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Gal Pasamdyti?

Su Tais Pavėlavimais.
Man Tas Patinka.
Vargšė Brenda.
Slepia Teisybę.
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luxllO V luO Telefonas: Stagg 2-3878

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $6.00 
Brooklyne $6.00 

r" Metams

Ruoškime žiemi
nes pramogas “Lais
vės” paramai. Jos 
yra didelė atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui

*

Sausio 20 dienos “Vienybė,” 
pacitavus “Pravdą,” kad So
vietai nenori aneksijų, šau
kia: “Kuo gi laikomas Len
kijos, Ukrainos ir Lietuvos 
dalies okupavimas?”

Tai Lenkijos ponų agento 
deklamacija. Tik lenkai skai
to aneksavimu atėmimą iš jų 
Vakarinės Baltrusijos, Vaka
rinės Ukrainos ir Vilniaus 
krašto. Dabar jų dūdon -pu
čia ii’ “Vienybės” štabas.

Matyt, vienybiečiai slaptai 
trokšta, kad Vilniaus krašta 
vėl sugrįžtų po “didžiosios 
Lenkijos padu.

—o—
Dauguma mūsų korespon

dencijų turi vieną labai svar
bų trūkumą, tai yra, jos labai 
suvėluojamos. Tas suvėlavi
mas tik labai retai pasitaiko 
redakcijoje. Gal tik viena ki
ta, ar dėl vietos stokos, ar dėl 
neapsižiūrėjimo, užsivelka re
dakcijoj.

—o—-
Draugai nesiskubina tuojau 

įvykį aprašyti. Pavyzdžiui, 
geras “Laisvės” skaitytojas ir 
rėmėjas numirė pabaigoje 
gruodžio mėnesio, o tik dabar 
korespondentas atsiminė ir 
parašė. Vadinasi, apie ketu
rias savaites pavėluota.

—o—
Tiesa, draugai koresponden

tai užsivertę kitais visuome
niniais darbais, tai nelengva 
greitai sėstis už stalo ir grieb
tis už plunksnos. Tą mes pui
kiai suprantame. Tačiau rei
kėtų dėti visas pastangas to 
didelio pavėlavimo išvengi
mui.

NUTEISTAS EARL BROWDER DUODA APELIACIJĄ5
S

japonai Pyksta, Kad 
'Anglai Grobe Vokie-piay**—, vo.v

šias v* T ¥ '•į] cius nuo Jų Laivo

Lenkam Blogiau prie Naziij 
Negu prie Sovietą, Sako 

Popiežiaus Radio

Japonai Reikalausią Su
grąžint Pagrobtuosius

Tokio. — Japonija stip
riai užprotestavo, kad An
glija “labai nedraugiškai 
pasielgė,” kai Anglijos šar
vuotlaivis sulaikė keleivinį 
Japonijos 
Maru”

Roma. — Popiežiaus ra
dio dejavo, būk Sovietai 
“blogai elgiasi su lenkais 
katalikais; bet sako, naziai 
daug blogiau apsieina su 
lenkais; atima iš jų nuosa
vybę, išveža lenkų maistą į 
Vokietiją, persekioja kata
likų tikybą, alkina 70 pro
centų lenkų ir atitveria, juos 
nuo vokiečių, kaip žemesnės 
veislės žmones. Popiežiaus 
gi radio vėl vadino Leųkiją 
“brangia.”

DEL PASTORIŲ SMULKMENŲ E. BROWDER, 
KUM. PARTIJOS SEKRETORIUS, BAUDŽIA

MAS 4 METAIS KALĖJIMO IR $2,000
Browderis Apeliuoja į Aukštesnį Teismą

New York. — Federalis 
apskrities teismas pirma
dienį skyrė! keturis metuš 
kalėjimo ir $2,000 baudos 
Earlui Brojwderiui, Ameri
kos Komunistų Partijos ge- 
neraliam sekretoriui. Tada 
vyriausias Browderio advo
katas Battle pareiškė, kad

pirmiau 
ameriki- 

kompani-

Daugiau Lietuvių “Liuosno- 
rių” Kariausią už Hel

sinkio Suomiją

ir išreiškia sa- 
Vieniems vie- 
patinka, ki- 
Vieni reika-

Iš korespondencijų tenka 
pastebėti, kad Lietuvių Lite
ratūros Draugijos nariai kuo
pų susirinkimuose svarsto 
knygų reikalus 
vo nuomones, 
nokios knygos 
tiems kitokios.
lauja leisti tokias, o kiti ki
tokias.

Tokios diskusijos yra la
bai geras daiktas ir jos man 
labai patinka. Tas parodo 
Draugijos narių susirūpinimą 
apšvietos reikalais.

Tad lai būna kuodaugiau- 
, šia diskusijų ir patarimų 

Draugijos Centrui.
—o—

Kai vargšės jaunos bedar
bės merginos galvą suka, kaip 
kur duonos plutą gauti, tai 
tegul jos nepamiršta, jog ir 
turtingosios jų sesutės be bė
dų neapseina. Paimkime kad 
ir gražuolę nuo New Yorko 
Park Avenue vardu panelę 
Brendą Frazier. Ji guodžiasi 
teismui, kad jai jokiu būdu 
neužtenka tų mizemų 50 
tūkstančių dolerių pragyveni
mui per metus. Ji reikalauja 
visų 65 tūkstančių!

It, žinoma, Brendos reika
lavimas bus išpildytas. Ji 
juk nekalta, kad jos apiekū- 
nai pernai nenumatė jos visų 
išlaidų.

laiva “Asama 
ir pagrobė nuo jo 

21-ną vokietį jūrininką, tik
tai už 35 mylių nuo rytinių 
Japonijos krantų.

Tie jūrininkai 
tarnavo laivuose 
nės Standard Oil
jos Centralinėje ir Pietinė
je Amerikoje.

Protestuodama, Japonija 
pasilaiko teisę reikalaut, 
kad .Anglija sugrąžintų į 
Japoniją pagrobtus vokie
čius jūrininkus. Sykiu Ja
ponija reikalauja, kad An
glija “pilnai ir tinkamai 
paaiškintų,” kodėl ir ko
kiais sumetimais anglų karo 
laivas padarė tą “prievar
tos” žygį. Japonija, girdi, 
“labai, labai rimtai žiūri” į 
tokį anglų pasielgimą.

Minimi vokiečiai jūrinin
kai būtų iš Japonijos grįžę 
į Vokietiją, per Sovietų Są
jungą.

Dieso Neva -“Tyrinėji
mai” Pratęsiami Dar 

Vieniem Metam
OI

L w

Iš Suomijos Karo
Saus. 23.—Radio skelbia, 

kad Sovietų lakūnai bombo
mis suardę keliose vietose 
geležinkelius Suomijoj. Sa
ko, jog Helsinky j, sostinėj 
senosios suomių valdžios, 
viešpataująs “didžiausias 
sumišimas.”

Helsinki. — Sovietų rau
donarmiečiai š t u r m u oja 
Helsinkio suomius centrali- 
niai-šiauriniame ir Kareli
jos frontuose. Helsinkio ko- 
mandieriai sako, kad jie at
mušę raudonarmiečių ata
kas.

—°—
Grigaitis prisimygęs teigia 

(“N.” sausio 17 d.), kad Suo
mija tesanti Amerikai skalna 
11 milionų dolerių. Astuoni 
milionai buvę dar neatmokė
tų skolų nuo 1919 metų, o 
nuo prasidėjimo karo su So
vietais suomiai dar pasiskoli
nę tris milionus dolerių.

Grigaičio aritmetika nei 
kiek negeresnė už jo politiką. 
Jis nežino nei to, kad nuo'ka
ro pradžios Koosevelto val
džia paskolino Helsinkio val
džiai ne 3, bet 10 milionų 
dolerių. Jo aritmetika atsisa
ko priskaityti prie tų skolų ir 
tuos amerikoniškus milionus, 
kuriais nuo 1919 metų atvejų 
atvėjais buvo supirkinėjami 
Amerikoje Suomijos valstybi
niai bondsai.

GAISRAS ITALIJOS 
KARO LAIVE

Genoa, Italija.—Dėl “ne
žinomos” priežasties užside
gė karinis Italijos laivas 
“Littorio.” Bet gaisras grei
tai likęs užgesintas, ir “nuo
stolių nebuvę.”

London. — Anglų karo 
laivas suėmė prekinį vokie
čių laivą “Phaedrą,” 619 to
nų. Nazių mina nuskandino 
karinį Anglijos laivuką 
“Valdora,” 251 tono.

Berlin, saus. 23.—Vokie
čių žvalgai sako nukovę 
“daugelį” francūzų ir kelis 
suėmę į nelaisvę.

Washington. — Kongreso 
taisyklių komisija vienbal
siai nusprendė patart kon
gresui, kad dar vienus me
tus palaikyti/ komisiją “ty
rinėt prieš-amerikinius vei
kimus.” Tos komisijos pir
mininkas yra fašistuojantis 
kongresmanas Dies. Su
prantama, jog kongresas 
paskirs Lėšų Dieso komisi
jai veikti dar metus.

Demokratas kongresma- 
nas Hook (nuo Michigano) 
laiškais-dokumentais paro
dė, jog “tyrinėtojas” Dies 
b e n d r a d a r b i a vo su Si- 
dabramarškiniais fašistais 
ir su kunigu Coughlinu, ir 
kelis kartus sakė kalbas mi
tinguose teroristų “Krikš
čionių” Fronto. Bet kongre
sinė taisyklių komisija tik 
paspyrė šalin tuos parody
mus prieš Djesą.

Bergen, Norvegija.—An
glijos laivas atvežė čia 
“daug estonų, lietuvių ir 
latvių,” vykstančių į Suomi
ją kariaut prieš Sovietus. 
Šie liuosnoriai tai buvę 
Anglijos ir Amerikos gy
ventojai.

Pagal žinias iš Danijos, 
Suomijos svetimšalių legio
ne karui prieš Sovietus esą 
jau apie 750 vyrų: lietu
viai, latviai, vengrai, estai, 
italai ir kt.

Anglai Trukdo Ame
rikos Laivus Labiau 

Negu Italijos
Amerika Vėl Protestuoja 

Prieš Anglijos Sauvalią

ę

teisinių kliū- 
pasportus to- 
ir tik dabar 

metų valdžia 
persekiojimo

Valdžios Darby Užsaky
mai Nepaiso Darbo 
įstato, Sako Lewis

250 Amerikos Karinių 
Lėktuvų Senajai Suo

mijos Valdžiai
London. — Amerikonų 

biznieriai šičia prižadėjo, 
kad iki sausio pabaigos bū
sią nusiųsta į Helsinkio 
Suomiją bent 250 karo lėk
tuvų iš Jungtinių 
Jeigu amerikonai 
tų apmokėjimo už 
tuvus, tai Anglija 
dinavija (Švedija,
ja, Danija) užtikrintų ap
mokėjimą, kaip rašo New 
Yorko Times koresponden
tas.

Valstijų, 
reikalau- 
tuos lėk- 
ir Skan- 
Norvegi-

CENZŪRA HOLANDIJOJ
Haga. — Holandijos val

džia įvedė cenzūrą, ypač 
pranešimams, kuriuos siun
čia svetimšalių korespon- 
tai iš Holandijos į užsie
nius.

Studentai Labiau Biją Šal
čio negu Studentės

Lawrence, Kansas. — Į 
universiteto ligoninę atvyko 
gydytis nušalusius pirštus 
ir ausis, 20 studentų ir vie
na studentė.7

EARL BROWDER . 
L t- 

jis duos apeliaciją į vyres
nį, teismą; ir(Browderis bu
vo paliktas po tokia pat 
$7,500 paranka iki apeliaci
jos priruošinjio trečiadienį.

Browderis j savo kalboje 
teisme parodė, kad jis buvo 
teisiamas dėl techniškų 
mažmožių ryšyje su jo už
sieniniais pasportais.

Browderiui buvo jo paties 
vardu išduotas užsienio pas- 
portas 19,34 metais su teise 
panaujinti tą pasportą, kaip 
kad buvo’ išspausdinta pa
čiame paspotte. Pasportų4 
valdininkėlis sauvališkai iš
braukė sakinį; apie panauji- 
nimą. Bet tuoįn jis negalėjo 
panaikinti panaujinimo tei
sės, ir Browderis
vardu panaujino užsieninį 
pasportą 1937 ir 
tais. Tai iš to ir 
daryta byla prieš Browderj, 
kad būk jis su “apgavin- 
gais” pasportais sugrįžęs iš 
užsienių 1937 m. balandyje 
ir 1938 m. Vasaryje, nors 
šie pasportai buvo jo paties 
vardu.

Kada 1934 m. jis ėmėsi 
užsieninį pasportą, tam tik
roje vietoje jis įrašė žodį 
“ne”, reiškiantį, kad “aš ne-

vėl savo

1938 me- 
buvo su-

pristatau dabar jokio savo 
senesnio pasporto išbrauki
mui.”

Bet tas “ne” šiame teis
me buvo taip nuaiškintas, 
kad, girdi, Browderis užsi- 
gynęs, jog jis jau tris kar
tus pirm 1934 metų buvo iš
siėmęs užsieninius1 paspor- 
tus svetimais vardais.

Browderis savo kalboje 
nurodė, jog vąldininkai, da
vusieji anuos pasportus, 
puikiai žinojo jo tikrą var
dą ir jo politinę partiją, bet 
nematė jokių 
čių duot jam 
kiais vardais, 
po keliolikos 
surengė šią
bylą prieš jį dėl visai men
kų, paviršutinių, techniškų 
priežasčių. .

Amerikos piliečiai turi 
teisę sugrįžti į savo šalį ir 
visai be pasporto, nurodė 
Browderis; ir priminė to
kius' kasdieninius pavyzd
žius: amerikonai žvejai kas
dien nuplaukia toliau kaip 
tris mylias nuo Amerikos 
pakraščių, tai už jos rube- 
žių, ir sugrįžta be jokių 
pasportų. Pasilinksminimo 
laivais amerikonai irgi be 
jokių pasportų nuplaukia 
toli nuo Amerikos krantų ir 
niekas dėl to nestato jiems 
jokių kliūčių.

Baigdamas, Browderis 
pareiškė: “Esu komunistas 
ir didžiuojuosi tuom,” ir at
sišaukė į prisiekdintus po- 
sėdininkus padaryt tokį 
sprendimą, kuris “sutiktu 
su geriausiais Amerikos lai
svės padavimais.”
Sako, tai Valdančiosios Kla
sės Pasimojimas ant Ame

rikiečių Laisvės
Vakare k aibė damas 

Madison Square Gardene, 
Browderis, be kitko, sakė, 
kad jo nuteisimas dėl pas
portų techniškų smulkmenų 
yra valdančiosios klasės pa
simojimas ant Amerikos gy
ventojų laisvės abelnai ir 
rengimas šios šalies į karą. 
Jis taipgi pareiškė, jog Roo
se vėl to Naujoji Dalyba jau 
įstojo į reakcijos kelią.

Columbus, Ohio.—Ame
rikos valdžia duoda pelnin
gus užsakymus kompani
joms, kurios nuolat laužo 
sąlygas, nustatytas darbi
ninkams per Darbo Santi- 
kių Įstatymą, — pareiškė 
CIO pirmininkas John L. 
Lewis, prezidentas Jungti
nės Mainierių Unijos.

Tarp korporacijų, kurios 
apeina darbo įstatymą, yra 
Bethlehem Plieno korpora
cija su jos laivų statyklo
mis; Elektrinių Laivų korp., 
kuri stato submarinus Jun
gtinėm Valstijom, ir orlai
vių korporacijos, kurios bū
davo j a lėktuvus Amerikos 
armijai ir laivynui.

