
♦ KRISLAI
Mušė, Mušė!...
Na, Bet Ką Gi Turi?! 
Kaip Ištikrųjų Yra? 
“The Voice.”

Rašo R. Mizara.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
' Brooklyne $6.00 

< Metams

Brooklyne ir apylinkėj i 
buvo suruošta eilė masinių Į 
mitingų 21-nerių metų Lie
tuvos nepriklausomybės su
kakčiai atžymėti. Daug iš
leista juose štymo, daug 
pripasakota nonsensų, bet 
mažai duota šviesos.

Klausydamas žmogus pp. 
Šimučio, Jurgėlos, Klingos 
ir jiems panašių kalbų, nie
ko daugiau neišgirs, kaip 
tik: Lietuviai sumušė ru
sus, sumušė lenkus, sumu
šė vokiečius...

Manyj kyla klausimas: 
argi patys oratoriai, šitaip 
blofindami, nežino, kad jie 
kalba nonsensus?

# * *

Lietuva mušė, mušė visą 
pasaulį, o šiandien Vilniaus 
išsižadėjo, apie jį net ne
valia viešai žodžio sakyti 
pačioj Lietuvoj, o Klaipėdos 
krašte visur saliutuojama: 
“Heil Hitler!”

Na, o pereito ketvirta- : 
dienio laidoj “New York, 
Poste”
(p. Lore), kurio niekas ko
munistams negali primesti, Mussolinio ministerial, auk- 
pareiškia, kad, jei Japonija-1 štieji oficieriai, “senato-
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Metai XX IX, Dienraščio XXI

Francija Negauna iš USA 
Lėktuvų su Naujausiais 

Išradimais

S i ų s kime reikalavi
mus pr. Rooseveltui, 
senatoriam ir kon- 
g r e s m a na m nuimt 
ginklų embargo nuo 
Ispanijos respublikos.
______________
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Mussolinis vėl Klau
pėsi Mišiose už Ve

lionį Popiežių
Vatikanas. — Mussolinis 

ir jo žentas grafas Ciano, 
užsienių reikalų ministeris, 
vėl dalyvavo mišiose už ve
lionį popiežių Pijų, senojoj 
šv. Andriaus bažnyčioje. 
Mussolinis per metų metus 
nėjo į jokias pamaldas, bet 
popiežiui mirus, dabar jis 
jau dvejų mišių išklausė už 
jo “amžiną atilsį”, ir klau
pėsi, “kur reikėjo.”

Mussolinis buvo pasodin
tas garbingoj vietoj už 
grotų viename šone alto
riaus, o karalius Viktoras 
Emmanuelis su žmona an- 

tūlas kolumnistas trame šone.
Mišių taipgi klausė visi

Vokietija-Italija pradėtų 
karą ir prieš vieną Sovietų 
Sąjungą, tai, jis labai abe
joja, ar jos visos trys ga
lėtų ją nugalėti! 

* * *
Po tų visų įkarščių 

brooklyniečiai galės rim
čiau apie Lietuvą paminty- 
ti, kai jie susirinks į masi- 

- nį mitingu vasario 24 d., 
Grand Paradise salėje. Ten 
bus dalykai rišami esminiai.* * *

Prieš kiek laiko šitų žo- 
• džių rašytojui teko kalbėti 

su vienu žmogum, atvyku
siu iš Lietuvos, kuris stovi 
arti vyriausybės. Kai už
klausiau, kaip šiandien stip
ri Lietuvos kariuomenė, 
kaip ji galėtų atsispirti 
prieš užpuolikus, jis atsakė:

—Jeigu mūsų kariuome
nė galėtų prieš Lenkijos ar
ba Vokietijos užpuolimą at
silaikyti kelias dienas arba 
kelias savaites, tai ir tuo
met būtų nepaprastai reik
šmingas dalykas, didelis 
dalykas.

Šitokia kalba—rimta kal
ba. Jeigu Šimučiai, Jurgė- 
los ir Klingos vadovautųsi 
logika ir sveiku sensu, tai 
ir jie panašiai kalbėtų. De
ja, būtų perdaug iš jų to 
reikalauti. ♦ * ♦

Išėjo iš spaudos The 
Voice of Lithuanian-Amer- 
icans už sausio - vasario 
mėn., š. m. Be kitko, telpa 
įdomus K. Michelsono ir Jo
no Ormano straipsnis “Mė
mei and Lithuania” (Klai
pėda ir Lietuva).

Tačiau “Voice” leidėjai 
praneša^ kad žurnalui rei
kalinga greita finansinė pa
galba. Jei jos greit negaus, 
tai žurnalas turės sustoti 
išeidinėjęs.

Pagalba žurnalui turi bū
ti siunčiama adresu:

Lithuanian - American 
Publishers, Box 38, Station 
W, Brooklyn, N. Y. * ♦ *

Sunku mūsų jaunimui lei- 
sh gerą žurnalą; sunku, 
nes mažai jo sąmoningo, 

i susipratusi o, o senimas irgi

Iškilmingos Mišios Maskvoj 
Už Popiežių Pijų

Maskva. — Čia šv. Liud
viko katalikų bažnyčioje 
buvo atlaikytos iškilmingos 
mišios už mirusįjį popiežių 
Pijų Vienuoliktą. Į mišias 
atėjo dauguma užsieninių 
diplomatų, jų tarpe ir Ame
rikos ambasados vedėjas 
Al. C. Kirk.

Mišias laikė klebonas 
Leopold Braun, penki me
tai atgal atvykęs iš Jungti
nių Valstijų į Maskvą. Mal
dininkų buvo pora šimtų 
lenkų katalikų.

Italijos Fašistai vėl Atakuoja 
Roosevelto Žmoną

Roma. — Italijos fašistų 
laikraščiai širsta prieš pre
zidento Roosevelto žmonos 
kalbą, pasakytą Cornell 
Universitete. Jinai gi ten 
kalbėjo, kad Amerika vengs 
įsivėlimo į karą, bet sykiu 
priminė, jog Amerika yra 
pasaulio dalis, ir negali lai
kyt save visai atsiskyrusia 
nuo jo.

Fašistų spauda iš to su
prato, kad Jungtinės Vals
tijos rengias remt Europos 
demokratines šalis, jeigu 
kiltų Italijos-Vokietijos ka
ras prieš jas.

11 a 1 i jos juodmarškiniai 
piktinasi, kad Amerika taip 
daugmeniškai pardavinėja 
Francijai ir Anglijai kari
nius lėktuvus ir kitus pa
būklus.

Paryžius. — Užsieninis 
Ispanijos respublikos minis- 
teris del Vayo prašė Fran- 
cijos valdžią pagerint būk
lę pabėgėlių iš Ispanijos- 
Katalonijos į Franci ją.

nelabai daug tekreipia į tai 
atydos.

Jei kiekvienas susipratęs 
tėvas užsakytų savo vai
kams. “Voice” ir jį remtų, 
tai žurnalo išlaikymas bū
tų užtikrintas.

Pavienio Numerio Kaina 3c.

Kai New Yorko miestas kadaise pareikalavo keliolikos moterų darbinin
kių, tai jų susirinko 4,152. Kas sako, kad nėra bedarbių?!

pažįsta Gen. Franco
V aidžią” iš Esmės

Washington. — Vyriau
sias Amerikos Armijos or- 
laivyno vadas gen. Craig 
sako, kad tarp 600 lėktuvų, 
kurių pardavimą Francijai 
užgyrė prez. Rooseveltas, 
nėra nė vieno su naujau
siais šios šalies kariniais 
išradimais.

Francija Vėl Užėmė 
Koloniją, Kurią Buvo 

Atidavus Italijai

RADIO SABOTAŽNINKAS 
KLIUDĖ J1EŠKOT ŠEŠIŲ 

SOVIETINIŲ LAKŪNŲ

Sako, kad Liaudiečiai 
Taikysis, jei Gen. Fran

co Ją Nebaus (?)
Paryžius. — “Visai neti

kėtai” italam, Francijos ka
riuomenė užėmė 308 ketvir
tainių mylių sklypą tarp 
F r a n c ū z iškos Somalijos, 
Italijos Eritrėjos, Angliš
kos Somalijos ir Raudono
sios Jūros, rytinėje Afri
koj ė.

Francija buvo užleidus 
tą sklypą Italijai pagal 1935 
metų sutartį. Bet pernai 
gruodyje Mussolinis atšau
kęs šią savo sutartį su 
Francija, todėl Francija 
turi teisę atsiimt tą plotą, 
kuris savo galu prieina prie 
Raudonosios Jūros per pus- 
tryliktos mylios. Tas kari
niai svarbus galas siekia 
ten Francūzų prieplauką 
Jibutį.

Toje kaimynystėje Itali
ja turi 15,000 kariuomenės, 
o Francija 8,000.

Dar nežinia, kaip Italija 
atsilieps į minimo sklypo 
atėmimą iš jos.

Čechoslovakijos Fabrikai 
Gamina Japonijai Ginklus

Praga, Čechoslovakija. — 
Japonija per savo karinius 
pasiuntinius užsisakė dau
gius ginklų Bruenn fabri
kuose Čechoslovakijoj. Ja
ponai taip pat norėtų pirkt 
gatavų ginklų iš perviršio. 
Mat, kai Vokietija apskal
dė Čechoslovakiją, tai joje 
liko daugiau ginklų negu 
reikią.

Ginglų iš to perviršio 
taipgi nori pirkt Vokietija, 
Rumunija ir Jugoslavija.

Maskva. — Sovietų vy
riausybė traukia į teismą 
Voznesenskį, buvusį radio 
operatorių Rudolf saloje, 
kaip kontr-revoliucionierių; 
sako, kad jis sužiriiai truk
dė j ieškojimą S. Levanevs- 
kio ir penkių kitų sovieti
nių lakūnų.

Jie 1937 m. rugpjūčio 2 d. 
išskrido iš Maskvos, lėkda
mi per Šiaurių Polių į Ame
riką, ir jau,buvo perskridę 
polių, bet paskui jų lėktu
vas nukrito kur nors į le
dines jūros dykumas.

Kada Sovietu lakūnai lei
dosi jieškot Levanevskio ir 
draugų, tai Voznesenskis 
tyčia trukdė radio praneši
mus; o kai buvo didžiausias 
įkaitimas j ieškojimo tų la
kūnų, jis visai uždarydavo 
savo prižiūrimą radio šiau
rinėj Rudolf saloje.

Dar pirfn Levanevskiui 
išskrendant buvo pastebėta, 
kad Voznesenskis • vėluoja 
perduot radio pranešimus; 
ir Šiaurės Jūrų Kelio Val
dyba atsiuntė jam įsakymą 
pasitraukt iš tos vietos; bet 
Voznesenskis sudraskė įsa
kymą ir likosi toliau 
tažuot Rudolf salos 
darbą.

Paryžius. \— Pranešama, 
kad Ispanijos respublikos 
valdžia “nustotų” kariavus, 
jei tik generolas Franco 
žadėtų nebaust liaudiečių, 
kurie kovojo prieš jį,—kaip 
praneša Associated Press.

Francija ir Anglija tar
pininkauja kaip “taikyto
jai.” Francijos valdžia keti
na pripažint generolą Fran
co Ispanijos valdovu, bet, 
girdi, tik tada, jeigu jis ža
dės nebaust kovojusių prieš 
jį respublikiečių.
Prez. Azana Spiria Taiky

tis su Fašistais
Sėdintis Paryžiuje Ispa

nijos prezidentas Azana at
sisako tęst karą su fašis
tais. Jis labai susibarė su 
Ispanijos užsieniniu minis- 
teriu, socialistu del Vayo, 
kuris ragino Azaną grįžt ir 
kovot. Azana užreiškė
grįžčiau tik, jei būčiau ten 
reikalingas greitesniam su
sitaikymui.

Azana, pasak Ass. Press 
pranešimo, grūmojo išleist 
savo “manifesto,” šaukda- 
mas respublikos armiją pa
siduot. Jis grąsinęs net re- 
zignuot “ir kovot prieš jus 
(respublikiečius), 
kės,” 
baigt

as

sabo- 
radio

Nariai Uždarė Kataliką 
Teologijos Kursus Mu- 

nicho Universitete

jei 
kad tik greičiau 
karą.

rei- 
už-

VĖL KĖSINOSI NUŠAUT 
MUSSOLINĮ

Atsidarė San Francisco 
Tarptautinė Paroda

San Francisco, Calif. — 
Iškilmingai atidaryta Tarp
tautinė “Aukso Vartų” Pa
roda, dalyvaujant šimtui 
tūkstančių žmonių.

Be kitko, ir prez. Roose- 
veltas per radio sveikino 
parodą.

ORAS

Būsią lietaus.

Munich, Vokietija. —Na
zių švietimo ministeris Rust 
buvo paskyręs profesorių 
katalikiškos teologijos sky
riui Municho Universitete. 
Tam paskyrimui pasiprieši
no kardinolas Faulhaber, 
ir katalikų direktorius uni
versitete patvarkė, kad ka
talikai studentai neitų į to 
profesoriaus pamokas. To
kių studentų yra 1,800, tarp 
jų pora šimtų užsieniečių.

Atsiliepdamas gi į tą ka
talikų studentų boikotą, mi
nisteris Rust pareiškė, kad 
jų dvasiškiai “kliudą moky- 
bos laisvę”; ir jis visai 
uždarė katalikiškos teolo
gijos skyrių tame universi
tete.

Roma. — Pasklido kal
bos, kad buvo padarytas jau 
antras pasimojimas nušaut 
Mussolinį. Pirmasis šovi- 
kas, peršovęs Mussolinio 
sargą, suimtas kaip “pami
šėlis.”

USA Teturi tik 2 Rūšis Ge
resnių Lėktuvų negu Nazių

Washington. — Francijos 
orlaiviriė komisija nori 
pirkt 1,000 geriausių karo 
lėktuvų iš Amerikos iki vi
durvasario. Francūzai at
randa, kad Amerika teturi 
tik dvi rūšis geresnių už 
Vokietijos lėktuvų.

London. — Anglijos oro 
laivyne dabar yra 85,000 la
kūnų ir oficierių, o iki vi
durvasario būsią jau 100,- 
000.

Sėdėjimo Streikas Edgewater 
Alumino Fabrike

Edgewater, N. J. — 500 
unijinių CIO darbininkų
streikuoja sėdėjimu fabrike kad jis 
Alumino Kompanijos. Dide- su res
lė dauguma kitų 1,500 dar- 
bininkųx išreiškia pritarimą 
streikui.

Policija sumušė ir arešta
vo R. Patoną, kuris nešė 
streikieriam maisto. Bet 
New Jersey CIO unijos pa
darė toki stiprų spaudimą 
vyriausybei, kad policija 
jau praleidžia CIO unijų 
teikiama ' maistą streikie
riam sėdėtojam.

Paryžius. — Francijos 
valdžia jau oficialiai pa
siuntė senatorių^ Leoną Be- 
rardą pas generolą Franco 
į Burgosą, Ispanijos fašis
tų “sostinę.” Tai reiškia, 
kad Francijos valdovai jau 
iš esmės (de facto) pripa
žįsta generolo Franco “val
džią.”

Tas Francijos pasiun
tinys derėsis su fašistų vy
riausybe bent dviem klausi
mais: kaip patraukt res
publikinę centralinę Ispani
ją pasiduot generolui Fran- 
co’ui ir kaip prieit prie pil
no (de jure) pripažinimo 
fašistu “valdžios”.

Pranešama, kad Ispanijos 
prezidentas M. Azana, da
bar esantis Francijoj, šau
kia užbaigt karą bet kokio
mis sąlygomis.

Anglijos valdžia ragina 
generolą Franco prižadėt, 

" ; “žmoniškai” elgsis 
respublikiečiais, jeigu 

jie pasiduos. Francijos val
dovai irgi tikisi^kad jei fa
šistai žadėtų “žmoniškumą” 
respublikiečiam, tai gal re- 
spublikiečiai užleistų gene
rolui Franco’ui centralinę 
Ispaniją.

