giria ir 
sveikina pulkininką F. Ba
tistą, galvą Kūbos armijos, 
kad nuvykęs į Meksiką jis 
pareiškė ten gerą demokra
tinę poziciją.

Pulk. Batistą, kalbėda
mas Meksikoj, ragino visas 
amerikines šalis veikt iš
vien prieš pavojus jų lais
vei, nepriklausomybei ir de
mokratijai. Tie pavojai, sa? 
kė Batista, tai fašistinė Ro
mos - Berlyno - Japonijos 
“ašis.” Jis prižadėjo, kad 
Kuba bendradarbiaus su 
Meksika ir prieš svetimus 
kapitalistus abelnai, kurie 
stengiasi uždėt savo leteną 
ant pažangios politikos, ku
ri yra vykdoma tuose kraš
tuose.

durklais subadė du kariš
kius Ispanijos respublikie- 
čius, kurie norėjo pereit 
per liniją duonos nusipirkt.

Saint-Cyprian stovykloj 
mirė bent 25 asmenys nuo 
bado, negydomų žaizdų ir 
užkrečiamu ligų.

Franci jos valdžia, klups- 
čiuodama prieš fašistus, no
ri visus Ispanijos pabėgė
lius pervyt į generolo Fran
co pusę, o jeigu jie atsisa
kys vykt pas Franco, tai te- 
rorizuot ir marint juos.

Tiktai stipriausi protes
tai iš demokratinių šalių 
galėtų išgelbėt tuos 200 
tūkstančių Ispanijos res- 
publikiečių.

JAPONIJA RENGIASI UŽ
PULT SOVIETŲ SIBIRĄ

Peiping. — Japonų valdi
ninkai sakė užsieniniams 
korespondentams, kad “ne
užilgo ateis didelių žinių iš 
Manchukuo” pasienio su 
Sovietiniu Sibiru.

Tokio. — Japonijos spau
da rašo apie naujus susikir
timus tarp Sovietų raudon
armiečių ir japonų palei 
sieną tarp Sovietinio Sibiro 
ir Manchukuo, japonų kolo
nijos. Susikirtimai dėlei 
Argun upės sovietinių salų 
ir abelnai tos upės fronte 
kartojasi jau dvi savaites.

Peiping, Chinija. —Japo
nai nesitiki užkariaut visą 
Chiniją, bet nenori prisipa
žint, kad tas pasimojimas 
jiem nepavyks. Todėl j ieško 
karinių kivirčų su Sovie
tais, kad turėtų pasiteisini
mą ištraukt savo armijas iš 
Chinijos į Sovietų Sibiro 
pasienį.

London. — Anglijos val
dovai nori pripažint gen. 
Franco “valdžią” Ispanijoj, 
bet tai dar priklausys nuo 
seimo.

Franci jos Valdovai 
Slaptai Deris i su 
Naziais ir Roma

Veidmainys Martin

Detroit, Mich.— Išmestas 
iš Auto. Darbininkų (CIO) 
Unijos Homer Martin, bu
vęs jos pirmininkas, dar 
veidmainiauja, būk jis “ne- 
atsimesiąs” nuo CIO.

UŽDRAUDĖ BANDOMŲ
JŲ VEDYBŲ JUDI

Albany, N. Y. — Valstiji- 
niai cenzoriai uždraudė ro
dyt judamuosius paveiks
lus “Yes, My Darling 
Daughter.” Tai todėl, kad 
šis judis vaizduojąs kaip 
gerą daiktą bandomąsias 
vedybas (ne šliūbą ’’sykį 
ant visados”).

FAŠISTŲ KARAS Už 6 
SAVAIČIŲ?

Washington, vas. 15. — 
Gauta pranešimų, kad Vo
kietija, Japonija ir Italija 
“už 6 savaičių” pradegsian
čios karą prieš Angliją ir 
Francija.

Šmugeliais Nubankrutuotas 
Jersey City Bankas

Jersey City, N. J. — Sa
koma, kad f ašistuojantis 
Jersey City majoras Fr. 
Hague žinojęs apie šmuge
lius, kurie privedė prie 
bankruto Banką Title & 
Guarantee Trust Kompani
jos. Pirm bankui užsida
rant, didieji depozitoriai 
atsiėmė savo pinigus. Ban
kas turėjo 37 tūkstančius 
depozitorių ir laikė taupy
mui 23 milionus dolerių jų 
pinigų.

Didžioji dauguma smul
kesnių depozitorių gaus sa
vo pinigus iš Federalės De
pozitų Apdraudos Korpo
racijos, kuri apdraudžia 
taupymus iki $5,000. Neap- 
sidraudusių buvę tik 400.

Japonų “Žvejai” Šnipinėja 
USA Laivyno Manevrus

San Juan, Puerto Rico.— 
Jungtinių Valstijų karo lai
vynas dabar daro didelius 
manevrus Caribbean Jūroj. 
Prasidėjus manevram, pa
sirodė ir japonų “žvejų” 
laivukai, dar pirmą kartą 
šioj jūroj.

Suprantama, kad tie neva 
“žvejai” yra Japonijos ka
riniai šnipai.

Paryžius. — Francūzų 
valdžia rengiasi pervest ge
nerolui Franco’ui auksą Is
panijos respublikos, padėtą 
“saugumui” Francijoje.

Roma. — Italijos fašistai 
per spaudą bjauriai plūsta 
prezidento Roosevelto žmo
ną.

Paryžius. — Vokietijos 
spauda nesenai rašė, kad 
Franci jos valdžia pasiuntė 
savo slaptą atstovą į Romą 
derėtis su Mussoliniu, kas 
liečia kolonijas, kurių Ita
lijos fašistai reikalauja iš 
Franci jos.

Paryžiaus laikraštininkas 
F. de Brinon, vadinamas 
“neoficialiu Francijos am
basadorium Vokietijai,” sa
kė, kad yra galimybių drau
giškai susitart Franci jai ir 
Anglijai su Vokietija ir Ita>- 
lija.

Francijos seimo atstovas 
Henri de Kerillis keliuose 
laikraščiuose pareiškė, jog 
Francijos užsienio reikalų 
ministeris G. Bonnet yra 
pasiuntęs slaptus savo 
agentus į Romą ir Berlyną 
tartis apie tūlų Francijos 
kolonijų užleidimą Italijai.

Visi socialistai Franci
jos seimo atstovai įteikė 
valdžiai stiprų reikalavimą, 
kad pasiaiškintų, kaip ir 
kodėl jinai slapta kuždasi 
su Hitleriu ir Mussoliniu 
prieš Francijos valdomas 
žemes. Socialistų reikalavi
mą remia ir daugelis kitų 
demokratinių atstovų.

EXTRA!
ITALIJOS FAŠISTAI 
BRUKA SAVO ŽMOGŲ Į 

POPIEŽIUS

Vatikanas, vas. 15. — Ita
lijos fašistų laikraščiai per
ša į popiežius arkivyskupą 
Dalia Costa; reikalauja, 
kad kardinolai išrinktų jį 
kaip “nepolitinį popiežių.”

PABĖGO VENGRIJOS
PREMJERAS TURĖDA
MAS “ŽYDŲ KRAUJO”

Budapest, Vengrija, vas. 
15. — Apleido valdžią Ven
grijos ministeris pirminin
kas Belą Imredy, žiaurus 
persekiotojas žydų, kada 
iškilo aikštėn, kad jo paties 
senolė buvo žydų tautos 
moteris.

Perpignan, Francija, vas. 
15. — Francijos valdininkai 
išplėšia iš Ispanijos pabėgė
lių visus turinčius vertės 
daiktus.

Mexico City. — Meksikos 
valdžios darbininkam-tar- 
nautojam duodama trys va
landos pietums ir poilsiui 
vidudienyj.

/ Sart Sebastian, Ispanija. 
—Francijos valdovai savo 
tiksliais žiaurumais jau 
pervijo 50,000 Ispanijos 
respublikiečių į generolo 
Franco žemę.
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voldemarininkus ir jų talkininkus. Po
draug jie kovoja prieš tautininkų reži
mą, prieš Smetoną, už atsteigimą Lie
tuvoj demokratijos, kuri viena galėtų 
kraštą iš tos baisios pražūties išvesti, 
nes ją remtų milžiniška dauguma pilie
čių.

Minėdami šias sukaktuves, Amerikos 
lietuviai privalo burti savo jėgas vie
non krūvon, privalo stiprinti Amerikos 
Lietuvių Kongresą ir visais galimais bū
dais ginti Lietuvos nepriklausomybę, po
draug remti tąsias jėgas Lietuvoj, ku
rios kovoja už demokratinės santvarkos 
atsteigimą.

Tegyvuoja nepriklausoma Lietuva!
Tegyvuoja demokratija Lietuvoj!

PADEKITE ISPANIJAI - SIŲSKITE 
ATVIRUTES

21 Metai Atgal ir Šiandien
Vasario 16 d., 1918, Lietuvos Taryba 

paskelbė:
“Lietuvos Taryba savo posėdy vasario 

16 dieną, 1918 m., vienbalsiai nutarė 
kreiptis: į Rusiją, Vokietiją ir kitų vals
tybių vyriausybes šiuo pareiškimu:

“Lietuvos Taryba, kaipo vienintelė lie
ji tuvių tautos atstovybė, remdamos pripa

žintąja tautų apsisprendimo teise ir lie- 
, tuvių Vilniaus konferencijos nutarimu 
; rugsėjo mėn. 18-23 d., 1917 metais, skel- 
; bia atstatanti Nepriklausomą demokra- 
i tiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos 

Valstybę su sostine Vilniuje ir tą vals-
• tybę atskirianti nuo visų valstybinių ry

šių, kurie yra buvę su kitomis tautomis.
L “Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, 

kad Lietuvos Valstybės pamatus ir jos 
santikius su kitomis valstybėmis priva-

• lo galutinai nustatyti kiek galima grei
čiau sušauktas Steigiamasis Seimas, de
mokratiniu būdu visų jos gyventojų iš
rinktas.”

Vieta neleidžia eiti į šito dokumento 
atsiradimo istoriją. Tai ne kartą pas 
mus buvo rašyta ir tai galima rasti bro
šiūrose bei kituose leidiniuose.

Svarbu čia paminėti, kad nepriklauso
mybės deklaracija skelbia, jog Lietuva 
turi būti sutvarkyta demokratiniais pa
matais, tačiau, tie patys, žmonės, kurie 
pasirašė po šituo dokumentu (Smetona, 
Mironas) šiandien smaugia Lietuvą fa
šistine diktatūra. Lietuva fašizmo smau
giama per virš 12-ką metų. Demokratinė

• ji buvo labai trumpą laiką.
Ir tautininkų diktatūra kraštą privedė

• prie baisios katastrofos,—tiek išoriniai, 
tiek vidujiniai. Viduje žmonių skurdas 
ir vargas padidėjęs, neturi jie jokių lais
vių, o jei kuris drąsesnis bando pasakyti 
žodį kitą prieš fašizmą, tai jis tuojau 
atsiduria kalėjiman arba koncentracijos 
stovyklon.

Išoriniai Lietuva privesta prie tokios 
padėties, kad ji turėjo išsižadėti Vil
niaus, kad šiandien apie Vilnių Lietuvoj 
net kalbėti ir rašyti viešai draudžiama. 
Klaipėdos likimas taipgi kabo kaip ant 
plauko. Šiandien Klaipėdoje vokietinin
kai visur sveikinasi “Heil Hitler” šūkiu, 
visokios lietuvių teisės ten paneigtos ir 
bile dieną Klaipėdą gali pasigrobti Hit
leris.

Turčių Pelnai ir Darbininkų 
Duona

Kada reakciniai kongresmanai nuga
lėjo pažangesnius, numušė viešų darbų 
(WPA) fondą ant .$150,000,000, tai tūli 
senatoriai ir kongresmanai labai gerai 
jautėsi ir senatorius Robert Taft iš Ohio 
valstijos, WPA fondą pavadino “vištų 
pašaru.” Žinoma, ponui Taft ir kitiems, 
kurie iš žmonių sudėto valstybės iždo į 
metus gauna $10,000 algos, kuris darosi 
didelius pelnus iš darbininkų prakaito, 
tai WPA darbininkų algos tik “vištų pa
šaras.” Bet kitaip, negu ponas senato
rius Taft i WPA fondą žiūri ir žiūrės 
darbininkai ir visi pažangūs žmonės. 
Mes žinome, kad ponai kongresmanai ir 
senatoriai, atmesdami prezidento Roose- 
velto pasiūlymą, numušdami pusantro 
šimto milionų dolerių nuo viešų darbų 
fondo, atėmė nuo 2,000,000 darbininkų 
darbą, atėmė nuo tų darbininkų, jų žmo
nų ir vaikučių duoną, drabužius ir gy- 
venbutį! Ateis nauji rinkimai, tada dar
bo žmonės atsimins tuos ponus, kurie 
išdrįsta WPA fondus vadinti “vištų pa
šaru.”

F r and jos Komunistų Partija
Pabaigoje sausio, Paryžiaus1'priemies- 

tyj, įvyko Francijos Komunistų Partijos 
konferencija. Konferencijoj buvo rapor
tuota, kad K. P. dabar turi 319,252 na
riu. Komunistų Partijos centralinis or
ganas “L’Humanite” yra trečias dien
raštis Francijoj pagal savo tiražą. Kiek
vieną dieną jo spausdina nuo 400,000 iki 
500,000 kopijų. Prie to Francijos Komu
nistų Partija dar leidžia 68 kitus provin
cialius laikraščius ir žurnalus. Visų tų 
kitų laikraščių ir žurnalų, be “L’Huma
nite”, bendras tiražas siekia virš 500,- 
000 kopijų.

Francijos Jaunųjų Komunistų organi
zacija turi 70,000 narių. Centralinis or
ganas jaunuolių “La Avangarda” spaus
dinamas 75,000 kopijų skaičiuje. Jaunieji 
komunistai savo tarpe turi “Francijos 
Jaunų Merginų Susivienijimą,” kurio or
gano spausdina virš 30,000 kopijų.

Iš šių raportų mes matome, kad Fran
cijos Komunistų Partija ir abelnai ko
munistinis judėjimas stiprėja ir komu
nistų spauda vis labiau plečiasi. Kon
ferencija plačiai svarstė, kaip pagelbėti 
Ispanijos liaudžiai.