Valdžios užsakymai “au
gina derlių naujų milionie- 
rių,” sako Lewis, bet vald
žia, girdi, neverčia tuos po
nus vykdyti įstatymą kas 
liečia sąlygas darbininkams.

Popiežius Veikia Kaip 
Anglijos-Francijos 

Karo Įrankis
Maskva. — Sovietinė 

spauda parodo, jog popie
žius veikia kaip Anglijos ir 
Francijos įrankis prieš Vo
kietiją ir prieš Sovietus.

Sovietų laikraščiai peikia 
prezidentą Rooseveltą, kad 
jis paskyrė savo atstovą po
piežiui.

Washington. —Amerikos 
valstybės ministeris Cordell 
Hull pasiuntė Anglijai pa- 
sargą-protestą, jog Anglija 
daug blogiau elgiasi su pre
kiniais Amerikos laivais, 
negu su Italijos laivais.

Kariniai Anglijos laivai 
Gibraltare sustabdo preki
nius Amerikos laivus, nuva
ro juos į anglų prieplauką 
ir ten išlaiko amerikinius 
laivus po 9 iki 18 dienų, be- 
krėsdami jų krovinius ir 
pašto siuntinius. Taip ang
lai laiko amerikinius laivus 
nelaisvėje vidutiniai po 12 
dienų ir pusę, kaip sako 
Amerikos ministeris Hull. O 
Italijos prekinius laivus an
glai ten sulaiko vidutiniai 
tik 4 dienas.

Amerikos valdžia reika
lauja, kad Anglija “tuojau 
pataisytų” tokią padėtį.
Antras Amerikos Protestas- 

Reikalavimas dėl Pašto 
Siuntinių

Amerikos valstybės mi
nisteris Cordell Hull pasi
šaukė Anglijos ambasado
rių lordą Lothianą Wash
ingtone ir per jį persergėjo 
Angliją, jog Jungtinės Val
stijos “iki galo” reikalaus, 
kad Anglija praleistų laiš
kus ir kitus Amerikos paš
to siuntinius, gabenamus 
amerikiniais laivais į bepų- 
siškas (n e k a r i a ujančias) 
Europos šalis.

NUSĖANDINO GRAIKŲ 
LAIVĄ

London. — Pranešama, 
kad vokiečių submarinas 
nuskandino prekinį Graiki
jos laivą “Ekat Drakoulis”, ; 
1,100 tonų, kuris bizniavo 
su Anglija.

Paderewskis—“Lenkijos
Seimo” Pirmininkas 1

5

KANADOS PASKOLA 
HELSINKIUI

Federalis Teismas Kvočia 
Browderio Brolį

Washington; — Specialis 
prisiekdintųjų fedėralis tei
smas kamantinėja Williamą 
E. Browderį, iždininką New 
Yorko valstijos Komunistų 
Partijos. William Browder 
yra brolis Earlo Browderio, 
Amerikos Koniunistų Parti
jos generalio ^ekretoriaus.

Šis teismas kvočia Willia- 
mą Browderį apie taip va
dinamą “Sovietų agentų 
veikimą” Jungtinėse Valsti- 
jose. '

Nazių Suhmarinų Skaičius 
Dar Padidėjęs

Copenhagen, Danija. — 
Politiniai “žinovai” Danijoj 
šneka, kad talkininkai iki 
šiol nuskandinę 30 nazių su- 
bmarinų; bet naziai dasista- 
tę tiek naujų ir dar, girdi, 
jie (būk) gavę 10 iki 14 
submarinų iš Sovietų, jog, 
anot tų “žinovų” pasakoji
mų, tai Vokietija dabar tu
rinti daugiau submarinų 
negu pradžioj karo.

Ottawa, Canada. — Šio 
krašto ministeris pirminin
kas Mackenzie King prane
ša, jog Kanados valdžia pa
skyrė $100,000 “nekarinės” 
paskolos senajai Suomijos 
valdžiai.

Columbus, Ohio. — Suva
žiavime Jungtinės Mainie- 
rių Unijos dalyvauja apie 
2,000 delegatų.

Paryžius. — Susirinko čia 
neva “Lenkijos seimas.” 
Lenku “valdovai” be šalies 
pakvietė garsų tautietį pia
nistą Igną Paderewskį būt 
“seimo” pirmininku. Jis su
tiko, bet tik dėl vardo.

Paderewskis vis sirgu
liuoja, ir suprantama, kad 
jis tik pasakys “seimui” 
trumpą prakalbėlę ir grįš 
atgal į Šveicariją ilsėtis. O 
veikiančiuoju “seimo” 
mininku Paderewskis 
kirsiąs ką kitą kaip 
pavaduotoją.

pir- 
pas- 
savo

fe'

1

I

i

SI

ORAS. — Netaip šalta ir 
gal snigs.

Paryžius.—Prancūzai sa
ko, kad atmušę nazių žval
gų atakas.

Holandiją užprotestavo, 
kad Anglijos ir Vokietijos 
kariniai lėktuvai skraido 
per Holandiją.

.7

Naziai Turį Daugiau Bom 
banešių už Talkininkus 

Paryžius. — Francūzų ir • | 
anglų karininkai pripažįsta, 
kad Vokietija turi daugiau 
bombinių orlaivių negu 
Francija ir Anglija sykiu.
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Koki yra ryšiai tarpe kunigo Coughli- 
no, Krikščionių Fronto ir katalikų dien
raščio Čikagoje?

Mes patariame lietuviams katalikams 
reikalauti, kad “Draugas” tatai paaiš
kintų.

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year------------$5.50
Brooklyn, N. Y., per year _______ $6.00
Foreign countries, per year $6.50
Canada and Brazil, per year — $5.50 
United States, six months ______ $3.00
Brooklyn, N. Y., six months ------ $3.25
Foreign countries!, six months .— $4.00 
Canada and Brazil, Six months — $3.00

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

Act of March 3, 1879.

“Laisvės” B-vės Dalininkams
Kaip žinia, “Laisvės” 'b-vės dalininkų 

suvažiavimas įvyks tik už keleto dienų, 
—sausio 28 d. Vieta: Lietuvių Piliečių 
Kliubo Salė, kampas Stagg St. ir Union 
Ąve., Brooklyne.

Raginame visus mūsų bendrovės šėri- 
ninkus dalyvauti suvažiavime ir atsivež
ti daug gražių ir gerų sumanymų savo 
dienraščiui gerinti ir stiprinti.

Turbūt niekad mūsų gyvenime mūsiš
kė spauda nevaidino tokios svarbios ro
lės, kokią jai tenka vaidinti šiandien. 
Dienraštis “Laisvė” — nepavaduojamas 
žinių ir apšvietosy šaltinis rytinių valsti
jų lietuviams.

Štai kodėl jis reikia vis gerinti ir stip
rinti! Štai kodėl juo privalo susirūpinti 
ne tik šėrininkai, bet ir skaitytojai ir 
visa pažangioji Amerikos lietuvių visuo
menė.

Ką gi tai Reiškia?
Helsinkio valdžia Suomijoj paskelbė, 

kad kokia tai didelė valstybė, (ji nesako 
Anglija, Francija ar kokia kita), nori 
nuo Suomijos nupirkti nors vieną Sovie
tų Sąjungos tanką. Mat, ta valstybė, nu
sipirkusi. tokį tanką, bandys sužinoti, 
kaip Sovietų tankai pastatyti.

Tuojaus p,o šio skelbimo Helsinkio val
džia pažadėjo dovanas tiems finų karei
viams, kurie suims Sovietų tanką. Šis 
įvykis sumuša į dulkes tas suomių ir ka
pitalistų reporterių pasakas, būk suomiai 
jau esą sudaužę, sugadinę arba suėmę 
per 400 Sovietų tankų. Juk jeigu Hel
sinkio valdžia turėtų suimtų Sovietų tan
kį, tai tuojaus" galėtų parduoti ir nerei
kėtų kareiviams dovanas skirti.

Matyt, kad iki šiol dar nei vieno So
vietų tanko suomiai nesuėmė.

Smūgis Churchillui
Anglijos karo laivyno galva ponas 

Churchill pasigyrė, būk Anglijai gerai 
sekasi ant jūrų. Dar nespėjo jo pagyraį 
nuskambėti per radio, kaip tuojaus pati 
Anglija buvo priversta prisipažinti, kad 
naujas jos karo laivas “Grenville” nus
kendo su 81 jūreiviu. Tą pačią dieną Vo
kietijos submarinai ir minos nuskandino 
dar keturis Anglijos prekybos laivus, 
kas bendrai sudarė, pagal pačios Angli
jos prisipažinimą, kad ji jau neteko šia
me kare 143 prekybos laivų su 536,750 
tonų įtalpa ir 21-no karinio laivo.

Kam taip didžiuotis?!

Kaip gerai išsilaikė Ameri
kos virš 3,000,000 biznių ir 
suvirs 170,000 fabrikų 1939 
metais ?

Ar pereitų metų krautuvės 
pardavė daugiau už 1935 m., 
kada paskutinis Biznio Cen
zas buvo imtas? Ar fabrikuo
se pagaminta daugiau tavorų, 
negu 1937 m., (tada paskuti
nis Išdirbysčių Cenzas buvo 
imtas ?

Abelnai, kaip (biznio būklė 
lyginosi su 1929 (m., kurie bu
vo pasekmingiausi metai biz
niui ir išdirbystęi Amerikos 
istorijoj ?

Jungtinių Valstijų Cenzo 
Biuras, po vadovyste Harry 
L. Hopkins, Komercijos Se^ 
kretoriaus, ir William L a n e 
Austin, Cenzo (Direktoriaus, 
dabar kuogreičiausia renka 
atsakymus į tuos klausimus, 
šių metų sausio 2 d. Biuras 
pradėjo “1939 (Censuses of 
Business and of [Manufactur
ers;” tam tikslui išlavinti vy
rai ir moterys aplankys kiek
viena krautuvę ir fdbriką vi
soje šalyje.

Biznio ir Išdirbysčių Cen
zai yra dalis didžiausio cen
zo ėmimo darbo visoj pasau
lio istorijoj. Vadinamas še
šioliktas Dešimtmėtinis Cen
zas, nes didesnė dalis jo vei
kimų bus šešioliktas Gyvento
jų Suskaitymas Amerikoj. 
Prasidės balandžio 1 d. fir
mas įvyko 1790 m., pagal 
Amerikos Konstitucijos reika

Lietuviams Katalikams
17-ka Krikščioniškojo Fronto narių sė

di federalinės vyriausybės kalėjimuose 
kaipo teroristai—kaipo žmonės, kurie 
ginklu rankoje norėjo išnaikinti žydus, 
nuversti valdžią ir atlikti kitokius tero
ristinius žygius.

Ką prieš tuos teroristus sakė lietuvių 
"kunigų leidžiama ir redaguojama spau
da?

Nieko!
Paimkim kitą dalyką; katalikų kuni

gas Coughlinas—tasai plūdikas ir aiškus 
demokratijos priešas—pereitą sekmadie
nį Detroite pareiškė jis remsiąs Krikš
čionių Frontą su jo visais teroristais.

Ką prieš kunigą Coughliną kada nors 
pasakė lietuvių kunigų leidžiama ir re
daguojama spauda?

Nieko!
Daugiau negu nieko: toji spauda ku

nigą Coughliną atvejų atvejais teisino, jį 
užgyrė!

Mes nesakome, kad kiekvienas katali
kų kunigas yra fašistas arba jiems pri
tariąs. Mes nesakome nei to, kad kiek
vienas katalikų vadas yra tokiu. Atsiran
da ir doresnių ir teisingesnių žmonių, 
kurie pasisako prieš (tik ne pas 
lietuvius) kun. Coughliną. Štai katalikų 
žurnalas “Commonweal” kaip tik tą ir 
padarė. Jis pasmerkė tuos 17-ką tero
ristų, pasmerkė Krikščionių Fronto lyde
rius ir paskui prideda:

“Kun. Coughlinas, Brooklyno katalikų 
laikraštukas “Tablet’, ‘Social Justice’ 
(kun. Coughlino organas) ir daugelis jų 
pritarėjų neša tiesioginę atsakomybę dėl 
tų 17-kos vaikinų likimo. Per mėnesius 
‘Tableto’ korespondencijų kolumnos bu
vo atviros tiems, kurie užgiriu tąją gru
pę (Krikščionių Frontą) ir jų vadą Joną 
F. Cassidy...”

Vadinasi, teisingesnis angliškas katali
kų laikraštukas pasmerkia teroristus ir 
tuos, kurie juos palaiko.

Bet lietuviška katalikiška spauda ne
taria nei žodelio. Atžagariai. Štai Čika
gos -“Draugas” (pereito penktadienio lai
doj) kaip surinka:

“Ar ne per didelę laisvę turi ir Ame
rikos komunistai savo aiškiam prieš-? 
valstybiškam veikimui?”

Kokiam veikimui? Kas šiąndien veikia 
prieš valstybę? Ar ne Krikščionių Fron
to teroristai? Kas juos užtaria? Ar ne 
katalikų kunigas Coughlinas?

Bet katalikų “Draugas” jų nepasmer
kia. Jis juos užtarauja. Tolydžio jis 
smerkia ir reikalauja pulti komunistus, 
kuriuos puola Krikščionių Fronto tero-

20 Metą “Vilnies” Dienraščiui
Balandžio 8 d. sukaks lygiai 20 metų, 

kai “Vilnis” eina dienraščiu. Apie patį 
Čikagos lietuvių liaudies dienraštį, jo ro
lę mūsų gyvenime teks pakalbėti • kitą 
sykį. Šia proga tenka paminėti tik tai, 
kad savo dienraščio sukaktuvėms atžy
mėti vilniečiai rūpestingai ruošiasi.

“Vilnies” b-vės direktoriai išrinko spe- 
cialinį Jubiliejaus Komitetą, kuris rūpin
sis sukaktuves gražiai ir tvarkiai pami
nėti.

Balandžio 14 d. Ashland Auditorijoj, 
Čikagoj, vilniečiai ruošia šaunų koncer
tą. Be to, ta pačia proga, kaip rašo “Vil
nis”, “dienraščio administracija pakvietė 
organizacijas atsiliepti to didžiojo įvykio 
proga.”

Jau visa eilė organizaęijų ir pavienių 
asmenų pasiuntė vilniečiams savo sveiki
nimus su dovanomis. Tokis Lietuvių 
Keistučio Pašalpos Kliubas Čikagoj pa
sveikino dienraštį su $25, Lietuvių Lite
ratūros Draugijos kuopa 104-ta—su $25, 
Feliksas Gelbuta, žymus biznierius—su 
$25, ir tt.

Be abejo, ir rytinių valstijų draugijos 
ir organizacijų kuopos, o taipgi pavieniai 
asmenys pasveikins Čikagos lietuvių 
liaudies dienraštį “Vilnį” su jo 20 metų 
gyvavimo sukaktuvėmis.

Per anksti Apsidžiaugė
Švedijos imperialistai atvirai kariauna 

prieš Sovietų Sąjungą,-nes juos karan 
stumia Anglijos, Franci jos ir eilės kitų 
šalių imperialistai. Jie dešimtimis milio- 
nų dolerių siunčia pagelbą Finliandijai, 
jie paleidžia iš savo armijos kareivius, 
oficierius, generolus ir juos, kaipo “liuos- 
norius”, varo* į Finliandiją. Jie savo šalį 
pavertė baze, per kurią iš viso kapitalis
tinio pasaulio plaukia Finliandijai karo 
pagelba. Kaip ilgai Sovietų Sąjunga tą 
galės pakęsti?

Šiomis dienomis švedai imperialistai 
pasigyrė, kad būk jų lakūnai jau numušė 
šešis Sovietų lėktuvus. Bet tai buvo per- 
ankstyvas džiaugsmas. Vėliau paaiškėjo, 
kad Sovietų lakūnai numušė 15 .švedų— 
finų lėktuvų, o kiti švedai tartum galvos 
netekę skubėjo pabėgti.