Žūva po 6 Karinius Lakūnus 
Per Savaitę Anglijoj

London. Per pjrmas 
______j šiemet 

nukritox ir sudužo 24 kari
niai Anglijos orlaiviai ir su

Prasidėio derybos tarp septynias savaites
unijos ir kompanijos atsto
vu.

Streikieriai reikalauja jais žuvo 41 lakūnas, tai be- 
teisinp-iau na.skirstyt darba veik po 6 per savaitę. O vie- 
ir pagerint sąlygas abelnai. nas karo lėktuvas, krisda- 

•----------- mas ant namo užmušė mo
li u a i r v. L itiną ir du vaiku.Roosevelt bako rasistams Z I Pernai sudužo 118 Angli- 

Šalin Rankas nuo Ameriku! jos karo lėktuvų ir užsimu- 
šė 218 lakūnų.

Kai kurie seimo atstovai 
kritikuoja valdžią, kad ji
nai pergreit verčia skraidyt 
lavinamus naujus orlaivi- 
ninkus; sako, todėl ir įvyks
ta tiek nelaimių.

Key West, Florida.—Pre
zidentas Rooseveltas per 
radio persergėjo fašistinius 
diktatorius, kad nebandytų 
lįst į Šiaurinę, Centralinę 
ar Pietinę Amerikas. Nes 
visos Amerikos veikia ir 
veiks išvien, idant išlaikyt 
savo demokratiją ir laisvę 
prieš “bjaurų nuožmumą 
autokratijos” (tai yra, Vo-

Japonija Rems Italiją prieš 
Franciją ir Angliją

jos fašizmo).

Sutelkta 44 Francijos Karo 
Laivai prieš Italiją

Paryžius. — Mussolinis 
paskutiniu laiku padvigu
bino savo armiją iki 60,000 
Libijoj, Italų kolonijoj, ku
ri rubežiuojasi su Franci- 
jos kolonija Tunisija (Afri-

Franci j a turi 35,000 ka
riuomenės Tunisijoj, ir da
bar sutraukė 44 savo kari
nius laivus ir daugį subma- 
rinų į saviškę Tunisijos 
prieplauką Bizertą.._

Roma. — Japonijos am
basadorius TT Shiratori pa
reiškė, kad Japonija už
jaučia Italijos reikalavimus 
Francijos kolonijų ir, su
prantama, rems Italijos ir 
Vokietijos karinius grūmo
jimus Francijai ir Anglijai, 
idant priverst jas duot Ita- 
liiai ir Vokietijai kolonijų 
Afrikoje.

Klaidos Atitaisymas
Š e š t a d ienio “laisvėje” 

buvo išspausdinta, kad- ja
ponai per vasarą pagauda- 
vę 50,000 jenų vertės žuvų 
vandenyse Sovietinio Sibi
ro. Turėjo būt 50,000,000 je
nų.
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Crippso Balsas
“New Masses” žurnale (iš vas. 21 d., 

s. in.) rašo išmestasis iš Anglijos Darbo 
Partijos kairysis socialistas Sir Stafford 
Cripps. Jis išdėsto savo poziciją, dėl ku
rios jis tapo pašalintas iš partijos.

Kuogi jis nusikalto savo partijai, ku
rios ištikimu nariu ir darbuotoju buvo 
per eilę metų? Ogi tuo, kad p. Cripps 
agitavo ir tebeagituoja, kad Anglijoj 
būtų sudaryta Liaudies Frontas ir ji^ 
imtu i savo rankas krašto valdžia. Šis 
veikėjas mato, jog Chamberlaino val
džia yra fašistų rėmėja. Jei ji ilgai pasi
laikys, pražudys ne tik Europoje demo
kratiją, bet ir pačioj Anglijoj. Jis su
pranta, kad šiandien nei viena opozicinė 
partija Anglijoj rinkimų nelaimės. Ta
čiau, sako jis, jei susidarytų Liaudies 
Frontas, kurin įeitų darbiečiai, liberalai, 
komunistai ir visi, kurie sutinka, su jo 
prog/ama, tai konservatyvų partija būtų % 
nugalėta ir Anglijos (o podraug viso pa- 
saiuio) demokratija išeitų pergalėtoja.

• > !

Crippsas patiekė 12-kosl punktų pro
gramą ir ją siuntinėja visiems pažan
giems Anglijos žmonėms. Tarptautinės 
politikos klausimu jo programa siūlo, 
kad Anglija, Francija, Sovietų Sąjunga, 
Jungtinės Valstijos ir. kiti demokratiniai 
kraštai sudarytų bendrą frontą prieš fa
šizmą.

Nepaisant, kad jis tapo išmestas iš 
Darbo Partijos, p. Crippsas visvien įsi
tikinęs, kad reakcininkai Darbo Parti
joj pralaimės, kad sekančiais rinkiniais 
į parlamentą bus sudaryta Liaudies 
Frontas ir jis pergalės Chamberlaino 
reakciją.

Tenka pasakyti, kad Anglijos Darbo 
Partijos lyderiai pasirodė labai dešinus, 
ir nenumatą toliau savo nosies. Jie nie
ko didesnio nedarė Ispanijos demokra
tijos gelbėjimo reikalu, jie miegojo tuo
met, kai ėjo Municho pa rda vystė. Gerai, 
kad toki žmonės, kaip p. Cripps, imasi 
už darbo! <

Ruošia Smūgį Franci jai
Dabartinė reakcinė Franci jos val

džia, su prem. Daladier galviny, virto tik 
Anglijos uodega. .Kaip dar neseniai Da
ladier, Bonnet ir kiti Francijos valdi
ninkai bažijosi, kad jie jokiu būdu neleis 
fašistams užimti Minorca, Ispanijos salą, 
iš kurios Italijos ir Vokietijos karo lai
vai gali nukirsti Francijos susisiekimą 
per Viduržemio Jūrą su jos milžiniško
mis kolonijomis. Bet kai tik Anglijos 
karo laivas “Devonshire” suvaidino ten 
provokaciją, — salą atidavė fašistams, 
taip Francija ir nutilo. Minorca buvo 
gerai ginkluota ir galėjo ilgai laikytis. 
Bet Anglijos valdonai suvaidino Judo- 
šiaus rolę ir ją perdavė Italijos ir Vo
kietijos fašistų įrankiui generolui Fran
co. Dabar Minorca ir kitos Balearico 
salos paverčiamos į fašistų karo laivų 
stovyklas.

Francija iš rytų gali pulti Vokietija, 
ryt-piečių—Italija ir pietvakarių—fašis
tai iš Ispanijos. Francija iš trijų pusių 
apsupta fašistų jėgų. Kritiškoj valandoj 
Anglijos valdonai ją išduos, kaip jie iš
davė ir Francija atvedė prie išdavimo 
čechoslovaikijos.

Vokietijos ir Italijos fašistai greitu 
laiku gali sumobilizuoti kelių milionų ar
miją ir ją pastatyti prieš Francija. Iš 
Ispanijos, Italijos ir Vokietijos Franci j ai 
grūmos karo lėktuvų užpuolimas. Musso- 
linis, Hitleris ir Franco paruoš savo rei
kalavimus arba ir be jų pradės karo žy
gius. Francija šauksis prie Anglijos pa
galbos, kuri sakosi, kad gelbės Francija. 
Bet kritišku momentu Anglijos valdonai 
labai lengvai galė.s atsisakyti nuo pagal
bos. Mat, Anglija neturi didelės pasto
vios sausžemio armijos. Ji pasakys Fran
cijai, kad, kol sumobilizuos armiją, tai 
jau bus pervėlu Francija gelbėti. Ji rei
kalaus, kad Francija, kaip ir Čechoslo- 
vakija, pasiduotų. Ateina iš Europos' ži
nių, kad bėgyj šešių savaičių fašistai’ 
pradės veikti. Tiesa, jie kalba ir apie 
užpuolimą aut Sovietų Sąjungos, bet nu
matomas pirmesnis jų užpuolimas ant 
Francijos, kur jie turi viltį laimėti.

Dekuojame
Dienraščio “Laisvės” ba-|bininkų klasė yra labai iš- 

zaras šiemet buvo sekmin- naudojama, baisiai skrum- 
gesnis už pernykštį. Gavo- nos algos, kaip Indijoje, Ja
me daug dovanų iš artimo- ponijoje, Chinijoje ir kitur. (
nių kolonijų. Nors dovanos1 j 
buvo smulkutės, 1 ‘ _ 
daugumą jų susidarė daug 
piniginės vertės.

Per visas keturias dienas yra daug mažiau, negu 
skaitlingai publika lankė Jungtinėse Valstijose, kur 
bazarą ir pirko daiktus.' darbininku algos aukštes- 
Daugelis biznierių gausiai 
aukojo bazarui ir atsilankę 
į bazarą nesjkūp'avo išlai
dom. Džiaugiamės bazaro 
pasekmėmis} ir dekuojame 
visiems aukuoto jams ir vi
siems bazaro lankytojams.

Sekantis didelis dalykas 
tai bus “Laisves” bendro
vės sėrininkų snvaziavinias 
ir bankietas 1G d. balan- 
džio-April. Šis suvažiavi
mas vieną iš savo darbų tu
rės suplanuoti, kaip minėti 
dienraščio “Laisvės” 20 me
tų jubiliejų. Sekantį rudenį 
sukanka 20 metų kaip “Lai
svė” eina dienraščiu.

Išlaikyti pažangų 
bančiųjų sluoksnių 
visuomenės reikalu 
mui dienraštį yra nelengvas 
dalykas. Tai sunki -našta, 
nes ne visi iŠ dirbančiųjų 
sluoksnių žmonių supranta į 
savo klasės reikalus ir ne-j 
gana įvertina spaudą. Yra' 
darbininkų, kuriuos labai1 
sunku įtikinti, jog darbi
ninkų klasė turi būt orga-

sios apylinkės jr iš tolimes- (Tokiose šalyse proporciona- 
. imant sulyg žmonių

j.?.01.. skaičiaus, profesionalų — 
-j gydytojų, advokatų ir kito

kios profesijos žmonių — 
mažiau,

sunkūs, “Laisvė” vistiek 
laikosi stipriai. Nėra ma
žiausios baimės tolimesniam 
jos pasi laikymu i dienraš
čiu. Dėka toms masėms kla
siniai sąmoningų žmonių, 
kurie remia savo dienraštį 
moraliai ir gausiai materia
liai aukomis ir lankymu 
dienraščio naudai parengi
mų.

Bet dabar mūsų reikalas 
bei užduotis yra pasiekti 
tas mases žmonių, kurie vis 
dar pasyviškai žiūri į orga
nizacijos ir spaudos reika
lus, kaip aukščiau nurody
ta. Mes turime juos šviesti 
ir organizuoti.

Todėl, dėkuodami už gau
sią paramą dienraščiui ba- 
zaru, norime priminti, kad 
kiekvienas “L.” bendrovės 
dalininkas privalo jau da
bar pasižymėti savo užrašų 
knygelėje gerus sumany
mus suvažiavimui, turi da
lyvauti suvažiavime ir as-

su-

ir pirko daiktus.' darbininkų algos
nes, jr ten daugelis iš 
profesionalų labai skurs
ta. Toki dalykai, kaip 
graborystė, plači o s i o m s 
masėms žmonių čia su
minėtose šalyse yra neži
nomas dalykas. Tai yra 
gyvas faktas, kad darbinin
kai, smulkūs biznieriai ir 
profesionalai yra viena dir
bančiųjų žmonių klasė ir jie 
visi bendrai privalo ginti 
savo klasės reikalus. Jei vi- j meniškai palikti savo 
si dirbančiųjų sluoksnių 
žmonės suprastų savo kla-, 
sės reikalus ir svarbą savo 
klasės reikalus ginančiosios 
spaudos, tai mums “Lais-

i'rnu i v^s” išlaikymas -dienraščiu
* būtų lengvas dalykas.

Dabar, nors laikai labai

dir-

gyni-

m any mus suvažiavimui.
Minėdami 20 m. savo 

(įienraščio jubiliejų, turime 
pasidaryti planą dar sek- 
mingesniam apšvietos, kul
tūros ir organizacijiniam 
darbui ateičiai.

P. Buknys.

Tom Mooney Smertelnai 
Nusikalto Prieš Hearstą

Pono Hague’s Karalystėj
Užsidarymas New Jersey Title Gua

rantee and Trust Kompanijos (banko), 
žinovų aiškinimu, yra padarytas ne dėl 
ko kito, kaip tik dėl to miesto (Jersey 
City) majoro Haguės administracijos 
apsileidimo. Ponas Hague geras reakci
ninkas, jis žiūrėjo tik į tai, kad mieste 
negalėtų susirinkti darbininkai, kad ne
pasirodytų darbo unijų lapeliai. Jis slo
pino visą pažangų judėjimą visu šiurkš
tumu ir skelbėsi, kad jis, Hague, yra 
įstatymas!

Na, ir štai užsidaro bankas, nunešda
mas virš 20 milijonų dolerių žmonių su
dėtų pinigų. Gerai, kad tie depozitai yra 
(iki $5,000 sumos) apdrausti, tai žmo
nės iki tos sumos savo įdėlius atgaus. 
Bet iš kur atgaus? Ogi iš visuomenės 
sudėtų pinigų. Sakoma, apie 18 milijonų 
dolerių teks Naujajai Dalybai atmokėti 
nuskriaustiems depozitoriams.

Vadinasi, Naujoji Dalyba, kurią Ha
gue yra prakeikęs, dabar turės išgelbėti 
to pono administracijos žinioje esamą 
nubankrutijusį. banką. Jei ne Naujoji 
Dalyba, tai ir pačiam p. Haguei; dary
tųsi ankšta mieste!

Norman Thomas ir Ham. Fish
Socialistas Norman Thomas kas kart 

vis daugiau išstoja prieš pažangius Roo- 
sevelto žygius, prieš kolektyvūs taikos 
šalininkus. Norman Thomas New Yorko 
valstijos rinkimuose taip “darbavosi,” 
kad laimėtų republikonų partijos ma
žasis “Hooveris,” ponas Dewey, į gu
bernatorius, bet jam nepavyko. Norman 
Thomas griežtai išstoja prieš embargo 
ant karo agresorių — Japonijos, genero
lo Franco, Italijos, Vokietijos. Jis kovo
ja prieš tuos, kurie veda kovą prieš Vo
kietijos, Italijos ir Japonijos karo agre
sijas. Norman Thomas išvien su reakci
ninkais puola Naująją Dalybą ir dauge
lį kitų pažangių Federates valdžios žy
gių. Ir neveltui Norman Thomasą taip 
pamylėjo reakcinis Hamilton Fish ir 
McKeesport, Pa., susirinkime pareiškė:

“Aš manau, kad Norman Thomas bū- 
geresnis prezidentas už Frankliną Roo- 
seveltą.”

Kaip kas mano, kad Fish krečia juo
kus, bet taip nėra. Reakcininkas H. 
Fish žino, ką kalbą. Jis įvertina Norman 
Thomasą sulyg jo darbais.

Anglija ir Gibraltaras
Gibraltaro perlaja, tai vartai į septy

nias jūras. Daug buvo didelių mūšių už 
Gibraltaro perlaja ir jau keli šimtai me
tų, kai Anglija užvaldė ją ir tebelaiko. 
Bet štai atvykęs į Londoną buvęs Gibral
taro gubernatorius p. Ch. Harrington 
pasakoja, kad laike Municho išdavystės 
anglai Gibraltaro tvirtumoj neturėjo 
maskų nuo nuodingų dujų ir turėjo tik 
keturias priešlėktuvines kanuoles. Tuo 
tarpu Italijos ir Vokietijos fašistai buvo 
gerai prisirengę Afrikoj ir Ispanijoj 
prieš Gibraltarą. Dabar ir anglai jau ten 
tvirtesni.