Ispanijos liaudis energingai veda ap
sigynimo karą prieš Italijos ir Vokieti
jos fašistus. Katalonija užimta, bet cen- 
tralinėj Ispanijoj, Kastilijoj, Madrido 
fronte, liaudiečiai turi galingą armiją. 
Generolas Miaja, vadas Ispanijos liau
dies sausžemio, jūrų ir oro apsigynimo 
spėkų, pareiškė, kad 500,000 kovotojų 
yra organizuoti į trisdešimts divizijų ir 
ves kovą už Ispanijos laisvę iki pasku
tinio kraujo lašo.

Ispanijos liaudis daug nukentėjo tik 
todėl, kad demokratinės šalys nesuvaldo 
fašistus agresorius, kad jos nepadeda Is
panijai. Mums, Amerikoj, tiesiai gėda, 
kad liaudies Ispanijai uždrausta nusi
pirkti ginklų ir kĮitų reikmenų, ant jos 
uždėtas begėdiškas embargo. Mes turi
me reikalauti kongresmanų ir senatorių, 
kad embargo būtų nuimtas nuo Ispanijos

liaudies. Prezidentas Rooseveltas savo 
kalboj atidarant kongresą pasmerkė em
bargo, kuris tarnauja karo agresoriams.

Siųskime reikalavimus kongresma- 
nams ir senatoriams. Siųskime iš susi
rinkimų rezoliucijas ir pavieniai žmonės 
atvirutes. Kiekvienas turime teisę siųsti 
jas. Kad būtų parankiau tas darbas at
likti, tai Lietuvių Komitetas Gelbėjimui 
Ispanijos Demokratijos atspausdino at
virutes su prašymais nuimti nuo Ispani
jos embargo. Tas atvirutes reikia tik 
pasirašyti, užantrašuoti savo kongres- 
manams ir senatoriams. Jas galima pla
tinti susirinkimuose ir kitose sueigose. 
Už 100 atviručių $2. Siųskite užsakymus 
ir pinigus sekamu antrašu:

Anna Waznis,
419 Lorimer St.,

Brooklyn, N. Y.

Keli iš 130,000 Ispanijos respublikos pabėgėliu j Franciją; jie bėga nuo fašisti
nio teroro, bet Francijos buržuazinė Daladiero valdžia juos labai blogai trak
tuoja.

rioj yra Ypatingas Chinų 
Rajonas ir Aštunto Ruožto 
Armijps ginklų sandėliai. 
Japonai statė savo tikslu iš
mušti Aštunto Ruožto Ar
miją iš Shansi provincijos, 
pereiti Yellow (Geltoną) 
upę ir įsiveržti į Shensi 
provinciją, kad uždavus 
smūgį buvusios Raudono
sios Armijos centrui. Čia 
japonai buvo sutraukę net 
kelias divizijas iš kitų fron
tu, kad tik savo tikslą at- 
siekti. Prasidėjo žiaurūs 
mūšiai. Vienai japonų da
liai buvo pavykę prasimušti 
prie Geltonos upės ir siekti 
linkui Ypatingo Rajono sos- 

' tines Sian. Bet chinai parti
zanai ir Aštunto Ruožto 
Armija sausio 7-8 dd. su
mušė japonus, pervarė at
gal per Geltonąją upę, ke
lios chonų divizijos perėjo 
upę ir nugrūdo japonus to
lyn nuo Geltonosios upės. 
Bėgyje kelių dienų japonai 
buvo nugrūsti apie 30 my
lių nuo upės ir paliko kelis 
miestus. Japonai šioj opera
cijoj turėjo didelių nuosto
lių ir nieko nelaimėjo. Vien 
tik užmuštais prie Geltono
sios upės jie paliko per 8,- 
000 savo kareivių. Chinams 
teko daug kanuolių, šautu
vų, kulkasvaidžių ir amuni
cijos.

Tiesa, dar ten mūšiai ne
sibaigė, bet jau dabar gali
ma numatyti, kad japonų 
“baudžiamosios ekspedici
jos” prieš partizanus ir tai
kytas smūgis prieš Aštunto 
Ruožto Armiją susmuko.

Iš viso to, kas darosi Chi- 
nijoj, atrodo, kad nepaisant 
kaip japonai turi galingas 
jėgas, bet jie negali pasiti
kėti karą laimėti.

(Iš “Pravda)

STOVYKLOS BUSIMOJO
N. LIACHOV.

Padėtis Chinijoj

Greta to, pačios Lietuvos likimas yra 
pavojuj—pavojus vyriausiai jai grūmo
ja iš Hitlerio pusės.

21-mieji Lietuvos nepriklausomybės 
: metai buvo patys pavojingiausi jos isto- 

rijoj metai. Įžengiant į 22-ruosius me
tus, tasai pavojus netik nemažėja, o di- 

L deja.
Pačioj Lietuvoj, Klaipėdoj, šiandien 

L veikia organizuoti Hitlerio agentai, vol- 
Z demarininkai, kuriuos palaiko dešinieji 
S krikščionys demokratai ir liaudininkai. 
L Jų tikslas: nuversti Smetonos valdžią ir 
f prijungti‘ Lietuvą, kad ir neoficialiai, 
r hitlerinei Vokietijai.

Šitokioj padėty šiandien yra Lietuva. 
X Didžiausiais dėl to kaltininkais yra tau- 
' tininkų valdžia, kurios kapituliacijos 

(pasidavimo) politika prie to kraštą’pri- 
g vedė.

Demokratiniai nusistatę Lietuvos 
žmonės šiandien veda griežtą kovą prieš

Sovietai Ištraukė 435 Laivus
Iš Maskvos praneša, kad Sovietų špe- 

cialė komisija traukimui laivų iš jūrų 
bėgyje penkiolikos metų ištraukė 435 
laivus, kurie bendrai sudaro 800,000 to
nų įtalpos. Tai buvo laivai daugiausiai 
Imperialistinio Karo arba Piliečių Karo 
laiku nuskandinti. Daugelį iš jų Sovietai 
pertaisė ir naudoja. Kiek yra žinoma, 
jie ištraukė Anglijos submariną “L-55,” 
kurį nuskandino bolševikų karo laivas 
kovoje 1919 metais, jūreivių lavonus ati
davė Anglijai, o submariną naudoja sa
vo laivyne. Jie ištraukė ledlaužį “Sad
ko,” kuris net 18 metų buvo po vande
niu, pataisė ir dabar jis vėl ledus kriu- 
šina. Jie ištraukė Juodose Jūrose savo 
karo laivus, kuriuos 1918 metais buvo 
priversti nuskandinti, kad jie netektų 
kaizerinei Vokietijai, pataisė ir naudoja. 
Žinoma, buvo nemažai atsitikimų, kad 
negalėjo pataisyti laivus, tai sunaudojo 
jų metalą. Taip Sovietai atlieka didelį 
laivų ištraukimo darbą.

Japonija 
Hankowo miestą veik visą 
pereitą vasarą vedė mūšius. 
Hankowas paimtas po ketu
rių mėnesių didelių mūšių, 
kur japonai neteko kelis 
šimtus tūkstančių kareivių 
užmuštais, sužeistais ir mi
rusiais nuo ligų ir nuovar
gio. Tuo veik laiku japonai 
paėmė ir pietuose Cantono 
prieplauką, bet ir tas nesu
teikė Japonijos armijai per
galės. Po paėmimo šių mies
tų dar kartą Japonijos karo 
vadai turėjo įsitikinti, kad 
jie negalės karą laimėti 
Chinijoj.

Matomai, norėdami pa
taisyti pirmesnių karo kam
panijų savo klaidas, ypa
tingai po Nankingo_ puoli
mo, kada japonai užėmė tą 
miestą apsistojo ir leido chi
nų armijai tvarkiai pasi
traukti ir atsteigti karo, 
frontą, po paėmimo Hanko
wo ir Cantono japonai ne
sustojo, bet vijosi chinie- 
čius. Bet chiniečiai besi
traukiant taip gabiai mušė
si, kad jau viduryj lapkričio 
japonai buvo visur sulaiky
ti. Chinijos armija pasi
traukė pilniausioj tvarkoj, 
išvežė ginklus ir amuniciją 
ir sudarė aktyvų naują ap
sigynimo frontą.

Japonai, norėdami už
duoti chinams smūgį pie
tuose, tęsė puolimą į šiaurės 
nuo Cantono. Jie vietomis 
išsodino iš jūrų mažas ka
reivių grupes, kad jos pultų 
chinus. Bet ir tas negelbėjo. 
Kaip kur chinai suvarė tas 
grupes atgal į jūras, o kitur 
prispyrė pajūryj ir tokiu 
būdu japonams nepavyko 
įveikti chinus... Į šiaurę 
nuo Kantono prasidėjo dide
li mūšiai, kada chinai perė
jo į užpuolimą ant japonų.

kad paimti, Vietomis taip skaudžiai nu
kentėjo japonų pulkai, kad 
jie buvo priversti prašyti 
daugiau pagalbos iš Japoni
jos ir pasitraukė į Cantoną. 

Centralinėj Chinijoj bai-
sūs japonų puolimai davė 
jiems tik Hankowa ir Kan
toną. Bandymai japonų su
mušti ten ir sunaikinti chi
nų armiją nepavyko. Japo
nų armija jau kelintas mė- 
nesis sulaikyta, priversta 
pasipildyti ir persiginkluo
ti. Chinijos armija pasi
traukus į naujas pozicijas, 
ne tik prisirengė gintis, bet 
vietomis perėjo į kontr-ata- 
kas ir eilę gelžkelio stočių ir 
miestus iš japonų atsiėmė.

Neturi japonai pasiseki
mo ir prieš Aštunto Ruožto 
Armiją, tai yra buvusią 
Chinijos Raudonąją Armi
ją, kur japonai suruošė 
“baudžiamąsias ekspedici
jas” prieš partizanus. Gruo
dy j japonai suorganizavo 
puolimą ant partizanų 
Shansi provincijoj, bet' be 
pasekmių. Japonų armija ir 
vėl priversta užsidaryti už 
miestų sienų. Milžiniškas 
^plotas tarpe Peipingo, Tay- 
uien ir gelžkelių yra parti
zanų rankose. Didelė dalis 
Hopeh provincijos, tarpe 
Hankow-Peiping ir Tient- 
sin-Pukow gelžkelių, prie 
Yellow upės, yra partizanų 
rankose. Tientsin apylinkėj 
randasi centrai japonų gin
klų ir amunicijos, bet ten 
vis daugiau ir daugiau įsi
gali chinų partizanai ir 
tankiai užpuola traukinius 
su ginklais, kada jie vežami 
japonų armijai. Vien ryti
nėj dalyj Hopeh provincijos 
partizanai valdo net 12 ap
skričių. Tokia padėtis japo
nų “užimtoj” Chinijos da- 
lyj-

Pilniausiai pasitvirtino,

kad japonų armija yra be- 
spėkė kovoj prieš chinų par
tizanus, kurie neįveikiami, 
nesugaunami, drasko japo
nų užfrontę. Ir tas partiza
nų veikimas taip suparaly
žiavo japonų armijos veiki
mą prieš Aštunto Ruožto 
Armiją, kad čia jau antri 
metai japonai negali pasi
stumti pirmyn.

Japonijos imperialistai 
tikslu savo kovos prieš Aš
tunto Ruožto Armiją Shan
si provincijoj statė, kad iš
varius tą armiją iš Shansi 
vakarinės-pietinės dalies, 
kad prispyrus prie Yellow 
upės, kuri ten yra rubežium 
su Shensi provincija, ku-

KARO PABĖGĖLIAM
' ANGLIJOJE

London. — Anglijos val
džia iš anksto stato prie
glaudos stovyklas busimojo 
karo pabėgėliam; ir reika
lauja, kad seimas tam pas
kirtų $4,680,000.

Tokio. — Japonija, atsi
liepdama į Anglijos ir 
Francijos protestus prieš 
užėmimą chiniškos Hainan 
salos, sako, kad ją “užėmė 
tik laikinai.”

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytofų.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas 

Gerb. Redakcija!
Jau bus ilgas laikas, kaip 

drg. R. Mizara “Krisluose” 
rašė, kad Sovietų Sąjungoj 
užsidarė “Raudonasis Ar
tojas” ir “Priekalas.” Dau
giau nieko nesigirdi, ar jie 
ant visados užsidarė, ar 
dar atgys? Kas gi pasidarė 
su lietuviais Sovietų Sąjun
goj, nejaugi jie visi liko ru
sais? Aš gerai žinau, kad 
1906 metais Maskvoj buvo 
daug lietuvių ir turėjo savo 
laikraštį “Žariją.” Prašau 
paaiškinti apie SSSR lietu
vius.

J. Rainys.
Atsakymas

“Raudonasis Artojas” ir 
“Priekalas” daugiau neina. 
Kol kas ir jokis kitas lie
tuvių laikraštis neina So
vietų Sąjungoj. Mes tikrai 
nežinome, ar ten draugai 
pradės leisti ar ne. Minėtus 
laikraščius leido Sovietų 
valdžia savo lėšomis. Atro
do, kad jų skaitytojai vis 
mažėjo, nes “Priekalo” ti

ražo skaičius vis labiau 
traukėsi. Ir dar reikia at
minti tą, kad jo nemažai 
ateidavo į Jungt. Valstijas 
ir siųsdavo į kitas šalis. 
Mums atrodo, kad lietuviai, 
gyvenanti Sovietų šaly, visi 
moka rusų kalbą ir jie grei
čiau stveriasi už rusų laik
raščių — dienraščių, kurie 
greičiau žinias paduoda. 
Todėl “R. A.” ir “P.” vilkosi 
paskui ir darėsi vietos lie
tuviams nusenusiais. Gal 
būt todėl jie ir užsidarė.

Lietuviai nevirto rusais. 
Sovietų Baltrusijoj ir Mas
kvoj nemažai buvo išleista 
knygų, brošiūrų ir įvairių 
vadovėlių. Kiek mes žino
me ir dabar yra Baltrusijoj 
lietuviškų mokyklų, kur 
vaikus greta rusų ir balt- 
rusių kalbos moko ir lietu
viškai. Bet veikiausiai, kad 
ten lietuviai taip pat pri
pranta prie krašto kalbos, 
kaip pas mus jaunimas prie 
anglų kalbos ir mažai krei
pia atydos į savo tautos 
kalbą. >
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Jauno Politkalinio Balsas iš 
Lietuvos Bastilijos

(Pabaiga)
Silpnesnieji kelis kartus 

prašė leisti atostogų sveikatos 
pataisymui, bet gavo atsaky
mą, kad politinių kalinių ne
leis kai tuo tarpu kriminali
niai tokioms atostogoms leid
žiami.