Bėgant vienas lėktuvas patsai susikū
lė ir jame galą gavo švedų lakūnas Ząc- 
kau. Kiti du švedų lėktuvai vienas į kitą 
susikūlė ir ten žuvo lakūnai P. E. Ster
ner ir A.'W. Jung. Sterner sūnus švedų 
briežiukų fabriko direktoriaus, o Jung 
giminaitis generolo Jung.

. Kaip matome, tai švedai baltagvar
diečiai peranksti pasigyrė pergalėmis. 
Jų “pergalė” užsibaigė pačių nelaime ir 

•'kapais.''* . ™

lavimą, ir po vieną įvyko kas 
dešimts metų nuo to laiko. 
Kiti cenzai 1940 m. bus Cen
zas žemdirbystės,; Kasyklų ir 
Akmenyčių, Irigacijos ir Sau
sinimo (žemių), ir pirmu kar
tu istorijoj Namų Cenzas. 
Daugumas šių prasidės balan
džių 1 d., sykiu sū Gyventojų 
Suskaitymu.

Biznio Cenzas užrašys kiek
vienos rūšies svarlpų biznį A- 
merikoj,/ ar tai mažas ar di
delis. šitas Cenzas suskaitys 
didelių biznių — kaip depart- 
mentų krautuvių, teatrų kom
panijų, smulkmeniškų parda
vinėjimų (retail), daugmeniš- 
kų pardavinėjimų (whole
sale) krautuvių pardavinėji
mus, pagal tavorų; kaip ir 
svarbiausius veikimus mažes
nių biznelių, kuriuos įnima 
specialio surašo klausimai, ku
ris surašąs vartojamas . tik 
krautuvėms, kurios mažiau 
$20,000 vertės biznio darė 
1939 m.

6,500 Biuro darbininkų, ku
rie Amerikos bizniui neša 
blankas išpildyti, pristatys ši
tą specialę trumpą blanką 
kiekvienai grosernėi, mėsiny- 
čiai, daržovių ir vaisių krau
tuvei, restoranui ir (užkandžių 
vietelei, “delicatessen,” kep
tuvei, svaiginančių gėrimų 
krautuvei, ir kitų rūšių ma
žoms smulkmeniškų pardavi
nėjimų krautuvėms l šalyje.

Kitas klausimų surašąs yra 
vartojamas surinkimui infor
macijų apie patarnavimo biz
nius, kaip judžių teatrus, 
barzdaskučių ir apdailinimo 1 

Tai čia tie Krikščionių Fjrohtp nariai, suimti kaipo teroristai New Yorke, kurie 
kėsinosi nugriauti ginklu Ainerikęs vųldžią ii* išnaikinti žyjus. Katalikų kunigas
Coughlinas «pąreiške^kąd jis remiąs Krikščionių Frontų! Ką dabar pasakys p. Dies?

vietas, čeverykų pataisymo 
šapas, laikrodžių pataisymo 
šapas, garadžius, biliardų ša
pas ir panašias, šitas klausimų 
surašąs vartojamas surinki
mui faktų apie, mažus fabri* 
kus, kurie uždirbo mažiau 
$5,000 1939 m., nes Išdirbys
čių Cenzas nepadengia tokių 
mažų fabrikų.

Savininkai visų viršminėtų 
biznių ir dar daug kitų turės 
atsakyti į sekančius klausi
mus: savininko vardą (jei pa
vienis savininkas, partnerių 
vardus, jei partneriai veda 
biznį, ir korporacijos vardą, 
jei biznis yra korporacija, ir 
tt.), biznio rūšį, pardavinėji
mus, darbininkų skaitlių, jų 
algas, kiek krovinio ant rankų 
turi, kokių tavorų daugiausia 
parduota J939 m., ir tt.

Išdirbysčių Cenzas, kuris 
buvo vestas per du metu nuo 
1919 m., vartojo vieną svarbų 
klausimų surašą įvairiems fa
brikams ir 147 specialius su
rašąs didesnėms ir svarbes
nėms išdirbystėms, kurių yra 
400. 1937 m.. Išdirbysčių Cen
zas suskaitė suvirs - 166,000 
įvairių fabrikų, kurie, tuo 
metu, pagamino suvirš $60,- 
000,000,000 vertėsitavorų, ir 
prie darbo samdė 8,600,000 
žmonių. Tie Cenzo darbinin
kai, kurie atneša klausimų su
rašą dėl Biznio Cenzo- visoms 
krautuvėms, pataisų šapoms,

Bėgamais Klausimais
Ar gi Finliandiją Maža?
Kapitalistinė spauda iste

rijoj, propagandoj už Fin
liandiją ir prieš Sovietų Są
jungą nuolatos šaukia: 
“Finliandiją mažiausia ša
lis!”, “Sovietai užpuolė ma
žytę Finliandiją!”

Ir jie žino ką daro, nes 
jeigu ir didžiausį melą daug 
kartų tvirtinti, tai galų ga
le jis atrodo, kaip ir tiesa.

Pasakos, kad Finliandiją 
(Suomija) yra “mažiausia 
šalis” Europoj, yra tokis 
pat melas, kaip ir daug ki
tų pasakų. Finliandiją savo 
plotu Europoj dabar, iš 24 
atskirų v a 1 s t y b ių, užima 
šeštą vietą, tai yra už Fin
liandiją Europoj savo plo
tu yra didesnės tik Sovietų 
Sąjunga, Vokietija, Švedija, 
Francija ir Ispanija, o kitos 
18 valstybių mažesnes. Fin
liandiją yra plotu didesnė 
už tokias valstybes, kaip 
Italija, Anglija, Rumunija, 
Jugoslavija ir Norvegija, 
jeigu neskaityti tų šalių ko
lonijų. Tai kur gi ta “ma
žoji Finliandiją”?

Finliandiją užima 134,547 
ketvirtainiškas amerikoniš
kas mylias. Italija užima 
119,768 ketv. mylias, o An
glija (be kolonijų) tik 89,- 
041 ketvirtainišką mylią. 

ir tt., taipgi pristato klausimų 
surašus fabrikams dėl Išdir
bysčių Cenzų.

Kokių pasekmių Cenzo Biu
ras tikis gauti iš jo Ijįznio ir 
Išdirbysčių Cenzų ? 1935 m. 
skaitlinės dėl produktavimo 
ir pardavinėjimo tavorų Ame
rikoj buvo žemos sulyginus su 
1929 m. Mes žinome, kad 
skaitlinės dabar aukštesnės, 
bet ant kiek ? šitie cenzai 
mums pasakys. Ir atsakymas 
interesuos kiekviena biznierių 
ir kiekvieną asmenį šioje ša
lyje.

Šitie cenzai parodys, kiek 
darbų yra biznyje ir išdirbys- 
tėje. Ar 1939 m. padarė dau
giau darbų? Jeigu padarė, 
kokiame biznyje ar išdirbys- 
tėje ?

Šitie cenzai eaipgi surinks 
daug svarbios medžiagos apie 
skaitlius įvairių rūšių veiklu
mų įvairiose šalies dalyse, 
žmogus, norintis įsteigti savo 
biznelį, galės žinoti, ar yra 
užtektinai tų biznių mieste.

Šitie cenzai stengsis apskait- 
liuoti tautos visus veikimus ir 
turtą. Cenzas negali užgau
ti ką nors, nes surinktos at
skiros informacijos bus laiko
mos konfidencijaliai. T a s 
Kongreso įstatymas, kuris au
torizavo Cenzą, taipgi garan
tuoja, kad nei mažiausia da
lelė nebus išduota. Medžiaga 
bus vartojama tik pagamini
mui statistinių lentelių, ir ne
galės būti vartojama taksavi- 
mo, sureguliavimo ir ištyrinė
jimo tikslams.

Prekybos Department© 
Cenzo Biuras.

Jeigu mes į daiktą sudėsi- 
me Lietuvos, Latvijos, Esto- 
nijos, Šveicarijos, Holandi- 
jos, Belgijos ir Danijos te
ritorijos plotus, tai Finlian
diją yra viena didesne už 
visas šias septynias šalis. 
Tai kur gi ta “mažoji” Fin
liandiją?

Kas liečia gyventojus, tai 
Finliandiją turi apie 4,000,- 
000. Ir čia ji yra skaitlin- 
gesnė gyventojais už Lietu
vą, Latviją, E’stoniją, Dani
ją, Norvegiją, bile kurią iš 
jų paėmus skyrium, o kaip 
kurias ir į daiktą sudėjus.

Tat nors gyventojais ir 
neskaitlinga Finliandiją, bet 
turint mintyj tenykščius 
gamtos kliūtis — kalnus, 
miškus, ežerus, balas, stoką 
kelių, tvirtumas ir tą, kad 
Finliandiją remia viso kapi
talistinio pasaulio imperia
lizmas, siunčia liuosnorius, 
ginklus, amuniciją, lėktu
vus, lakūnus, tai kiekvienas 
supras, kad nėra lengva ją 
užimti. Gi Sovietų Sąjunga 
ąpsupta kapitalizmo, ji ne
gali daug jėgų ten mesti, 
nes reikia ir kitur būti sar- 
gyboj.

Balsas, Kurio Neišgirs
Mirė Idaho valstijos se

natorius Borah, kuris savo
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Klausimai ir Atsakymai
Klausimas:

Gerbiama Redakcija: Mie
ste Teriokr yra susidarius 
Suomijos Liaudies Valdžia, 
kuriai dabar Sovietų Są
junga padeda sumušti Man- 
nerheimo valdžią. Bet kokia 
yra tos naujos valdžios pro
grama? Ar ji savo progara- 
mą buvo viešai paskelbus? 
Iš anksto tariu ačiū.

Skaitytojas.
Atsakymas:

Taip, Suomijos Liaudies 
Valdžia tuojau po susidary
mo paskelbė visam pasau
liui savo programą. Ta pro
grama buvo atspausdinta 
ir mūsų spaudoje.
• Liaudies valdžios progra
ma susideda iš devynių 
punktų. Trumpoje sutrau
koje jie skamba sekamai:

1. Sudarymas Suomijos 
Liaudies Armijos.

2. Įvedimas valstybės kon
trolės ant stambiųjų bankų 
ir didžiųjų pramonių ir biz
nių.

3. Panaikinimas nedarbo.
4. Sutrumpinimas darbo 

dienos iki aštuonių valandų, 
su dviem savaitėm mokamų 
vakacijų visiems darbinin
kams ir tt.

5. Konfiskavimas dvari
ninkų žemių ir išdalinimas 
jų bežemiams ir mažaže
miams valstiečiams.

6. Panaikinimas valstie
čiams užvilktų mokesčių.

7. Valstybės parama bie- 
dniesiems valstiečiapis.

8. S u d e m o kratizavimas 
valstybės aparato ir teismų.

9. Padidinimas valstybės 
paramos agrikultūros rei
kalams ; perorganizavimas 
mokyklų, idant turėtų pro
gą jas lankyti biednuome- 
nės vaikai ir tt.

gyvenime daug rimtų darbų 
nudirbo. Ant jo deskos, 
Washingtone, . kaip rašo 
Lloyd A. Lehrbas, guli ne
baigta rašyti jo kalba, ku
rią jis ruošėsi pasakyti Se
nato posėdyj. Jis griežtai 
būva pasirengęs užpulti An
glijos imperialistus už tai, 
kad jie sulaiko Jungtinių 
Valstijų paštą. Tarpe kitko, 
ten parašyta:

“Aš neapkenčiu tą Angli
jos idėją— sulaikymą Jung
tinių Valstijų pašto... Ir 
aš kalbėsiu Senate, kad mes 
turime priversti Angliją 
gerbti Jungtinių Valstijų 
teises. Aš reikalausiu, kad 
J u n g t i n ė s Valstijos už
draustų Anglijos laivams 
įvažiuoti į mūsų prieplau
kas, kol Anglija atsisakys 
nuo savo pozicijos, kol ji 
liuesai nepraleis Jungtinių 
Valstijų paštą.”

Bet senatorius Borah mi
rė. Šis balsas .nebus Senate 
išgirstas. O Roosevelto val
džia tik dėl svieto akių pro
testus kelią prieš Anglijos 
sauvaliavimą. Anglija gali 
jų nepaisyti, nes žino, kad 
Washington© administraci
ja pilnai yra jos pusėj. Juk 
ta administracija Ameriką 
pavertė į Anglijos ir Fran
ci jos ginklų ir amunicijos 
gaminimo fabriką.

Pasveikino iš “Marių 
Dugno”

Finliandijos - Sovietų ka
ro pradžioj kapitalistinė 
spauda prasimanė, kad, būk 
finai nuskandino Sovietų 
kruizerį “Kirov.” Lietuvių 
menševikų gazieta “Kelei
vis” net “Kirovo” paveikslą 
įdėjo, kaip nuskandinto. Tai 
buvo pradžioj gruodžio, 
1939 metais, ir šumyta per 
mėnesį. laiko.

(Tąsa ant 5-to pugtapio)



Motery darbai kas metai puošdavo 
“Laisvės” bazarus ir suteikdavo dienraš
čiui daug paramos, Draugės prašomos ir 
šiemet pasidarbuoti—paaukaut pačios ir 
parinkt aukų. Bus vasario 9 iki 12-tos.

J? Sveikino Sukaktyje 50 
Mėty—ne Amžiaus, Bet 

Darby Visuomenei
Senutei darbininku Močiu

tei Bloor šiais metais sueina 
50 metų veiklaus dalyvumo 
darbininkų judėjime. Ta pro
ga ją sveikina šimtai asmeniš
kų draugų, su kuriais ji susi
gyveno bendruose darbuose. 
Ją sveikina tūkstančiai įvai
riausių darbo žmonių organi
zacijų.

Močiutė Bloor

Tačiaus jinai gerai žinoma 
ir už šios didžiosios šalies sie
nų. Mat, šios mažytės moteriš
kės dideli darbai žinomi visa
me pasaulyje, tad net iš toli
mų pasaulio kampų ateina 
sveikinimai, šiomis dienomis ji 
gavo sveikinimą nuo garsaus 
pasaulinio darbininkų vado 
Jurgio Dimitrovo. Sveikina su 
jubiliejumi ir linki dar ilgų 
metų sėkmingo darbo.

Tai ypatinga senutė. Nežiū
rint jos senyvo amžiaus —bai
gia kopt į aštuntąją dešimtį 
metų—, pasidairyk darbinin
kų spaudoj ir pamatysi, kad 
jinai vieną dieną Philadelphi- 
joj, už dienos jau matysi Bos
tone, dar kitą Detroite ar 
Chicagoj ji bus sakius prakal
bas. O darbininkų ištekliai, 
kaip žinia, neapmoka kelionių 
orlaiviais, prisieina po kelioli
ka valandų išsėdėti busuose 
ar traukiniuose. Bet ji nesi
skundžia senatve ar nuovar
giu; jeigu reikia— važiuoja.

Dar tik apie prieš desėtką- darbininkų draugijiniame vei-
ar kiek metų, kada darbinin
kų judėjimas, ypatingai jos 
partija (Kom. Partija), kuriai 
ji priklauso nuo pradžios, bu
vo jauna, neskaitlinga ir ne
turtinga, ji apkeliavo-apmar- 
šrūtavo skersai-išilgai šalį pa
siprašydama važiuojančių pa
vežėt, vietomis paeidama po 
keletą mylių pėsčia, kitur bis
kį pavažiuodama busu.