Ilgai plepėjęs apie aptaikymą fašisti
nių agresorių, Chamberlainas dabar pra
dėjo ginkluotis ne juokais ir stiprinti 
Gibraltaro salą. Dabar jau daugelis ir 
konservatorių mato, kad tas visas ap- 
taikymo dalykas buvo niekas daugiau, 
kaip tik vienas didelis burbulas, kaip tik 
dūmimas žmonėms akių ir tolydžio pa
dėjimas agresoriams. >

Tom Mooney nusikaltimo 
i išleidėją ir savi- 

^eltonlapių Hearstą 
;, kad po pasiliuosa- 

Ivimo iš San Quentin kalėjimo, 
’ išeidamas gavo 

'kaipo atlyginimo $10 ir į tre- 
! čia dieną stojo į pikieto lini- 

tir ten pat penkis dole- 
p a a u k o j o st re i k i e r i am s, 

kapitalištais.1 Neįmato, kad. stre\kuojantienis c h i c a g ° j 
jie yra stambiojo kapitalo - 
saujoje kietai suspausti,'?urvini’ ir 
kad bile kada tas jų gėrės-!Tom Mooney t()ks kar- 
nis gyvenimas už vidutinio: ^.vgiškas žygis nuskambėjo 
darbininko gali išslinkti iš >)e,‘ Pasaulį ir nepasiliko be 
jų rankų. Daugelis iš tokių 'vaisfl^ Per \lsas Jungtines 
biznierių mano, kad jiems!Vfdstijns ir užsienyj visi de- 
spauda nereikalinga ir jie j ni°kratiški laikraščiai Jo sim- 
neremia jos. Nesupranta, bulišką 
kad jie yra dirbančiųjų kla- mu(jse 
sės žmonės ir, kad jie orga
nizuotai privalo ginti savo 
klasės reikalus. Yra iš pro
fesionalų tokių žmonių, ku-i 
rie mano—jam, turint neblo
gą pasisekimą praktikoje, 
visai neprivalo rūpintis ki
tų žmonių kultūrinimo rei
kalais, nereikalinga jam 
darbo klasės organizuotu-

nizuota ekonominiai į darbo,aktas lsleidėją i 
unijas ir politiniai į darbo ninka k " 
partiją kovai prieš stambų- yra tame 
jį kapitalą už geresnį sau į'Q' 
jiragyyenimą. Yra sm'ulkiųl iT()m Mo°ney 
biznierių, kurių pelnas šie-j ... - 
kia ąukščiau vidutinio dar-; . 
bininko algos ir kai kurią ja’ 
iš tokių ^izįiierių jaučiasi!rius

1 prieš Hearsto J išleistuves, tų 
be etikos laikraš-

lizma.
Tokie profesionalai nesu

pranta, kad jų gyvenimas ir 
pasisekimas yra tampriai 
surištas su darbininkų kla
se. Paimkime šalis, kur dar-

žygį atžymėjo pir- 
puslapiuose, didelėm 

raidėm, kas Hearsto nosiai la
bai nepatiko.

Antras Tom Mooney nusi- 
j kaltinimo aktas yra dar dides
nis, kada gubernatorius Olson 
suteikė absolutišką dovanoji
mą valstijos seimelyj, Sacra
mento. Tom Mooney tą pati 
valandą nuo valstijos sosta- 
pilės pastolio per radio pa
sauliui pranešė, kad jis likusią 
dalį savo gyvenimo pašvęs 
dėl išlaisvinimo Billings ir už 
apvienijimą darbininkų, — 
y p ati n gai Am er i k os
Federacijos su CIO.

San Francisco, po iškilmin-

darbo

Pulk. Fulgencio Batista,, Kubos armijos vadas, kal
basi su Meksikos prezidentu (dešinėj) Cardenas. 
Pulk. Batista praleido Meksikoj 10 dieną. Jiedu 
pasižadėjo gintis nuo fašizmo, jei toks užpultą ku

rią nors ją atstovaujamą šalį.

iš įvairiu 
ir iš 

streikuojančių 
prieš Hearstą. 
gavo telefonu, 
reporteris pasi

jų kalbos.

gos demonstracijos, jis savo 
kalboj vėl tą obalsį pakar
tojo Hearsto sostinėj, jam po 
nose. Pasekmėj to, T. Moo
ney g'avo labai daug pasiūly
mų ir pakvietimų
dalių pasaulio, sykiu 
Chicagos nuo 
darbininkų 
Pakvietimą 
kur Hearsto
slėpęs klausėsi
Tom Mooney dėl vietinio dar
bo ir išlaisvinimo Billings šiuo 
momentu negali apleisti Kali
fornijos. Mat, visa procedū
ra Billingso dalyke taip su
painiota, kaip to jūreivio vir
vės mazgas. Užsitęs daug 
ilgiau, negu kad išsyk buvo 
tikėtasi; dėl šių ir kitų aplin
kybių, Tom Mooney pasiža
dėjo kvietėjam savo kalbą 
radiografuoti j jų masinį mi
tingą iš San Francisco Į Chi- 
cagą. Na, o Hearsto klikai 
toki dalykai pasirodė perdaug 
laisvi, perdaug demokratiški.

j Tom Mooney, tapęs paliuo- 
suotu iš kalėjimo, be poilsio, 
tuojau stojo į darbą, kad nors 
kiek patenkinus tuos reikala
vimus čia ant vietos, kurių bu
vo ir yra labai, labai daug ir 
vis atsiranda daugiau.

Kalifornija dalinasi į tris da
lis: šiaurinę, centralinę ir pie
tinę. Pirmas Tomo maršrutas 
prakalbų prasidėjo iš centra- 
linės į šiaurinę dalį; taip, kad 
laikas nuo laiko kilnotis iš vie
tos į vietą, prisiėjo panaudoti 
visi moderniški susinešimai: 
žeme ir oru; taipgi nakvoti 
ten, kur pasitaiko : viešbutyj 
bei pas prietelius. Kartais pri-

nių mitingų. Kaip matome, už
duotis nėra lengva, reikalauja 
daug darbo, o da daugiau pa
sišventimo tam darbui!

Pietinėj daly, Tom Mooney 
prakalbų maršrutas baigsis 
apie vasario pabaigą ar kovo 
pradžią. Lietuviam patariu 
pasinaudoti šia proga.

Hearsto Konspiracija ant 
Tom Mooney

“Laisvės” skaitytojams iš 
virš mano aprašymo bus aiš
ku, kad Tom Mooney dėl dau
gybės darbo ir trumpo laiko, 
savo šeimynišką gyvenimą pa
liko po senovės eiga, taip kaip 
jis buvo per 22 metus nelies
tu. Tom dfrba savo darbą, o 
Kena Mooney, kaip dirbo taip 
dirba prie WPA muzikos sky
riuje, pelnydama po $45.00 
per mėnesį. Hearst ir Hears
to reporteris—Lenu, pagal iš 
anksto išdirbtą planą, per die
nas Keną Mooney sekiojo ir 
nedavė jai ramumo statyda
mas pagaunančius ir apgavin- 
gus klausimus, bet ji atsisakė 
duoti atsakymą. Tad šis Ile- 
arsto papirktas niekšas Lenu 
persistatė save kaipo federa
lės valdžios agentas ir grasi
no Keną Mooney išmesti iš 
darbo, jeigu ji neatsakys į 
jo klausimus. Kenai Mooney 
kitos išeities nebuvo: nusigan
dus ir susinervavus atsakinėji 
į nekuriuos klausimus. Papirk
tas niekšas, pagavęs kelis at
sakymus, konspiratiškai sufa
brikavo, būk Tom orlaiviais ir 
automobiliais visur važinėją, 
po viešbučius trankosi, pinin
gus saujom mėto į visas pu
ses, o esą, jo pati vargšė, ku
ri pašventė visą savo gyveni
mą dėl Tomo, dabar Tom 
Mooney’o apleista,, paliko vie
na... jieško perskirų. šitą 
provokaciją Hearst iš anksto, 
atsargiai planavo, ir Tom 
Mooney darbymetės metu pa
naudojo prieš jį, kad apšmeiž
ti akj'se darbininkų ir suskal
dyti darbininkų vienijimąsi ir 
judėjimą! (llearstui labai pik- 
ta ir nejauku, kad Tom da
bar laisvas ir gyvas, o nesu- 
buvo San Quentin, kaip Hearst 
to troško. Todėl sykiu jis dis
kredituoja ir Kalifornijos de
mokratą gubernatorių Culbert 
L. Olson, kurį demokratinis 
frontas išrinko pereitą rudenį, 
8 dieną lapkričio. Aš buvau 
ant Tomo prakalbų, su Tomu 
ypatiškai kalbėjau. “Ta dvo
kianti medžiaga, ką Hearstas 
paleido i pasaulį per savo gel- 
tonlapius, būkite tikri, nieko 
bendro neturi su teisybe”— 
Tomas sakė. T. Mooney visa 
širdžia kviečia darbininkus 
apsivienijusiai stoti į kovą ir 
bendrai kovoti prieš Hearsto 
provokacijas, prfcž reakciją— 
fašizmą.

Paklausiau aš, ar T o m 
atmena lietuvius, Koy Mizarą 
nuo “Laisvės” iš Brooklyn, ir 
Prūseiką nuo “Vilnies” iš Chi
cagos.—“Taip,” sakė Tom. 
“Aš esu ‘Laisvės’ korespon
dentas,” sakiau jam.

“Kaip rašysi, perduok vi
siems mano geriausius velini- 
mus dėl visų!”—Tom pareiš
kė.

*• Tom Mooney vardu, sveiki
nu “Laisvės” ir “Vilnies” re-

sieina panešti kliūčių ir nu
kentėti iš priešų pusės. Mat, 
republikonų partija čia vieš
patavo per 44 metus. Admi
nistracijos nekuriu miestelių 
bei pavietų jaučiasi savinin
kais, turi suorganizavę po 
plunksnuotais vardais vigilan- 
tų ir Bundu grupes. Pavyzd
žiui, Grass Valley miestelio 
majoras ir advokatas to dis- 
trikto, kad pastoti kelią, su
sikvietę moterų į salę “to 
play card party” ir neleido 
ten kalbėti Tom Mooney su 
Bridges’u. Kliūčių randasi ir 
ten, kur darbininkai dar skir
stosi į grupes; pasekmė to— 
priešai pasinaudoja tom spra
gom savo naudai, o darbinin
kų nenaudai. Pasekmės geros 
ten, kur darbininkai pasiskir
stymo klausimą atmeta ir iš
vien veikia surengimui masi-

dakcijų štabus, visus lietuvius 
darbininkus ir visą lietuvių 
darbininkų spaudą.

Draugiškai,
Pacific.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
A. K., E. Newark, N. J. 

—Jūsų polemikos su K. K. 4 
nedėsime. Barate K. K. 
už daromus tamstai prime
timus, o tuom pačiu sykiu 
pats prišnekate visokiausių 
dalykų jo adresu. Iš tams
tos rašto duodasi suprast, 
kad judu su K. K. labai daž
nai sueinate ir turite ginčų; 
tai patariame tuos ginčus 
ten pat ir likviduoti, o ne 
spaudoje bereikalingai vie
tą užimti. [
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Šalin Nusiminimas!
Daug- darbininkij judėjimo 

simpatikų, o taip pat ir mūs 
draugų pradeda labai nusi
minti, kuomet Ispanijos res
publikos kovotojai pradeda 
pralaimėti savo ginamas pozi
cijas fašistams. Tie mūsų sim- 
patikai bei draugai sako: 
“Tai ka reiškia, ka mes čia 
dirbam, ką remiam tas kovas. 
Juk jau viskas pralaimėta, ir 
vis viena niekas iš to neišeis.” 
Toks nusiminimas ir rankų 
nuleidimas, mano manymu, 
mūs simpatikų ir mūs draugų ! 
parodo, kad jie nėra galuti
nai klasiniai susipratę ir per
sitikrinę darbininkų klasės 
įdejomis. Dėl pavyzdžio, mes i 
paimkim tik lietuvius darbi-' 
ninkus, kurie gerai pamena 
caristinę Rusiją ir Rusijos! 
darbininkų buvusias kovas. I 
Kiek ten tų kovotojų buvo iš-I 
tremta į Sibiro tyrus;—kiek 
kalėjimuos kentė ir puvo, 
kiek ant caro kartuvių nuėjo 
kovotojų už laisvę? Kiek ca
ro valdžia išžudė laike 1905 
m. revoliucijos! O ar Rusijos 
likusieji kovotojai už darbi
ninkų klasės reikalus nusimi
nė, nuleido rankas ir išsiža
dėjo savo idėjų, kovų už dar
bo žmonių reikalus? Nieko 
panašaus. Po tų visų pralai
mėjimų, po sukriušinimo 1905 
m. revoliucijos praėjo tik apie 
12 metų ir tas Rusijos revo
liucijos nepergalimas milžinas 
nusuko savo klasiniui priešui 
sprandą, sunaikino jį ir veda 
šalies reikalus taip tvarkiai, 
taip pavyzdingai jau 20 m. 
Toks pavyzdis, rodos, yra 
nesumušama uola kovingų 
darbininkų judėjime. O kas to 
šiandien nežino iš mūsų drau
gų bei simpatikų ? žinome tą 
visi!

Dabar apie Ispanijos kovo
tojų pralaimėjimus. Praeities 
istorija parodo, kad praeityj 
įvykę karai didžiumoj buvo 
vedami grobimo tikslais. Su
sipratę darbininkai tiems gro
bimo karams priešinosi visais 
galimais būdais. Gi Ispanijos 
respublikos vedamam
viso pasaulio susipratę darbi
ninkai ir pažangūs žmonių 
sluoksniai pritarė, rėmė ir net 
patys ėjo kariauti liuosu no
ru ! Kodėl tokia didelė per
maina įvyko? Kodėl rėmė su
sipratę darbininkai liaudiečių 
pusę?—Todėl, kad tas karas 
vedamas dėl viso pasaulio 
darbininkų klasės pergalės. 
Italija ir Vokietija, su gen. 
Franco priešakyje, visais ga
limais būdais gina kapitalistų 
klasės ilgesnį viešpatavimą; 
susipratę darbininkai ir pa
žangūs sluoksniai gina savo il
gų metų darbo vaisius,—gina 
net su ginklu rankoje. Jei 
Ispanijos liaudiečiai pralai
mės, tai tik tiek, kad klasių 
pergalė bus toliau kelis metus 
atidėta. Tačiau klasinis darbi
ninkų judėjimas anaiptol ne- 
susilpnės. Tūkstančiai kovoto
jų, kurie kovėsi Ispanijos lau
kuose prieš fašistines gaujas, 
dirbs dar energingiau, kad 
greičiau prirengus galą vieš
pataujančiai klasei. Tūkstan
čius kovotojų revoliucinė ar
mija laimės, nes tie kovotojai 
klasiniai užsiartavojo kovos 
lauke, jie žino, už ką jie ko
voja. Ispanijos liaudiečių ko
va turi atidaryt sąžiningiems 
revoliucinio judėjimo oponen
tams akis, ir mūs draugams 
socialistams, kurie skelbė, kad 
darbininkų klasė laimės per
galę evoliucijos keliu, ramiu 
būdu. Ispanijos kovos turėtų 
statyt klausimą kiekvienam 
darbininkų judėjimo simpati- 
kui ir kiekvienam revoliuci
nės darbininkų armijos karei
viui : “Ar tu, susipratęs dar
bininkę, nuleisi rankas, sė
dėsi sau ramiai ir leisi, 
kad Hitlerio i r Mussolinio 
gaujos griautų viską, kas yra 
sutverta per šimtmečius žmo- 

n i jos triusu ? Ar tu sutiksi, 
kad tie galvariezai įvestų dar 
bjauresnę sistemą ir vergiją 
visame pasaulyje, kur tu ir 
tavo vaikai, kita gentkartė, 
turės merdėt? Ar tavo, mielas 
darbininke, toks gyslose krau
jas, kad tu nedirbsi dėl at
keršijimo tiems galvariezams, 
kurie nužudė tavo idėjos 
draugus, brolius, Ispanijos ty
ruose užtai, kad jie drįso už
sistoti ir ginti savo reikalus, 
t. y., ginti Ispanijos liaudie
čių valdžią, kuri buvo išrink
ta- visos šalies susipratusių 
darbininkų ? . . . Pas revoliuci
nius, klasiniai sąmoningus 
darbininkus, neturi būt nusi
minimo,. bet priešingai,—turi 
būt dar daugiau energijos ir 
pasirjžimo, kovot iki pergalės, 
užpildyt tų darbininkų klasės 
kovotojų eiles, kurie žuvo ko
vodami už viso pasaulio dar
bininkų klasės reikalus, o 
kartu ir už tų nusiminėlių.