Kultūriniai kalinių reikalai 
irgi negeresni: nuosavų knygų 
neduoda. Tiesa, kas turi san
dėlyje tai per dideles pastan
gas kaip kada kai kas bent po 
vieną gauna, bet ir tai trum
pam laikui, žurnalų ir užsie
ninių laikraščių visai neduoda.

Kalėjimo bibliotekoj vertin
gesnių knygų visai maža, nes 
kurios kalėjimų kapelionams 
nepatinka, tos nejsileidžiamos; 
arba marinuojamos spintose, 
net ir deginamos. Pats mačiau 
kai 1936 . metais Kauno kalė
jimo koridoriaus pečiuose bu
vo deginamos. Tačiau ir esa
momis bibliotekoj knygomis 
ne visada galima naudotis, nes 
tankiai nubaudžia atimdami 
teisę jomis naudotis..

Baudžia ir kitomis bausmė
mis: pasodina į karcerį, kuria
me šiltos sriubos duoda tik 
trečioj dienoj, uždraudžia 
bent keliems mėnesiams įsi
gyt papildomo nuosavo mais
to, atima rašomąją medžiagą, 
neleidžia rašyti ir gaut laiškų, 
atima pasivaikščiojimą ir tt. 
Didžiausia bausmė, tai perkė
limas į baudžiamą grupę ne
mažiau kaip šešiems mene
siams iki tariamo pasitaisymo. 
Toje grupėje atima teisę nau
dotis minėtomis ir kitomis vi
somis kalėjime teikiamomis 
teisėmis ir lengvatomis.

O nubaust visuomet “prie
žasčių suranda”; apkaltina 
kalbėjus laike pasivaikščioji
mo, už žiūrėjimą per langą, 
už neva netinkamą patalo su- 
taisymą. už tariamą aukštą 
tona kalbant su prižiūrėtoju 
bei “atsikalbinėjimą,” už per
davima kitam kaliniui maisto 
ar laikraščio ir už kitokiu vi
są eile tariamų prasikaltimų 
suranda progos nubaust.

Tačiau nežiūrint visu tu te
roro sunkumu, -politkaliniai 
stengiamės, kiek leidžia ap
linkybės. lavintis. Nors mo- 
kinimuisi tinkamu knygų nei 
vadovėliu neturim, bet labiau 
prasilavinę draugai stengias 
mažiau nrasilavinusius pamo
kint. Tain slenkamas nilkas 
kalėiimo dienas stengiamės 
praleist naudingiau.

Manau, kad jus. Dėde, suį
domins, kokiiio gi būdu suda
romos politinės bylos? Tai 
štai kain: vienus apkaltina 
laikius bei platinus komunis
tine literatūra, kitus už strei- 
kayima bei tariama kurstvma 
kitus sfreikuot. demonstraci
jas. iškėlimą raudonos vėlia
vos, šventimą nirmos gegu
žės — darbininku šventės, už 
p asi nri ešin i m a var ž vt in ė m s. 
viekais nrnvnkatoriu išdaviku 
ir kitu niekšu teisme liūdv- 

Kanadiečiai kovotojai, grįžta iš Ispanijos respublikos. Paveikslas nutrauktas

Franci joj.

ui ais, kad esą nuo to ir to ga
vęs literatūros, vėliavą, buvęs 
prikalbintas stot į komunistų 
partiją ir t. p.

Šie ir panašūs kaltinimai 
beveik visi suvedami, kad tai 
buvo daroma su komunistų 
partijos žinia, tai esą šie fak
tai patvirtiną slaptos žvalgy
bos agentūrines žinias, jog 
kaltinamasis nuo to ir to lai
ko priklausąs komunistų par
tijai, dirbęs jos naudai ir tt. 
Tokiomis kombinacijomis ir 
sudaromi formalumai nubaust 
už komunistinį veikimą, už 
kurį teismai ir nuteisia kuo 
didžiausiomis įstatymuos nu
matomomis bausmėmis.

Fašistiniams teismams ne
svarbu, ar tie faktai teisingi 
ar ne; todėl žvalgyba ir sten
gias kokiais nors būdais tuos 
faktus sudaryt ar suprovo- 
kuot, pav., pakiša arba tie
siog per tardymą primeta ko
munistinės literatūros, raudo
ną vėliavą ar kitaip, kaip mi
nėjau ar panašiai, bylas su
provokuoja.

Panašiu būdu ir man su 
žmona buvo suprovokuota by
la. Jau nuo 1931 metų žval
gyba pradėjo atvirai terori- 
zuot: nuolatos darė kratas ir 
tardymus, bet nesurasdama 
jokios bylai sudaryt medžia
gos perduodavo karo komen
dantui nubaust, kuris be jo
kios kaltės administratyviu 
būdu ir nubausdavo po 3 mė
nesius kalėjimo. Tokiu būdu 
buvo nubaudę mane keturiuš 
kartus, o žmoną du kartu. 
Tardant žvalgyba reikalauda
vo prisipažint, ar priklausai 
komunistu partijai, ir reika
laudavo pasakyt, kas daugiau 
priklauso. Kai atsakydavau, 
jog nieko .nežinau, žadėdavo 
sudaryt byla, gazdindavo 
mušt, žinoma ir mušdavo; no 
to trražuoju kalbindavo pasi
žadėti tarnauti žvalgybai ir 
nranešinėt anie komunistus, 
ka kalba darbininkai ir vals
tiečiai anie valdžią ir t. n. 
Kaino rankniniodn nradžiai 
tuoiaus siūlė ir kišo i rankas, 
o toliaus žadėio mokėt nuo 
suteiktu žinių svarbumo ir t.t. 
Nuo tokios tarnystės atsisa
kius žadėdavo neduot ramy
bės kol i’iems nenasiduosias.

Tačiau žvalgyba ta savo na- 
ža.da ivvkdė — bvla sunrovo- 
kavo. 1934 metais nutarėm 
ner^ikelti i kita gvvemmo vie
ta ir kadangi nrieŠ mums an- 
sicrvvpnant tuose triobešiųo^e 
niekas negyveno, tai lAbaį ,na- 
togu žvalgybai buvo naklšt 
literatūros. T-ik kelias dienas 
nanfoi vietoj, nawvenus. bir
želio 7 d. atvažiavęs Knniškip 
nurktn žvp1gvbo«: viršininkas 
A. Matinkas. neva darydamas 
krata, ištraukė nagai namata 
tA^arte nakišta. senos komnm’s- 
finos litnratūros nnnda. T'o ir 
užteko bvlai sudaryt. Tiesa, 
betardant, dar buvo nrimetn 
raudona vėliava, kad būk tai 

aš ją prieš pirmą gegužės 
naktį kur tai iškabinęs; bot 
paskiau žvalgyba tą vėliavą 
atsiėmė, ji teisme nebefigura- 
vo. Gal žvalgyba sužinojus, 
kad aš statysiu liudininkus, 
jog tą naktį buvau namie, tai 
nebenorėjo su tuo kompromi- 
tuotis ar dėl kitų išrokavimų.

Tačiau žvalgyba surado ko
kį tai kalinį Alizą Krupelį, 
nuteistą už politinį veikimą, 
kuris liudijo, jog aš su žmona 
prikalbėjęs prisirašyt prie ko
munistinės p o 1 i t k a ] iniams 
šelpt organizacijos ir kad jį 
užrištomis akimis būk aš ve
džiojęs į susirinkimus. Už tokį 
niekšišką jo paliudijimą, tuo
jau buvo jis iš kalėjimo pa- 
liuosuotas, nors dar turėjo sė
dėt apie 8 metus.

Kai teisme buvo pareika
lauta, kad tas ir kiti žvalgy
bos slaptų agentų žiniomis pa
remti parodymai, jog būk tai 
žvalgyba sužinojus, kad mes 
parsigabenam literatūros, turi 
būt paremti konkrečiais nuro
dymais, katro, kada, iš kur 
ta literatūra buvo parsigaben
ta ir, kad tie teigimai būtų tų 
agentų viešai teisme patvirtin
ti, teismas atsakė, kad nega
lima esą deleisti, jog valsty
bės tarnautojas meluotų, to
dėl nėra pagrindo tiems žval
gybos parodymams netikėti. 
Tokiomis provokacijomis ape
liacinis teismas remdamasis ir 
nuteisė abu su žmona po 8 
metus sunkiųjų darbų kalėji
mo.

Tokiuo ir panašiu būdu su
darytomis politinėmis bylomis 
šimtai nuteistų kalinama. 
Vien Kupiškio apylinkėje pa
kišant literatūros buvo supro
vokuotos. net bent kelios by
los : Kreivėniškių kaime Anta
nui ir Povilui Mickevičiams 
visai jiems tuo laiku namie 
negyvenant, žvalgyba pakišus 
literatūros “rado” ir juos ki-
tur suareštavus vistiek sudarė 
bylas ir nuteisė Antana 15 
metu, Povilą dviem metais S. 
D. kalėjimo. Gelažiečiams 
Stasiui ir Marcelinui Balčiū
nams irgi tokiuo pat būdu bu
vo sudarytos bvlos ir nuteisti 
po 6 metus S. D. kalėjimo. Jie 
n orė i o teisme nastatvt liudi
ninku vežike, kuris žvalgybą 
jiems literatūrai nakišt buvo 
atve.žes: naktį nrieš nas juos 
darant krata, bet teismas to 
liudininko, nenriėmė. Esą. teis
mui tas liudininkas neturįs 
reikšmės. • , .

1 • >< ‘ > i
Tiesa, bragus dėde . sakai, 

kad liūdna1 naujiena, jog; kad 
* * 

ir man kovojus už Lietuvos 
nenriklausomybe ir demokra
tines liaudies laisves ir teises, 
nrieš įsiveržėlius vokiečius 
('bermontininkus) ir Lenkijos 
militaristn legiionierius. buvus 
sužeistam ir net nustotus 50 
nuošimčiu sveikatos (darbin- 
a-umo) dabar tenka sėdėt ka
lėjime ankaltintam už veiki
mą prieš būk tai visuomenės 

pastatytą dabartinę santvar
ką !

Tame, dėde, ir yra įvykusi 
Lietuvos liaudies tragedija, 
nes tada dar nebuvome iki 
tiek susipratę, jog būtum su
pratę, buržuazijos apgavystes 
ir būtumėm joms atsispirt su
gebėję. Tačiau liaudis niekuo
met nekovojo- ir nekovoja už 
esamą santvarką, ji jos nepa
statė, todėl jos ir nekenčia ir 
prieš ją kovoja. Lietuvos dar
bo masės, darbininkai ir vals
tiečiai nuo pat pradžios kūri
mo Lietuvos nepriklausomybės 
kovojo už darbo žmonių lais
vę, demokratiją ir darbininkų 
ir valstiečių Sovietų valdžią, 
kuri 1919 metais ir buvo su
kurta didžiojoj Lietuvos da- 
lyj. Tik dvarininkai ir kitų 
kapitalistų buržuazinė vald
žia, su santarvininkų ir vokie
čių pagelba, tą darbo žmonių 
Sovietų valdžią nuvertė ir pa
skandino Lietuvą darbo žmo
nių bei liaudies kraujuje. Bet 
visgi buržuazija buvo privers
ta pažadėt išdalint dvarinin
kų žemes, leist demokratiniu 
būdu rinkt seimą ir suteikt 
darbo masėms bei liaudžiai 
demokratines teises ir laisvę, 
už kurias liaudis kovojo ir ko
voja.

Nors tos liaudies iškovoto
sios teisės 1926 metais kapita
listų buvo atimtos ir įvesta fa
šistinė diktatūra, tačiau au
gant liaudies susipratimui aš
trėja ir kova ne tik už demo
kratines laisves, bet ir prieš 
fašistinę valdžią ir jos veda
mą pardavikišką politiką.

Nes kaip jau žinoma, jog 
Lietuvos kapitalistų fašistinė 
valdžia vesdama prieš liaudį 
smurto politiką šimtais darbi
ninkų valstiečių, inteligentų ir 
kitų antifašistų bei geriausių 
liaudies reikalų ir Liet, nepri
klausomybės gynėjų ir kovo
tojų pūdo kalėjimuos ir kon
centracijos stovykloje. O tuo 
tarpu didžiausius Lietuvos ir 
liaudies priešus hitlerininkus, 
kurie ruošė prieš Lietuvą suki
limą, paleido iš kalėjimo ir 
grąžino visas jiems teises, net 
leidžia vėl organizuot prieš 
Lietuvą nukreiptas organiza- 
c i j a s . “Kulturvabandais” 
pasivadinusias ir smogikų 
“Ordnugsdiensto” dalis. Todėl 
nenuostabu, kad daužomos 
mokyklos ir mušami lietuviai, 
kurių ne vieną jau užmušė. 
Bet valdžia ne tik nesirįžta 
tam barbarizmui užkirst ke
lią, bet dar valdžios laikraš
tyj “Lietuvos Aide” pateisi
ma girdi, nieko baisaus neesą, 
labai kultūringai reiškiamas 
dėl karo stovio panaikinimo 
džiaugsmas; . esą matyt, jog 
kultūringu žmonių vadovauja
ma. Iš to aišku, kad jų žy
giai toleruojami.

’ Be to, nuolatinis valdžios 
taikstymasis tai prie imperia
listinės Lenkijos, tai prie hit
lerinės Vokietijos aiškiai rodo, 
kad jie ruošiasi parduot Lietu
vą. Tuo fašistinė valdžia no
ri pasitarnaut fašistiniam Vo
kietijos imperializmui, besi- 
ruošančiam pult Sovietų Są
jungą. Nes aišku, kad ir Lie
tuvos kapitalistai Sovietų Są
jungos nekenčia. Todėl, kad 
ji stovi viso pasaulio darbo 
žmonėms pavyzdžiu, jog tik 
nuvertus kapitalistų viešpata
vimą ir pastačius darbo žmo
nių valdžią, panaikinus nuo
savybę ir žmogaus žmogum 
išnaudojimą, yra galima kurt 
laimingas žmonių visuomenes 
gyvenimas.