Paklausus apie bile kokį žy
mesnį nuotikį darbininkų ar 
abelnam liaudies judėjime, ji
nai papasakos su smulkmeno
mis; stebėtiną turi atmintį. 
Tiesa, jinai pati asmeniškai 
juose dalyvavo, į juos buvo į- 
dėjusi visą savo sielą, pergy
venusi darbo žmonių skaus
mus ir džiaugsmus, gal tas ir 
pagilina atmintį. Pergyventi 
dalykai ilgiau atsimenami, ne
gu išsiskaitytieji iš knygų.

Sykiu su amerikietėmis, mes 
taip pat džiaugiamės žymio- 
sios darbininkų močiutės su
kaktimi ir linkime dar ilgiau
sių metų ir sveikatos darbuo
tis darbininkų judėjimo vado
vybėj.

Alisa.

DEWEY SMERKIA SO
VIETŲ PRIPAŽINIMĄ

New York. — Apskrities 
prokuroras Thomas E. 
Dewey, vienas iš republiko- 
nų kandidatų į prezidentus, 
viešai smerkė prezidento 
Roosevelto valdžią, kad ji
nai pripažino “bedievišką” 
Sovietų valstybę.

Motery Darbai ir Vėl 
Puoš Mūs Pažarą

štai, kaip dedasi, kada 
mes pavėluojam su informaci
jomis, o kas nors jų laukia. 
Pereitą savaitę mane pasiekė 
įdomus laiškutis, km;, tarp 
kitko, sako :

“Tai kaip, jau rengiatės 
prie bazaro? Ar turėsite at
skirą moterų stalą? Ar pame
ni, kaip aš ketinau ką nors 
padaryti? Jau bus geri du me
tai, jei ne daugiau. Tuom syk 
nespėjau, tai tąs mano dirbi
nys atsidūrė net Lietuvoj. Bet 
dabar padariau labai gerą 
daiktą, tai atsiųsiu prieš ba- 
zarą, jei turėsite moterų sta
lą. . .

O. Janušauskienė,
Scranton, Pa.”

Ot, kad nori — jei turėsite 
moterų stalą. Ir kaipgi netu
rėsi, kad tokių gerų pažadų 
jam yra. Moterų darbų stalas 
bazare tikrai bus. Mat, kaip 
patys bazarai, taip ir moterų 
dirbinių stalai taip įsigyveno, 
ka’d ir kalbėti pamirštame. 
Mes dėkingos draugei už pa
žadėtą puikią dovaną, ir už 
priminimą, kad laikas pradėt 
kalbėt ne tik kad ruošiama 
bazaras, bet ir ką jame turė
sime.

Prašome ir kitas drauges 
atsiminti apie bazarą ir kuo
mi galint jį paremti. Moterų 
darbai kas metai puošia ne 
tik vieną, bet keletą stalų, ir 
jie duoda gražios finansinės 
paramos dienraščiui “Laisvei.”

S. Sasna.

Cleveland, Ohio
NETEKOME BRANGAUS 

DRAUGO

CIevelando progresyvis ju
dėjimas neteko brangaus 
draugo-darbuotojo, ypa toje 
draugo Jono Fromholz. Jis 
pasimirė pirmadienio ryte, 
sausio 15 d., sulaukęs apie 
53 metų, iš kurių didesnę pu
sę pašventė besidarbuodamas 

kime. Atvykęs į Clevelandą, 
1917 metais, susipažinau su 
d. Fromholz CIevelando soci
alistų raštinėj, kur jis dirbo 
kartu su d. C. E. Ruthenber- 
gu, ir skylant Socialistų Parti
jai, tvirtai laikėsi d. Ruthen- 
bergo pozicijos. O nuo įsikū
rimo Komunistų Partijos ve
lionis Fromholz nuolatos joje 
palaikė atsakomingas vietas 
ir jas pildė su nuoširdumu. 
Pastaruoju laiku velionis buvo 
Cuyahoga pavieto Komunistų 
Partijos narių kontrolės ko
misijos pirmininku.

Sausio 14 d. velionis From
holz nuvažiavo pas savo ge
rą draugą G. Schleinkoefer, į 
Medina, Ohio, ant farmos. Jis 
tenais su dd.. Schleinkoeferių 
šeima juokavo per dieną ir 
gelbėjo ką padirbėti. Bet pa
vakarėje pradėjo nesveikuoti 
ir ant rytojaus apie 5 valandą 
pasimirė. Mat, jis turėjęs tū
lus vidurių nesveikumus ir 
aukštą kraujo spaudimą, kas 
ir bus atėmę jo gyvybę.

Velionis buvo pavienis ir to
dėl jo brolis, atvykęs iš Buf
falo, N. Y., prirengė visą lai
dotuvių eigą, taip, kad CIeve
lando draugams neliko progos 
prisirengti prie iškilmingų lai
dotuvių. Bet vis tiek buvo su
nešta daugybė gyvų gėlių vai
nikų nuo įvairių draugijų ir 
pavienių, ir susirinko daug 
draugų lavono palydėti. Drg. 
A. R. Onda pasakė gražią 
prakalbėlę ir taip pat kiti 3 
velionio artimi draugai. Ve
lionio kūnas tapo palaidotas 
Highland Park kapinėse, Cle
veland, Ohio. ‘ J. N. S.

United Office & Professional Workers (CIO) unijos narės pikietuoja vieną 
Įstaigą New Yorke, 'reikalaudamos pakelti $3 per savaitę tiem darbininkams, ku

rių algos yra nedidesnės $14.

Mainierių Šeimynos 
Buitis Seniau

Iš Mainierių Istorijos

Užvakar, sausio 22-rą, su
ėjo 50 metų nuo Įsikūrimo 
mainierių unijos — United 
Mine Workers of America—, 
kuri šiandieną yra stipriausia 
mainierių unija ir vienu stip
riausių narių visame CIO ju
dėjime.

Jaudinančių ir be galo įdo^- 
mių yra buvę laikotarpių tos 
unijos ir to amato darbininkų 
kovų istorijoj. - Mūsų dienose 
kartais sunku įsivaizdint, kaip 
žmonės galėjo visą tai pergy
venti, bet jie pergyveno ir 
žygiavo pirmyn, štai žiupsnis 
iš mainierių gyvenimo, kaip 
tai paduoda garsi darbinin
kų močiutė Ella Reeve Bloor 
savo atsiminimuose, parašy
tuose pažymėt unijos 50-tai 
sukakčiai.

Kaip Gyveno Ohio Anglies 
Kasėjų Šeimos

Močiutės Bloor užrašuose 
iš 1915 metų streiko laikotar
pio Ohio kasyklose štai kaip 
apibudinama mainierių gyve
nimas :

“Vietomis, kaip Wheeling 
Creek, nelabai toli nuo Bell
aire, faktinai, pagal visą pau
pį, stubelės priklausė kompa
nijoms. Buvo daug kompaniš-

Ar Pasiilsite?
Sveikatos žinovai sako, kad 

sveikatai ir grožei palaikyt la
bai svarbu yra visuotinas po
ilsis zfiors kelioms minutėms, 
kada’ jaučiamės pavargę taip, 
jog mūsų muskulai ir nervų 
sistema prašyte prašosi paleis
ti nuo darbo. Jei jūs galite, 
atidėti susikaupusius ir rūpi
mus darbus valandžiukei ir vi
siškai juos užmiršt, leist savo 
visai sistemai atsilsėt, žinovai 
sako, jūs turite geriausią svei
katai ir grožei palaikyt for- 
mulą.

Jie nurodo, kad kiekvienas 
biskutis darbo, kurį dirbame 
perdaug pavargus, labai bran
giai atsieina, kaip kad atsi
eitų daiktas, už kurį reiktų du 
ar tris kart mokėt. Dešimtis 
minučių pertraukos-pasilsio po 
įtempto darbo, sako eksper
tai, priduotų naujo gyvumo ir 
darbas būtų atliktas taip pat 
gerai, jei ne geriau.

Ar mes tokio pasilsio turi
me ? Jei ne, tai pagalvokime 
dėlko, ir ar negalėtume suras
ti būdą išgauti. ...........  

kų krautuvių. Darbui reikme
nys, kaip anglies sprogdini
mui parakas, grąžtai ir visokį 
Įrankiai turėdavo būt apmo
kami iš pačių darbininkų al
gų. Kompaniškos stubos neti
ko nei gyvuliams apgyvendint. 
Daugelis jų buvo pastatyta 
ant stulpų, o apačioj gyveno 
vištos, šunės, katės. . .

Kada žmonės sukėlė protes
tus spaudoj, tai bosai stubas 
kiek aptaisydinę, bet pakėlę 
rendas. Pamatiniai, stubos pa
silikusios taip pat — išeina
mos vietos lauke. Vanduo gau
namas paprastame šulnyje 
kur nors viduryje sodybos. Ji 
matydavus, kaip moterys bėg
davo prie pompos nešinos ka
tilu, kad ant vietos numazgot 
bulves. Kitos nešdavosi kibi
rais namo. Vanduo turėdavęs 
nepakenčiamiausį skonį, grę- 
sęs sveikatai.

Ji įdomiai pasakoja, kaip 
laike streiko, 1915 m., streiko 
komitetas Bridgeport, Ohio, 
buvo susidaręs iš mainierio so
cialisto, maihierio demokrato 
ir vieno katalikų kunigo iš 
apylinkės. Kunigas, kaip ir 
močiutė Blopr, keliaudavęs 
nuo miestelio lig miestelio 
rinkti aukas streikieriams, o 
jo sesuo atlikdavus visą strei
ko raštinės darbą.

Nebūdavę Į Ką Suvyniot 
Naujagimį

Skurdas tarp mainierių bu
vęs toks didelis, kad daugeliui 
naujagimių netik kad neturė
davo drabužiukų, bet net sku
duro nesirasdavo mažyčiui 
suvyniot. Kada vieną savaitę 
gimę vienoj apylinkėj 15-ka 
kūdikių, jų apdengimo proble
ma buvus beveik taip jau di
delė, kaip patsai streikas.

“Bulvės ir Vėl Bulvės”

Vieną dieną laikraščio “Co
lumbus Press” reporteris nu
ėjęs su močiute Bloor į vieną 
mainierių laužynę. aplankyt 
mainierių šeimyną, gyvenusią 
netoli Wheeling Creek. Tai 
buvo gruodžio mėnesį, oras 
šaltas, bet mainierių buto sie
nose buvę tok^ų plyšių, pro 
kuriuos galėjai ranką iškišt. 
Juos pasitikęs būrys vaikučhj 
—visi basi. Užklausus tėvo, 
kaip jis išsiverčia, kaip pra
minta su septyniais vaikais,, 
tėvas atsakęs? “Mes valgome 
bulves, bulves ir vėl bulves ir 
kai kada biskį kopūstų. Tai 
viskas, ko mes išgalime val
gyt;” žiūrėdamas į basus lie- 

sus vaikučius, reporteris apsi
ašarojęs ir paliepęs mažiau
siai mergytei uždėt koją ant 
popieros. Apvedęs paišeliu nu
šalusios kojytės mierą, paža
dėjęs, kad ji kalėdomis gaus 
dovanų. Spauda tada gražiai 
aprašius skurdžią mainierių 
padėtį.

Prieš kalėdas kunigas išvy
kęs į Wheeling. Ten jis apė
jęs krautuves ir Šiaip žmones 
ir streikierių vaikams parga
benęs dovanų. Streikierių dva
sia buvo pakilus ir jie išsilai
kė, kol laimėjo.

Tai vienas iš desėtkų au
dringų laikotarpių tos unijos 
gyvenime. Iš vienų ji išėjo 
laimėtoja, kituose skaudžiai 
nukentėjo, tačiau vis augo, 
stiprėjo ir šiandieną apvaikš- 
čioja pusamžį kaipo stipri, 
rimta organizuotų darbininkų 
jėga, su kuria anglies baro
nams prisieina skaitytis. Jos 
jėga jaučiama ekonominiame, 
taip pat ir šalies politiniame 
gyvenime. Ji dabar turi ir eilę 
stiprių moterų pagelbinių 
(auxiliaries), kurios pagelbsti 
unijai visose svarbiose kam
panijose.

Nors mainierių padėtis daug 
pagerėjus nuo anų laikų, ta-j

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Naujos Mados
šių metų mados, sakoma, 

taip laisvos, kad kiekvienai 
moteriškei bus lengva pasi
rinkti; jų labai daug esama 
kaip drabužiams, taip plaukų 
šukuosenai ar skrybėlaitėms.

Viena skirtumą būsianti 
maždaug ta, kad ne skrybėlė 
bus užtupdoma ant plaukų, 
bet plaukai pritaikomi aplink 
skrybėlę, kad jie matytųsi. 
Tai yra, jei skrybėlė panašaus 
styliaus, kaip “halo” (karūnos 
formoj virš kaktos), tai ant 
kaktos bus visaip susukalioti 
ar išvingiuoti garbiniai ar vil
nys, o jei kepurė užtraukiama 
ant kaktos,-kaip nuo saulės 
priedanga akims, tada jau iš 
užpakalio plaukai turi būt 
gražiausia parėdyti.

Kitais žodžiais, šių metų 
skrybėlės ne plaukams pa
slėpt, bet tik priedas prie pa
gražinimo. Pačioj šukuosenoj 
radikalių permainų nenusako
ma. < N. M.

Liūdi Jaunos Motery 
Darbo Vedėjos

Komunisčių moterų nacio- 
nalė ir v a 1 s t i j i n ė ko
misijos paskelbė spaudoj vie
šą liūdesio pareiškimą dėl 
mirties jaunos darbuotojos 
Evelynos Lake, kuri šiomis 
dienomis mirė vos sulaukus 
26 metų amžiaus.

Evelyn a Lako, kaip rašo 
pareiškime, buvus išauklėta 
komunistų šeimynoj i)’ nuo 
pat baigimo mokyklos darba
vosi partijos eilėse, buvo jau
na amžiumi, bet jau sena dar
bais, turėjo J()-ties metų veik
los rekordą. Per pastaruosius 
arti metus laiko buvusi Komu
nistų Partijos New York o Val
stijos Moterų Komisijos sekre
tore, vedėja darbo tarp mo
terų. Apie jos pobūdį sakoma:

“Jos ramus užsilaikymas, 
jautrios simpatijos, ir jos su
pratimas kaipo komunistės 
iššaukdavo pasigrožėjimą ir 
meilę visų, kurie ją pažino
jo.” Atžymint nuostolį, kurį 
jos mirtis atnešė komunisti
niam judėjimui, pareiškime 
toliau sakoma:

“Moterų Komisija atsišau
kia į visą partiją, vyrus ir mo
teris, dėt visas pajėgas pakel- 
bėt mūsų šalies moterims jų 
kovoje- išlaikyt Ameriką nuo 
Europos karo; pasižadėt į- 
traukt parti jon tūkstančius 
moterų, kurios turėtų būt 
Kom. Partijoj; pasižadėt da
ryt viską priart in t geresnę 
dieną milionams motinų jų ko
vose už darbus, saugumą ir 
taiką.

“Kadangi tie buvo princi
pai, už kuriuos Evelyna gyve
no ir mirė.”

Ar kas sutinka su komunis
tų principais ar nesutinka, ta
čiau kiekvienas sutiks, kad 
toks pareiškimas su ja kartu 
veikusių vadovaujančių mote
rų rodo, jog darbščioji Evely
na Lake gyveno gražų, kilnų 
gyvenimą, kurio atmintis nesi
baigia laidotuvėmis. Mažytė.

Saldžių Bulvių Kepsnys 
Prie Mėsos

Trys svarai saldžių bulvių, 
du šaukštai sviesto, keturi 
šaukštai cukraus, po biskį 
druskos ir (jei mėgsti) vanil
la, puskvortė pieno, du leng
vai išplakti kiaušiniai, trys 
puodukai nesaldintos obuolių 
košės (apple sauce) sumaišy
tos prieš vartojant su puse 
puoduko cukraus.