A. Beker.

WPA ištyrinėjimas Nu
rodo Kaiminiu Jaunuo

lių Padėtį
Kaiminio jaunuolio padėtis 

vis tampa blogesnė, pagal val
diškų tyrinėjimų, kuriuos vedė 
tam tikri darbininkai. Kai
muose yra milionai jaunuolių 
be darbų ir be progų, ir jų 
skaitlius vis didyn auga.

Prieš depresiją, šimtai tūks
tančių ' jaunųjų žmonių iš kai
mų vykdavo į artimiausius 
miestus kas metai. Jie apleis
davo ūkės ir mažas vieteles 
dėlto, jog nebuvo užtektinai 
darbų visam jaunuolių skait
liui. Iki depresijos jie rasdavo 
darbų miestuose.

Bet nuo 1930 m. stoka dar
bų miestuose verčia didelį skai
čių šitų jaunuolių grįžti atgal 
pas tėvus ant ūkių arba į ma
žesnius miestelius. Labai daug 
jaunų žmonių neapleidžia na- 

karui mus dėlto, jog žino, kad jiems ' daryti jaunimui. Nurodoma,
darbų miestuose nėra.

Ir taip kaimų jaunuolių 
plaukimas, kuris bėgdavo į 
mūsų miestus, sulaikytas ir 
apsistojęs mūsų kaimų mies
tuose.

Niekad nebuvo užtektinai 
darbų visiems pasilikusiems 
namie ir padėtis vis blogyn 
eina. Ūkių savininkystės pros
pektai per maži sujudinti jau
nųjų ambicijas. Randavote jų 
ūkininkystės būklė labai ne
saugi ir veda prie skurdo. 
Kaimų jaunimas ūkininkyste 
nepasitiki ir netiki rasti dar
bų miestuose.

Faktai paduoti raporte— 
“Rural Youth : Their Situation 
and Prospects”; ką tik WPA 
Division of Social Research iš
leistame. Tai pilniausias iki 
šiam laikui ištyrinėjimas.

Administratoriaus pagelbi- 
ninkas Corrington Gili, iš Dar
bų Progreso Administracijos, 

laiške, sako, kad
valdiškos įstaigos ir privates 
organizacijos turi rasti būdus 
aprūpinimui pagelbos ir išla
vinimo jaunuoliams, kurie to 
taip reikalauja.

“Kad nors yra perviršis 
kaiminio jaunimo,” jis nuro
do, “jų skaitliai vis augs iki 
1940 ir 1945 m. Su nepakan
kamomis ekonomiškomis pro
gomis kaimiškose vietose svar
bumas padėties yra aiškus.”

Tautiška Jaunimo Adminis
tracija ir Civilian Conserva
tion Corps atlieka puikų dar
bą kaimų jaunimui. Bet su 
dabartiniais fondais jie galė
jo pasiekti tik mažą dalį 7,- 
000,000 kaiminio iš mokyklos 
jaunimo, kuriems pagelba 
taip būtinai reikalinga.

P. Gili pranešė apie trūku
mą kaimiškų švietimo paran-

pridėtame

Montreal, Canada
Reakcija Pabūgo Ispanijos

Karių Mitingo

Vasario 13 d. Montreal© 
policija leidusi ir vėl staiga 
vakare sulaikė darbininkų 
šaukiamą . mitingą atvyku
sioms iš Ispanijos Mackenzie— 
Papineau Bataliono kariams 
pasitikt, čia jie rengėsi mums 
perduoti savo patyrimus iš he
rojiškų žūt-būtinių kovų su 
fašizmu Ispanijoj.

Kanados Bataliono vadas, 
majoras Ed. Cecėl Smith, ren
gėsi perduoti plačių žinių ma
sėms gyvu žodžiu, ko vietinė 
reakcininkų grupė labai išsi
gando, apsistatydama policija 
skaudamas vietas prieš teisin
gas žinias iš karo lauko. Tuo- 
mi jie parodė savo silpnybę 
—moralį ir politinį susmuki
mą akyvaizdoj darbo masių.

Gamtmylis.

Vatikanas. — Paminklui 
j velionio popiežiaus Pijaus 
jau surinkta 520,000 lirų 
fondas. r'7

kūmų ir progų. “Vietos su di
džiausiu skaitliam vaikų turi 
žemiausias įeigas ir prasčiau
sias mokyklas.” Jis sakė, 
“Net 1930 m. penki iš kiek
vieno šimto kaimo jaunųjų vis 
nemokėjo skaityti ir rašyti. 
Bet kur yra parankamų, 'di
delė dalis viso kaiminio jau
nimo lanko mokyklą.”

Rokuojama, kad 1940 m., 
jaunųjų skaitlius ant ūkių, 
kasyklų miestuose, medžių 
stovyklos ir mažuose industri
niuose miestuose pasieks su
virs 10,000,000. Jų prisidėji
mas prie ūkių darbo vis silp
nėja, dėlei augančios didelės 
skalės ūkininkystės, mechani- 
zavimo žemdirbystės ir gyve
nančių svetur savininkų.

Perviršis kaiminio jaunimo 
už darbų progas yra aukščiau
sias pietų distriktuose, ir per
dirbtose Didžiulių Ežerų vie
tose. Čia yra prospektai įgyti 
gerą ūkę, įgyti biznelį, ar sek
ti profesiją ar amatą jau už- 

kad išgelbėti kaiminį jaunimą 
nuo tragiško padėjimo reika
laus didesnės pagelbos ne tik 
nuo federalės valdžios, bet 
nuo privačių piliečių miestuo
se, kur yra kaimiškų centrų.

WPA Informacijų Biuras.

Prastas Taisymas Amerikos 
“Bepusiškumo” Įstatymo

Washington.— Jungtinių 
Valstijų kongresui yra įneš
ta sumanymas taisyt šios 
šalies “bepusiškumo” (ne
utralumo) įstatymą. Įneši
mas, be kitko, reikalauja 
uždraust senos geležies ve
žimą iš Amerikos į Japoni
ją ir Chiniją.

Ligšiolinis “bepus išku- 
mo” įstatymas kenkia apsi
gynimui Ispanijos respubli
kos ir Chinijos. Bet dabar
tinis sumanymas taip pat 
netikęs, kad siūlo lygiai ne
praleis! karo medžiagų už
pultai ai Chini j ai, kaip ir 
užpuolikei Japonijai.

NIAUJASI PRANCŪZAI
SU JAPONAIS

Hankow, Chini j a.—Pran
cūzų koncesijos vyriausybė 
čia uždraudė j a ponam 
įžengt į Prancūzišką Kon
cesiją; tai japonai užkirto 
maisto praleidimą Franci- 
jos kariams toj koncesijoj.

Chungking, Chini j a.—Tū
li anglai gydytojai, tarna
vusieji Ispanįjos respubli
kos armijai, dabar siūlosi 
į tarnybą Chinijos armijai.

Kas Naujo Aviacijoj?
Karas Ispanijoj ir Chini- 

joj parodė, kad lėktuvai 
vaidina labai svarbią rolę. 
Todėl, kiekviena didelė ir 
maža šalis nori daugiau ap
siginkluoti, pasigaminti 
priešlėktuvinių kanuolių ir 
lėktuvų.

Franci ja gamina lėktu
vus ne vien savo fabrikuose, 
bet ir Jungtinėse Valstijose 
užsakė 500 greitų mūšio lė
ktuvų. Pirma jų partija jau 
gatava, išbandyta ir paro
dė, kad neišpasakytai grei
ti. Už 500 lėktuvų jį pamo
kės $50,000,000.

Anglijos valdžia daro tą 
pat. Anglija užsakė Jungt. 
Valstijose 400 bombnešių ir 
kitokių mūšio lėktuvų. Kaip 
tik gavo pirmą jų partiją, 
tai vėl davė užsakymą ant 
250 karo lėktuvų.

Italijos ir Vokietijos fa
šistai ginkluojasi ir vis 
•daugiau gamina lėktuvų. 
Tuo pat kartu jie pasiuto 
prieš Jungt. Valstijas, ku
rios gamina karo lėktuvus 
Francijai ir Anglijai. Tokia 
“taika” po Municho išda
vystės.

Lėktuvų Technika Gerėja
Aviacija dideliais žings

niais eina pirmyn. Lėktuvai 
atlieka iki 8,000 mylių be 
sustojimo. Boening kompa
nija tik baigė budavoti 37 
naujus bombnešius Jungt. 
Valstijų armijai. Jie žino
mi, kaipo “Boening-YB-17- 
A”. Tai skrajojančios tvir
tovės. Tušti lėktuvai turi po 
22 tonus. Visi metaliniai. 
Kiekvienas turi 4 motorus 
ir gali išvystyti iki 250 my
lių į valandą. Lėktuvo lie
muo turi 70 pėdų ilgio; 
sparnai nuo galo i k i galo 
107 pėdas; aukštis siekia 15 
pėdų. Kiekvienas gali vežti 
kelis tonus bombų ir gink
luotas penkiais " kulkasvai- 
džiais. Lėktuvą aptarnauja 
devyni žmonės — koman- 
dierius, lakūnas, du pagel- 
bininkai, navigatorius, mo
torų prižiūrėtojas, bombų 
svaidyto jas, radio operato
rius ir kanuolininkas.

Curtiss - Wright Corp, 
įrengė naują lėktuvą su 47 
pagelbiniais prietaisais. Tai 
“SW-20” lėktuvas.'Jis turi 
mechaninius prietaisus nuo 
motorų paleidimo iki durų 
uždarymo. Paspaudei tam 
tikrą pupelę (bumburėlį) 
ir darbas atliktas. Lėktuve 
yra du gyvi žmonės ir du 
“robotai,” kurie atlieka tą 
pat, ką ir gyvi. Lėktuvas 
labai mechanizuotas. Kada 
nori nusileisti, tai lakūnas 
paspaudžia pupelę su užra
šu: “land” (žemė”) ir pat
sai lėktuvas nustato reika
lingą greitį ir povaliai lei
džiasi prie žemės. Lakūnas 
nori paleisti bile kurį iš 
dviejų motorų, kurie turi po 
1,600 arklių jėgų kiekvie
nas, jis tik paspaudė “deši
nį” ar “kairį” ir motoras 
jau veikia. Jeigu kas. atsi
tiktų su lakūnu (pilotu), 
tai tam tikri ženklai į tris 
sekundas laiko duoda ženk
lą navigatoriui, kuris prie 
savęs turi prietaisus, kaip 
lakūnas ir tuoj aus gali per
imti lėktuvo vedimą. Lėktu
vas sveria 18 tonų. Jis visas 
metalinis. Išvysto 230 my
lių į valandą.

Kada palygini šių dienų 
milžiniškus, metalinius, 
greitus, galingus lėktuvus 
su tais, kokius apie 30 me
tų atgal būdavo j o broliai 
Wright’ai, tai matai, kokį 
milžinišką progresą atliko 
lėktuvai. Visa tai tarnautų 
žmonių naudai, kad nebūtų 
kapitalizmo ir jo pasiutusio 
kūdikio fašizmo, kuris ir 
geriausias mašinas paver
čia į mirties ir nelaimių 
įrankius!

Teroro Teorija
Po pereito Pasaulinio Ka

ro eilė imperialistinių gene
rolų išvystė teoriją “mažų 
mechanizuotų armijų.” Jie 
bijojo masinių, milioninių 
armijų, kurios galų gale 
ginklą atsuka prieš karo 
organizatorius. Ta teorija 
susmuko. Dabar fašistų ir 
imperialistų valstybės rūpi
nasi, kad dar pirm karo su
mobilizavus kelių milionų 
armiją. Vokietijos fašistai 
pirm užpuolimo ant Čecho- 
slovakijos sumobilizavo 2,- 
000,000 armiją neva mane
vrams.

Bet dalį tos teorijos jie 
vysto, tai karo teroras prieš 
gyventojus arba totalitariš- 
kas karas — viską naikinti. 
Šios teorijos išradėju buvo 
italas generolas Douhet. Pa
gal jo mokslą, negailestin
gas bombardavimas miestų, 
žudymas civilių gyventojų 
turi įvaryt juos į baisų nusi
minimą ir sukelti prieš savo 
krašto valdžią.

Šio mokslo prisilaiko Ita
lijos ir Vokietijos fašistai 
Ispanijoj, kur jie iš lėktuvų 
griauna miestus, žudo sene
lius, moteris ir vaikus! Šio 
mokslo prisilaiko ir Japoni
jos karo vadai Chini jo j, kur 
jie degina miestus, mieste
lius ir kaimus! Dabar Itali
jos fašistai giriasi, kad Ka- 
talonijoj jiems tas pavyko, 
kad žmonės meldžiasi, pote- 
riauna gatvėj, kada fašistai 
miestą užima, nes jie žino, 
kad toliau juos ne terorizuos 
fašistų karo lėktuvai.
Orlaiviai ar Karo Laivai?

Dalis karo specialistų ant 
tiek pasisuko aviacijos pu
sėn, kad jie tik joj mato ka
ro baisius įrankius. Tūli iš 
jų mano, kad neverta dau
giau budavoti šarvuočius 
(karo laivus), kurie atsiei
na iki $50,000,000 vienas ir 
gali būti nuskandinti iš 
oro. Jungt. Valstijų majo
ras Al. Williams sako: 
“Vietoj vieno šarvuočio už 
$50,000,000 galima išbuda- 
voti 500 Boening keturmo- 
torinių bombanešių. Kiek
vienas iš jų gali vežti nema
žiau, kaip dvi bombas po 
1,000 svarų. 500 bombne
šių, gali nešti net 1,000,000 
svarų bombų vienu pakili
mu ir nunešti - taip greitai 
ir toli į priešo pusę, ką nie
kas kitas negali padaryti. 
Jeigu ir žūtų keli bombe- 
riai, tai vis gi nuostoliai bū
tų netaip dideli, kaip šar
vuočio netekimas.”

Kitas karo specialistas 
majoras George F. Eliot 
mano, kad jūroj buvo ir yra 
šarvuotis vyriausia jėga. 
Jis rašo: “Šarvuotis buvo ir 
yra jūrų karo laivyno nu
garkaulis. Jis gali nukentė
ti, bet gali ir toliau tęsti ko
vą. Orlaiviai, žinoma, gali 
bombarduoti šarvuotį, pa
taikyti ir sužeisti. Bet ar gi 
tas jau kalba už tai, kad 
šarvuočiai nustojo * reikš
mės? Juk ir pirma jų daug 
žūdavo nuo torpedų ir ka
nuolių svaidinių.”

Kapitalistinėj tvarkoj ko
va už šarvuočių ar lėktuvų 
budavojimą, turi pamato ne 
vien tik pazvalgose, bet ir 
biznyj. Lėktiivų gamintojai 
veda propagandą už dau
giau lėktuvų, nes jie iš to 
darosi šimtus milionų pel
nų. Karo laivų budavotojai 
veda savo propagandą, nes 
jie darosi šimtus milionų 
pelnų iš karo laivų.

Sovietų Sąjungos karo 
specialistai mano, kad lėk
tuvai papildo karo laivyno 
jėgą, kad vienus prieš kitus 
negalima statyti.