Kai praėjusių metų kovo 
mėn. dienomis po Lenkijos 
įteikimo Lietuvai ultimatumo 
visa liaudis buvo sujaudinta 
ir Kauno liaudies masės, no
rėdamos parodyt pasirįžimą 
gintis ir pareikšt protestą 
prieš tokį smurto žygį, išėjo į 
gatves, tai pardavikiškoji val
džia sutelkė policiją, kuri aša
rinėmis granatomis ir gumi
nėmis lazdomis mušdama 
sklaidė minią. Taip elgiama
si ir dabar, kai liaudis kelia

Binghamton, N. Y.
Šis-Tas

Sekmadienį, vasario 19-tą 
dieną sL.D.S. 6-ta kuopa ren
gia kazyrių lošį. Kviečia visus 
skaitlingai atsilankyti ir link
smai laiką praleisti.

Pasilinksminimas prasidės 
2-rą vai. po pietų. Rengėjai 
rūpestingai rengiasi prie jo ir 
mano padaryti vieną iš pasek- 
mingiausių pasilinksminimų, 
kurie kada yra buvę.' Bus ska
nių valgių ir gėrimų. Bus ge
ra muzika šokiams, malonus 
patarnavimas visiems, šis pa
silinksminimas įvyks Lietuvių 
Svetainėje (žemutinėje). Visi 
pasirūpinkime dalyvauti.

Lietuvos Nepriklausomybes 
Minėjimas

Amerikos Lietuvių Kongre
so vietinis skyrius rengia di
delį bankietą Lietuvos Nepri
klausomybės 21 metų sukak
ties paminėjimui, kuris įvyks 
šeštadienį, vasario 25 dieną, 
Lietuvių Svetainėje. Pradžia 
7 vai. vakare.

Nėra reikalo aiškinti, kaip 
tai yra svarbu visiems, be 
skirtumo pažiūrų dalyvauti 
tame bankiete ir atžymėti tą 
svarbų dalyką, kaipo Lietuvos 
nepriklausomybės paminėji
mą.

Po vakarienei, bus ir šo
kiai prie geros muzikos. Įžan
gos tikietai 50c. asmeniui. Pa
tartina įsigyti tikietus iš ank
sto.

Vytautas Zablackas

Penktadienį, kovo 3-čią die
ną čia kalbės jaunuolis ir ne
senai sugrįžęs iš Ispanijos ko
votojas už laisvę ir demokra
tiją.

šiose prakalbose turėtų da
lyvauti kiekvienas vietos lie
tuvis ir susipažinti su drg. V. 
Zablacku. Viena, kad jis yra 
čia augęs jaunuolis, kuris lie
tuvių kalbą gražiai vartoja, 
nuosekliai aiškina dalykus, 
apie kuriuos kalba. O antra, 
tai visiem yra svarbu susitikti 
tą drąsų didvyrį, kuris paliko 
savo šalį, tėvus, sesutę ir žmo
ną, ir išvyko į Ispaniją ka
riauti už laisvę ir demokrati
ją, rizikuodamas savo bran
giausią turtą—gyvybę. Laimė 
jo ir visos darbo žmonių kla
sės, kad jis buvo tas, kurio
Hitlerio kulka nepataikė nu
skinti. Tad, ve, mes ir turime 
progą matyti jį sveiką ir gy
vą, ir išgirsti jo kalbą apie 
tuos įvykius kuriuos jam teko 
pergyventi ir patirti.

Šias prakalbas rengia L.L.D. 
20 kuopa, Lietuvių Svetainėje.

susirūpinimą dėl smarkiai pa
didėjusio Lietuvai pavojaus iš 
Vokietijos užgrobikų pusės. 
Bet valdžia, matydama vis 
didėjančią liaudies masių ne
apykantą, vis smarkiau triūbi- 
ja apie konsolidacijos ir vie
nybės reikalingumą ir vis didi
na prieš liaudį terorą. O per 
“Lietuvos Aidą” tiesiog siūlo
si Hitleriui, kad pasirįžus su 
juo derėtis patenkinant jo 
reikalavimus. Iš to matom, 
kad Lietuvos kapitalistų fa
šistinė Smetonos ir jo švoge- 
rių valdžia geriau pasirįžus 
Lietuvą parduot Hitleriui, ne
gu valdžią atiduot į liaudies 
rankas.

Kad Lietuvos fašistinė val
džia nemano gint Lietuvos ne
priklausomybės, tai dar rodo 
atsisakymas nuo Sovietu Są
jungos pasiūlymu sudaryt pa
galbos paktą. Kaip girdėt, ir 
dabar Lietuvos Sovietu Sąjun
gai pasiuntinis Baltrušaitis bu
vo atvežęs Sovietų Sąjungos 
pasiūlymą prisidėt prie Sovie
tų Sąjungos organizuojamo 
taikos palaikytoju fronto, už 
tai Sovietu Sąjunga pasižada 
Lietuvai eit į pagelba. ją už
puolus agresoriams. Bet val
džia tą pasiūlymą atmetusi ir 
dabar.

Kiek ta žinia tikra, tai sun
ku pasakyt, bet kad, kaip 
anksčiau, taip ir dabar Sovie
tu Sąjungą tokią ar panašią 
nagelbos sutarti yra pasirįžus 
sudaryt, tai netenka nei abe
jot, jei tik su tuo Lietuvos 
valdžia sutiktų.

Tačiau yra pagrindo tvir
tai tikėt, jog liaudis vis la
biau suburdama savo jėgas 
galų gale kova laimės ir pri
sijungdama prie taikos fron
to sustiprins jėgas augint ir 
Lietuvos nenriklausomybei.

Atsiprašau, brangus Dėde, 
kad tiek daug nrirašiau. Nors 
gal daug kas žinoma, ar ne
įdomaus bus nrirašvta, bet 
oerskaites jūsų laiška naiutau 
artima draugiškumą, tai ir ri- 
žausi parašyt šių minčių ir ži
nių iš mūsų lietuviškos padan
gės.

Jei pasirodytu kaikas šio 
mano laiško visuomenei domi
nančio. tai galima tos vietos 
nateikt laikraščiams, kad at
spausdintu.

Su širdingiausiais linkėji
mais, jūsų giminietis---------
4-1—1939 m.

N. S. Pittsburgh, Pa.
Svarbus Pranešimas

Draugai partijiečiai ir sim- 
patikai, atkreipkit atydą į Šį 
parengimą. — Bus dance and 
floor show šeštadienį, vasario 
25 d., 7 :30 vai. vakare, Inter
national Socialist Lyceum, 805 
James St., N. S. Pittsburgh, 
Pa.

Draugės ir draugai! Būtinai 
turime dalyvauti šitam paren
gime. Reakcija ir fašizmas 
kelia savo žvėriškas galvas 
aukštyn, norėdami užduoti 
smūgį darbininkų judėjimui. 
Tokiu būdu, padaro mums 
daugiau išlaidų ir darbo. Sy
kiu daugiau ir rūpesčio. Nes 
tas viskas gula ant sąmoningų 
darbininkų pečių, kaip išlai
kymas laisvės, demokratijos ir 
taikos.

širdingai visus kviečia.
Komitetas.

Hamburg. — Hitleris pa
leido ant vandens ką tik 
užbaigtą naują karo laivą 
“Bismarcką”, 35,000 tonų 
įtalpos.

Pradžia 7 vai. vakare. Da
lyvaukime visi, nes yra svar
bu.

Pasilinksminimo Vakarėlis

Penktadienį, kovo 10 dieną, 
L.L.D. 20 kuopa rengia pasi
linksminimo vakarėlį ir kvie
čia visus skaitlingai atsilan
kyti ir visiem sykiu laiką pra- Į 
leisti.

Rengėjai deda visas pastan
gas, kad šį vakarėlį padaryti 
pasekmingu visais galimais 
būdais. Tad atsilankiusieji ne
būsite suvilti. Dalyvaukime vi
si.

Darbininkių Dienos 
Ap vaikščiojimas

L.L.D. 20 kuopos Moterų 
Skyrius rengia bulvinių bly
nų vakarieniukę Tarptautinės 
Darbininkių Dienos proga. Mi
nėtas parengimėlis įvyks šeš
tadienį, kovo 25 dieną, Lietu
vių Svetainėje. Pradžia 7 vai. 
vakare.

Bulvinių blynų vakarieniu- 
kė bene bus pirmą sykį mūs 
mieste. Patartina visiems da
lyvauti ir pasivaišinti skaniai 
pagamintais blynais. Įžanga 
25c. ypatai. Apart vakarie- 
niukės, bus ir daugiau gerų 
dalykų . . . Sužinosite vėles
niuose garsinimuose.

Korespondentė No 2.

Tel.: MArket 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas
Gamintojas Geriausios Rūšies 

Nesvaiginančių Gėrimų
Pamėginkit mūsų specialų Drink- 

Mixer TOM COLLINS 
Taipgi parduoda lietuviško bra

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

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

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

Telephone: E Vergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7171

| Manhattan Liquor Store |
| 264 Grand St. Brooklyn, N. Y. J

■ (Kampas Roebling St J 1 j
Tel. EVergreen 7-1645 License No. L. 886 ■

Tikrai žinokit, Kad Perkant Sau Vynus ir 
Likerius Reikia Pirkti Patinkamo] Krautuvėj 1 į

■ Manhattan Liquor Store ■

Didžiausia ir žemiausiom kainom
■ krautuve Williamsburgh’e J

Didžiausias Pasirinkimas Visokių Rūšių Gėrimų

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI JRENGTA SUSIĖJIMAMS įSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
Ėlius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras . kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos

426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
$ Blokas nuo Hewes elevelterlo stoties Tel. Evergreen 7-8886



UPTON SINCLAIR 10-25-38—95 vietą,

du

Pittston, Pa. n
k

i

i

I

tokios 
kelio- 

d ienos 
prabėgo,

I I £

U

lietuvių. Prašyta fi- 
paramos. Nuo lietu- 

gauta šiek tiek, bet 
dar ne. Pinigai labai 

reikės siųsti
valstijos sostinę
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mis pasitaiko ir visiškai aplink 
apsisukti, bet atsargus ir ge
rai patyręs vairuotojas laimin
gai parvežė visus į tą 
iš kurios paėmė.

Tai jau ir pabaiga 
jaukios ir nuotaikingos 
nes; tas virš pusantros 
laikas taip greitai
rodosi, lig viena blizganti gy
venimo valanda, ji neišdildo
mai užsirekordavo nekuriu 
keliautojų atmintyje, nes ne 
visiems darbo skruzdėms-dar- 
bininkams tenka tokių valan- 

pergyventi.
Vargdienis.

draug ų abe j o j ančiai 
apie nepalankų orą 
n u o g ą s tau jaučiai

labai atatiko

ii

Ketvirtas puslapis LAISVI Ketvirtad., Vasario 16, 1939

r 
-At

L
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(Tąsa)
Ostrinskis gyveno žydiškoje miesto dalyje, kur jis 

turėjo du kambariu tūlų namų skiepe. Kūdikis verkė, 
jiedviem įėjus, ir anas uždarė duris į miegrūmį. Turįs 
trejetą vaikų, jis paaiškino, o dabar dar mažytis pri
buvęs. Jis prislinko dvi kedi arčiau prie pečiaus, pri
durdamas, jog Jurgis turi atleisti radęs tokią netvarką 
pas jį, nes prie tokių apystovų viskas susimaišo. Kuone 
pusę virtuvės užėmė didelis suolas, apkrautas drapano
mis ir Ostrinskis paaiškino, kad dirbąs prie užbaigimo 
kelinių, apsiuvinedamas jas. Jis parsinešąs didelius pun
dus drapanų pas save namon ir čia abu su pačia dirba 
prie jų. Jis iš to pragyvendavo, bet kas kart darydavosi 
sunkiau, nes jo akys pradėjo silpnyn eiti. Ką reikėsią 
daryti, jam pradėjus nematyti, tai ir jis pats nežinojo; 
susitaupyti jis nei kiek negalėdavo—vos galėdavęs iš
misti, dirbdamas po dvyliką ar keturiolika valandų per 
dieną. Kadangi prie apsiuvinėjimo kelinių nereikia di
delio sumanumo ir kiekvienas lengvai gali pramokti, . 
taigi užmokestis vis eina menkyn. Tai lenktynių sistema 
už uždarbį; jeigu Jurgis norįs suprasti, kas tai yra 
socializmas, tai nuo čia pradedąs. Darbininkas remiasi 
ant savo darbo, kad galėtų užsilaikyti iš dienos j dieną, 
taigi jie ir siūlosi vienas pro kitą ir jokis žmogus negali 
daugiau gauti, kaip tas, kuris už pigiausiai apsiėmė 
dirbti. Taigi žmonių dauguma visados kovoja su skurdu. 
Tai yra “lenktynės,” ant kiek tas paliečia darbininkus, ; 
žmones, kurie nieko daugiau neturi parduoti, kaip tik . 
savo darbą; tiems ant viršaus, išnaudotojams, tas išeina 
visai kitaip, žinoma,—jų nedaugelis ir susivieniję, gali < 
valdyti ir jų galybę sunku perlaužti. Taigi po visą pa
saulį pasidarė dvi klasės su neperžengiama tarp jų be
dugne, — kapitalistų klasė, su jos milžiniškais lobiais, 
ir proletarų, kuriuos nematomi pančiai pavertė į vergus. 
Pagal skaičių—paskutinieji yra tūkstantis priešai vieną, 
bet visi nežinėliai ir nežino ko stvertis ir jie visados 
priklausys nuo malonės išnaudotojų, kol nebus susior
ganizavę—kol nesupras savo klasės reikalų. Tas eina 
labai iš lėto, nuobodžiai, bet visgi irsis pirmyn—taip 
kaip ledynas kalnynuose, kada jis kartą pasileidžia že
myn, jį negalima sulaikyti. Kiekvienas socialistas atlieka 
savo darbo dalį ir tiki, kad “ateis geresnė gadynė,”—; 
kada darbininkų klasė eis prie rinkimų ir paims valdžią 
į savo rankas ir padarys galą privatiškai nuosavybei iš- 
dirbystėje. Nepaisant, kaip žmogus būtų vargingas, arba 
kaip daug jis būtų nukentėjęs, jis niekados nesijaus 
nelaimingu, jeigu turės nuovoką apie tąją ateitį; net 
jeigu jis nesulauktų, to pats nematytų, tai jo vaikai 
sulauks, o socialistui jo klasės pergalė, yra jo paties 
pergalė. O taipgi jam progresas visados daugiau drąsos 
priduoda; čia Chicagoje, duokime sau, judėjimas auga 
šuoliais. Chicago tai visos šalies pramonės centras ir 
niekur kitur unijos nebuvo taip stiprios; bet jų organi-Į 
zacijos darbo žmonėms mažai gero atnešė, nes darbda
viai buvo susiorganizavę taipgi; tokiu būdu streikai 
abelnai nenusisekdavo, ir kai tiktai unijos pakrikdavo, 
žmonės kreipdavosi prie socialistų.