Išvirk bulves, nulupk ir su
grūsk. Sudėk sviestą, cukrų, 
vanillą, druską, supilk pieną
ir kiaušinius, išplak iki švel
numo. Supilk į pasviestuotą 
blėtą. Užpilk viršų ką tik už
saldinta obuolių koše ir kepk 
375 F. karščiu iki iškeps, apie 
40 minučių. Tinka prie pauk
štienos ar kiaulienos, skanu 
valgyti ir be mėsos, čia pa
duoto kiekio gana šešiem.

, M.

Dick Law ir jo žmona; Law buvo International 
Woodworkers (CIO) unijos viršininkas; Law’iene 
tapo nužudyta; manoma, kad nužudė koki nors uni
jom priešai, kad už tai sumesti kaltę ant to veikėjo.

Lietuvių Literatūros Draugijos vajus 
prasidės vasario 1-mą, naujus nacius ga
lėsime Įrašyt su $1 mokesties už visus 
šiuos, metus. Gera proga gaut motery na
rių ir sutveri motery kuopas bei kliubus.

Iš Brooklyniečių Lietuvių 
Motery Apšvietos

Kliubo Veiklos
Kaip kas pabėdavoja šal

čiais, bet moterys dėl to per
daug nesiskundžia; jos apsi
rengia, kaip katra išgali šil
čiau, susikaupia ir, taip sa
kant, “marš” į susirinkimą. 
Praeitą ketvirtadienį, visi žiu 
no, kad buvo labai šalta, snie
gas, vėjas ir šaltis rodosi vi
sus tik prie karšto pečiaus 
stumte stūmė, bet Moterų Ap
švietos Kliubo narės Šalčio ne- 
bijojo, jos savo susirinkimo, 
kaip ir visuomet, neapleido. 
Suėjusios į svetainę ir pajutu
sius, kad šalta, o da kitų lau
kė ateinant, tuoj mus linksmo 
ji draugė Augutienė, kuri nuo 
jokio darbo niekuomet neatsi
sako, išvirė remunėlių arbatos 
(tokiame šaltyje, sako, tai 
sveika gerti), supjaustė savo 
iškeptą pyragą, atsirado ir 
daugiau užkandžių ir prie ar
batos atlikta smagus susirinki
mas. Kas gal pamanys, kad 
prie arbatos negalima visuo
meninių klausimų svarstyti? 
Tai pasiklausykite, ką mote
rys veikia:

Išrinkta atstovė į “Laisvės” 
šėrininkų suvažiavimą, su pa
sveikinimu ir $5 auka. Praei
tame susirinkime paskirta 
$10 “L.” bazarui.

Išklausyta raportas iš vai
kų mokyklėlės. Komisija buvo 
įgaliota suruošti vaikams Ka
lėdines vaišes. Vaišėms neku- 
rios narės iškepė po pyragą, 
kitos nupirko saldainių, išvirė 
arbatos ir vaikučiai gražiai 
pavaišinti. Mokyklėlės moky
tojams komisija nuo Kliubo 
įteikė po dovanėlę.

Komisija pranešė, kad Kliu
bo pastangomis, anglų kalbos 
mokykla jau atsidarė ir geras 
skaitlius studenčių tuomi nau
dojasi.

Nutarta prisidėt prie Ame
rikiečių Moterų Kliubų, užsi
mokant septynis dolerius me
tinių duoklių ir išrinkta pen
kios atstovės į Jų būsimą kon
venciją.

Išrinktas geras būrys darbi
ninkių dėl “Laisvės” bazaro.

Kovo pradžioje, nutarta su
rengti judžius, iš Pilietinio 
Karo Ispanijoje ir visą pelną 
skirti išlaikymui Ispanijos naš1- 
laičių, kurie randasi kempėse, 
Franci jo j.

Baigiantis susirinkimui, bū
rys narių, kurios lanko anglų 
kalbos mokyklą, grįždamos iš 
pamokų nedrįso apleisti susi
rinkimo, kur tuojau buvo pa
vaišintos karšta arbata ir už
kandžiais. Tai taip kliubietės 
draugiškai ir sutartinai dar
buojasi. Kliubietės yra nusi
tarusios žymiai padauginti 
savo narių skaitlių. Taip su
tartinai darbuojantis, neabe
jotina, kad jos pasieks savo 
tikslą.

Korespondentė.
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Baltasis Aras Svetimais Sparnais
(Tąsa)

Kiek vėliau pradėjo lyti.
—Civiliai! Civiliai kelio!!!
Šitoje vietoje plačiai netoli Gedimino 

pilies išsišakojusių Katedros aikštės kaš
tanų žalumynų priedangoje išilgai Ka
riuomenės inspektoriato šaligatvį gulėjo 
lenkų kariuomenė. Priešakyje buvo išsta
tyti lengvieji kulkosvaidžiai, kurie buvo 
nukreipti į Mickevičiaus gatvės priegat- 
vį.

Jau 9 vai. vakaro. Pirmadienis. Dalis 
pėstininkų su užtaisytais durtuvais ant 
šautuvų nubėgo Aušros Vartų kryptimi. 
Dalis gynė perėjimų iš Kalvarijos gat
vės. Jų šalmai mažai težibėjo. Per Žalią
jį tiltų traukė autovežimiai, patrankos... 
kaip tai jau įprasta sakyti kariškuose 
aprašymuose: “žmonės, žirgai ir veži
mai.”
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* * *
Taip atrodė liūdnas pasitraukimo žy

gis. Aibės automašinų, autobusų, sunkve
žimių ir pan. Ukmergės gat., greičiau
siai, aklai pajudėjo į priekį. Jeigu šla
piame šaligatvyje baladojosi kažkieno 
užkulniai, tai buvo galima būti tikram, 
kad tai jau labai daugelyje žygių išvargę 
kareiviškos kojos. Važiuota tamsoje. 
Šalimais vaikščiojo būriais, arba pavie
niai kareiviai, policininkai vedėsi dvira
čius. Buvo tokių, kurie turėjo kuprines 
ir tokių, kurie buvo tik vien uniformuoti 
ir su ginklu.

t Ligi Maišiogalos 28 labiausiai pasauly
je paniurę kilometrai.

—Iš manęs apsiaustą pavogė,—dejavo 
kapitonas.—Jei ne tas lietus, tai būčiau 
nuėjęs Gardino link. Juk gi, mielas Die
ve, kur nors turi būti mūsų daliniai.

—Gerai, ponas kapitone, sakote, — at
siliepė kareivis ir tuoj užmigo ant kaž
kieno maišo.

O kapitonas vis grįžta prie savo pa
vogtojo apsiausto temos, lyg tai būtų 
šiuo metu svarbiausias dalykas.

Pravažiavę Maišiogalą,. artinamės prie 
lietuvių pasienio. Ten dešimtys reflekto
rių žiba. Iš toli atrodo; lyg* ten būtų 

• koks miestas, tačiau tai tėra mašinos stb 
stabdytos eilėje, pagal tam tikras pas
kirtis.

Kiek mes ten valandų išstoviniavome, 
stmku atsiminti. Naktį tam tikrą valan
dą šioji mašinų eilė pajudėjo, kad per
žengtų lietuvių liniją.

Žmonės nerimavo. Kai reflektoriai sa
vo šviesomis apšvietė pasienio gaires ir 
ramstis, taip pat galima buvo pastebėti 
iškeltą baltą skarą. Ant paprastos kar
ties kabojo sušlapusi, kukli ir betiksli 
balta vėliava. Tai vadinasi, atiduoti gin
klus.

—Stoti!!! Atitrauk tamsta mašinas! 
Palaukti!

—Stoti!—suriko į mėlyną dangų karei- 
. vis.—Aš nenoriu, aš nenoriu, aš nenoriu!

Ramiai ir drausmingai stovi lietuvių 
sargybinis ties baltąja vėliava, dar šal
čiau nuo rudeninio lietaus.

—Ponai neužstokite kelio!
—Dar palaukti! Atiduoti ginklus, o vė

liau kas? Galas?* . * *
“Lietuvos žinių” korespondentas Vin

cas Žilėnas iš Vilniaus tarp kitko rašė:
“Vakar vakare 9 valandą Sovietų Są

jungos armija pradėjo žygiuoti į Vilnių. 
Kai jau Vilniuje buvo sužinota, kad So
vietų Sąjungos kariuomenė visai arti 
nuo Vilniaus, lenkų kariuomenės dali
niai,—kavalerija, tankai, pėstininkai— 
pradėjo bėgti, kiek tiktai galėdami iš 
miesto.

“Nežiūrint to, ši naktis Vilniuje buvo 
labai nerami. Visą naktį ir šiandien Vil
niuje vyko šaudymasis. Formaliai buvo 
šaudomasi, bet faktinai miestas jau buvo 
paimtas. Sovietų kariuomenė šaudė iš 
tankinių kanuolių, o lenkai iš šautuvų. 
Sovietų Sąjungos kariuomenės Vilniuj 
tuo tarpu pasirodė tiktai tankai, visur 
tankai, tankai ir tankai.

“Šį rytą buvo padegtas Žaliasis tiltąs 
per Nerį, kuris jungia miestą su Šnipiš
kių priemiesčiu... Sovietų kariuomenės 
daliniai gyventojus įspėjo, kad būtų la
bai atsargūs, nes gali įvykti susišaudy
mas ir žmonės gali nukentėti.

—Kokiu būdu tamstai leidžia kalbėti 
telefonu?—užklausė korespondento iš 
Kauno, kuris šias žinias perdavė per te
lefoną.

—Labai laisvai: aš su jumis susijun-

giau ir kalbu visiškai laisvai, tartum bū
tų normalis laikas. Dar vakar prie lenkų 
be specialio leidimo negalima buvo kal
bėtis, o dabar prie Sovietų kalbu be jo
kios kontrolės,—atsakė korespondentas 
ir toliau tęsė:—Gatvėse jau pasirodė 
darbininkų milicija su šautuvais. Eina 
lenkų kareiviai be ginklų, uniformuoti, o 
greta eina ginkluoti darbininkai. Dar
bininkai yra vietiniai... Milicija prižiū
ri kai kuriuos dalykus ir darbo j a tvar
kų...

“Vilniuje vakar lenkų kareiviai labai 
nepatenkintai atsiliepė apie savo valdžių, 
kuri, esą, metusi juos kovoti su tuščiomis 
rankomis, kaip jie sako, — su kepurėmis, 
o kepurėmis dabar kariauti negalima... 
Lenkų kareiviai prašo pas gyventojus ei-, 
vilių drabužių ir už juos moka didžiau
sius pinigus. Persirengę jie traukia, kur 
kas galėdamas. Kas gavęs civilius dra
bužius, o kas ir kareiviškais, vieni be 
diržų, kiti su diržais traukia namo. Va
kar iš Vilniaus kalėjimų paleisti visi ir 
visokį kaliniai.”

“Lietuvos Aido” korespondentas V. B. 
iš Vilniaus rašė:

“Rugsėjo 17 dienų ankstį rytų per ra
dijų iš Maskvos sužinota, kad Sovietų ka
riuomenė peržengė Lenkijos sienų ir žy
giuoja į krašto gilumų. Iš lūpų į lūpas 
skrenda žinia, kad jau ji paėmė Disnų ir 
Glubokoje.

“Rugsėjo 18 d. Sovietų Sųjungos ka
riuomenė užėmė Molodečnu ir pradėjo 
slinkti Vilniaus link... Visi pribėgome 
prie langų. Gatve, Žvėryno pusėn, bėgo 
lenkų kareiviai, moterys ir vaikai. Visi 
skubėjo baimės apimti, vieni kitus lenkė, 
maišėsi. Daug kas krisdavo, skubiai kel
davosi ir vėl bėgo. Gatvė netrukus iš
tuštėjo... Toliau pasigirdo vienas kitas 
šūvis, lyg botago pliaukštelėjimas, ir vėl 
viskas nutilo.

“Gatvėje toliau kažkas sunkiai sudar
dėjo, vėl pasigirdo keli šūviai. Gatvė bu
vo visiškai tuščia. Nakties tyla neilgai 

' viešpatavo. Pasigirdo pavienių kulkas- 
vaidžių tratėjimas. Retkarčiais buvo gir
dėti stambesnis šūvis iš patrankos.

“Rugsėjo 19 d. prasidėjo anksti kul- 
kasvaidžių tratėjimas ir patrankų bump- 
sėjimas... Netoli Žaliojo tilto pamatė
me Sovietų tankų. Visas pilkas su bokš
teliu, iš jo kyšojo patrankėlės vamzdi^. 
Šalia jo stovėjo žmogus, taip pat pilkas. 
Netrukus prie šio tanko prislinko ant
ras, paskui trečias ir sustojo. Išlipę žmo
nės rankomis mosavo ir vis rodė į Žaliųjį 
tiltų. Tiltas rūko—degė. Man širdį su
spaudė, kaip pamačiau liepsnų 
mus...

“Tankiečiai tiltų užgesino... 
dymas mieste nutilo. Gatvėse
pavieniai, o vėliau ir grupelės žmonių... 
Einame prie Žaliojo tilto, ten stovi kele
tas Sovietų tankų. Jų tankai tai nema
žas geležinis kalnelis, užristas ant aštuo- 
nių ratų. Bokštelio priešakyj kyšo sto
rokas ilgas patrankėlės vamzdis, šalia jo 
iš abiejų pusių du plonesni kulkasvai- 
džių vamzdžiai... Tankai pradėjo slinkti 
per Žaliųjį tiltų. Šalia gatvės stovėjo So
vietų karininkas ir davinėjo instrukcijas. 
Tankai vikriai pasisukdami skubiai va
žiavo pirmyn...

“Slankioja lenkų kariuomenės karei
viai. Jie nuginkluoti, be diržų. Sovietų 
kareiviai jais nesidomi, nelaisvėn negau
do.

—Postav, tovarišč, vintovku į stupai 
domoi! (Pastatyk, drauge, šautuvų ir eik 
namo!)

“Lenkai kareiviai taip ir padaro. Ka
tedros aikštėj, per jų į Neries upę vyks
ta Sovietų kavalerija ir artilerija. Kai 
kurie kariai laiko rankose raudonų gė
lių puokštelius. Aplinkui aikštę prisirin
kę smalsuolių...

“Sovietų kavalerijos arkliukai nedideli, 
bet smagūs. Einą kaklus išrietę, atrodo, 
visai nepavargę. Kavaleristai mažiau ap
krauti, kaip buvo seniau, prieš Didįjį Ka
rų. Kardus jie turi prisirišę prie balno 
prieš save. Artileristai veža kanuoles ir 
kulkasvaidžius risoruotuose vežimuose. 
Kareiviai ir mašina nešokinėja per grin
dinį, bet supas. Patrankų ratai toki, kaip 
automobilių. Jos taip pat supasi, nedar- 
da. Nedarda ir dėžės su amunicija...
...... — - > (Bus daugiau) *

ir dū-
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Laukiamas Spektaklis
Matyti lietuvių suruoštą 

scenos vaidmenį—pas mus jau 
Tetas įvykis. ; Scenos mėgėjai 
vaidylos — sensterėjo, trupu
tį pritingo, bet dar neišnyko! 
Draugo A. žolyno režisūroj, 
būrys mėgėjų sėkmingai mo
kinasi Lietuvos rašytojos Ky- 
mantaitės-čiurlionienės sukur
tą scenos vaizdą “Kuprotą 
Oželį.” šiame veikale vaiz
duojamas- Lietuvos gyvenimas, 
meilė, piršlybos, sutartuvės. Į 
jauną Onytę; įsimyli Jonelis, 
bet 'jis neranda laukto atgar
sio Onytės širdyje. Onytė jį 
tik erzina, o jis kenčia ir pla
nuoja. Tuo tarpu pas Onytę 
atvyksta senas našlys pirštis, 
o Onytės moįina verčia apsi
spręsti dukterį — pamilti vie
ną ar kitą ir eiti, tekėti, 
kad nelikus senmerge, kad 
neužsitraukus! « žmonių pajuo
kos už perdidelį rinkimąsi. Ir 
įvyksta apsisprendimas. Kas 
Onytę laimi—[ši paslaptis atsi
dengs tik malant patį vaidini- 
mą-spektaklį, kuris įvyks sau
sio 26 dieną; Lietuvių 
nėję.