Lakūnų Problemos
Kada Roose vėl tas iškėlė 

klausimą, kad Jungt. Vals
tijoms reikalinga net 10,000' 
karo lėktuvų apsigynimui, 
tai daugelis karo specialis
tų pastatė klausimą: o kaip 
su lakūnais? Lakūnų svar
ba, taip didelė, kaip ii- lėk
tuvų kiekio. Hitleris nori iš
lavinti iki 100,000 lakūnų 
ir karo orlaivių specialistų. 
Dabar jis turi 20,000. Ang
lija turi iki 87,000 lakūnui 
ir lėktuvų specialistų. Fran-! 
cija turi 64,650 lakūnų ir! 
specialistų. Italijos lakūnų, 
ir orlaivių specialistų skai-' 
čius siekia virš 100,000. Ja-; 
ponijos iki 48,000. Sovietui 
Sąjungoj siekiama pakelti i 
iki 150,000 lakūnų ir oriai-! 
vyno specialistų skaičių.
Greičiau, Aukščiau, Toliau 

Aviacijoj svarbu ne vien prie miesto, o nekurie gau- 
tvirtas lėktuvu išbudavoji-!aa l’a-sa|PQ is miesto. Yra ir to
mas, ju apginklavimas, bet Ikl"' ,kur,e 'aistros gauna 
ir tas, kas'greičiau, aukš- ąi« raudos formoje
čiau ir toliau be sustojimo , !<urie ‘ arbln"’kal dirba fa- 
gales skrajoti. Šioj srityj brikuose, tai tiems visgi geriau 
eina didelis lenktyniavimas.: n^u tlems’ kalp auksciau 
Daug pasaulinių rekordų neJau- 
priklauso Sovietų Sąjungai.! Randasi čia ir profesionalų, 
NoSenai nuo jos tolio rekor- kaip: advokatų, gydytojų, ap- 
dą atėmė anglų bomberiai, I tiekorių, graborių ir kunigų, 
kurie be sustojimo atliko 7,- Bet iš visų profesionalų, tai 
162 mylias. | geriausią gyvenimą turi kuni-

Vokietijos fašistai giria- gelis, nes po skraiste tikėjimo 
si, kad jų mūšio lėktuvas geriausią biznį turi, žinoma, 
“Heinkle-112” daro iki 394 netik bažnyčioj, bet ir po baž- 
mylįų į valandą. Jungt. nytinėi^vetainėj. Kožną sek- 
Vąlstijose nesenai pabuda- madiemo vakarą, vardan šven- 
votas mūšio lėktuvas Frau- tos bažnyčios palaikymo, suya-
cijai skrido net 575 mylias.iro visus savo parapijonus į po-

Lėktuvai gali skrajoti bažnytinę svetainę ir ten “bin- 
virš 30,000 pėdų aukštu- ko pares” turi. Visa “bingo pa- 
moj. Bet iš tokio aukščio rėš’ publika susidaro iš tų dar- 
nėra galima pataikyti į cie-i bininkų, kaip aukščiau minė- 
lių, nes jo nesimato, o ir Jau, — kurie skursta nedatek- 
vėjas nukreipia bombą. Bet huj. Kunigui nuneša paskutinį 
ir nėra reikalo iš taip aukš- savo centą. Kunigas dabar pa
tai bombuoti. Dabartinės ūko savo vietoj kitą kunigą tą
priešlėktuvinės kanuolės ne
gali sėkmingai prieš lėktu
vus veikti ir 10,000 pėdų 
aukštumoj. Todėl bombavi- 
mą, tankiausiai, atlieka iš 
3,000 pėdų aukščio.
Karas ir Civiliai Lėktuvai

Karo lėktuvų skaičius ne
siriboja vien karo lėktu
vais. Karui kilus ir civilio 
naudojimo lėktuvus paver
čia į karinius. Apžvalgos ir 
artimo bombardavimo dar
bą jie atlieką. Fašistų ge
nerolas Franco Ispanijoj 
karo pradžioj buvo pavertęs 
didelius vokiškus “Junkers- 
52” pasažierinius lėktuvus 
į bombnešius, bet daugelį jų 
liaudiečiai greitai numušė. 
Prie to jie negalėjo nešti 
dideles bombas, nes jų lie-

New Yorko stenografų ir stenografisčių unijos (C. 
I. O.) baliuj, New Yorke, išrinktosios trys šauniau
sios stenografistės: T. Futterman (centre), Marė 

Hill, kairėj, ir Mildred Lord, dešinėj.

niuo pabudavotas kitaip, 
kaip karinių. Kartais paka
binus sunkų svorį neišlaiky
davo lėktuvo sienos. Bet tas 
neatėmė karo ruošėjams 
apetitą paversti civilio nau
dojimo lėktuvus į karinius. 
Jie tik tvirčiau juos buda- 
voja.

Šiandien karo specialistai 
suka galvas ne tam, kaip 
lėktuvus paversti į naudin
gus žmonijai dalykus, bet 
kaip juos paversti į pirmos 
rūšies žudymo prietaisus.

Vai. Sūnus.

Mexico, Me.
Aš čia gyvenu jau ilgoką lai

ką. Kolonija maža, tai daug gy
ventojų žinau, kurie iš ko sau 
pragyvenimą daro. Vieni darbi
ninkai dirba prie W. P. A., kiti

biznį varyti, o pats išvažiavo 
! į Floridą neva sveikatą savo 
! atgauti. Daug darbo reikia pa- 
Įdėti, idant tuos žmones pra- 
, blaivinti. Skurdas juos nepa
mokino ir jiems akių neatida
rė. Taip aklai kunigui tiki...

* * *

Vasario 11 d., Juozapo ir 
Veronikos Motuzų draugai su
rengė jiems nežinant pokilį 25 
metų ženybinio gyvenimo su
kakties proga, šios Motuzų “si
dabrinės vestuvės” buvo suruo
štos šv. Roko svetainėj. Svečių 
buvo nemažai ir visi drau
gams Motuzams linkėjo sulau
kti kitų 25-kių metų, tai yra, 
auksinių vestuvių.

Mexicos Vaclovas.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.
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UPTON SINCLAIR RAISTAS
-O- (TąSa)

Tada kotelio užlaikytojas pradėdavo išrodinėti, kad 
tik vieni socialistai turį tikrąjį vaistą nuo tokių nege
rumų, kad tik jie vieni ketina tinkamai su mėsos trustu 
apsidirbti. Kada jo auka atsakydavo, kad visa šalis su
judusi prieš tai; laikraščiuose pilna užsipuldinėjimų ir 
valdžia pradeda prieš juos triūstis, Tommy Hinds visa
dos turėdavo parengęs smūgį. “Taip,” sakydavo jis, “tas 
viskas teisybė, bet kaip tamstai rodosi, kokia priežas
tis to viso? Ar jūs esate taip kvaili ir manote, kad tas 
viskas daroma besirūpinant visuomenės gerove? Juk 
šaly randasi ir daugiau trustu, kurie tokiu pat neįstaty- 
mišku būdu išnaudoja ir aplupa visuomenę, kaip ir 
mėsos trustas: anglies trustas, kuris šaldo neturtėlius 
per žiemą, taip pat yra geležies trustas, kuris dvigubai 
paima už kiekvieną vinutę jūsų čeverykuose, yra ir ke- 
rosino trustas, kuris neduoda jums vakarais pasiskaityti, 
ir kodėl, kai]) jums rodosi, tokis spaudos ir valdžios 
įniršimas nukreiptas tik prieš mėsos trustą?” Jeigu auka 
atsakydavo, kad gana riksmo kyla ir prieš kerosino 
trustą, šis tęsdavo savo darodinėjimus toliau: “Dešimtys 
metų atgal Henry D. Lloyd gana plačiai išpasakojo vis
ką apie kerosino trustą savo knygoje “Turtai prieš vals
tiją” ir niekas atydos neatkreipė į knygą ir jūs vargiai 
ką nors apie ją išgirsite. Pagaliau du mėnesiniai žur
nalai dabar vėl pasidrąsino užkabinti kerosino trustą 
ir kas darosi? Laikraščiai išjuokia autorius, bažnyčios 
gina kriminalistus, o valdžia—nieko nedaro. Taigi kodėl 
dabar visai kitai]) einasi su mėsos trustu?”

Čia paprastai anas prisipažindavo, kad nežinąs, o 
Tommy Hinds paaiškindavo jam, bet prie tokių atsitiki
mų ir labai vertėdavo pamatyti, kaip anas pastatydavo 
akis. “Jeigu tamsta būtum socialistas,” hotelio užlaiky
tojas sakydavo jam, “tamsta suprastum, kad galybė, ku
ri iš tikrųjų šiandieną valdo Jungt. Valstijas, tai geležin
kelių trustas. Tai geležinkelių trustas, kurio rankose yra 
jūsų valstijos valdymas, vistiek kurioje jūs negyventu- 
mėt, jo rankose yra ir Jungt. Valstijų senatus. Visi kiti 
trustai, kuriuos aš paminėjau, tai vis geležinkelio t rus
tai, išskyrus, žinoma, mėsos trustą! Mėsos trustas neda
vė gero geležinkeliams ir gerai juos išnaudodavo, turė
damas savo privatiškuosius vagonus; taigi dabar visuo
menė įširdusi, laikraščiai kelia riksmą, kad reikia ką 
nors daryti ir valdžia rengiasi į tikrąjį karą! O jūs, 
paprastieji žmonės, žiūrite į tai .ir plojate rankomis to
kiems pasikėsinimams, manydami, kad viskas daroma 
besirūpinant jūsų labu ir jums nei į galvą neateina, 
kad branduolis to visko tai nuo seno besitęsiančios 
pirklystėje varžytinės,—tai galutinis susikirtimas tai*]) 
vadovų mėsos trusto ir žibalo trusto, kad, pergalėjus 
savo priešininką, visiškai užvaldyti Jungtines Valstijas!”

Tai toki buvo namai, kuriuose Jurgis gyveno ir 
dirbo ir kur jisai protiškai gerokai prasilavino. Jums 
gali rodytis, kad jis tenai nedaug darbo atlikdavo, bet 
tai būtų didelė klaida. Be jo Tommy Hinds būtų buvęs 
kaip be vienos rankos, o be to, Jurgis didelį smagumą 
jausdavo, galėdamas Hindso hotelį švariai užlaikyti. Kad 
jo galvoje visados maišydavosi daugelis socialistiškų 
argumentų, tas jam nei kiek nekenkdavo, priešingai, jis 
plaudavo spjaudyklos’ apšluostydavo viską stropiau, nes 
savy jausdavo kokį tai padilginimą. Čia suz smagumu 
reikia paminėti, kad jis veikiai liovėsi gėręs,, o taipgi 
susilaikė ir nuo kitų peiktinų įpratimų. Revoliucionie
riai taipgi ne angelai: jie taipgi žmonės, kurie daugiau
siai pakilę iš draugijos urvų ir tųjų purvais gerokai 
susiteršę. Kaikurie iš jų geria, kiti keikia, kiti neman
dagiai pasielgia; tarp jų ir tarp kitos visuomenės dalies 
tik tas buvo skirtumas, kad jie buvo pilni vilties, ma
tydavo priežastį, už ką verta kovoti, už ką galima nu
kentėti. Buvo laikai, kai Jurgis nieko prieš save nema
tydavo ir jo akyse pasirodydavo tik didelis alaus stik
las; jeigu nuo to stiklo perėjo prie kito, o nuo to prie 
daugiau, tai ant rytojaus dažnai prisieidavo atjausti 
susikrimtimą ir gailėtis. Juk tai peiktinas dalykas išlei-

/Raistas” Išeis Knygos 
Formoj /

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

Knyga pasirodys pabaigoj vasario ar pradžioj 
kovo mėnesių. Knygos kaina bus vienas doleris. 
Bet tie, kurie užsakys knygą iki kovo mėnesio 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.
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dinėti savo centus gėrimams, kada darbininkų klasė 
klaidžioja tamsoje, ir laukia, kad kas ją išvaduotų; už j 
tiek, kiek užmoki už stiklą alaus, galima nupirkti pen
kiasdešimts egzempliorių lapelių agitacijai, ir tuosius 
išdalinti dar neatsibudusiems. Tokiu būdu visas judėji
mas ir pakilo ir tik vien tokiu būdu jis gali kilti. Nieko 
negelbės,-jeigu suprasite jį, bet nekovosite. Tai yra rei
kalas visų, bet ne keletos! Išeiga buvo ta, kad, jeigu 
kuris neapsiimdavo priimti šitą naująją evangeliją, Jur
gis palaikydavo tą asmenišku jo paniekinimu, ir dėl to 
turėdavo daug nesmagumų, su savo pažįstamaisiais. Jis 
susitiko su kaikuriais kaimynais, su kuriais Elzbieta 
gerai sutikdavo, ir jis tuojau ėmėsi versti juos urmu į 
socialistus ir keletą kartų ką tiktai nesusipešė už tai.

Jurgis labai skaudžiai tą atjausdavo! Jis negalėdavo 
suprasti, kaip žmonės tų dalykų nemato! šioje šaly vis
kas, kas tiktai yra gero, žemė ir trobesiai ant žemės, 
geležinkeliai, kasyklos, dirbtuvės ir krautuvės, viskas 
yra rankose nedaugelio asmenų, vadinamų kapitalistais, 
kuriems žmonės dirba už algą. Visas perviršis, kiek 
žmonės pagamina, eina tam, kad sukrauti lobius kapi
talistams,—krauti, ir dar krauti ir dar vėl—nepaisant 
to, kad jie, ir kiti apie juos, gyvena kuopuikiausiai! O 
gana aišku, kad, jeigu tik žmonės nukirstų dalį tųjų,, 
ką tiktai “valdo,*” tai dalis tiems, ką dirba būtų daug 
(įidesnė. Tas taip aišku, kaip du kartu du keturi, o 
vienok randasi žmonių, kurie jokiu būdu to^negali su
prasti, nors jie ir mėgsta ginčus vesti apie visokius ki
tus dalykus pasauly. Jie pasakoja jums, kad valdžia ne
galėtų tai]) ekonomiškai atlikti viską, kaip privačiai as
mens. Jie tą atkartoja nuolatos, manydami, kad daug ką- 
pasakė! Jie to nemato, kad tariamasis “ekonominis” at
likimas ir pagaminimas visko, yra niekas daugiau, kai 
tik tas, kad žmonės turi dirbti sunkiau, labiau būna pri
spausti ir mažiau apturi už darbą! Jie tik darbininkai 
už algą ir tarnai, priklausantieji nuo malonės savo iš
naudotojų, kurių vienatinė rūpestis tai išgauti iš jų tiek 
daug, kiek tik galima.

Bet būdavo dar ir aiškesnių dalykų. Pradedi kalbėti 
kokiam skurdžiui, kuris dirba darbavietėje kokią tris
dešimts metų ir per tą laiką nepataikė sutaupyti nei 
cento; kuris išeina iš namų šeštą valandą rytmetį, o 
vakare pareina taip nuilsęs, kad nei nusirengti nenori, 
kuris nei vieną savaitę savo gyvenime negavo atsilsėti, 
niekados nekeliavo, neturėjo jokių atsiminimų, nieko neiš
moko, nieko nelaukė—o kada pradedi toliaus pasakoti 
apie socializmą, jis tiktai nosį sutraukia ir^ąko: “Man 
tas nerūpi—aš individualistas!” Jis pradeda jums, pasa
koti, kad, jeigu socializmas kada nors gautų viršų, tai 
viso pasaulio progresas apsistotų. Pakanka, kad ir mu
las pradėtų juoktis, girdėdamas tokius argumentus, o 
vienok tai buvo dalykas, iš kurio negalima buvo juoktis, 
kaip veikiai tekdavo patėmyti, nes rasdavo daug mili
jonų taip apkvailintų nelaimingųjų sutvėrimų, kuriuos 
kapitalizmas atbukino, kad jie visai ir nuovokos neturėjo, 
kas yra laisvė! Ir jiems iš tikrųjų rodėsi, kad tai “indi
vidualizmas” dešimtimis tūkstančių būti sukimštais į 
vieną vietą ir klausyti paliepimų plieno išdirbinių di
džiūno, pagaminti jam milijonus dolerių turto, o paskui 
laukti, kad jis jiems knygyną įtaisytų; bet jiems neiš- 
rodė tinkamu daiktu paimti išdirbystę į savo rankas, 
vesti ją, kaip jiems geriau patinka, ir patiems įsitaisyti 
sau knygynus!