Ostrinskis paaiškino partijos organizaciją, tąją ma
šineriją, prie kurios proletariatas lavinasi. Kuopos ran
dasi dideliuose ir mažesniuose miestuose ir gana spar
čiai yra organizuojamos ir mažesnėse vietose; kuopose 
esti nuo šešių iki tūkstančio narių, o dabar yra keturio
lika šimtų kuopų iš viso, turi jos apie dvidešimts penkis 
tūkstančius narių, kurie moka mėnesines duokles orga
nizacijos užlaikymui. “Cook apskričio kuopa,” kaip čia 
miesto organizacija yra žinoma, turi aštuoniasdešimts 
kuopų ir ji viena išleidžia keletą tūkstančių dolerių rin
kimų agitacijai.

Ji išleidžia anglų kalboje savaitraštį, o taipgi du 
kitu laikraščiu, vieną čekiškoje, kitą vokiškoje kalboje; 
be to, Chicagoje išeina mėnesinis laikraštis ir yra koo
peratyvas, kuris kas metai išleidžia pusantro milijono 
socialistiškų knygų ir brošiūrų. Ir tas viskas išbujojo į 
keletą metų—beveik nieko nebuvo, kai Ostrinskis atvy
ko į Chicagą.*)

Ostrinskis buvo lenkas, apie penkių dešimčių metų 
amžiaus. Jis gyvenęs Silezijoje, paėjo iš neapkenčiamos 
ir persekiojamos tautos, prisidėjo prie proletarų judėji
mo pradžioje septintos dešimties metų, kada Bismarkas, 
pergalėjęs Prancūziją, visas savo pajėgas nukreipė ant 
Internacionalo. Ostrinskis du kartu sėdėjo kalėjime, bet 
tada, būdamas dar jaunas, mažai ką to paisė. Jis gerokai 
prisidėjo prie kovojimo, vienok, kada socializmas per
galėjo visus trukdymus ir pastojo didele politine spėka 
imperijoje, jis atkeliavo į Ameriką ir pradėjo darbą iš 
naujo. Amerikoje, užsiminus apie socializmą, visi juok
davosi—Amerikoje visi žmonės buvo laisvi. Tarytum po
litinė laisvė padarytų alginę vergiją kiek lengvesne!— 
pasakė Ostrinskis.

Mažas siuvėjas sėdėjo atsilošęs kėdėj e, kojas ištie
sęs ant tuščio pečiaus, kalbėjo tykiai kuone pašnabždo
mis, kad neišbudinti kitame kambaryje miegančių. Jur
giui jis išrodė ne mažiau stebėtinu asmeniu, kaip ir kal
bėtojas susirinkime; jis buvo neturtingas, menkiausias 
iš menkųjų, alkio pribaigtas ir suvargęs—o vienok kaip 
daug jis žinojo, prie kokių darbų jisai drąsiai prisidėjo 
ir kaip daug nuveikė, kokiu didvyriu jis buvo! Buvo 
ir daugiau tokių, kaip jis,—tūkstančiai tokių, o visi jie 
darbo žmonės! Kad tokį stebėtinąjį progreso žygį būtų 
parengę toki vyrai—Jurgiui sunku buvo įtikėti ir rodėsi, 
tai per daug, kad galėtų būti teisybė.

Visados taip esti, aiškino Ostrinskis; kada žmogus 
pirmu kartu atvirsta į socializmą, tai jis būva kaip 
pakvaišęs—jis negali suprasti, kaip tai kiti tų dalykų 
neperima ir pirmą savaitę jis pasitiki atversti visą pa
saulį. Po kiek laiko jis pamato, kokis tai sunkus darbas. 
Dabar Jurgis turėsiąs progos užtektinai savo užsikarš- 
čiavimą parodyt, nes artinas prezidento rinkimai ir kiek
vienas kalba apie politiką. Ostrinskis nusivesiąs jį sekan- 
tin kuopos susirinkiman ir supažindinsiąs su draugais, 
ten jis galės ir į partiją įstot. Mokėt reikia po penkis cen
tus per savaitę, bet jei kas negali mokėti, būna paliuo- 
suotas. Socialistų Partija, iš tikrųjų, yra demokratiška 
politinė organizacija. Ostrinskis išaiškino jam daug 
dalykų, lyginai ir partijos principus. Galima būtų pa
sakyti, kad, po teisybei, tai vienas socialistinis principas 
—neit į kompromisus, nesitaikyti, o tas tai ir yra bran
duoliu viso preletarų judėjimo visam pasauly. Kai so
cialistas tampa išrinktas kur nors į urėdą, jis balsuoja 
su senosios partijos įstatymdariais už įstatymus ar pada- 
vadijimus, kurie gelbsti darbininkų klasei, bet jis nie
kados neužsimiršta, kad toki nusileidimai yra menknie
kis, sulyginant su tuo didžiuoju tikslu—organizavimu 
darbininkų klasės revoliucijai. Iki tol Amerikoje beveik 
kiekvienas socialistas į du metu parengia kitą socialistą, 
ir jeigu taip sparčiai žengs ir toliau, jie paims valdžią 
šioj šalyje 1912 metais. Žinoma, ne visi tikisi taip greitai 
laimėti.

^Raistas” Išeis Knygos 
Formoj

Kadangi daugelis skaitytojų nusiskundė, kad 
jie dėl vienos ar kitos priežasties negalėję apy
sakos “Raistų” pilnai sekti, tai “Laisvės” direkto
rių taryba nutarė išleisti “Raistą” knygos formoj.

Knyga pasirodys pabaigoj vasario ar pradžioj 
kovo mėnesių. Knygos kaina bus vienas doleris. 
Bet tie, kurie užsakys knygą iki kovo menesio 15 
d., š. m., gaus ją už 75 centus. Knygos skaičius 
bus apribotas, nedidelis.

Todėl, kurie norite “Raistą” užsisakyti, pra
šome tuojau tai padaryt. Taipgi raginame “Rais
to” mėgėjus parinkti knygai prenumeratų tučtuo
jau.

Pinigus ir užsakymus siųskit “Laisvės” admi
nistracijai, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

REDAKCIJA.

Socialistai susiorganizavę kiekvienoj civilizuotoj ša
ly; tai tarptautinė politinė partija, aiškino Ostrinskis, 
didžiausioji, kokią pasaulis kada nors matė. Ji skaito 
trisdešimts milijonų pasekėjų ir rinkimuose gauna aš
tuonis milijonus balsų. Jie pradėjo išleidinėti savo laik
raštį Japonijoje ir išrinko savo pirmutinį pasiuntinį Ar
gentinoje; Prancūzijoje jie savo narius turi ministe- 
riais, o Italijoje ir Australijoje jie tokią galybę turi, kad 
prispiria ministerius iš vietų pasitraukti. Vokietijoje, 
kur jų balsai siekia trečdalį visų balsų, visos kitos 
partijos ir pajėgos susijungė kovon su jais. Proletaria
tui nieko nereiškia laimėti kurioj nors vienoj šalyje, 
nes kitos, užpuolusios savo kariuomenėmis, veikiai tąją 
šalį sunaikintų; taigi socialistų judėjimas yra viso pa
saulio judėjimu, organizacija visos žmonijos įgyvendi
nimui laisvės ir brolybės. Tai naujas žmonijos tikėjimas 
—arba, galima būtų sakyti, tik išsipildymas senojo tikė
jimo, kuomet iš tikrųjų bando pritaikyti gyveniman tą, 
ką Kristus skelbė.

(Bus daugiau)

*) Tai tiesa: kai Upton Sinclair rašė “Raistą,” Amerikos Socialistų Par
tija buvo tik nesenai susiorganizavusi ir ji tuomet smarkiai augo. Tuomet 
ir pats autorius, berods, buvo jos nariu. Bet 1919 m., po to, kada A. S. P. 
vadovybė pradėjo mėtyti iš organizacijos atskiras josios dalis, kai įsikūrė 
Komunistų Internacionalas, ši partija skilo ir susiorganizavo Komunistų 
Partija. Po to Am. Soc. Partija vis mažėjo, šiandien ji susiskaldžiusi j 
grupes-grupeles. Jei Sinclair šiandien rašytų “Raistą,” nėra abejones, jis 
Vietoj Socialistų Partijos dėtų Komunistų Partiją, kuri turi arti 100,000 
nariu ir daro didelės įtakos visam krašto gyvenime— kur kas didesnės, ne
gu kada nors darė A. S. P. Pats Sinclairis šiandien nėra A. S. P. narys; 
V* dažnai rašinėja komunistinei spaudai.—Liet. Vertimo Redakcija.

Rooseveltiene nž Priėmimą 
Našlaičių iš Vokietijos

Washington. — Preziden
to Roosevelto žmona Vagina 
šalies kongresą užgirt se
natoriaus Wagnerio suma
nymą, kuris reikalauja pri
imt iki 10,000 vaikų iš Vo
kietijos į Jungtines Valsti
jas. Tai daugiausia vaikai 
tų žydų ir katalikų tėvų,

kuriuos naziai ištrėmė 
suvarė į koncentracijos 
vykias bei kalėjimus.

ar 
sto-

.. IMeksikos Komunistų ' Partija 
Auga

ĮSPŪDŽIAI
“Paniurus padangė savo 

veidą dengė,
Debesiais pasriuvus žemei 

tvaną rengė.”
Šie žodžiai, tarti man pa

miršto poeto,
pradžiai mūsų kelionės.

Kaip ir kur tai pasikalbė
ta, nusitarta važiuoti į New 
Haveną. Ne į Yale Univer
sitetą mokslo pasisemti, bet 
pasimatyti su tik ką atvažia
vusia californietė; ypatingai 
žingeidavo tie, kurie yra bu
vę anoj tolimoj valstijoj.

Pirmadienio rytmetis. Oras 
lyg ir ankstyvojo pavasario: 
nešaltas, bet stori, tamsiai pil
kos spalvos debesų sluogsniai 
baigė uždengti dienos šviesą; 
lietus, tarsi perpykęs ant did
miesčio murzino veido, be pa
liovos prausė jį, dabino. Kelei
viai šioj kelionėj skuba su 
įvairiomis susisiekimo priemo
nėmis į nusitarta vietą, kad 
nepavėluoti; net iš dviejų 
skirtingų valstijų visi pribuvo 
laiku, išskyrus patį vyriausiąjį 
dalyvį, kuris truputį pavėlavo. 
Grupė 
kalbasi 
kelionei,
žvalgosi su dideliu klausimo 
ženklu prieš save: Argi jis 
atvažiuos tokiam prastam 
ore? ' Vienas iš arčiausiai jį 
pažįstančių tarė: Tas drau
gas pribus, kad ir kuolais ly
tų. Tai žmogus neišsemiamos 
energijos šaltinis; jis dirbo šią 
naktį; važiuos nemigęs, bet 
išpildys savo žodį. Jis, dirb
damas darbininkiškose organi
zacijose per su virš ketvirtada
lį šimtmečio laiko, pasistatė 
sau nesugriaunamą paminklą 
kaipo nuoširdžiausiai darbštus 
ir pavyzdingas narys tos dis
ciplinuotos klasinės partijos— 
kareivis, visados atlieka viso
kius partijos ir organizacijų 
jam uždėtus darbus, nuo 
aukščiausio komiteto nario iki 
paprasčiausio darbo atlikimo. 
Jis dirba veik begaliniai, ale 
sėkmingai.

šioj trumpoj valandėlėj tik 
mažą dalelę tų darbų teko 
prisiminti, kaip netrukus su
stojo naujas važiuojantis ve
žimas su jo vairuotoju Juozu 
Weissu. Pasidalinę rytmeti
nio pasisveikinimo žodžiais, 
nuoširdžiai paspaudę dešines, 
patvirtinom jau iš anksto nu
tartą kelionę. Mašina tykiai 
ir lengvai bėga galingosios 
upės pakraščiu, nutiestu vieš
keliu, šiauriu link. Gamta ne- 
daro išimčių, nesvarbu, kas ir 
kur važiuoja. šiaur-vakaris 
vėjas šėlsta, lietaus stambūs 
lašai virsta į nepertraukiamą 
vandens sriovę, moderniškojo 
kelio paviršius atrodo lyg 
tekantis upelis; žemesnės jo 
vietos patvinę vandeniu, va
žiuojanti automobiliai tiesiog 
plaukia, tėkšdami dideles srio- 
ves vandens į šalis. Pora va
landų kelionės, ir oras staigiai 
atsikeitė: lietus virto į ledą, 
dar už valandos pasidarė ledu 
ir sniegu; kelias darėsi slidus 
ir pavojingas; mūsų važiuo
jantis mažytis namelis apsi
dengė ledu ir sniego klodu, 
bet vidus jo aukštos technikos, 
ištobulintas, teikė malonumą 
'keleiviams, — jaukiai šilta ir 
radio įvairūs muzikos garsai 
masino pamiršti išlaukinę 
gamtos rūstybę. Tai vis žmo
gaus darbo vaisiai apgalėji- 
mui gamtos.

Štai ir New Havenas, drau
gų Tumosų / grįčia-butas, kuris 
irgi šiltas ir erdvus, taipgi pa
minėtinos vertybės — jame 
daug-daug svečių apsilanko, 
ypatingai organizacijiniai sve
čiai su įvairiais reikalais. Ar 
tai teatrininkai pribūna iš ki
to miesto, ar mūsų organiza
cijų kalbėto j ai-prelegentai — 
visi jie yra širdingai prii ma

il” rūpestingai vaišinami.

tingai draugė Tumosienė, tai 
lig nenuilstančioj i tarnaitė. 
Pasitiko mus su malonia šyp
są ant veido, pažįstamus ir 
nepažįstamus, supažindino su 
namiškiais ir su tolima vieš
nia, savo sesute, kuri vos tik 
parvažiavo iš Kalifornijos. 
Nekurtoms šio būrio dalyvėms 
įvyko nemažas susijaudinimas 
pasitikus taip artimą ir bran
gią savo draugę. Mariutė ir 
Agnė atrodė lyg du kūdikiu. 
Tokioj linksmoj nuotaikoj be- 
viešėjant, kalbėta daugiausia 
apie californiečius, ypatingai 
apie veiklą organizacijose, jų 
pasekmingumą ir ištvermę- 
sveikatą. Su sveikata tai ne
kaip : keletas labai branginti
nų draugų ir draugių pabaigė 
savo gyvenimo kelionę, palik
dami vis mažesnį būrį draugų 
nešti organizacijinį darbą. 
Nors tai liūdna, bet turime 
sukaupti jėgas atpildymui jų 
vietų naujais draugais. Dąr 
plačiau išsikalbėjus, susipaži
nus, paaiškėjo, kad draugės 
Tumosienės sesutė, tai gražiai 
čiulbanti lakštutė, dainininkė- 
solistė, turi gerokai pralavin- 
tą ir maloniai skambantį so
prano balsą. Drg. Tumosa 
prižadėjo atvažiuoti į “Lais
vės” bazarą ir atvežti pilną 
auto svečių ir tolimąją vieš
nią. Bazaro komisija turėtų 
pakalbėti su draugu Weissu ir 
gauti californietę . dainininkę 
dalyvauti išpildyme progra
mos.