šį., spektaklį rengia LDS 6’ 
kuopa, o vaidintojai 
kę patys goriausi.
yra daug daipų. Dainuoja O- 
nytė ir Jonoliįs, dainuoja pirš
lys ir net senas besiperšąs 
našlys, norįs jOnytę užkariau
ti.

. Pagerbdami vaidintojų triū
są ir atsiliepdami į rengėjų 
nuoširdų kvietimą — visi atsi
lankykime į šį spektaklį! At
silankę — rasime savo sie
loms pasitenkinimą, paremsi- 
me LDS kuopą ir turėsime 
šaunų pažmojiį, nes po vai
dinimui bus ir šokiai. Taigi, 
pasakykime šią naujieną ki
tiems, pakviečiant juos į spek
taklį, ir patys pasimatykime 
sausio 26 diepą! J.

sueina seni, jauni ir šeimynos, Į 
susėda prie vokiškos mados 
prirengtų staliukų, išsigeria, 
pasilinksmina.”

Jes, labai gražu. Bet kodėl 
tamstos niekad neužeinate ar
ba savo šeimynos neatsiveda
te ir nesusėdate prie tų sta
liukų ir nepasilinksminate sy
kiu su mumis? Mat, per 
prasta, nes čia paprasti dar
bininkai susirenka.

Čia yra keletas lietuviškų 
biznierių arba “inteligentų,” 
kurie, atsivežę biurokratizmo 
iš seno pdsaulio, negarbė sy
kiu* su darbininkais linksmin
tis prie vieno staliuko. Mat, 
prasisiekęs biznierius arba in
teligentas, tai jau kitos veislės 
lietuvis!

Linkėtina svetainei laimin
go gyvavimo.

Tas Pats.

Susprogo Viena iš Tolimųjų 
Saulių

Svetai-

susitel-
Veikale

Baltimore, Md
•; I *

Lietuvių Svetainės 25 Metų 
Sukakties Ąpvaikščiojimas 
Sausio 13 dieną svetainės 

bendrovės buv'o surengtos pra
kalbos išaiškinimui svetainės 
tvėrimo ir budavojimo ir gy- 

Ši svetainė 
namas po 
gatvės. Vi- 
prieinamas

vavimo iki šięlei. 
yra gana puikus 
num. 852 Hollins.. . siems lietuviapis 
ir gana gerai gyvuoja. Minėji
mas tų garbingų lietuvių, ku
rie prisidėjo kokiu nors bū
du dėl budavojimo ir palai
kymo šios svetainės yra geras 
darbas, žinoma, ne visi dirbo 
sąžiningai, buvo tokių, kurie 
turėjo ir sadmyliškų tikslų. 
Bet vistiek reįkia atiduoti pa
garba labiausia širdingai dir
busiems lietuviams, nes pabu- 
davojimas šioš svetainės daug 
prisidėjo prie pakėlimo lietu
vių kultūros. j Daugelis ištiki
mų darbuotojų jau ilsisi šios 
šalies žemelėję. Kiti išvažinė
jo į kitus miestus.

Sausio 14 dieną buvo sve
tainės bendrovės surengtas 
bankietas tam! pačiam 25 me
tų svetainės gyvavimu tikslui. 
Gaila, kad žmonių buvo ne- 
daugiausia iš i priežasties blo
go oro ir švehto Alfonso pa
rapijos bankipto dėl pagerbi
mo vieno iš kunigų, žinoma, 
parapijos surengtas bankietas 
buvo tiksliai surengtas dėl pa
kenkimo šiaip 25 metų sve
tainės apvaikįsčiojimui. Ban
kietas gana įgerai buvo pri
rengtas. Vicluryj svetainės 
buvo išstatyti tvėrėjų ir žy
mesnių veikėjų paveikslai. 
Susirinkę būreliai senų ir nau
jų darbuotojų; apie paveikslus 
apkalbėjo vienų gerus, kitų 
saumyliškus darbus, žinoma, 
buvo daugelis! ir tokių, kurie 
šiai kultūros įstaigai gero ne- 
velino.

Beužkandžiaujant,
vės pirmininkas adv. W. Lau
kaitis perstatą keletą ypatų 
pakalbėti. Vienas iš šių per
statytų kalbėtojų puolė man į 
mintį, tai Jonąs Cesna, kriau
čių šapos bosas. Jis sakė: 
“Kaip mąlonii "matyti, “kaip

Vasario-Feb. 9-10-11-12, 1940
CENTRAL PALACE HALL

16-18 Manhattan Ave. Brooklyn, N. Y.
Vienas blokas nuo Broadway

Penktadienį, Vasario 9 Feb.
' Pradžia 6 vai. vakaro

Dainuos Aido Choras, vad. A. Žilinskaitės ir 
A. Velička su P. Grabausku duos gražių duetų.

JOHN MIKALAUSKO ORKESTRĄ 
ĮŽANGA 10 CENTŲ

Visiems atsilankiusiems bus duodami gražūs 
1940 m. kalendoriai.

Erfurt, Vokietija.—Iš as
tro n o m i jos observatorijų 
Hamburge ir Sonnenberge 
pranešta, kad įvyko milži
niška katastrofa žvaigždy
ne, kuris vadinamas Paukš
čių Keliu. Susprogo viena 
žvaigždė-saulė, panaši į mū
sų saulę. Jinai, girdi, eks- 
plodavo todėl, kad nusidė-I 
vėjo ir “išsigimė” dalelytės- 
ątomai, iš kurių ta saulė su
sidėjo.

Sprogimas buvęs toks 
smarkus, jog tos saulės pa
viršinis sluoksnis buvęs per 
valandą išnešiotas milionus 
kilometrų po tolimąsias 
dausas.

Popiežiaus Protestas Kurs
tymas prieš Sovietus

Roma. — Popiežius krei
pėsi į Tarptautinio Raudo-j 
no jo Kryžiaus komitetą 
Berne, Šveicarijoj, kad 
“griežtai užprotestuotų dėl 
to, kad Sovietai (būk) siste- 
matiškai bombarduoją ligo
nines” Suomijoj. ‘

(Sovietai užginčija, kad 
jų lakūnai bet kada taikę 
oro bombas į ligonines Suo
mijoj.)

Mainierių šeimynos 
Buitis Seniau

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
čiau trūkumų ir šiandien rie
stoka. Padėties pagerinimas 
priklauso nuo visų unijistų ir 
jų moterų gyvo susidomėjimo 
ir veikiamus dalyvumo savo uni
jos darbuose ir sprendime sa
vo amato ir
Stipresnės ir veiklesnės 
jos, geresnių darbo ir gyveni
mo sąlygų, daugiau ir plates
nių laisvių masėms 
žmonių idėjomis nešini
nieriai žygiuoja Į antrąjį 
amžį unijos gyvenimo ir 
bo.

šalies reikalų.
u n i-

darbo 
mai- 
pus- 
dar-
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Saugokitės Lyties Ligų!
DIDĖJA susirūpinimas ly

ties ligomis, nes jos dabar la
bai platinasi.

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

AIŠKIOS ir teisingos žinios apie 
sifili, gonorėją ir kitas lyties ligas 
yra knygoj

Patarimai Vyrams apie 
Lyties Dalykus

TOJ KNYGOJ apie lyties ligas 
prirašyta net 127 puslapiai, aiški
nant jų pažinimą Ir apsisaugojimą.

YRA JOJ ir apie visą žmogaus ly
ties gyvenimą, bet dabar ypač svar
bi ta dalis, kuri aiškina apie tas bai
sias ligas.

KNYGOS kaina buvo $2.00, 
bet, kad lengviau būtų reika
lingiems ją įsigyti, dabar ati
duodu ja už $1.00. (Į Kanadą 
—$ 1.25c.)

ĮDEKITE i koųvertą popierini do
leri savoz aiškų adresą, ir greitai 
gausite knygą.

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

BROOKLYN, N. Y.

Remington Remette Typewriteris, $29.75
Bus išleistas penktadienio vakare. Gaukite jį.

Penktadienio vakare, Feb. 9th, didžiausias išpar
davimas valgio produktų visai žemomis kainomis.

Šeštadienis, Vasario 10 Feb.
Bazaras prasidės 12 vai. dieną, šokiai 6 vai vakare.

Dainuos Bangos Choras, vad. A. Klimaites, iš Eliza
beth, N. J. Gražiy soIįį duos A. Višniauskas iš Bayonnės

John Mikalausko Orkestrą. Įžanga 20c

ŠTAI DAIKTAS, KURIS INTERESUOJA KIEKVIENĄ
Kiekvienam reikalingas ir kiekvienam brangus.

G & E Radio Phonograph Comb. $59.50
Puikus radio grojantis rekordais. Juomi galima prisitai
kyti tokią muziką, kokįps tik pageidaujate. Tai orkestrą 

ir žinių šaltinis jūsų namuose.

BUS PUIKIU MAISTO PRODUKTU IŠ LIETUVOS
' . *Daugybe gražių rankdarbių, .siuvinių, mezginių ir įvairių 

išdirbinių, kurie bus parduodami žemom kainom.

Ant vietos bus gaminami įvairūs valgiai, virti ir kepti, 
karšti, kai tik nuo ugnies. Taipgi bus patarnaujama 

visokiais gėrimais.

Sekmadienį, Vasario 11 Feb.
r- .

Dainuos Sietyno Choras iš Newark, N. J., vad. B. 
Šalinaitės. Soliste: Birūta Ramoškaite iš Hartford ir 

LDS Jaunimo Kvartetas iš Shenandoah, Penn.

ur

GEO. KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ 
ĮŽANGA 20 CENTŲ

šokiai prasidės 6-tą valandų vakare ir tęsis iki 
vidurnakčio, nes ant rytojaus švente.

Sekmadienį, Feb. 11 th, nuo 1 iki 5 vai. po piety

BUS VAIKŲ DIENA
Įžanga veltui kaip vaikams, taip ir suaugusiems iki 5-tai 
vai. vakaro. Vaikai galės pirkti daiktus nuo 1c ir aukštyn.

TAIPGI BUS VAIKŲ PROGRAMA

BULOVĄ WRIST WATCH $37.50 
’ / 

17 akmenų viduriai, brangus paauksuotas viršelis. Bus 
išleistas sekmadienio vakare.

PASKUTINE BAZARO DIENA
Visuotinas ir galutinas išpardavimas visų daiktų, 

kurie yra sudovanoti ir supirkti bazarui.

Pirmadienį, Vasario 12 Feb
Abraham Lincoln gimimo dienos šventė.

Pirmyn Choras iš Great Neck, vad. G. Kazakevičiaus
GEO. KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ. ĮŽANGA 10c

M

Bazaras prasidės 1 vai. po piety. Šokiai prasidės 5 v. vak.

bendro

Setas iš 5-kių dovanų, kuris skiriamas kitiem mies
tam bus išleistas pirmadienio vakare, vasario 12-tą.

REMINGTON PREMIER $54.50
Pirmadienio vakare bus išleista ši puiki rašomoji mašinė

lė. Ji yra visai nauja ir su lietuviškais akcentais.

ė i knyga yra Ir “Laisvės” knygyne.
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. SIUTAI ir
OVERKOTAI

NARINS SONS
Manhattan Avė.

Mateušas Simonavičius
Gražiai įrengta Susiėjimams Įstaiga

nuo $1.50 augštyn

aa m m M M M M.M.M.m m M MM M M M M M M MM mm '

i.

E

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užejimui su 
moterimis. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos

Brooklyn, N. Y 
Tel. Evergreen 4-9508

įvyks 
v. v., 
daly- 
svar- 
skai-

ROCHESTER, MASS.
Penktadienį, sausio 26 d., 8:15 v. 

v. įvyks Lenino mirties apvaikšČio- 
jimas. Bus Labor Lyceum Svet., 580 
St. Paul Street. Kalbės žymi veikėja 
Mother Bloor. Įžanga 25c. Kviečia
me dalyvauti. (20-22)

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

ELIZABETH, N. J.
Šiuomi pranešam, kad Aušros 

Draugija permaino susirinkimų die
ną. Buvo laikoma susirinkimai an
trą ketvirtadienį kiekvieno mėnesio, 
dabar bus laikoma pirmą šeštadienį 
kiekvieno mėnesio. Sekantis susi
rinkimas įvyks vasario 3 d. Prašome 
įsitėmyti dieną. — B. Barkauskas, 
Rast. (20-22)

TDA 
24 d., 
nariai ir atstovai būkite laiku, bus 
svarbių reikalų aptarti. —• A. S. 
Sckr. (19-20)

WORCESTER, MASS.
Worccstcrio Lietuvių Politinio Są

ryšio susirinkimas įvyks sausio 26 
d., penktadienį, 7:30 v. v. Svetainėj, 
12 Vernon St. Visų Draugijų atsto
vai, katros priklauso prie sąryšio, 
malonėkite dalyvauti susirinkime.— 
Raštininkas. (20-22)

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. metinis susirinki

mas įvyks sausio 26 d., 407 Lafay
ette St., 7:30 v. v. Visi nariai kvie
čiami dalyvauti, nes bus šiem metam 
išdirbta 
dyba.

426 South 5th Street
Blokas nuo Hevves eleveiterlo stoties

NEWARK, N. J.
LDLD 5 kp. susirinkimas 

penktadienį, sausio 26 d., 7:30 
180 New York Avo. Draugai, 
vaukite šiame susirinkime, bus 
bių dalykų aptarti, be to, bus
tomą ir paskaita “Kražių Skerdy
nės.” Tai istoriškas nuotikis įvykęs 
1893 m. Kviečiame pasiklausyti. — 
Sekr. (20-22)

ELIZABETH, N. J.
susirinkimas įvyks sausio

8 v. v., 408 Court St. Visi

veikimo programa. — Val- 
(20-22)

Trečiadienis, Sausio 24, 1940

Chester, Pa

BĖGAMAIS KLAUSIMAIS

to

Juk iki tamTarriffville, Conn

H <

socializ-

Estate of

E
701

buvo sužeis- 
1917 m., 3

1 sužeistas, 
m., 2 buvo

eks-
Du 
už- 

tu r-

turi 
turi 
kaip

visam
likti ne

baisi 3 to- 
eksplozija,

Ch esterį, 
gyventojai

Vietos sky- 
komitete, nieko konkre- 

negalėjau; atsakyti, kaip 
šitas skyrius. Prisiminiau 
syk buvusiam komiteto

New Yorko anglies išgabentoje unijos (International 
Bro. of Teamsters,, Chauffeurs, Stablemen & Helpers) 
viršininkai. Tik nesenai anglies išvežiotojai laimėjo sa

vo streiką New Yorke.

savęs reiškiu 
užuojautą jo

ir žentui

užkandžiais ir geri-

kuo gi- 
sūnams, 

Petrui 
Dalyvis.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Ave.
Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

< Įsteigta 1892

Žemos kainos ir 
garantuoti.

Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą

ROBERT LIPTON
JEW

GRAND STREET
>Bet. Graham &

Aberdeen, Wash nužudė Mrs.
Ji yra žmona International Wood 

parodo, kaip buvo ištaškyti kamba 
.ėdžio t rus t o karaliai.