Jurgis skaudžiai atjausdavo tokius dalykus, vienok 
nieko negalima buvo daryti, ne bent tik nenuoalsiai 
kastis po apačia to didelio nežinystės ir prietarų kalno. 
To vargšo neturite apleisti; neturite užpykti, vesti ginčą 
su juomi ir žiūrėti, ar nepasitaikys progos vieną ar 
kitą mintį į jo makaulę įbrukti. Atliekamuoju gi laiku 
turite aštrinti savo ginklus,—turite apsvarstinėti nau
jus atsakymus priešais jo priešginiavimus, ir pasiga
minti sau daugiau naujų faktų, darodymui jo nuomo
nių paikumo.

Tokiu būdu Jurgis įprato skaityti. Jis visados ne
šiodavęs kišeniuje kokį nors lapelį ar brošiūrą, kurią 
kas nors jam paskolino ir jeigu tiktai b".?y dienos galė
davo valandėlei apsistoti dirbęs, tai nors iš dalies per
žiūrėdavo tarpelį, o paskui, dirbdamas, mąstydavo apie 
tai. Taip pat jis skaitydavo laikraščius ir teiraudavos; 
apie užtiktus dalykus. Kitas patarnautojas pas Hindsą 
buvo nedidelis apsukrus airis, kuris žibėdavo apie viską, 
ką Jurgis užklausdavo; o net ir dirbdamas, jis aiškin
davo šitam Amerikos geografiją, jos istoriją, konstitu
ciją ir įstatymus; taip pat jam daug paaiškino apie 
biznio sistemą šioje šaly, apie didžiuosius gelžkeliuš ir 
korporacijas ir apie tai, kas jas'valdo, apie darbininkų 
unijas, apie didžiuosius streikus ir apie žmones, kurie 
juos vedė. Vakarais, kada tiktai jį atleisdavo, lankyda
vosi socialistų susirinkimuose. Prieš prezidento rinki
mus nereikėdavo laukti, kol kas kalbės ant gatvės kam
po, kur nevisados galima pasitikėti oru ir kalbėtojo iš
kalbumu; tuomi ruožtu atsibūdavo susirinkimai salėse 
kiekvieną naktį ir čia būdavo proga išgirsti kalbėtojus, 
pagarsėjusius visoj šalyje. Jie apkalbėdavo politinę pa
dėtį iš kiekvieno atžvilgio.

(Bus daugiau) . , ■-

Am. Liet. Kong. N. J. Apskr. 
Atsibuvusio] Konferencijoj, 
Vasario 5 d., 1939 m., New
ark, N. J., Priimtos Sekamos 

Rezoliucijos:

REZOLIUCIJA LIETUVOS 
KLAUSIMU

Šiandien Lietuvos liaudis ne
tik kenčia diktatoriškos val
džios priespaudą, bet tuo pačiu 
sykiu Lietuvai gręsia neteki
mas ir nepriklausomybes.

Tas darosi todėl, kad dabar
tinė diktatoriška valdžia ver-

Bridgeport, Conn.
Amerikos Lietuvių Kongreso 
Skyrius Rengia Lietuvos Ne

priklausomybės Minėjimą

A.L.K. vietinis skyrius savo 
posėjyj nusitarė rengti Lietu
vos nepriklausomybės 21 me
tų minėjimą.

Kai betoj u m bus J. Gašlū
nas iš . Brooklyn©; dainų pro
gramą duos vietinis Liet. Jau
nuolių Choras, vadovaujant P.

tų ir ūmai praneštų raštinin
kui, ką išrinko.

Rengs Vakarienę Apskričio 
Naudai

Pagal tarimą apskričio kon
ferencijos Waterbury komitetas 
turi surengti išvažiavimą, o 
Bridgeporte vakarienę. Bridge
port© A.L.K. skyrius jau da
bar pradeda susirūpinti suren
gimu geros, didelės vakarie
nės. Vakarienė turės įvykti 
po Velykų. Kaipo apskričio 
parengimą, visos kolonijos tu- 

| retų širdingai remti, dalyvau
jant ir kalbinant kitus daly
vauti.

giškai pataikauja hitleriškai 
Vokietijai.

Kad taip yra, tai liudija tas 
faktas, kad, pirmiau nuteisti 
hitlerininkai už veikimą prieš 
Lietuvos nepriklausomybę, da
bar yra liuosi: Neuman ir kiti; j 
o tikrieji Lietuvos nepriklauso-! 
mybės gynėjai tebekankinami 
Lietuvos kalėjimuose ir koncen
tracijos stovyklose.

Ir pasėkoj tokios Lietuvos 
diktatoriškos valdžios politikos, 
šiandien jau matome, kad be
veik Klaipėdos kraštas nuo Di
džiosios Lietuvos atskirtas ir 
labai rimtas pavojus gręsia ir 
pačiai Lietuvos nepriklausomy
bei.

A.L.K. New Jersey Apskr., 
susirinkęs j savo metiąę konfe
renciją vasario 5 d., 1939 m., 
Newark, N. J., atstovaująs 21 
organizaciją su 1500 narių, nu
taria :

1. Griežtai protestuoti prieš 
Lietuvos valdžios hitlerininkam 
pataikaujančią politiką, kuri 
nieko „daugiau nelemia, kaip 
tik netekimą Lietuvos nepri
klausomybės.

2. Reikalaujame, kad būtų 
paliuosuojami visi politiniai an
tifašistiniai .kaliniai iš Lietuvos 
kalėjimų ir iš koncentracijos 
stovyklų, ir kad būtų atsteigta 
demokratinė tvarka Lietuvoj; 
ir

3. Kad Lietuvos valdžia išlai
kymui Lietuvos nepriklausomy
bės dėtųsi su tom, valstybėm, 
kurios bendrai kovoja prieš ag
resorius, mažųjų tautų smau- 
gi.kus-neprietelius.

Am. Liet. Kong. Veiklos 
Klausimu

Pastaruoju laiku tai vienui’, 
tai kitur pasireiškia nenuošir
dus susitarimas Am. L. Kon
grese.

Tokis nesutarti nas pasireiš
kimas sudaro blogą įspūdį vi
soj A. L. K. veikloj ir sumaži
na įspūdžio svarbą Lietuvos 
valdžios sferose, prieš kurią 
mes veikiame ir kovojame.

Mes, šio Apskričio draugijų 
delegatai, susirinkę į savo me
tinę konferenciją, vienbalsiai 
pasisakome už bendrą veikimą 
A. L. K. ir pasižadame pasmar
kinti užbriežtą darbą varyti 
pirmyn. Taip pat atsišaukiame 
į. visas draugijas ir visus na
rius, kdd kuolabiausia susiinte
resuotų tuo klausimu ir spar
čiau dalyvautų A. L. K. veikloj.

Taip pat kviečiame prisidėti 
prie A. L. K. ir tas draugijas, 
kurios iki šiol dar nebtivo prisi
dėję.

Mes nuoširdžiai pageidauja
me, kad visi nesusipratimai iš
kilę kituose A. L. K. apskri- 
čiuose būtų gražiai suderinti, 
padarytos klaidos, kad būtų 
atitaisytos ir pamirštos, ir kad 
vėl visi bendrai, draugiškai 
veiktume tol, kol bus atsiektas 
mūsų tikslas, t. y., išsaugota 
Lietuvos nepriklausomybė ir 
atsteigta demokratinė tvarka 
Lietuvoj.

Lai gyvuoja A. L. K. vienybe 
ir Jo veikla!

Už komisiją Ig. Beeis.

Brussels, Belgija, vas. 17. 
—Ispanijos fašistai buvo 
užpuolę ir užėmę Ispanijos 
konsulatą šičia; bet policija 
išvijo užpuolikus ir sugrąži
no ^patalpą Ispanijos res- 
publikiečiam.

Bružauskui. Rengėjai dirba 
gana smarkiai, kad minėjimas 
būtų pasekmingas ir skaitlin
gas. Įvyks šį sekmadienį, va
sario 19 d.

Komiteto Vardas Pakeistas
Pirmiaus viršminėtas komi

tetas buvo vadinamas Liet. 
Prieškarinis Komitetas, nors 
prie A.L.K. priklausė iš pat' 
pradžios. Dabar savo posėdyj, 
vas. 8 d., š. m., vardas tapo 
pakeistas — “A.L.K. Vietinis 
Skyrius.”

M. Arison vėl išrinktas į 
Apskričio Ko-tą; kadangi 
A.L.K. Apskričio konferenci
joj lapkričio 27 d., tapo iš
rinkta iš Bridgeport© tik du 
nariai į apskriejo komitetą, 
tai dabar dapildyta, kad su
daryti 3 nąriai vienoj koloni
joje. Tą dabar skyrius pa
darė, išrinkdamas M. Arisoną.

Apskričio Kom. raštininkas 
J. J. Mockaitis pageidauja, 
kad visos kolonijos, kurios 
nėra išrinkusios po vieną na
rį į A.L.K. Apskričio Komite
tą,—prie pirmos progos rink-

Darbai

Darbai kaip kuriose dirbtu
vėse lyg ir gerinasi, bet labai 
nežymiai; kurie be darbo, tai 
vis dar darbas sunku gauti.

“Išdykusi Pati”

Vasario 12 d. Waterburi o 
draugai sulošė čia “Išdykusią 
Pačią”. Lošimas žmonėms 
patiko, nes daug juoko per 
visą veikalą. Drg. Juška, ra
šydamas tokį veikalą, suprato 
publikos skonį... Jeigu rim
tesnis' veikalas, netaip jau gi
riamas; bet juokai,—tik pa
duok!

Lošėjai gražiai sulošė, pub
lika smagiai pasijuokė, ir 
gražaus pelno L.D.S. 74 k p. 
pasidarė. Patartina kitų ko
lonijų draugams parsikviesti 
“Išdykusią Pačią,” o nesigai
lėsite! '

A.L.K. Skyriaus Koresp.

K i e k v i e nas miestas 
miestelis turi ką nors su
rengti “Laisves” naudai.

Minint Lietuvos Nepriklausomybės 21 
Metą Sukaktuves, Platinkime Žmonėse 

Labai Svarbi^ Brošiūrą

LIETUVOS LAISVES
DRAUGAI IR PRIEŠAI

■ ■ ■
į I 1 PARAŠE,
ii* R. M IZ ARA

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.

•
Draugai literatūros platinimo agentai, siųskit 

kuoveikiausiai Užsakymus.

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

Didžiausia Drabužių Krautuve
Williamsburgh’e Skelbia Savo

February Clearance Sale
(Išpardavimų nužemintom kainom)

Vyry ir Jauny Vyry Paltų

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

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

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

HENRY NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave.

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



Pirmad., Vasario 20, 1939 LAISVI Penktas puslapis

Baltimore, Md.
Lietuviu Literatūros Draugi

ja turėjo savo mėnesinį susi
rinkimą pirmadienį, vasario 13 
d., 1939 m. Susirinkimas buvo 
netaip jau skaitlingas, kaip tu
rėtų būti. Bet, žinoma, negali
ma nei kaltinti draugus už ne
dalyvavimą susirinkime, nes 
buvo pusėtinai pailsę. Mat, ren
gėmės prie koncerto, tai šešta
dienio ir sekmadienio vakarai 
buvo naudojami iki vėlam lai
kui pratimams kaip dainų, taip 
ir veikalo “Aš numiriau.“

Nors draugai buvo gana pa
ilsę, bet susirinkimo vakaras 
buvo gyvas ir diskusijų pilnas 
kaip šių’ dienų, taip ateities 
klausimais. Buvo priimta rezo
liucija ir pasiųsta Jungtinių 
Valstijų senatoriams, kad nu
imtų embargo nuo Ispanijos lo- 
jalistų. Kita rezoliucija buvo 
priimta, reikalaujant, kad Jun
gtinių Valstijų senatas ir kon
gresmenai nebalsuotų už nukar- 
pymą Wagner’io valandų-al- 
gų Akto.

Draugas J. Balsys bandė ati
duoti knygiaus darbą kitam 
draugui, bet kadangi kuopa ne
galėjo gauti kito draugo užim
ti knygiaus darbą, tai d. Bal
sys apsiėmė ir ant šių metų 
knygium būti. Labai gerai, 
drauge Balsy, — varyk ir to
liau literatūros platinimo darbą 
pirmyn, nes tą darbą nevisi 
gali atlikti. Tam reikia energi
jos ir pasišventimo.

Kuopos korespondentu apsi
ėmė A. Vitkus.

Išrinkta 2 delegatai dalyvau
ti ir sekti Lyros Choro veikimą. 
Jais yra M. Seimis ir A. Vit
kus. “Laisvės“ agentas A. že
maitis raportavo, kad “Laisvės“ 
prenumeratoriai paaugėjo ne
blogiausiai.

“Laisvės” naudai pikniko 
rengimo komisija raportavo, 
kad darbas komisijos varomas 
pirmyn. Serijos jau užsakytos,- 
bet nuo “Laisvės“ atsakymas 
dar negautas. Buvo diskusuoja- 
ma, kad Liberty Parke, kur 
bus rengiamas “Laisvės“ pikni
kas, būtų pastatyta platforma. 
Šis klausimas paliktas ant ko
misijos rankų.

Buvo diskusuojama kas link 
tų draugų, kurie dėl vienokios 
ar kitokios priežasties nustojo 
ar suretino dalyvavimą susirin
kimuose. Tame klausime, kiek 
aš galėjau suprasti ir pastebė
ti, nemačiau, kad bent kuris 
draugas būtų nusistatęs vienas 
prieš kitą. Aš nuo savęs pra
šau tų draugų, kurie dėl vieno 
ar kito dalykėlio nedraugiškai 
į vienas kitą žiūrime, turėtume 
susirinkimuose išrišti visus ne
susipratimus. Jei nepavyks 
vienam susirinkime, tai pavyks 
kitam; ne kitam, tai trečiam ar 
dar toliau, o visgi prieisime 
prie to, kad paliksim draugais, 
kaip ir buvome. Aš pats buvau 
tos minties tūlas laikas atgal. 
Jei man kas nepatiko, tai norė
josi pasakyti: “heli’’ su jumis. 
Bet mano mintis pasikeitė. Aš 
supratau kitaip.

Na, ir kurgi mes, draugai, 
pabėgsime iš darbininkų kla
sės? Prie ko mes prisiglausime 
pasitraukę iš darbininkų tarpo? 
Žinokime, kad tokio pasitrauki
mo trockistai ir fašistai tik ir 
laukia. Man niekad iš galvos 
neišeina d. Bimbos pareiški
mas, kuomet jis buvo Baltimo
re, kur jis sakė: “Užpildyki- 
me visas skyles, visus plyšius, 
kad fašistai negalėtų įkišti ne
tik liežuvį, bet ir pirštų.” Taip, 
draugai, kaip tik tarpe mūs at
siras plyšys, tai jį fašistai tuoj 
ir panaudos. Taip kaip sename 
medyje atsiranda skylė, tai ją 
tuojaus užpildo visokį kirminai. 
O juk fašizmas yra bjauresnis 
ir pavojingesnis už kirminus. 
Todėl, draugai, ir bandykime, 
kad nepadarius spragos tarpe 
mūs, glauskimės kuo glaudžiau
siai

Išėjau iš vagos. Turiu vėl 
grįžti į susirinkimo veikimą. 
Turiu dar pranešti, kad d. Ona 
Juškauskienė įstojo į L.L.D. 25

kuopą. Draugė Juškauskienė 
puikiai pasidarbavo ir vis dar
buojasi Lyros Choro veikime, 
kur ji pati yra choristė. Manau, 
kad d. Juškauskienė, pasidar
buos ir L.L.D. jai gauti naujų 
narių.