Kiek laiko atgal pas mus 
kilo bedarbių organizacijoj 
nesusipratimų, bet jie greitai 
buvo likviduoti. Tie, kurie įne
šė nesusipratimus, dabar aiš
kinasi klaidą dar^ ir nori 
grįžti atgal į organizaciją. 
Dabar vėl viskas ramu ir gra
žiai sugyvenama. Pirmininkas 
ir du sekretoriai jauni bedar
biai, o iždininkas, tai pabuvęs 
žmogus.

Vasario 7 d. susirinkime pa
aiškėjo kad šis bedarbių sky
rius labai silpnas finansiniai. 
Atsišaukta į vietos draugijas, 
italų ir 
nansinės 
vių jau 
nuo kitų
reikalingi, nes 
delegatus į 
Harrisburgh’ą ir į Washingto- 
ną, D. C. Lietuviai jau sukė
lė kelis dolerius.

Susirinkimai laikomi kas an
tradienį, vakarais, po num. 
173 S. Main St.

Vakaro laikas bėgo links- i 
mai ir greitai. Nepajutome, 1 
kad jau vėloka. Pažvelgus į 
orą,—žiemužė darėsi vis pik
tesnė, grįžti atgal buvo jau 
neįmanoma.

Naktužė apgaubė miestą sa
vo tamsiuoju šydu, lauke bil- 
dėsis aptilo, darbo žmonės 
nuėjo poilsiui, atgaivinti die
nos darbe prarastas jėgas, vi
si užmigo saldžiai; sykiu iri 
svečiai. \ I

Dabar labai daug atleidžia 
darbininkų iš anglies kasyklų. 
O jeigu kurios kasyklos ir dir
ba, tai labai su mažu darbi
ninkų skaičiumi. Anglies vis- 
tiek pat iškasama. Atleistieji 
iš darbų neturi kaip gyventi, 
ir nežino kur dingti.

! čia neva veikia senatvės 
i pensijos įstatymas. Kai kurie 

Ankstyvas antros dienos ke- sakoma gauna, bet
lionės rytmetis. Ant nekuriu metai,, kaip j ieškau ir negau- 
keleivių veidų matosi susirū-1 nu. 
pinimas, kaip reikės pargrįžti | 
laiku į darbus. Greitai, pasku
bomis užkandę pusryčių, susi
tvarkę kas reikalinga kelio
nėj, ypatingai mašiną aprūpi- 
nom kas jai reikalinga, nes ji 
turės atlikti keliavimą, širdin
gai atsisveikinę, palikome 
New Haveną.

Vos tik 24 valandos laiko 
praslinko, o kokia didelė at
maina ore: vėjas nepersmar- 
kiai pūsdamas neša baltutį' 
sniegą skersai ir išilgai vieš
kelio, kuris apdengtas ledu. 
Mašina, nors ir lėtai bėgdama, 
slidinėja į visas puses, vieto-

aš tai 2

Pereito sausio 16 d. čia pa
simirė Petras čeplikas. Mirė 
nuo plaučių įdegimo. Velionis 
pastaraisiais laikais smarkiai 
girtavo ir padarydavo kartais 
nesmagumų užeigose.

Vasario 27 d. pas mus įvyks 
svarbios prakalbos. Kalbės ne
senai grįžęs iš Ispanijos karo 
su fašizmu jaunuolis Vytautas 
Zablackas. Prakalbas ruošia 
Literatūros Draugijos 12-ji 
kuopa, vadinamoj Bedarbių 
Svetainėj.

Senas Mainierys.

Minint Lietuvos Nepriklausomybės 21 
Metą Sukaktuves, Platinkime Žmonėse 

Labai Svarbią Brošiūrą

LIETUVOS LAISVĖS
DRAUGAI IR PRIEŠAI

PARAŠE

KAINA TIK 5 CENTAI

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

ir Lietuvos žmonių laisvę.

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

Dabar įvykusiam Meksikos 
Komunistų Par®jos kongrese 
raportuota, kad dabar Partija 
turi 30,000 narių ir greitu lai- m i i 
ku turės 50,000. Partija smar- Draugų Tumosų geraširdingu- 
kiai auga.

Draugai literatūros platinimo agentai, siųskit 
kuoveikiausiai užsakymus.

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

mas neišmieruojamas.
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Philadelphia, Pa
Bankietas—Automobilių 

Paroda
Kovo 5 d. Lietuvių Komu

nistų Kuopa rengia bankietą, 
koncertą ir šokius. Įvyks Liau
dies Name, 735 Fairmount 
Ave. Apie šį parengimą buvo 
jau pranešta. Programoje 
dalyvaus:

Mary Hamilton, Anna Ba- į 
turą, Nelė Statkevičiūtė, Vai- 
džiulienė, Petrov, J. Jurčiu
konis (čelistas iš Corties In
stituto), Kaurigos balalaikų 
orkestrą, Merginų grupė, Ly
ros Choras, pianistė Vera Pa- 
poff.

Kalbėtojas bus “Laisvės” 
redaktorius R. Mizara ar drg. 
A. Bimba.

Prašom Philadelphijos pro
gresyvūs visuomenės paremti 
šį parengimą.

—o—
Ateinantį šeštadienį, vasario 

18 d., kas turit mašinas, at
važiuokit lygiai 12 vai. dienos 
laike Spring Garden ir Broad 
gatvėmis ir įvažiuokit į buvu
sio Bolvino pločių — parking 
place; už parkinimą bus už
mokėta. Nesibaidykit, nebus 
jokio pavojaus už reikalavi
mą nuimt embargo.

—o—
Pikietas Ties Italijos 

Konsulatu

ve demokratinio bloko.
Dar niekad nebuvo taip la

bai susidomėję profesionalai 
ir intelektualai, artistai ir 
šiaip žmonės, kurie pirmiau 
darydavo juokus iš klasių ko
vos. Jie tai daro, kadangi pa
lietė jų pačių gyvenimo rei
kalus—barbarų fašistų teroras 
atkreipė ir jų atydą. Imkim 
iš jų pavyzdį ir kietai susiri
šę su darbininkiškom organi
zacijom darbuokimės; buda- 
vokim savo spaudą ir šVieski- 
mės, mokinkimės ir gilesnį su
pratimą perduokim tiems, ku
rie nesupranta, traukdami 
juos į mūsų apšvietos organi
zacijas. Tai viskas, ką mes 
galim daryti.

—o—
Svarbus Susirinkimas

Ateinantį sekmadienį, vasa
rio 19 d., Liaudies Name, 3- 
čią vai. po pietų, įvyks lietu
vių komunistų kuopos susirin
kimas, į kurį visi nariai (ir iš 
tarptautinių kuopų) turi pri
būti. Reporteris.

WORCESTER, MASS

į

t;-

Pittsburgh, Pa
Minėsime Lietuvos Nepriklau

somybės Sukaktį
Ar jau visi Pittsburgho ir 

apylinkės lietuviai žino, kas 
bus vasario 19 d., 1939 m.? 
Tą dieną šios apylinkės lietu
viai minės Lietuvos 21 metų 
nepriklausomybės sukaktį.

Nepriklausomybės minėji
mas įvyks L.M.D. Svetainėje, 
142 Orr St., 8 :00 vai. vakare.

Visi tie, kurie jaučiatės lie
tuviais ir trokštate Lietuvai 
labo, būkite tame minėjimo 
nepriklausomybės vakare.

Dalyvaukite visi, be skirtu
mo pažiūrų, nes minėjimas 
Lietuvos n e p r i k lausomybės 
yra visų lietuvių bendras da
lykas !

Kalbėtojai bus nuo įvairių 
sriovių : Socialistų, sandariečių 
ir komunistų.

sę pelno skiriam sušelpimui vienos 
ypatos. Pagal mūsų supratimą, yra 
labai reikalinga. Prašome visų ben
drai dalyvauti, paremti mūsų darbą. 
A. Shalisienč. (39-40) f

BINGHAMTON, N. Y.
LDS 6 kp. pirmas parengimas 

įvyks 19 d. vasario, Lietuvių Svet., 
315 Clinton St. Pradžia 2 vai. po 
pietų ir tęsis iki vėlai nakties. Bus 
kazyrių parė. Turėsime gerą lietu
višką orkestrą. Gaspadinės pagamins 
skanių valgių. Įžanga veltui. Todėl 
kviečiame visus skaitlingai dalyvauti 
šiame parengime, atsiveskite ir savo 
pažįstamus, linksmai praleisite laiką. 
— F. Z. Korcsp. (39-40)

MANCHESTER, CONN. 
Gražus Koncertas

Rengia Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugystė, II Skyrius. Įvyks vasa
rio 18 d. Liet. Svet. Dainuos Hart
fordo Laisvės Choras ir skambins 
Choro Stygų orkestrą po vad. drg. 
V. Visockio. Pradžia 7 v. v. Kviečia
me visus vietinius ir iš apylinkės lie
tuvius dalyvauti parengime. — B. 
Lemežis. (39-40)

pi- 
konsulą. 

rašyta

Mūsų Darbuotė
Aš labai susidomėjau sužino

jęs, kad jaunuolis Vytautas Za- 
blackas, kuris yra- neseniai grį
žęs iš Ispanijos, kalbės mūsų 
mieste vasario 10 d., Lietuvių 
Salėje. Tai ir aš, visas savo jė
gas sukuopęs, ėjau 
kalbas.

j tas pra-

pa- 
visi
su-

Vasario 11 d. atsibuvo 
kietas pas Italijos 
Apie šį pikietą buvo 
ir raginta per “Laisvu
žinot, kiek mūsų lietuvių at
ėjo ? Buvom tik 6. Daugelis 
“revoliucionierių ” turbūt 
būgo. . . Sarmata. Jei taip 
elgtųsi, tai fašizmas būtų 
ėdęs demokratinį pasaulį!

Tai buvo geras pikietas ties 
Walnut ir 22 gatvių, 11:30 
vai. ryte. Vaikščiojom į ratą, 
šaukdami obalsiais prieš fašis
tų terorą : “Lauk iš Ispani
jos!” “šalin Mussolinis!” 
“Nuimti embargo nuo lojalistų 
Ispanijos!” “šalin kraujage- 
riai Mussolinis su Hitleriu!”

Buvo perskaityta protesto 
rezoliucija ir nešta fašistų 
konsului, bet uždarė
tačiau vieno laikraščio kores
pondentas įnešė ir padavė re
zoliuciją. Einanti italai iš kon
sulo buvo labai paraudę iš 
gėdos.

Po pikieto ėjom su įvairių 
obalsių iškabomis per žymiau- 

gatvę 
paeiliui,

duris;

reikale nuėmimo embar- 
Kadangi

šia gatve,
vaikščiojo

ėjom šaligat- 
kur daugiau- 
pasiturinčios 

tai jiems bu-

Čia 
me- 
pri- 
dar

šią Philadelphijos 
Chestnut po vieną 
šaukdami: “Nuimti embargo 
nuo lojalistų Ispanijos!” šau
kėm žmones rašyti senatoriam 
ir kongresmanam laiškus, rei
kalaujant nuimti embargo. 
Čia buvo paskleista daug la
pelių 
go.
viais 
šiai
klasės žiponės, 
vo nepaprasta naujiena.

Iš Chestnut buvo pasisukta 
į Market gatvę, kuri visados 
prisipildžius žmonėmis, 
buvo naudojama ta pati 
toda. Daugybė žmonių 
tarė, bet daugelis žmonių 
nežino kame čia dalykas.

Mūsų lietuviai nerangūs. 
Jie nori, kad kitas padarytų 
jiems gerovę, tada jie ateis 
prisiglausti. Daug kalba, kri
tikuoja, ginčijasi, bet mažai 
ką veikia. Katrie žmonės 
dirba, atleistina; bet tie, ku
rie namie tupi, tai šimtą sykių 
būtų geriau eit pasiklausyt 
kalbėtojų prakalbų nors sek
madieniais, kurios įvyksta po 
No. 810 Locust St., 8 vai. va
kare. čia kas sekmadienis 
kalba žymūs kalbėtojai-prele- 
gentai, aiškindami svarbiau
sius pasaulio klausimus. Tai 
praktikos akademija. Ant ko 
gi dabartinis demokratinjs pa
saulis remiasi? Ant susipra
timo, žinojimo, mokėjimo iš
aiškint dalykus. Juk nuo to 
priklauso ir vienybė, bendro 
Fronto reikalai ir visa gero-

blogas: iš 
su sniegu,

grįši 
užėjo

Oras buvo labai 
viršaus lijo pusiau 
o gatvės buvo nuledintos/ kaip 
stiklu. Bet jau sykį išėjęs, negi 

atgal. .. Bešleivinant, 
mane draugas Deksnis,

paėmė už alkūnės ir prigelbėjo 
man dasikapstyti iki svetainės.

Ti.k spėjus įeit svetainėn ir 
nusėsti, štai ir prakalbos pra
sidėjo. Dėlei blogo oro, supran
tama, nei žmonių daug nebuvo.

.Draugas Zablackas iškalbus 
vyrukas. Savo pergyvenimus ir 
patyrimus Ispanijoj, jis labai 
įdomiai ir aiškiai pasakojo. Jis 
gali būt pavyzdžiu mūsų jauni
mui: čia gimęs-augęs, jaunas 
amžiumi, o kaip jis plačiai į 
pasaulį žiūri! Tokiuo jaunuoliu 
yra ko pasidžiaugti — matai, 
kad jis pasaulyje gyvena, o ne 
miega, kaip daugelis mūsų jau
nuolių kad daro. Daugelis jų 
visą savo gyvenimą praleidžia 
baikų bejieškodami. Supranta
ma, čia neturiu mintyje, kad 
visi jaunuoliai būtų kalbėtojais. 
To negalima tikėtis. Bet jie tu
rėtų stoti į organizacijas, dirb
ti už demokratiją ir viso 
lio bendrą gyvenimą.