Sausio 17 d. pusė po 10 vai. 
ryte, už 5 mylių nuo Chester 
miestelio, DuPont Nemours 
kompanijos dirbtuvėj, Gibbs
town, N. J., įvyko 
nų nitroglycerino 
kuri supurtė visą 
Kai kurie vietiniai
griebės už telefonų ir klausė, 
kame dalykas. Daug pama
nė, kad žemės drebėjimas 
įvyksta.

Kaip jau žinoma, šioje 
plozijoje 2 nelaimingi 
Ponto darbininkai liko 
mušti ir 4 sužeisti. Jau
būt 10 tokių eksplozijų įvyko 
nuo 1916 metų. Čia rekordai 
parodo, kad DuPonto Repau- 
po plante įvyko baisi eksplo
zija gegužės 16 d., 1916 m., 
liko 15 darbininkų užmušta ir 
10 sužeista. Sausio 15 d., 1916 
m., 5 darbininkai 
ti. Spalio 15 d., 
buvo užmušta ir 
Kovo 26 d., 1929
užmušta. Balandžio 9 d., 1932 
m., 3 sužeista. Spalio 26 d., 
1932, 3 sužeista. Birželio 12 
d., 1933, 2 sužeista. Sausio 23 
d., 1938, 3 darbininkai už
mušti gumos plante Deepwa
ter. Gruodžio 6 d., 1926, 5 
darbininkai užmušti ir 25 liko 
sužeisti Carney Point plante, 
netoli Pennsgrove.

Tai pono DuPonto kompa
nijos pelnai iš vargšų darbi-, 
ninku gyvasčių, žinoma, dar
bininkai yra priversti dirbti 
taip pavojinguose darbuose, 
nes pragyvenimas prie 
verčia. P. š.

“Laisvės” Skaitytojas nuo Pat 
Jos Įsisteigimo

Pereitą šeštadienį ir sek
madieni savo ir kitų reikalais 
teko lankytis Hartfordo apy
linkėj. Apsinakvojus Tariff- 
villėj, mano sankeleivė brook- 
lynietė Minkauskaitė su savo 
dėdiene nuėjo aplankyt seną 
pažįstamą Ch. Nichols, popu- 
liariausį to miestelio lietuvį, 
užeigos savininką. Jai pasisa
kius, kad čia lankosi su tūlu 
laisviečiu, jis labai prašė jos 
užeit pas jį ryte su laisviečiu.

Ant rytojaus, savo dusulin
gą forduką gerai užkaitinus 
ir išsileidus kelian, sustojom 
prie drg. Nicholso užeigos. 
Susipažinus, jis pasididžiavo,

Penktas puslapis

kad esąs “Laisvės” skaityto
ju nuo pat jos įsikūrimo. Sa
ko :
—Neseniai buvau New Jersėj, 
bet į Brooklyną užsukt nete
ko.

—Labai gaila,—sakau. — O 
ar buvote kana nors “Laisvės” 
įstaigoj ?

—Nugi ne, — sako draugas 
Nichols.

—Tai kantrybė, — sakau.— 
Prie pirmos progos aplanky
kite mus.

—Taigi, taigi, sako jis,— 
tuoj manau būt Brooklyne ir 
tikrai aplankysiu “Laisvę.” 
Bet pirm negu pas jus nu
važiuosiu, tai še mano skola 
už prenumeratą, — ir patiesė 
penkinę su pusdoleriu. Prie
dui dar pavaišino “mišiauna.”

Graži, erdvi drg. Nicholso 
užeiga. O jis pats prie pa
tarnavimo, sakoma, kaip vi
jurkas.

Drg. Nicholso sūnus kitoj 
pusėj kelio laiko gasolino sto
tį. Jaunas, mandagus vyru
kas.

—Ar ne lietuvis?—klausia 
manęs.

—Taip, sakau,—lietuvis.
—Aš irgi lietuvis,—pasidi

džiavo. — čia yra daug lietu
vių.

Naujus pažįstamus atsisvei
kinus, fordukui smarkiai su
kosėjus, pasileidom į laukus, 
atgal link New Yorko. K-d-s.

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)
Bet štai gruodžio 21 die

ną sukako 60 metų Stalinui. 
Tarpe kitų pasveikinimų, 
Stalinas gavo pasveikinimą 
ir nuo kruizerio “Kirov” 
įgulos. Reiškia, jie Staliną 
sveikino iš “marių dugno,” 
jeigu priimti visus menševi
kų ir kapitalistų pletkus už 
tiesą.

Washington. — Ameri
kos valdžiai nepatinka, kad 
Anglija uždraudė įvežimą 
amerikinio tabako ir įvairių 
kitų produktų.

Vis Tik žingsnis Pirmyn, 
Nors per šimtą Metų

London. — Daugiau kaip 
per šimtą metų pirmas pus
lapis anglų laikraščio “Sun
day Times” buvo visas už
pildomas tiktai skelbimais. 
Dabar pirmą kartą tas pus
lapis pašvęstas žinioms.

London. — Anglų lėktų-1? 
vai bombardavo keturis na- 
zių žvalgybos laivus ties 
Helgolandu. Nazių laivai 
atsišaudė priešorlaivinėmis 
kanuolemis. Mūšis baigėsi! 
be nuostolių iš vienos ar an-' 
tros pusės.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Amerikos Piliečių Kliu- 
bo biznio skyriaus susirinkimas 
įvyks penktadienį, sausio 26 d., 280 
Union Avė., 7:30 v. v. Kviečiame vi
sus kliubo narius dalyvauti, nes bus 
išduota metinis raportas iš biznio 
eigos. — Valdyba. (20-22)

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

Dr.J.J.Kaškiaučius
Telefonas: Humboldt 2-7964

580 BUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tėl. Evergreen 8-7179
VALANDOS: 2—4 ir 6—8. 
Nėra valandų sekmadieniais.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

Scranton, Pa.
Gruodžio 30 d. mirė Karo

lis Kantukevičius. Į šią šalį 
Kantukevičius atvažiavo dar 
gana jaunas, vos 19 metų am
žiaus, ir per daugelį metų 
dirbdamas anglių kasyklose 
gavo dusulį (“asthmą”). Pa
jutęs savo ligą, žmogus mete 
kasyklų 
vo gana 
sitaupęs 
pradėjo

darbą, o kadangi bu- 
taupus, tai buvo su- 
ir gražų turtelį, ir 

kaipo 
Jam ir čia se- 
bet ant sveika- 
pablogejo.
atgal pasimirė 

ir su tuo vargai 
padidėjo

grazų 
bizniavot, 

smuklininkas, 
kėši neblogai, 
tos jau daug

Pora metų 
jo moteris, 
dar labiau padidėjo ir galų 
gale, gruodžio 30 d., jis galu
tinai užbaigė savo vargus, pa
likdamas dideliam liūdėsyj sa
vo dukterį Oną Pėstininkienę 
ir tris sūnus: Juozą, 27 m.; 
Joną, 23 metų, ir Petrą, vos 
15 metų. Palaidotas tapo 2 
d. sausio, su bažnytinėmis ap- j 
eigomis^ Throop, Pa., kapinė
se. Laidotuvėmis rūpinosi 
graborius T. Klimaitis.

Kadangi Karolis buvo gana 
visiems 'draugiškas žmogus ir 
pastaruoju laiku labai mylėjo 
skaityt “Laisvę,” nes tik joje 
matė teisybę, tai daug palydo
vų buvo laisvų žmonių, ir li
kusi šeima, pagal velionio 
prašymą, visus palydovus pa
vaišino 
mąis.

Nuo 
liausią 
dukteriai 
Pėstininkui.

Pajieškojimas
Nežinau, kur dingo žemu

tinės Pennsylvanijos Ameri
kos Lietuvių Kongreso Sky
rius. Nebuvo girdėti, kad bū
tų miręs nors vienas narys iš 
šio skyriaus komiteto! Taip 
pat organizacijos, kurios pri
klausė prie šio skyriaus, visos, 
rodos, d a gyvos. Bet nuo 
Scrantono konferencijos, įvy
kusios 1938 m., skyrius jokio 
gyvybės ženklo neparodo. Ne
buvo sušaukta to skyriaus 
konferencija išduoti pilną ra
portą, kas buvo tarta Scran
tono konferencijoj. Organiza
cijos, kurias atstovavo pasiun
tiniai, nieko nežino, ka mes 
ten veikėm iri kokius tarimus 
pravedėm. Ir inežino, ko mes 
ten važiavom!
laikui, skyriaus iždas dar gy
vavo.
yra, gyvas ar miręs? 
tai nieko nežinom. Tai

i kas miršta, tai 
sutvarkyti mirusio 
žinot, liko kas ar
jis padalintas, kad ne- 
šeimoj asmeniškos skriau- 
pasireiškimas ir neapy-

Bet kaip jis šiandien 
? Mes apie 

bloga! 
gyvieji 
turtą; 
ne, ir

dos
kanta prieš vienas kitą už ne
teisingumą.

Visur, rodos, Kongreso sky- 
gyvuoja ir veikia, nes 
darbui momentas svar- 
Niekad pirmiau nebuvo 

pribrendus šio darbo už-

PHILADELPHIA, FA.
Ateinantį sekmadienį, 28 d. sausio, 

2:30 vai. po pietų įvyks visų vieti
nių organizacijų bendras susirinki
mas, kurį šaukia Veikiantis Komite
tas, 735 Fairmount Avo. Ant šio su
sirinkimo bus svarbių reikalų, rapor
tų ir diskusijų. Atsiminkit visų or
ganizacijų nariai, kad Vcnkiantis 1 
Komitetas buvo suorganizuotas iš 
visų organizacijų, kad kooperuoti 
mūsų veikimą ir turėti bendrai visų 
organizacijų susirinkimą vieną sykį 
į mėnesį ir tankiau reikalui pripuo
lus. Ncsivėluokite. — Sckr. A.J.S.

(20-22)
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Didelis Išpardavimas 
Nupigintom Kainom

Išparduodami dabar už 
—vieną trečdalį 

originališkos kainos.

670 Grand St., corner
Brooklyn, N. Y.

Dick Law. ViVšuj matosi užmuštosios kū- 
workers unijos (CIO) veikėjo; be to, vai
riu baldai ir kiti daiktai. Vigilančius sam-

riai 
tam 
bus. 
taip
duotis. Tad nei laikas progre
suojantiems darbininkams būt 
užmigusiems, ypatingai sto
vintiems vadovybės fronte. 
Jeigu viens sutingo, apsirgo, 
ar numirė, tai reikia kitą į jo 
vietą išrinkti, bet ne 
komitetui (valdybai) 
gyvai. • •

Aš nemanau, kad 
nio negyvo reakcinio
mo dvasia nusinešė žemutines 
Pennsylvanijos angliakasių vi
sus progresyvius idealus. Rei
kia tik valdybai pabust iš už- 
snūdimo, stot prie darbo; ma
ses paseks gerą vadovybę.

Du kartu į man.e kreipėsi 
I centralinis sekr. A. L. K. d.
L. Jonikas,- bet aš, kaipo ne
užimantis jokios 
riaus 
taus 
stovi 
kelis
nariui, bet jis man nieko ne
atsakė, ką jis! mano daryti. 
Kadangi tokiam svarbiam
momente yra taip reikalinga 
veikla Amerikos Lietuvių
Kongreso dėl Lietuvos liau
dies reikalų, tai aš negalėjau 
ilgiau tylėti nepajieškojęs mū
sų apskričio.

J. Ramanauskas.r

New York Times’o skait
linėmis, tai vokiečiai iki 
šiol sunaikino 143 Anglijos 
laivus, viso 536,749 tonų. Jie 
taipgi sunaikipo 13 Franci- 
jos laivų, 58,742 tonų, ir 108 
bepusiškų kraštų laivus, 
140,017 tonų. O Vokietija 
šiame kare prarado 26 lai
vus, viso 140,017 tonų.

(Vokiečiai jau kelios sa
vaitės atgal skelbė, kad jie 
nuskandinę virš milioną to
nų talkininkų iii: bepusiškų 
šalių laivų, kurie “tarnavę 
talkininkams.”’

Telephone: EVorgreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

do automobilius ir karietas . 
veselijoins, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE • 

Brooklyn, N. Y.

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas
Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

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

Gerai Patryę Barberiai

Mokyklos Baigimo Specialai
Mokyklos baigimo žiedai 
Riestiniai laikrodėliai 
Rožančiai

$3.00 ir aukštyn
$2.00 ir aukštyn
$1.00 ir aukštyn

Visi Laikrodžiai GaVantuoti

Maži Rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą

Visi daimontai Melsvi- 
balti ir pertekto

BROOKLYN, N 
Manhattan Avės. 

TeL Stagg 2-2178
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Nedėlioj laisves’ Šėrininkų SuvažiavimasDraugė Sasna Išvažiavo į 
Moterą Konferencija

Dabai* Washingtone yra 
įvairių moterų kliubų ir orga
nizacijų atstovių konferencija, 
kuri turi tikslą rūpintis mote
tų reikalais. į konferenciją 
išvažia\o ir Stefano Sasna- 
Gužiene, “Laisvės” vietinių 
žinių redaktorė, kuri ten išbus 
kelias dienas.

Reakcininkai Tebetęsia 
Niautynes AD Partijoj

Ponų Rose-Waldmano-I)ubin- 
skio klika Amerikos Darbo Par
tijoj vis tebekelia suįrutę, kad 
neleist partijai atsistot ant ko
jų. Pralaimėję prieš progresy
vius kovą pačioj partijoj, pra
laimėję New Yorko Apskričio 
Aukščiausiame Teisme, jie skel
bia bylą kelsią į Apeliacijų'Tei
smą. Ne tai kad jie tikėtųsi lai
mėt, bet kol eina byla, eilinių 
narių komiteto ir visos partijos 
rankos būna surištos — negali 
sušaukt konvencijos, negali 
veikt.

Teisėjas McLaughlin atmetė 
jų reikalavimą išmest iš komi
teto 99 narius už tai, kad jų 
vardai rasta tarp pasirašiusių 
peticijas nominuot komunistų 
kandidatus. Teisėjas patvarkė, 
kad toks žingsnis būtų nelega
lus. Prie to jis buvo patvarkęs, 
kad apskričio konvencija būtų 
sušaukta ne vėliau vasario 1- 
mos.

Jei jiems nepavyks teismais 
užkirst kelią, konvencija bus 
pravesta priežiūroj bešališko 
pirmininko.

Rose - Waldmano - Dubinskio 
grupė, po pebėgimo iš rinkimų 
mitingo, tebesiskelbia senais 
“užsilikusiais” partijos valdi
ninkais. Matydami eilinius na
rius susimobilizavus, negalėsią 
bepatekt valdybon, pereitą spalį 
jie bandė rinkimų mitingą pa- 
krikdyt užgesindami šviesas ir 
patys pabėgdami iš mitingo. 
Bet nariai nebėgo — nebebuvo 
elektros, tai jie užsidegė žvakes 
ir pravedė rinkimus. Dabar jų 
sekretoriumi-vadu yra Eugene 
Conolly.

Naujai išrinktoji valdyba pil
nai sutinka su teisėjo patvar
kymu, kad 
perrinkimui 
bijo narių; 
sižengusieji
Waldmano-Dubinskio 
kai.

Kova eina ne vien New Yor
ke. Queens karo šalininkų kli
ka, vadovaujama Harry Chap- 
mano suskaidyt to apskričio 
partiją- sudarymu kaltinimų 
prieš buvusį tarybininką Char
les Belous ir Sidney C. Stern. 
Jų likimas pavesta klikos pa
rinktam siauram komitetui, ku
ris siūlo kaltinamuosius išmest 
iŠ partijos, kad reakcininkams 
liktųsi liuosos rankos partijos 
vardą valkioti po visokius prieš- 
darbininkiškus raistus. N. I).