Baigdamas noriu paprašyti 
visų draugų ir draugių, kad su 
šių metų pradžia pasižadėtu- 
mėm patys sau lankyti susi
rinkimą visi. Draugės ir drau
gai, vienas susirinkimas į mė
nesį, — tai visai lengvas dar
bas atlikti: tuo pačiu sykiu, vi
si žinosime, kas yra veikiama. 
Supraskime, kad yra draugų ir 
draugių, kurie turi lankyti su
sirinkimus beveik kas vakarą, 
o betgi jie nepavargsta, ištiki
mai dirba darbininku klasei.• v .Na, o yra tokių, kurie mažai 
susirinkimų turi, bet ir į tuos 
nenori lankytis. Dalyvaukime 
visi ir visos L. L. D. susirinki
me kas antrą pirmadienį, 8 v. 
vakare. A. Vitkus,

’ K p. koresp.

McKees Rocks, Pa.
SLA Kuopą Vakariene

Vasario 11, vakare, 286 kp. 
ir 353 kp., įvyko vakarienė. Mi
nėtos dienos vakaras buvo gra
žus. Publikos prisirinko tiek 
daug, kad nustebino pačius ren
gėjus. žodžiu sakant, publikos 
buvo daugiausia istorijoj Pitts- 
burgho dabartinių lietuviškų 
parengimų.

Tas platus publikos atsilan
kymas, labiausia nustebino va
karienės gaspadines. Gaspadi- 
nėms buvo tai didžiausis galvo
sūkis, kaip geriausia patenkinti 
tokią gražią, tokią didelę publi
ką lietuviškais kumpiais.

Neminėsiu vyrų. Draugės: 
Matažinskienė, Paulauskienė su 
dukrele, Mažeikienė su 3-mi du
krom, Amšiejienė, panelė Olga 
Sanda ir kitos — bėgo, sukinė
josi, dirbo, prakaitavo ir, ot, 
vakarienė užsibaigė su didžiau
siu pasisekimu.

Svečių prakalbėlėmis, lietu
viškais kumpiais ir kitais gar
dumynais, rodos, publika buvo 
patenkinta. Po vakarienei, tęsė
si šokiai iki vėlumos.

Minėtoms kuopoms nuo vaka
rienės pelno pasiliks gražaus. 
Apart pelno, mes, mikizrokie- 
čiai, didžiuojamės, kad ir vėl 
MccKces Rocks atgyja.

J. Miliaus bos.

SO. BOSTON, MASS.
Lietuvių Komunistų Bankiete 
Gražiai Paremtas Agitacijos 

Fondas
Vasario 4 d., 1939 m. puikiai 

pavykusiam lietuvių komunistų 
bankiete suaukavo $23. Aukavo 
sekančiai: $2 davė drg.'Buzak; 
po $1: M. Kižienė, profesorius 
Kubilius, J. M. Lukas, P. Niu- 
kas, M. Gedvilienė, P. Andri- 
liūnas, J. Motuzą, J. Leponis ir 
J. Putrius; po 50c: L. Zelson, 
M. Krasauskienė, J. Vaškis, J. 
Vaitkunskas, J. Matulevičius, 
J. Egeris, K. Kojutis, J. Gice- 
vičius, V. Vilkauskas, M. Vil- 
kauskienė, J. Barris, J. Pukevi- 
čius, A. Ciarkasas. Smulkiais 
suaukauta $8.50. Viso $23.

Visiems aukavusiems širdin
gas ačiū. J. Grybas.

MUSSOLINIS VĖL VEID
MAINIŠKAI KLAUSO MI

ŠIŲ Už POPIEŽIŲ

Roma, vas. 17. — Musso- 
linis vėl atėjo į mišias už 
velionį popiežių Pijų Vie
nuolikta. Šiaip jis neidavo į 
bažnyčią. Dabar gi Musso- 
linis atsivarė ir savo minis- 
terius į bažnyčią. Taip jis 
stengiasi paveikt kardino
lus, kad išrinktų palankų 
fašistam popiežių. Todėl 
nuduoda esąs “geras kata
likas.”

Tai jau antros pamaldos, 
kuriose Mussolinis dalyvau
ja už “amžiną atilsį” po
piežiui Pijui.

Haverhill, Mass. A.L.D.L J). REIKALAI
Minėsime Liet. Nepriklaus. 

Sukaktį. Kalbėjo d. V. 
Zablackas

Vasario 8 d. atsibtivo Ame
rikos Lietuvių Kongresinio Ko
miteto vietinio skyriaus atsto
vų susirinkimas, Lietuvių Pi
liečiu Gedemino Kliubo Sve
tainėje, 324 River St.

Atstovų atsilankė vidutiniš
kas skaičius. Tarp .kitų klausi
mų, plačiai buvo apkalbėta pa
minėjimas Lietuvos nepriklau
somybės 21 metų sukakties. 
Nutarta surengti prakalbas 
sekmadienį, vasario 26 d., 3-čią 
vai. po pietų, Lietuvių Piliečių 
Gedemino Kliubo svetainėje, 
321 River St. Kalbės St. Mi- 
chelsonas, “Keleivio“ redakto
rius iš So. Bostono.

Vasario 13 d. L. P. G. K. 
Svetainėje kalbėjo d. V. Za
blackas, jaunas vaikinas, dar 
nesenai sugrįžęs iš Ispanijos. 
Kalbėtojas kalbėjo lietuviškai ir 
pasakė gerą prakalbą; klausy
tojus užganėdino. Buvo keletas 
klausimų, į kuriuos kalbėtojas 
tinkamai atsakinėjo.

Buvo renkamos aukos lėšų 
padengimui. Aukojo po dolerį: 
S. Belikus ir J. Pritkus; po 50 
centu: A. J. Navickas, J. Mase- 
vičius, P. Galinis, A. S. Kaz
lauskas ir F. Virbickas; po 25 
centus: M. Kazlauskienė, J. 
Kvedaravičius, J. Belikus, B. 
Brown, P. Maksvytis ir Ml. Ma
tonis.

Viso su smulkiais surinkta 
8 dol. Pinigai atiduoti kalbėto
jui. Vardan ALDLD 85 kuopos 
tariu visiems aukojusiems la-, 
bai ačiū. A. J. /V.

Mahanoy City, Pa.
Iš L.D.S. 104 Kp. Veikimo
Yra labai gražu, kad nariai 

kalbamos kuopos prisilaiko sa
vo tarimų. Kuopa yra visai jau
nutė, bet stovi ant gana drūtų 
pamatų.

Vas. 12 d., š. m., laikytame 
mėn. susirinkime buvęs iždinin
ku draugas Jonas Monkevičius 
atsisakė nuo savo pareigų ir jo 
vieton išrinktas naujas iždinin
kas d. Kastancija Aponikienė. 
Kada prisiėjo perduoti kuopos 
turtas, pasirodo, kad jau turi
mo kapitalo ant toliau 80 dol. ir 
90 centų. Tai no bloga. Gero 
pasisekimo .kuopai ir ant toliau!

Padarytas patvarkymas, kad 
visos bilos būtų išmokamos tik 
banko čekiais su trijų narių 
parašais. Įgalioti Likosi: B. Va
liukas, K. Aponikienė, S. Kur- 
žinskas.

Skaitytas laiškas' nuo draugo 
J. V. Stankevičiaus, reikale tvė
rimo rajono. Po apkalbėjimui, 
likosi nutarta tverti apskritys 
Schuylkill paviete; prisidėti 
prie kito apskričio būtų per
daug iš .kelio mūs kuopai.

Priimti du nauji nariai į L. 
D.S. 104 kp.: Pranas Šolys ir 
Juozas Mikalauskas. Abu dar 
jauni ir drūti vyrai. Kas dau
giau? Stengkimės, draugai ir 
draugės, užauginti šią kuopą 
didelę ir drūtą!

* *
Sausio 31 d. š. m. mirė Be

atrice Urbonienė, būdama vos 
41 metų amžiaus. Ji buvo SLA 
211 kp. narė. Paliko nuliūdu
sius savo siratas: Eleną, Juozą, 
Kazį, Anę, Prancišką ir Lili jo
ną. Jų tėvelis likosi užmuštas 
ant gelžkelio nelaimėj atgal ke
li* metai. Taipgi paliko nuliūdi
me motiną ir patėvį Gedvilą ir 
seserį Oną Onusienę su šeima, 
Brazilijoj.

Beatrice Urbonienė buvo ga
bi veikėja SLA kuopos ir pla
čiai pažįstama šioj apielinkėj. 
Bet žiauri mirtis atskyrė ją 
nuo jos‘mylimų vaikelių ir mo
tinėlės.

Velionė turėjo daug gėlių bu
kietų ir mišių .kortelių.

Lai jai būna lengva šios ša
lies šalta žemelė!

LDS 104 kp. Koresp.
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ELGIN 75-1 a SUKAKTIS

VARPO KEPTUVE

Tik Apribotam 
Laikui

Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y> 
Vestuvėm ir Parem Yra Skaniausi

36-42 Stagg St. Tel.
Varpo Keptuvės Keksai

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

ROBERT LIPTON
Jeweler—Laikrodžiai—Brangakmeniai

701 GRAND STarti Graliam Avė. BROOKLYN 
[steigta 1892. Tei. Stagg 2-2173

įraukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu errupiu ir pavieniu.
Iš senu padarau 
naujus paveiks
lus ir krajarus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiem spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Te!.: Glenmore 5-6J>1

agentais“ ir kitokiais...
Vakarienės komisija ir gas- 

--padinės taipgi vertos pagyrimo. 
Nes tvarka buvo gera, valgių 
buvo užtektinai ir skaniai pa
gaminti. Draugystės Narys. |

gera 
ir gera organizato- 
turime stengtis atsi
jos prakalbas. O 
tai moterys. Mes,

ALDLD 3-čio Apskričio Kuo
poms, Conn. Valstijoj

Draugės ir Draugai!
Kuopų valdybos turite pasi

stengti ir visur surengti pra
kalbas draugei Jonikienei.

Dr-gė Jonikienė yra 
kalbėtoja 
re. Todėl 
lankyti į 
labiausiai,
moterys, sykiu apvaikščiosime 
ir Moterų Dieną (kovo 8 d.), 
kurią visų šalių moterys ap- 
vaikščioja. Tai mūsų šventė! 
Gal būt, kad daug moterų dar 
nei nežinote, ką reiškia mo
terims Kovo 8-ta. Drauge Jo
nikienė kaip tik ir supažindins 
su tos dienos svarba.

Todėl, kas tik gyvas, visi, 
kožnas savo mieste, nepraleis
kite progos!

O. Visotskiene, 
3-čio Apskr. Org.

Bayonne, N. J
Jokio Pavojaus Nebuvo

Švento Petro ir Povilo Drau
gystei nutarus surengt vaka
rienę paminėjimui 40 metų gy
vavimo sukakties, ir jos pas
kirtai komisijai išraudavo.]'us 
L. A. U. Kliubo svetaines, — 
iškilo didelis lermas. Tūlas tos 
pačios draugystės narys pradė-

“nuves į bolševikų centrą.“ O 
kas, esą, gali žinot: gal ten nu
ėjus tuoj “visokie Bimbokai- 
Mizarokai pradės bolševikiškus 
pamokslus1 sakyt ir, nori ar ne, 
turėsi klausyt.“ Ir griežtai rei
kalavo, kad komisija minėtą 
svetainę atsakytų.

Bet kadangi didžiuma narių 
jo neklausė, ir komisijos darbą, 
užgyrė, tuomet minėtas asmuo 
pareiškė, kad jis ant vakarie
nės neis ir tikietų neplatins; ir 
kuriuos jau turėjo, nutrenkė 
ant stalo. Bet komisija nenusi
gando ir ėmėsi energingai už 
darbo. Na, ir pasekmės buvo 
puikios: žmonių buvo pilnos 
abi svetaines, ir visi draugiškai 
linksminosi. Iš bolševikų puses 
pavojaus irgi nebūta — Bim
bos su Mizara visai nebuvo; 
veikiausia jie nė nežinojo, kad 
Bayonnėj tokis dalykas dedasi. 
Jei bent iš šios korespondenci
jos sužinos, kad Bayonnėj da 
yra žmonių, kurie bijo- tokių 
pat žmonių, tik skirtingų pažiū
rų. O vietiniai bolševikai pasi-

Aš manau, kad mūsų švento 
Petro ir Povilo Draugystė turė
tų kuo draugiškiausiai sugyven
ti su L. A. U. Kliubo nariais, 
kuriuos mes iki šiol pravardžia- 
vom “bolševikais,“ “Maskvos

Kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus privalo bu-’ 
ti dalininku dienraščio “Lai-! 
sves” bendroves.

d-b-'t Harry’s
Avenue

Inronsc

of the Alcoholic B< I Ta"';
at 17(12 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn. ' 
County of Kings, to 
premises.

ANDREW
1762 Nostrand Ave.

NOTICE is hereby given that Bern-
No. E257 has been issued to lhe 
to sell boor from house (o bous 
Section 75 of the Alcoholic Bcver.a

be consumed off

h'verjigo Control 
Borough of Brooklyn.

be consumed on
at 230:; ■-65111 SI 
County of Kings, 
premises. 

RAYMOND REINGOLD
2303--65th St.

NOTICE is here by 
No. EB359!) has bee 

o sell beer 
he Alcoholic 
Myrtle Ave., 

Kin.-,., — ------ -----

MAX MILLER
Ave. Brooklyn

Liccn

Clement Vokietaitis

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Nepaprastas Pasiūlymas

Pilna Kaina $24.75 DABAR

$19—

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

NEDEGIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH ofisas
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

Dr. Herman Mendlowitz
33 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS

BROOKLYN, N. Y.660 GRAND STREET

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Ir atsargus ir skubus kriaučių darbai 
NEBUS SUNKUS, KADA VALGYSI SKANIĄ IR MAIŠTINGĄ^

VARPO
Kep L

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

! Rūgšti rugine, saldi rugine, člclų kviečių, čiclų rugių, sen- 
įvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 

' ’kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska
biausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake. Cheese 

i iCake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
* Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jolly Rolls.

Siunčiamo duonų per paštų į kitus miestus, specialiai greitai pristato.
> Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksimo informacijas apie svorj ir kainas.

i Varpas Bakery 36-42 Slagg Street Brooklyn, N. Y.
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Žinios 
BAZARO ŽINIOS Office Phone 

EVergreen 8-1090
Inside Phone 

EVergreen 4-6485

Willianisburgieciy Delegatai 
Lankėsi Washingtone Dėl

Nuėmimo Embargo
Vasario 16-tos rytą į Wash- 

inętoną nuvyko 20 delegatų, 
atstovaujančių įvairias Wil- 
liamsburgo-Greenpointės or
ganizacijas, tame skaičiuje ir 
Lietuvių Organizacijų Sąryšį, 
kuriame yra susibūrusių dau
gelis organizacijų.

Sąryšį atstovavo Geo. Wa- 
resonas.

Delegacija lankėsi pas kon- 
gresmaną John J. Delaney, 
taipgi pas senatorius Pittman, 
Wagnerf, Mead.

Kongresmanas Delaney ven
gė delegacijai pasisakyt savo 
nuomonę. Esą, jis ne gana su
sipažinęs su bilium, koks da
bar pateiktas kongresui, žino
ma, tuomi delegacijos neįtiki
no, kad jis ištiesų nežino to, 
ką žino net pradinės mokyk
los vaikai, jeigu nori žinoti.

Delegacija atsišaukia į vi
sus Ispanijos liaudies draugus 
dar daugiau suremti pečiais, 
nes tik dar didesnis masių vei
kimas už nuėmimą embargo ir 
didesnis budrumas rinkimuose 
išmokins ne tik Delaney, bet 
ir daugelį kitų tokių ponų ži
noti ir veikti masių naudai.

R.