* « *

Kovo 19 d., kaip 1-ma vai. 
po pietų, L. M. D. Svetainėje 
įvyks konferencija Pittsburg- 
ho ir apylinkės lietuvių mote
rų. Visos lietuvės moterys, be 
skirtumo pažiūrų, prašomos 
skaitlingai dalyvauti, šaukia
mos konferencijos tikslas— 
prisiruošti prie visuotino lietu
vių moterų seimo, kuris šau
kiamas ateinančią vasara Bro- 
oklyne, N. Y., laike pasaulinės 
parodos. Moterys kviečiamos 
priklausančios prie S.L.A., 
prie L.D.S., prie ALDLD, o 
taipgi ir prie Romos Kat. 
S-mo. Gali imti dalyvumą įvai
rūs lietuvių moterų kliubai, 
rateliai ir grupės.

Visos lietuvės moters esate 
prašomos atvykti į minėtą 
konferenciją su gerais suma
nymais ir planais, kokie tik 
jums pasirodytų naudingais 
visuomenės labui.

E. K. Sliekienč.

ROCHESTER, N. Y.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Draugi

ja rengia vakarienę, 18 d. vasario. 
Pradžia 6.30 v. v. Tikictas 50c. Ge- 
demino Svet., 575 Joseph Avė. Ap- 
tašinsko orkestrą grieš šokiams. 
Kviečiame visus dalyvauti. —* 
Švedienė. (39-40)

N.

MONTELLO, MASS.
LLD 6 kp. rengia šokius prieš 

gavėnes, šeštadienį, vasario 18 d. 
7:30 v. v. Liet. Taut. Namo Apati
nėj Svet. Įžanga 35c. Turėsime už
kandžių. Visi, kurie atjaučiate ap
švietą, prašome dalyvauti parengi
me. — Kom. (39-40)

uz-

choro

CLEVELAND, OHIO
Lyros Choro pagerbimui ir dau

giau narių gavimui yra rengiamas 
bankietas, sekmadienį, vasario 19 d. 
Liet. Darb. Svet., 920 E. 79th St., 
6 vai. vak. Šokiai nuo 7:30 v. v.. 
Įžanga visiems veltui, tik
nariai ir kurie prisirašys prie choro 
gaus valgių ir gėrimų veltui. Tad 
draugai, nepraleiskite progos, ateiki
te ir pasilinksminkite, visi jauni ir 
suaugę. Lindy’s orkestrą grieš šo
kiams. Moterų Komitetas. C. Gcnd- 
rich. (39-40)

SO. BOSTON, MASS.
Vasario 19 d., 11 vai. ryto 

šaukiamas tėvų susirinkimas, 
apsvarstoma atsteigimas vaikų 
kyklėlės. 376 Broadway. -
LDS 225 kp. (39-40)

yra
Bps 
mo- 

Kviečia

pasau-

Mūsų mieste lietuviai 
nistai pradėjo puikiai 
Už tai priklauso 

draugui
Pereitą metą jam

komu- 
bujoti. 

didelė 
garbė draugui J. Skliu
tui. Pereitą metą jam su
grįžus, kuopoje tebuvo tik keli 
nariai; bet energingai pasidar
bavus, pasisekė kuopą daauklėti 
net iki 20 narių. Dabar ta kuo-

Philadelphia, Pa
Svarbus Pranešimas

Liet. kom. frakcijos 
'svarbus susirinkimas 
sekmadienį, vasario 
1939 m., Liaudies Name, 735 
Fairmount Ave., 
vai. vak.

Visi draugai 
prisirašyti nauji

I čiami dalyvauti.
I rinkime turim kelis labai svar- 
I

. bius klausimus aptarti ir pri
sirengti prie mūs ruošiamo 
bankieto, kuris įvyks kovo 5 
d. Po apsvarstymo bėgančių 
reikalų, bus svarbios diskusi
jos Ispanijos klausimu.

Frake. Org., A. Beker.

labai 
įvyks 

19 d.,

WORCESTER, MASS.
šeštadienį, vasario 18-tą, Suvieny

tos Draugijos rengia “whist—pinak- 
lio partę,” nuosavam name, 29 En
dicott St. Kurie nemyli kortavimo, 
galės smagiai pasišokti prie geros 
muzikos, nes bus ir šokiai. Pradžia 
7:30 vai. vakaro. — Kviečiame 
sus, kaip senimą, taip jaunimą. 
S. D. K. (39-40)

vi-

Phil a

ir norintieji 
nariai, kvie- 
Šiame susi-

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, vasario 19-tą, įvyks 

svarbus masinis mitingas Lenino 
mirties paminėjimui. Apart gerų

Dr. Herman Mendlowitz 
S3 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

kalbėtojų, bus judami paveikslai — 
“Petras Pirmasis“ — gaminti So-' 
vietų Sąjungoj. Įvyks Eagles Hali,' 
695 Main St. Pradžia 8 vai. vakaro. Į 
Kviečiame pažangią lietuvių visuo
menę skaitlingai dalyvauti šiame 
svarbiame masiniame mitinge. 
—Rengia K. P. Sekcija.

(39-40)

PASIRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja patalpa krautuvei, 

tinka bile bizniui. Yra prieš naujuo
sius apartmentus, “Ten Eyck Pro
jects.’’ Stanley Marža, 203 Maujer, 
St., Brooklyn, N. Y. (39-41)

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
f JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

(39-41)

šviesus ga-
Tinkamas

Pasirandavoja didelis, 
rų šildomas kambarys, 
vienam arb(a dviem vyram. Dėl dau
giau informacijų, prašome kreiptis 
po antrašu: 390 Hooper St 
7-F, Brooklyn, N. Y. (____

St., Apt. I 
(39-41)

BRIDGEPORT, CONN.
Lietuvos Nepriklausomybės minė

jimas įvyks vasario 19 d., Sekmadie
nio popietį, 2 vai. Ruošia ALK Brid
geport Skyrius. Liet. Jaunų Vyrų 
Draugijos Svet., 407 Lafayette St. 
Kalbės J. Gasiūnas iš Brooklyno ir 
dainuos Lietuvių Jaunuolių Choras, 
vad. P. Bružauskui. Įžanga voltui. 
Kviečiame visus skaitlingai dalyvau
ti. (39-41)

GREAT NECK, N. Y.
Lietuvos Nepriklausomybės Minė

jimui masinės prakalbos įvyks vasa
rio 16 d., ketvirtadienio vakare, 7 
v. v. Kasmočių Svetainėj, 91 Steam
boat Rd. Kalbės J. Gasiūnas ir K. 
Petrikienė. Dainuos Pirmyn Choras, 
vad. G. Kazakevičiui. Įžanga veltui. 
Kviečia visus dalyvauti Vietinių Or
ganizacijų Bendro Veikimo Komite
tas. (38-39)

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Centrai Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberial 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

5

I

i

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

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
485 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661
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FRANK DOMIKAITIS
H

417 Lorimer St. Brooklyn Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

E 
E

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

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

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

£
3
3
S

Office Pilone
EVergreen 8-1090

inside Rhone
EVergreen 4-6485

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

Open Day and Night

RHEA

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

"Managed by

TEITELBAUM

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

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

Sun. all day and night

JU

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

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

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

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

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

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
MINERSVILLE, PA.

LDS 158 kp. rengia balių šešta
dienį, vasario 18 d., Citizens Club 
Svet., 3rd ir South St. Šokiams 
grieš gera orkestrą, bus skanių val
gių ir gėrimų. Bus leidžiama rankų 
darbo paduškaitė. Šokiai prasidės 8 

vi
sus vietinius ir iš apylinkės dalyvau
ti. — Rengėjai. (39-40)

. , I Udi uu pclUU&KcUtU. OUAldl pi clblUUb <

pa pradeda pusėtinai veikti. | vai. vak. Įžanga 25c. Kviečiame vi
Pereitame savo susirinkime 

nutarė surengti pramogą vasa
rio 25 d., Lietuvių Salėje, 29 
Endicott St., vakare.

Taipgi nutarė suruošti balių 
kovo 19 d., po pietų, Olympia 
Parko svetainėje. Balius ren
giamas tikslu, kad sudarius fi
nansų išpildymui kvotos, 
yra uždėta mūsų kuopai

kuri
per

susi-Mūsų kuopa laiko savo 
rinkimus dusyk į mėnesį: kas 
pirmą ir trečią savaitę, pirma
dienį, 8 vai. vakare, Lietuvių 
Svetainėje, 29 Endicott St.

žymėtina, kad mūsų kuopoje 
randasi daugiau draugių mote
rų, negu vyrų.

Mano supratimu, mūsų kuo
pos sekretorius turėtų parašyti 
į spaudą apie kuopos gyvavimą 
ir veiklą. H. Stankus.

Kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
sves” bendrovės.

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

Ir atsargus ir skubus kriaučiu darbas į 
NEBUS SUNKUS, KADA VALGYSI SKANIĄ IR MAISTINGĄ I

VARPO
__  Keptuves |

■>

MINERSVILLE, PA.
Lietuvių Komunistų kuopos susi

rinkimas įvyks sekmadienį, 19 d. va
sario, 2 vai. po pietų. Citizens Club 
Svet., 3rd ir South Sts. Visi nariai 
įsitčmykito datą susirinkimo ir daly
vaukite. Yra daug svarbių dalykų 
aptarti. — Kp. Sckr. (39-40)

SHENANDOAH, PA.
Vasario 19 d. įvyks prakalbos, 2 

vai. po pietų. Rengia bendrai, kata
likai, tautininkai ir komunistai. Kal
bėtojai bus visiems gerati- žinomi: 
Vietinės parapijos kun. Brazys, AL 
DLD Centro Sekr. D. M. Šolomskas 
ir kiti. Prakalbos ruošiamos Lietu
vos 21 m. apvaikščiojimui. Kviečia
me vietos ir apylinkės lietuvius da
lyvauti. — Bendras Kom. (39-40)

WILKES-BARRE, PA.
LLD 43 kp. susirinkimas įvyks 19 

d. vasario, 7 vai. vak. Pas M. Nor- 
butą, 210 Hazle St. Prašome narių 
skaitlingai dalyvauti susirinkime, 
komisijos iŠ parengimų duds rapor
tus. Atsiveskite 
kuopą

ir naujų narių į 
prirašyti. JVS kp. Sekr.

(39-40)

w.
LDS

Kazlauską, 7904 Lyons Ave., 19 d. 
vasario. Pradžia 2 vai. po pietų. Pu-

PHILADELPHIA, PA.
107 kp. rengia balių pas drg.

*•

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKI AUGIUS
530 SUMMER AVE., ARTI CHESTER AVE. 

NEWARK, N. J.

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

£\ I (

,7/^ 'Y

w

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

Siunčiame duoną per paštą 1 kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas.

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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N Wko nlos “Sunday Worker” Gerai
Platinasi

Parama Ispanijai
maspe- 
pundą 
Ispani-

atvežė

Anna Janulavičiutė, 
thietė, atvežė didelį 
savo išaugtų drabužių 
jos vaikams.

Anna Gilman irgi 
pundą drabužių.

Grupė jaunuolių, Ispanijos 
Demokratijai Gelbėt Lietuvių 
Komiteto narių, daug darba
vosi “Laisvės” bazare parduo
dant atvirutes, siunčiamas 
įvairiems valdininkams, kurio
mis prašoma nuimt embargo 
nuo lojalistų Ispanijos. Išpar
duota šimtai. Ten pat matėsi 
keletas draugų ir draugių su 
dėžutėmis aukoms Ispanijai. 
Deja, būdami užimti bazaro 
darbais, ne visi beatsiekė tiek, 
kiek norėjo pasidarbuoti Is
panijai.

Galintieji paaukot drabužių 
ir batų, taipgi kenuotų ir 
džiovintų maisto produktų, at- 
vežkite juos “Laisvės” salėn.

Mot. Kliubo Komisija.

Demonstracija prieš 
Embargo

sati
re i- 
nuo

Amerikos Lietuviui Kongresas
Brooklyno Skyrius

Drg. Leonas Prūseika Atvažiuoja iš Chicagos Kalbėt 
Lietuvos Nepriklausomybes Minėjimo Mitingui

ALK Brooklyno Skyriaus 
ruošiamas masinis mitingas 
paminėjimui Lietuvos nepri
klausomybės įvyks kitą penk
tadienį, vasario 24, Grand 
Paradise svetainėj.- Pradžia 
—7 :30 vakare.

Vyriausiu vakaro kalbėtoju 
bus drg. Leonas Prūseika; jis 
atvažiuoja čion specialiai šiai 
iškilmei.

Kiti kalbėtojai bus: R. Mi-

iržara, Keistutis Michelsonas 
Piliečių Kliubo lyderis adv. 
Bredes.

Dainų programą duos: j 

do Choras, Aidbalsiai ir Ve
ličkos ir Grabausko duetas.

Įžanga nemokama.
Laikas trumpas. Prašome 

visus Kongreso draugus pasi
rūpint paskleidimu plakatų. 
Jie randasi “Laisvės” raštinėj.

Rengimo Komisija.

Bazaro Žinios

Svečiuojasi

svečiuojasi Vajola
5 Worcesterio, 
veikėja vietos

“Laisvės” bazarui prasidė
jus, pribuvo tiek daug dova
nų, kad nebuvo galimybės nei 
sutvarkyti ir paduoti spaudon 
aukotojų vardus laike bazaro, 
tad prisieina tai padaryti nors 
po bazaro.

BAZARUI DOVANOSBrooklyno organizacijos 
kia masinę demonstraciją 
kalavimui nuimt embargo 
lojalistų Ispanijos. Įvyks šį
šeštadienį, vasario 18-tą, 12-tą 
vai., per pietus, prie Borough 
Hall, Central Brooklyne. Lie
tuviai irgi raginami dalyvaut.

pagerintas 
sėkmingai 
išplatintų 

auga. Tas, 
atsiekiama 
šeštadienio 
Tai būriai 
liuosnoriai,

Didžiausia Drabužių Krautuve
Williamsburgh’e Skelbia Savo

February Clearance Sale
(Išpardavimą nužemintom kainom)

Vyrų ir Jaunų Vyrų Paltų

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

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

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

#i

Padidintas ir 
“Sunday Worker” 
platinasi, skaičius 
kopijų kas savaitė 
kaip nurodoma, 
ypatingai dėka 
Vakaro Brigadų, 
komunistu, kurie
savo kuopelių paskirti, šešta
dienių vakarais nueina išleis
tu vėn, pasiima vos tik išėjusio 
laikraščio pundą ir platina 
subvėse, gatvėse ir po namus.