šaukt konferenciją 
valdybos. Jie nesi- 
narių bijo tik pra- 
prieš narius Rose- 

šalinin-

Ruošia Mitingą Gelbėt 
Ispanijos Veteranams

Komitetas, kuris veikia išlai
svint tarptautinius kalinius, 
esančius Franco kalėjimuose, 
ruošia įspūdingą masinį mitin
gą Mecca Temple salėse, vasa
rio 25-tą.

Programoj pasižadėję daly- 
vaut žymūs scenos artistai: 
Lionel Stander, Molly Picon, 
Boogie Woogie pianistai, Art 
Smith, Morris Carnowsky, 
Phoebe Bra6)dt, Jean Muir, 
Leif Ericson ir Gene Kelley.

Komiteto pirmininkas Robert 
Steck, patsai metus išbuvęs 
Franco kalėjimuose, sako, kali
nių padėtis pasibaisėtina ir 
jiems skubiai reikalinga visoke
riopa parama. Komitetas dar
buojasi, siunčia delegacijas 
Washingtonan, kad valdžia pa
dėtų juos išlaisvinti. Kalėji
muose dar esą 8-ni lincolniečiai 
ir apie 400 kitų šalių, jie visi 
reikalinga gelbėt ir remti.

sa tįsio (Janu- 
, 10 valanda 

i Amerikos Pi- 
; svetainėj, 280 
Brooklyn, įvyks- 

Kooperatyvės 
šeriu ink ų

Sekmadieni v
ary) 28 dieną, 
ryto, Lietuvių 
liečiu Kliubo 
Union Ave., 1 
ta Lietuvių 
Spaudos Bendrovės 
m e t i n is su va ž ia vim as.

pa
pa-

šiemet suvažiavimas 
greitintas. P e r eilę 
starų jų metų būdavo’ balan
džio mėnesį. Tai darydavome 
todėl, kad daugelis iš kitų 
miestų draugų sakydavo, kad 
sausis-vasaris peršalti mėne
siai ir sunku atvykti. Bet 
praktikoj pasirodė, kad vis 
vien iš tolimų miestų nedaug 
svečių sulaukiam, o Brookly
no ir artimesnių miestų šėri- 
ninkams daug geriau 
suvažiavimu žiemos 
ypatingai naudingiau

Itui, kuris visada atsibūna po 
suvažiavimo. Išį kitos pusės, 
geriau ir su metinėmis atskai
tomis. i

turėti 
laiku, 

banke-

Taigi, prašome įsitemyti, 
kad suvažiavimas įvyksta at
einantį sekmadienį, ir visus 
šėrininkus kviečiame dalyvau
ti. Suvažiavimas atsidarys 
laiku, tai nevėluokite, nes iki 
5 valandos tinime jį baigti.

Ar Turi “Laisves” Vakarienės Bilietą?
ge
tai 

turi
ir

Brooklyne didžiausi ir 
riausi parengimai yra, 
dienraščio “Laisvės.” Tą 
pripažinti mūsų draugai 
priešai. Dienraštis “Laisvė” 
yra seniausias lietuvių liaudies 
dienraštis, kuris visada teisin
gai, gerai patarnauja darbo 
žmonėms, smulkiems biznic-

BIRlUTA RAMOŠKAITĖ
Dainuos “Laisvės” į Vakarienėj

vaka- 
atsi-

• ska- 
būna 
kon- 
susi-

su 
pasikalbėti,

riams, namų savininkams, pro
fesionalams, studentams ir 
abelnai lietuviams. Dienraštis 
“Laisvė” turi didelį būrį ne 
vien geriausių rašytojų ir ben
dradarbių, bet ir techniškų 
darbininkų.

/
Dienraščio “Laisvės” 

rienės visada patenkina 
lankiusius, ne vien savo 
numu, bet ir tuomi, kad 
atatinkamai pritaikinta 
certinė programa, ’ kad 
renka daug svečių,. viens 
kitu turi progą 
pasišokti, pasidžiaugti nu
veiktais darbais ir mintimis 
pasidalinti.

Ir sekmadienį, sausio 28 d., 
po šėrininkų suvažiavimo bus 
“Laisvės” vakarienė. Suva
žiavimas įvyks Piliečių Kliu
be, o vakarienė bus Central 
Palace salėj, 16-18 
Avė., Brooklyne. 
mas ir vakarienė 
skirtingose vietose 
geriau prie vakarienės prisi
rengus. Ir tai bus gražu, ka
da į vakarienės svetainę rink
sis svečiai-vakarieniautojai, o 
iš kitos svetainės atmaršuos 
bent pora šimtų šėrininkų.

Apie maistą netenka kal
bėti, tai bus rūpestingai pa
gaminta vakarienė iš vištie
nos, dešrų, kitokių jnėsiškų ir 
pieniškų bei daržovių valgių. 
Bilietas $1.25. Bet nei vienas 
nesigailės, nes vakarienė bus

Manhattan
Suvažiavi- 
rengiama 

tam, kad

Išlipus 
reikia 
linkui 

ir sve-

Kaip atvykti į svetainę?, 
LAPK svetainė yra ant kam
po Stagg St. ir Union Avė. 
Iš New Yorko pusės paran
kiausiai atvažiuoti, tai pai
mant BMT traukinį ant Canal 
St. su užrašu “Jamaica” arba 
“Metropolitan - Myrtle” ir va
žiuoti iki Hewes St. stoties, ant 
Broadway, Brooklyne. 
ant Hewes'St. stoties 
ta pačia gatve ir eiti 
Union Avė., o ton yra 
tainė. Galima atvažiuoti ir 
nuo Union Square paėmus 
“14th St.-Canarsie Line” po
žeminius traukinius ir išlipus 
ant Lorimer St. stoties, tik 
nuo šios stoties reikės biskį 
toliau eiti. Priveža ir “In
dependent System” .trauki
niai.

Nežinantiems kelio, iš bile 
New Yorko miesto dalies pa
tariamo klausti 
Williamsburgh 
kinių. Visada 
Williamsburgh 
klausiant tik į 
pasiunčia visai 
dalį.
“Laisvės 
Stagg 2-3878 ir pasiteirauti, 
kaip geriau atvažiuoti.

Šėrininkas.

į Brooklyn- 
Section trau

ki auskite i 
Section, n e š 
Brooklyną, tai 
į kitą miesto

Galima ir per telefoną 
raštinę pašaukti —

pirmos rūšies.
Koncertinę programą išpil

dys Biruta Ramoškaitė, viena 
iš jaunų ir gabiausių lietuvai
čių dainininkių iš Hartford, 
Conn. ; Antanas Višniauskas 
iš Bayonnės, su kuriuomi jau 
turėjom progą ne kartą susi
pažinti; Brooklyno garsusis 
Ansamblis - Aidbalsiai” vado
vybėj B. šalinaitės. Tai pro
grama bus viena iš gerų.

šokiams grieš didelė orkes
trą. Parandavota dvi apsčios 
svetainės, naujai įrengtos — 
viena šokiams, o- kita vaka
rienei, taip, kad vietos bus 
užtektinai. šokikai g ales 
linksmintis prie geros orkes- 
tros, o kiti svečiai galės pa
sikalbėti, pasižmonėti kitoje 
svetainei prie stalų,- ramiai 
pasiilsint, kaip ir gyvename. 
Taigi, “Laisvės” vakarienė 
rengiama rūpestingai, su dide
le atyda, tinkamoj vietoj, kad 
visus mūsų svečius pilniausiai 
patenkinus.

Prašome jus, nusipirkite bi
lietus iškalno!

Judėjimas už Mokyklas
Kaip žinome, New Yorko 

mokykloms yra numušta $5,- 
300,000 pinigų, kad “sutaupi- 
nus” iždą. Dabar prasidėjo 
tarpe mokytojų ir organizaci
jų bruzdėjimas už atgavimą 
tų pinigų. Miesto tarybai jau 
įteikta 2,988 peticijos su pi
liečių parašais. Net ponas 
miesto majoras LaGuardia ir 
tai sako, kad turėtų nors pu
sę tos sumos atiduoti, jeigu 
norima, kad mokyklos norma
liai galėtų veikti.

Automobiliaus Vagiai Bėg
dami Užmušė Moterį

pavogė

V agiai 
drožė į

Du jauni vyrukai 
automobilių ir leidosi bėgti. 
Policija juos vijosi, 
dideliu smarkumu
John Reisch, 114-11 — 130th 
St., Ozone Park, automobilių 
ant 143rd St., ir Linden Bul
varo. Smūgis taip didelis bu
vo, kad Reisch automobilis 
buvo numestas 75 pėdas. į šalį. 
John . Reisch išliko gyvas, tik 
skaudžiai sutrenktas, bet jo 
žmona, kuri kartu važiavo, 
Hilda Reisch, nuvesta į ligo
ninę mirė. Vagiai pabėgo. Po
licija stengiasi juos surasti.

Menininkai Šaukia 
Konferenciją

Šiuomi pranešame, kad LMS 
3-čio Apskričio metinė kon
ferencija ir vakarienė įvyks 
kovo (March) 3-čią dieną, 
Piliečių Kliube, 280 Union 
Avė., Brooklyne. Prašome 
vietinių ir apielinkės organi
zacijų nieko nerengti virš mi
nėtą dięną, o dalyvauti me
nininkų parengime. Jeigu 
kurios organizacijos jau turi 
užėmę virš minėtą dieną, tai 
prašome pranešti sekamu 
antrašu: N. Pakalniškis, 58- 
04—69th P]., Maspeth, N. Y., 
o mes bandysime surast kitą 
dieną, kad nepakenkt kitiems 
parengimams.

N. Pakalniškis,
LMS 3 Apškr. Sekr.

Lietuvių Radio Programos,
Pradedant sausio 30 d., Jo

ne. Valaičio Lietuvių Radijo 
Balsas bus perdavinėjamas iš 
didelės WHOM stoties, 1450 
kcs., antradieniais, ketvirta
dieniais, šeštadieniais nuo 4 :- 
30 iki 5 vai. vak.; Taigi, va
landa anksč'au negu buvo iš 
kitos stoties iki šiam laikui 
perdavinėtosios lietuvių pro- 

’ grūmos.
WHOM stotis yra 29 W. 57 

St., tarp 5th ir 6th Avenues, 
New York City, su studijomis 
taip pat 2866 Hudson Blvd., 
Jersey City. Stotis gerai gir
dima New Yorke, New Jersey, 
Long Island, Connecticut ir 
Pennsylvania., Stoty yra spau
dos agentūra, telegrafo like
ris, .iš kurio bus perduodamos 
tos pat minutės naujienos.

Jono Valaičio adresas 676 
Driggs Ave., Brooklyn, N. Y. 
Telefonas EVergreen 8- 7871. 
WHOM telefonas PLaza 3- 
4204.

Kompanijos Rengiasi Pakelt 
Anglies Kainas

Anglies išvežiojimo draive- 
rių streikas pasibaigė. Kom
panijos biskį jiems pridėjo al
gos. Bet kompanijos nesiren
gia nuo to sumažinti savo 
pelnus. Jos ruošiasi pakelti 
anglies kainas, jau jeigu ne
galės daugiau, tai po 25 cen
tus nuo tono. Reiškia, išve
žiotoji) algos bus pakeltos kai
na žmonių, o ne kompanijų 
pelnų.

Renka Aukas Lenkams
Subruzdo katalikų kunigija 

rinkti aukas “nukentėjusiems 
•lenkams.” New Yorko srityj 
arcivyskūpas Francis J. Spel- 
man išsiuntinėjo laiškus vi
siems katalikų kunigams įsa
kant rinkti aukas lenkams 
“nukentėjusiems nuo bedievių 
bolševikų ir našių.” Praeitą 
sekmadienį buvo renkamos vi
sose katalikų bažnyčiose au
kos. Matote, ponas Hooveris 
renka aukas Finliandijos po-: 
nams ir kapitalistams, katali
kų kunigai Lenkijos ponams. 
Kiek mes suprantame, tai len
kai darbo žmonės tos pagel- 
bos negaus, ją gaus ponai, ku
rie pabėgo į Rumuniją, Fran
ci ją ir Lietuvą.

Lietuvių Kuro Kompanija 
' (DEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
I JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkama 
“burner” arba visą garo arba karšt > vandenio sistemą 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio 

•

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

Telefonas EVergreen 7-1661
■" r J-vet .... .k-.... ■'■j:,..-....................................

Gaisrai Bažnyčiose •
Sekmadienį ištiko gaisrai 

trijose bažnyčiose — presby- 
terionų, 48—7th Avė.; meto
distu, 604 Woodward Ave. 
Pirmojoj ugnis tuojau užge
sinta* be gaisragesių, o antro
joj gaisras padaręs $10,000 
nuostolių. Trečias gaisras bu
vo toliau, užmiestyje, Hemp
stead metodistų bažnyčioj, čia 
padaryta $5,000 nuostolių.

Anksti rytą iškilęs gaisras 
šešių aukštų apartmentiniame 
viešbutyje, 312 W. 9 3rd St., 
N. Y., gyventojus išgąsdino ir 
aštuonis buvo pridusinęs. Vie
ną besiruošiantį šokti nuo 3- 
čio aukšto palangės gaisrage- 
siai nukėlė. Tūli nuvežta li
goninėn. Gaisras kilęs iš ci
garete.

Hooveris net sušilęs “dir
ba,” kad tik daugiau aukų 
sulinkus Finliandijos ponams. 
Jis ruošia visokius parengi
mus, kada negauna taip au
kų. Bet tas ponas nepaiso 
12,000,000 mūsų šalies bedar
bių.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

ALDLD. 55 kuopos metinis susi
rinkimas jvyks trečiadionj, sausio 
24 d., 8 .vai. vakare ŠapoloVaiginio 
Salėj, J 47 Thames St., Brooklyn, N. 
Y. Draugai, visi iki vieno dalyvau

kite šiame susirinkime, nes turėsime 
labai svarbių reikalų atlikti.—Sekr. 
P. Višniauskas. (19-20)

BROOKLYN, N. Y.
Kriaučių Unijos 54-to Skyriaus 

metinis susirinkimas jvyks trečia
dieni, sausio 24 d., 7:30 vai. vakare, 
Liet. Amerikos Pil. Kliubo salėje, 
280 Union Avė., Brooklyne. Nariai 
prašomi dalyvauti, nes yra daug 
svarbių reikalų dėl apsvarstymo. — 
Sekr. Ch. Nečiunskas. (19-20)

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas

{TjltnCtV Gaminam valgius ir 
EB $ t u r hn e Amerikos
jipJUrAl Ifidirbimo ir impor- 
K Č/Ž tuotų degtinių, vi- 
_šokių vynų ir gero

įtąnortf alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.
Į -------------- ■

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

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

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6191

Tel. Stagg 2-0783.
NIGHT—IIAvcmeyer 8-1158

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVANDA Ė. LeVANDA 
(Tėvas ir,sūnus Levandauskai)

UNDERTAKER

337 UNION AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

................. r '■=—

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Trečia dienis* Sausio

Inside Phone 
EVergreen 4-6486

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

Open Day and Night
** Managed by dr

RHEA TEITELBAUM

Vapor Room, Turkish Room, Russian I j 
Room, Large Swimming Pool, Fresh |Z 
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

VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

? Savininkas

Muzika ir Floor Show kiekvieną
> " penktadienį ir šeštadienį

/ Degtines, Konjakai, Vynai,
Alus ir Valgiai

' PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Prie R. K. O. Republic Teatro

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LA1SNIUOTAS GRABOR1US
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke 
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausiu 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Roll*

Siunčiame duoną per paštą | kitus miestus, specialia! greitai pristato 
Ant Jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svorj Ir kaina*

VARPAS BAKERY 3642 Stase Street . Bmktn. N V

SKELBKITES “LAISVĖJE"