Amerikos LietuviŲ Kongresas
Brooklyno Skyrius

ALK Brooklyno Skyriaus Komiteto Pasiūlymas 
Socialistam ir Komunistam

Suspendavo Pol. Kapitoną 
Ir Kalėjimo Sargus

J. P. Kloberg, 22 m., me
chaniškas inžinierius, buvo 
areštuotas už pergreitą važia
vimą ir nuteistas dvi dienas 
kalėti Long Island City kalė
jime. Išėjęs, apskundė polici
jos kapitoną ir kalėjimo sar
gus jį mušus ir spardžius ka
lėjime, kada jis reikalavo leist 
telefonu susisiekti su namiš
kiais ir advokatu. Kapitonas 
ir 3 kalėjimo sargai suspen
duoti ir bus teisiami.

Prašome Talkos
Brooklyniečių lietuvių ko

munistų metinis bankietas jau 
vos tik už savaitės, jis įvyks 
šio mėnesių 26-tą, sekmadie
nį, Liet. Am. Piliečių Kliubo 
salėje, 280 Union Avė., Broo- 
klyne.' Tikietas vakarienei ir 
šokiams $1.25, vien tik šo
kiams 35c.

Vakarienė bus duodama ly
giai 7 vai. vakaro, šokiai 8 
valandą.

Visi komunistai ir simpati- 
kai prašomi per šią paskutinę 
savaitę visomis pajėgomis pa
sidarbuoti už šio bankieto sėk
mingumą. Rengėjai.

ALK Brooklyno Skyriaus 
Komitetas savo susirinkime 
pereitą ketvirtadienį vienbal
siai nutarė ir Valdyba pasiun
tė LSS 19-tai Kuopai ir Brook
lyno Lietuvių Komunistų Frak
cijai sekamo turinio laiškus:

Vasario 16, 1939 
Draugai:

Dėl to, kas įvyko ALK 
Brooklyno Skyriaus pastaro
joj konferencijoj,—

ALK Brooklyno Skyriaus 
Komitetas savo susirinkime 
vasario 16 vienbalsiai nutarė 
ir jo Valdyba šiuomi socialis
tam ir komunistam siūlo:

1— LSS 19-ta Kuopa ir 
Brooklyno Lietuvių Komunis
tų Frakcija paskiria po tris 
atstovus;

2— Abiejų šių grupių at
stovai sueina į bendrą — tik 
socialistų ir komunistų—pasi
tarimą ALK Brooklyno Sky
riaus veikimo pagrindų nu
statymui ir tuomi Skyriuj 
tarpsriovinės santaikos atstei- 
gimui;

3— Pasitarimo data, laikas 
ir vieta: sekmadienis, kovo 
12, 1939, 10 vai. ryte, Lietu
vių Amerikos Piliečių Kliubas.

Atsakymą prašome duot ne 
vėliau kovo 8.

Draugiškai,
K. Michelsonas, Pirm.
J. Kuodis, Sekretorius.

—o—
Keno Rezoliucijoj Buvo 
Jvelta Lenkija ir Rusija?

Jei užpuolikai randa patei
sinamu savo žygį, tai užpul
tųjų gynimasis gali būt patei
sinamas dešimteriopai.

šiuo sykiu tenka šį-tą pa
sakyt apie ALK Brooklyno 
Skyriaus pastarąjai konferen
cijai patiektas rezoliucijas.

Socialistas Tiškevičius vie
nai Brooklyno organizacijai 
“raportavo,” būk komunistų 
rezoliucija siūliusi Lietuvai 
dėtis su Lenkija ir Rumunija 
gelbėjimui Rusijai kariaut 
prieš Vokietiją.

Tai yra piktas melas. Di- 
džiumiečių rezoliucija ve ką 
sako:

“Taipgi būtų naudinga 
Lietuvai didesnė kooperaci
ja ir su kitomis tautomis, 
kurios kovoja prieš nazių 
siekimus. ”
Kokių valstybių blokan ga

li tekt Lietuvai dėtis bendram 
apsigynimui, išanksto tatai 
pasakyt veik negalima. Vie
nas dalykas visam svietui aiš
kus, kad Lietuva pati viena 
nei nuo Vokietijos nei nuo 
Lenkijos apsigint negali. To
kią galimybę net Strazdas iš
vadino durna (nors ta min- [ 
tis figūruoja jų pačių rezo
liucijoj).

Bet nepakako Tiškevičiaus 
melo. Nesenai dar akiplė- 
šiškiau nukalbėjo “Naujie
nos” :

“Bet kas Rusiją, Rumuni
ją ir Lenkiją į tos konferen
cijos rezoliucijas vėlė? Ko
munistai. . . Tai reiškia, kad 
komunistai... ir buvo kalti, 
kad konferencijoje kilo be
reikalingi kivirčai...”

Iš kur gi “Naujienos” tatai 
ištraukė ? Ogi iš saviškių re
zoliucijos! :

“Kitos diktatoriškos šalys 
jei ir nebando grobti naujas 
teritorijas, tai jos daro įvai
rias machinacijas išlaiky
mui grobių, kuriuos turi iš 
seniau, šitą liudija susitari
mas tarp Lenkijos ir Rusijos, 
tikslu laikyti vergijoje milio- 
nus ukrainų, baltgudžių, lie
tuvių ir kitų tautų. . . Lietu
vai nėra jokio reikalo blo
kuotis su bet kokiom dikta
tūrom — juodom, mėlynom, 
rudom ar raudonom.”

Tai ot kur kalbama apie Ru
siją ir Lenkiją (“Naujienos” 
dar prideda ir Rumuniją). 
“Naujienos” iš Stilsono (LDD 
7-tos kuopos) rezoliucijos 
tuos žodžius ištraukia, prime
ta juos komunistam ir juos 
už tai apkaltina! Kur kitur 
tokią akiplėšystę galima rast?

J. Kuodis.

Buvęs Teisėjas Sakėsi 
Neglobęs Raketieriu

Pribuvo Sovietų Laivas 
Su Feru Reikmenimis

Nelaimingai Susidūrė 
Su Gaisrininkais

Gaisrininkų viršininko maši
na susidūrė su troku prie Put
nam ir Wilson Avenues perei
tą penktadienį. Trokas mirtie 
nai prislėgė trokmano pagel- 
bininką Stephen Driscoll, 307 
Crescent St. Gaisragesių virši
ninkui Haynes turėjo koją nu- 
pjaut, taipgi sužeisti gaisri
ninkas F. Johnson ir troko 
vairuotojas W. Mettler, 128- 
31 147th St., So. Ozone Park.

Hineso byloje trečiadienį liu
dijo buvęs teisėjas iCapshaw, 
kuris tapo suspenduotas iš tar
nybos N. Y. distrikto prokuro
ro Dewey kaltinimais, kad tei
sėjas gelbėjęs raketieriams iš
vengt baudų.

Savo liūdymuose Generalių 
Sesijų teismui, Capshaw sten
gėsi parodyt, kad policijos liu
dininkai prieš “policy” raketą, 
jo manymu, ne gana pateikę 
įrodymų, kurie būt verti teis
mui svarstyt.

Dewey ir jo liudininkai kal
tino teisėją “fiksinime,” nuro
dydami specialį nuotikį, kada 
George Weinberg, Dutch 
Schultzo leitenantas, buvo su
imtas “policy” banke prie 144th 
St. ir Amsterdam Ave., bet tei
sėjas Capshaw jį paliuosavo.

Šiomis dienomis į Jersey Ci
ty portą pribuvo kitas Sovietų 
laivas su reikmenimis Pasauli
nei Parodai. Tarpe kitko, at
gabenta sparnai orlaivio, ku
riuo Sovietų didvyris lakūnas 
Čkalovas perskrido per šiau
rių Polių iš Maskvos į Van
couver. Orlaivis bus atgaben
tas dalimis, čion sudėstytas ir 
išstatytas Pasaulinėj Parodoj.

Atvežta ir 79 pėdų, 30 to
nų nerūdijančio plieno pada
ryta darbininko statula, kuri 
bus užkelta ant Pylono virš 
Sovietų Paviliono. Tai bus au
kščiausi bokštas iš visų, apart 
Trylono, kuris bus už visus 
aukščiausias.

Unijų Ėdiką Brooklynietį 
Teisėją Rudich Kaltina 
Rėmus Bondsų Raketą

Teisėjas Mark Rudich, kal
tinamas gelbėjime1 Brooklyno 
kaucijų bondsų raketieriams, 
taip pat jau nuo senai buvo 
paskilbęs ėdikas unijų ir vi
sokio organizuoto 'darbo žmo
nių judėjimo. Prieš jį pilieti
nės ir darbininkų organizaci
jos vedė kovą. Jis su pasigė
rėjimu varžė darbininkų strei
kus ir pikietus.

Jau keli mėnesiai atgal 
Brooklyno Darbininkų ir Pi
liečių Komitetas, susidedąs iš 
AF of L ir Darbo Unijų, pra
šė generalio prokuroro padė
jėjo Amen tirt teisdarybės įs
taigas Brooklyne. Komitetas 
kaltino policiją, teismus ir dis
trikto prokuroro Geoghano 
ofisą suokalbiavime atimt įs
tatymais garantuotas darbi
ninkams teises. Kaltinimuose 
specialiai buvo atžymėtas ir 
teisėjas Rudich.

Vienu teisėjo Rudich prieš- 
darbininkišku pasižymėjimu 
buvo apkaltinimas ramiai pi
ketavusių Peerless Neon Sign 
Co. darbininkų. Antruoju, iš
davimas varanto areštuot 
Brooklyno žydų ligoninės 
strėikierius, pavartojant 1881 
metais įvestą Baudžiamojo 
Statuto Sekciją 1910, kuria 
einant galima rast priekabę 
uždraust bile streiką. \ v 
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Iš LLD 55 Kp. Susirinkimo
RIDGEWOOD, (Brooklyn), 

N. Y.—Vasario 15 dieną atsi
buvo susirinkimas L.L.D. 55 
kuopos. Kadangi sausio mėnesį 
susirinkimas neįvyko, tai ir 
valdyba buvo perrinkta dar 
tik šiame susirinkime; tapo iš
rinkti tie patys buvusio komi
teto nariai.

Iš komiteto ir komis, rapor
tų pasirodė, kad šioje kolonijo
je sunku gaut progą bent ką 
su rengt, nes jinai randasi pa
kraštyj Williamsburgho, o ten 
įvairių įvairiausi parengimai, 
tik reikia spėt juose dalyvauti.

Šiame susirinkime jau kele
tas draugų pasimokėjo duokles 
už 1939 m. ir vienas pasimokė
jo dar už 1938 m.

Dar pora narių nepasimo- 
kėję už 1938 m., tad valdy
ba įgaliota juos matyti ir ku
rie nepasimokės, pranešt Cen- . 
tro sekretoriui, kad sustabdy
tų žurnalą “šviesą.”

Kadangi ižde dar yra kele
tas dol., tai iš jų buvo paau
kauta $5 “Laisvės” bazarui, 
taipgi nutarta pasveikinti “L.” 
dienraščio dalininkų suvažia
vimą su $5.

Draugas P, Višniauskas iš
davė raportą ir A. L. Kongre
so Brook. Skyriaus konferen
cijos. Raportas priimtas ir 
nutarta pasimokėti metinę 
duoklę už 1938 m.

Kuopos susirinkimai nutar
ta laikyti kas antro mėn. tre
čią trečiadienį, bet jeigu būtų 
reikalas, tai valdybą įgaliojo 
šaukt nepaprastą susirinkimą.

Korespondentas.

Po bazarui dar gavom $2 ir 
sekamą laiškutį:

“Brangūs Draugai: čion pri-
[siunčiu $2. Tai auka nuo LLD 
165 kuopos,. Linden, N. J., ku
ri buvo skirta “Laisvės” ba
zarui. Maniau pati atvažiuo
ti ir auką atvežti laike baza- 
ro, bet pasigavau “šaltį” ir 
visai negalėjau atvažiuoti, tai 
dabar sunaudokite “L.” rei
kalams.

A. Vertelienė.”

Unijistus Areštavo 
Už Sėdėjimą

Už sėdėjimą restaurane 
protestui prieš bosų nesitari- 
mą su unija, Vanderbilt Self 
Service Restaurane, 20 E. 
40th St., N. Y. areštuota 26 
darbininkai, 14 moterų ir 12 
vyrų. Kiti arti šimtas unijistų, 
pikietavę iš lauko, nekliudyta.

SUGRĮŽO 48 MEKSIKIEČIAI 
VETERANAI

Laivu Ausonia pribuvo New 
York an iš Ispanijos 48 meksi
kiečiai Tarptautinės Brigados 
veteranai, su paskilbusiu artis
tu piešėju David Sigueiros 
priešakyje. Meksikos veikian
tysis konsulas New Yorke, Ma
nuel Cruz G. uždėjo už juos 
bondsą, kad jiems būtų leista 
busu pervažiuoti per J. V. ke
lyje į Meksiką.

PAJTEŠKOJIMA1 |
PAJIEŠKOJIMAI

Pajieškau draugės Antosės Skutu-' 
lienės, po tėvais Mačiukaitė. Paeina 
nuo Triškių iš Lietuvos. Kada tai 
gyveno Cambridge, Mass. Jeigu ži
noto kas nors apie ją, prašau pra
nešti, arba tegul pati atsišaukia. Tu
riu labai svarbų reikalą. Juozas Bal- 
chunas, 136 W. 21st St., Bayonne, 
N. J. i

PRANEŠIMAS
Mirus Barry P. Shalins 

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

Laidotuvių {staiga yra 
84-02 Jamaica Ave.

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

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

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

Telephone Virginia 7-4499

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 2-3842

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

Open Day and Night

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

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

Sun. all day and night

SKELBKITĖS “LAISVĖJE"

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 SUMMER AVE., ARTI CHESTER AVE. 

NEWARK, N. J.

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

*
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Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
I JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI {RENGTA SUSIĖJIMAMS {STAIGA

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

STREET

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

426 SOUTH 5th
Blokas nuo Hewes eleveiterlo stoties

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 7-8886
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FRANK DOMIKAITIS
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Boikotas Agresoriams
Parkers Departmentinių 

Krautuvių kontrakte su uni
ja, apart pakėlimo algų, įra
šyta, kad samdys be skirtu
mo rasės ar tikybos, taipgi 
kad nelaikys Vokietijos, Japo
nijos ir Italijos prekių.

F. Fortunato, 1524 Mer
maid Ave., įkaitintas nušovi
me R. Bruno laike apiplėši
mo koridoriuje, 2816 W. 24th 
St., pereito lapkričio mėn.

Doris Walker, 4 metų mer
gaitė, apdegė drabužiams už
sidegus nuo gasinio pečiaus.

John E. Young, aktorius, 
mirė ant scėnos tarp aktų 
dramos “Knickerbocker Holi
day”! 46th St. Teatre. Rolę 
baigė pavaduotojas.

Lietuviam Komunistam
Šį vakarą, vasario 20-tą, 

“L.” salėj,. įvyks visos L. K. 
Frakcijos ir 5-tos kuopos na
rių susirinkimas. Visi priva
lo dalyvauti.

Valdyba.

Penktadienį, laivu Aquita- 
nia, sugrįžo iš Madrido, Ispa
nijos, amerikietė 1 Constance 
Kyle, kuri ten vedė steigimą 
vaikučių .namų ir dalinimą 
amerikiečių siunčiamos pašal
pos nukentėjušiem nuo karo.

i
LIETUVIŠKA

RESTAURACIJA
BAR ir GRILL

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

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininkai

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

417 Lorimer St. Brooklyn Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGia 1

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 pasirinknnas pieniškų 
valgių ir daržovių, virtų ir žalių.

i »

Trys moterys sužeista tak
sės einant skersai gatvę prie 
1st AvVe. ir 59th St., N. Y.

01/01/MAN TAIP 
SKAUDA 
PEČIŲ 

MUSKULUS,
KAD NET 
ISSITI ESTI

PAKENTĖK TRUPUT] IKI AŠ 
VIKRIAI IR PAKANKAMAI IŠTRIN
SIU SKAUDAMĄ VIETĄ 
SU PAIN-EXPELLERIU 
PAMATYSI, KAIP 
ŪMAI SKAUSMAS,

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 metų

ir m T IT l '-Tn TITĮ •?

r