“S. W.” prenumerata me
tams $2, atskira kopija 5c. 
Now Yorke-Brooklyn e gauna
ma ant visų žymesnių “stan-

šiomis dienomis Brooklyne 
svečiuojasi Antanas Vasaris, 
iš Montello, Mass. A. Vasaris 
yra stiprus veikėjas LDS jau
nime Naujojoj Anglijoj, orga
nizatorius vietos jaunimo kuo
pos, Lietuvių Tautiškojo Na
mo Bendrovės vice-pirminin- 
kas ir, bendrai, geras veikėjas 
Montelloj.

Taipgi
Stankūnaitė 
taipgi gera 
LDS jaunimo kuopoj.

Abu svečiai jaunuoliai gavo 
vakacijų, tai ir atvyko jas 
praleisti Metropolyje.

Abu yra dideli entuziastai 
kas dėlei lietuvių jaunimo or
ganizavimosi. Vasaris, pav., 
pareiškė, kad iki sekančio 
LDS seimo, kuris įvyks New 
Yorke, 1940, jo jaunimo kuo
pa Montelloj turės nemažiau 
100 narių. Panašiai mano 
Vajola apie Worcester).

Henry Wesner, karys, 39 
Whitehall St., tarp senų šei
mos palikimų radęs Stradiva- 
rijaus smuiką, kurios gavimui 
daugelis smuikininkų keliautų 
skersai ir išilgai pasaulį.

HENRY NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave

Brooklyn, N. Y.
Klauskite apie mūsų dešimti lengvų išmokėjimų planą.

SKELBKITĖS "LAISVĖJEPRANEŠIMAS
Mirus Barry P. Shalins 

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

Laidotuvių Įstaiga yra 
84-02 Jamaica Ave.

Woodhaven, L. L, N. Y.
Po aukščiau paduotu ant

rašu yra puiki šermeninė- 
koplyčia. Kurie nenori šer
menis laikyti namuose, tai 
gali turėti šalinsko šerme
ninėje.

Šermenines, parūpiname 
Williamsburghe ar bile da
lyje New Yorko ir Brookly- 
no apylinkėje.

Telephone Virginia 7-4499

M. Valilionienė, Corona, 
L. L, 2 pyragus.

Rose Spokis, Caraoppolis, Pa., 
2 žiurstu, 2 užvalkalus pagal
vėm, rankų darbo piniginę ir 
12 nosinaičių. Liet. Mot. Ap- 
švietos Kliubas, Brooklyn, 2 
dėžutes saldainių.

DOVANOS PINIGAIS
Vincas Dovidaitis, Wilming

ton, Del., $1.
Paul Blake, N. Y. C., $1.
M. Vaicekauskaitė, Rainys,

Mockus, brooklyniečiai, 
$1.

DĖL NEUŽRAŠYTŲ 
DOVANŲ

Buvo bazare tokių, nuotikių, 
kad gaspadinės, būdamos už
imtos darbais, skubindamos, 
atsigrįžusios pamatydavo ant 
stalo gulint naujai atneštą py
ragą be aukotojos vardo, ar
ba prie kitų daiktų pardavinė
tojos pamatydavo tokiu pat 
būdu atsiradusį naują punde
lį su dovanom. Dėlto bazaro 
komisija abejoja, ar visos to
kios dovanos buvo pirmiau už
rašytos dovanų priėmėjų kny
gose. Galimas daiktas, kad 
ne viena tokių -dovanų buvo 
atneštos tiesiai pas stalus, be 
jų pirmiau užregistravimo pas 
dovanų priėmėją.

Visi žinantieji tokių neužra
šytų dovanų prašomi praneš
ti, kad galėtume paskelbti vė
liau. Bazaro komisija norėtų 
turėti visų gerųjų “Laisvės” 
bazaro rėmėjų sąrašą.

Baz. Komisija.

N. Y. Oficialiai Atžymėjo 
Popiežiaus Laidotuves

ir

Nepaprastas Pasiūlymas r

ELGIN 75-ta SUKAKTIS
DABAR

$1975
Pilna Kaina $24.75New Yorko miestas oficia

liai ėmė dalyvumą popiežiaus 
laidotuvių apeigose. Tuo klau
simu majoras La Guardia išlei
do pareiškimą; Miesto Tary
ba išnešė rezoliucija; nuleis
ta vėliavos; miestava radio 
stotis panaudota laidotuvių 
ceremonijoms, kurias atliko 
kun. John Boland, Valstijinės 
Darbo Santikių Tarybos pir
mininkas. Miesto prezidentas 
Isaacs leido savo ofiso darbi
ninkams pertraukt darbą iš
klausymui gedulingų mišių.

Tik Apribotam 
Laikui

po

Vaikai ir Važiuotė
jie

gaubtuvą

Conn., dvi

Varpo ke-

B

tėvai ir 
jsakyti
kur jie

auk- 
vai- 
gali

sve- 
seta.

b-

Retikevičiaus Orkestrą Grieš Lietuviškus Kavalkus Šokiams 

Kaizos Orkestrą Grieš Amerikoniškus Kavalkus Šokiams 
UŽKVIEČIA KOMITETAS

Woodhaven, 
ausiu- 
atsiųs- 
dova- 
rašte-.

Gerbiamos Draugės, dirb- 
aš negaliu jums pagel-

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842

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

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat 
Savininkai

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Ben Freleng, 56 m., 2863 
W. 27th St., padavė skundą 
išrinkt mokestį iš gatvekarių 
kompanijos už sužeidimą. Jį 
areštavo, kada surado, jog jis 
turėjęs 4 kitas tokias bylas 
prieš įvairias kompanijas.

Darbiečiu Ir Simpatiky 
Mitingas - Paskaitos

WPA Atidarė Dirbtuvę 
Meniškiems Darbams

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL

Am. Darbo Partijos Lietu
vių Skyrius šaukia visų narių 
ir simpatikų susirinkimą penk
tadienio vakarą, vasario 17-ta, 
Liet. Am. Pil. Kliubo salėje, 
280 Union Avė. Pradžia 7 :30. 
Advokatas S. Briedis duos in
formacijų apie Darb. Apdrau
dę, o F. Balsys—paskaitą apie 
Naująją Dalybą ir jos svarbą.

Rep.

Kuomet vaikai žaidžia, 
užsimiršta pavojus ir daugelis 
jų užmušami ar sužeidžiami 
mašinomis.

Mašinų vairuotojai privalo 
būt ypatingai budrūs tose vie
tose, kur vaikai žaidžia ant 
kelių. Važiuokite lėtai. Veng- 
kite tų gatvių.

Tuo pat sykiu 
lėtoj ai privalo 
kams žaisti ten,
žaist saugiai, būtent: parkuo
se, žaislavietėse, žaidimui pa
skirtose gatvėse; eit skersai 
gatves, tik su žaliomis švieso
mis; nesikabinėt ant vežimų.

Trafiko Stotis “K.”

Mickey Rooney, berniukas 
aktorius, kuris nuo 2 metų 
amžiaus gyvena ir dirba Hol
ly woode, atvyko į savo gimtąjį 
miestą—Brooklyną-New Yorką 
vakacijoms. Jis dabar yra 17 
metų. Jį pasitiko Skautai ir 
būriai šiaip jaunimo.

Visose šio didmiesčio katali- 
kų bažnyčiose pereitą sekma
dienį laikė gedulingas pamal
das dėl popiežiaus mirties. 
Oficialės ceremonijos buvo 
Šv. Vincento bažnyčioj.

L. Flynn, 8 metų, bežiūrė
damas per tris kartus tą pa- 
tl judi, pavargo ir užmigo 
Tudor Teatre, N. Y. Tuo lai
ku būriai policijos jieškojo jo, 
kaipo pagrobto.

Scholes Bakery, Lukoševi
čiai, 532 Grand St., Brooklyn, 
24 svarus duonos.

Genet bučernė, Grand St., 
dešrų.

Strumskis, 415-417 Rodney 
St., dvi puskvortes degtinės.

Zakarauskienė, brooklynie- 
tė, ‘ rankų darbo paduškaitę.

A. Balčiūnienė, Varpo ke
pyklos savininkė, abrūsų 
čiam, maudynei ir lininį

Sophie Lushis, Easton, 
rankų darbo piniginę.

Blanche Blake, Easton, Pa., 
gėlių ir piniginę.

Paul Blake, N. Y. C., elek
trišką skustuvą.

L Levanienė, 6 namie pasiū
tus žiurstus ir elektrišką pro
są.

Marion Grozan, Cranford, 
N. J., namie keptą “keiką.”

P. Bieliauskas, maliorius, 
brooklynietis, degtuvą ir “dus
ting powder”.

M. Yakštienė,
2 paduškaites, geliu ir 
kių. Jinai serga, tad, 
dama per sūnų Antaną 
nas, atsiuntė ir sekamą 
Ii: “ 
kite, 
bėti.”

F. Kazakevičienė, Jamaica, 
ausiukių.

M. Liaudanskienė, Stam
ford, Conn., paduškaitę.

Marytė Brown, Brooklyn, 
kvepalam ir prausyklai setą.

J. Lazauskienė, Brooklyn, 7 
svarus “šuniukų.”

Malvina Sukoskytė, Brook
lyn, rankų darbo 
lempai.

Burba, Stamford, 
salami dešras.

A. Balčiūnienė, 
pykios savininkė, 3 pyragus ir 
dvi pintines su vaisiais.

Tumosa, New Haven, Conn., 
vyrišką sporto žaketą.

M. Maželienė, Brooklyn, du 
pyragus.

Bistrajienė, Great Neck, 1 
pyragą.

A. Bečienė, Great Neck, sti
klinę namie keptų pyragaičių.

O. Višniauskienė, Brooklyn, 
lietuvišką “ham.” '

Mr. & Mrs. Dobilas, brook
lyniečiai, pyragą ir baksą ci
garų.

J. Stankaitienė, Middle Vil
lage, indaujai užtiesalą.

Mr. & Mrs. Pross, brookly
niečiai, kaldrą.

J. ir S. Cedronai, brooklynie
čiai, didelę mirtą.

F. Domikaitis, restaurano 
savininkas, 417 Lorimer St., 
pyragą.

Mockus Coat, N. Y., skuti
muisi setą ir kalvius (žaislą).

WPA, bendrai su švietimo 
Taryba, atidarė didžiausią 
New Yorke dirbtuvę-mokyklą 
meniškiems dirbiniams gamint. 
Ji randasi New Yorko Eve
ning High School patalpose, 
10th Avenue ir 59th St. Uži
ma visą 5-tą aukštą. Ten ga
lės tęst studijas virš 500 stu
dentų. Yra 10 skirtingų, kur
sų, surištų su įvairiais meniš
kų darbų amatais.

Pamokos laikoma nuo 6:30 
iki 9:45 pirmus penkis vaka
rus savaitės. Priima ne jau
nesnius 17 metų.

Buvęs Policijos Viršininkas 
Pašauktas Hineso Teisman
Antrajame tammaniečio 

Hineso teisme, tarpe daugelio 
kitų liudijusių už ir prieš Hi- 
nesą, pereitą antradienį pašauk
tas liudyt buvęs policijos virši
ninkas James J. Bolan, irgi 
tammanietis. Distrikto prokuro
ras Dewey išlaikė jį liudininko 
kėdėj per ištisas valandas, sta
tydamas įvairius klausimus, 
bandydamas įrodyt, kad buvęs 
raketierių karalius Dutch 
Schultz turėjo Bolano režimo 
apsaugą.

Dewey reikalavo Bolano iš
aiškint, dėlko Schultzo galia 
taip įsigyveno Jaike jo buvimo 
detektyvu ir uniformuotos poli
cijos viršininku New Yorke. 
Bolan aiškinosi nežinojęs nieko 
daugiau, kiek skaitęs laikraš
čiuose apie Schultzą.

Bolanui hurodyta, kad poli- 
cistas, kuris mirtinai pašovė 
Schultzo asmenišką sargą, Sal- 
kę, buvo perkeltas kiton vieton, 
kur jis negalėtų .kliudyt raketie-į 
riams. j

Kiekvienu kartu, kada tik 
Dewey pastatydavo Bolanui aš
tresnį klausimą, Hineso vyriau
sia advokatas Paul Stryker pa
šokdavo ir reikalaudavo teisėjo 
Nott paskelbt teismą neteisėtai 
vedamu (mistrial), bet teisėjas 
nepaklausė.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.
g -------

53-čias Metinis Balius 
Rengia šv. Jurgio Draugyste 

šeštadienį, Vasario 18 February 
GRAND PARADISE BALLROOM

318 Grand Street Brooklyn, N. Y.
PRASIDĖS 6:30 VAK. —ĮŽANGA 40c

METINIS PARENGIMAS
Komedija “Pussesere Salomėja

3-.jų Aktų—4-rių Atidengimų
RUOŠIA LIET. DARB. SUSIVIENIJIMO 50-ta KUOPA

Vaidins Lietuvių Liaudies Teatras po vad. Amelijos Jeskevičiutės
X

Įvyks šeštadienį, Vasario 18 February
COMMUNITY CLUB SVETAINĖJE

723—5th Ave. Brooklyn, N. Y.
Pradžia 6:30 vai. vakare. —:— Įžanga 50c

Johnny Nevin’s Night Owl Orkestrą Grieš šokiams
Mrs. Shade, žymi vietinė dainininkė dainuos solo

Lošėjai surinkti vieni iš tinkamiausių savo rolėse, kaip tai: 
P. Grabauskas, Motiejaus rolėje;P. Taras, tėvo rolėje; N. Pakal
niškis, Petro rolėje; O. Ašmenskaitė, Elenutės rolėje; O. Daugėlie
nė, motinos rolėje, ir J. Visockis, Juozo rolėje.

UŽKVIEČIA VISUS LDS 50 KUOPA.’

ROBERT LIPTON
Jeweler—Laikrodžiai—Brangakmeniai

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

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

Vincas- J. Daunora
-    ii r AP T,l E kO R ..... . ...V  

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

priežasties slogos—šalčio 

Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.
■■jjljĮI J M
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