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Hong Kong. — Anglija 
labai slepia, kur jinai laiko 
vokiečius jūrininkus pa
grobtus nuo japonų laivo. ’
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KRISLAI
Tikri fiksuotojai.
Dabar pripažįsta.
Nesupranta, bet tauškia.
Vis tiek puikiai išdegė.

Rašo A. B.

R u o š k i me žiemi
nes pramogas “Lais
ves” paramai. Jos 
yra didele atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.

Chicagos kunigų “DrarP 
gas” matyt, turi bėdos su 
savo skaitytojais. Jie barasi 
ant redaktorių už maitini
mą jų melais apie Sovietų- 
Suomių karą.

“Kam čia be reikalo karš
čiuotis?” klausia redakto
riai tų nevierninkų. Ir at
sako: “Juk laikraščiai ne 
ateities spėliotojai—jie tik 
vykstančių faktų fiksuoto
jai.” (“D.”, sausio 27.)

Tiesa pasakyta visa bur
na: klerikaliniai laikraščiai 
yra tikri “vykstančių faktų 
fiksuotojai.” Taip jie tuos 
faktus sufiksina (sutaiso), 
jog iš jų palieka tik vienas 
didelis, juodas klerikalinis ! 
melas. • /

Vatikanas pripažįsta, kad 
nūnai Ispanijoje kalėjimuo
se bei koncentracijos sto
vyklose kankinama 500,000 
ispanų.

Tai vis gen. Franco tero
ro aukos. Vatikanas gi pa
dėjo Francui įsigalėti. Da
bar popiežius gali pasidi
džiuoti ir pasidžiaugti savo 
laimėjimais—sukūrimu pra
garo kančių toje" nelaimin
goje žemėje.

Fašistinė “Dirva” labai 
patenkinta nuteisimu Earl 
Browderio. Tai, žinoma, jos 
privilegija. Bet ji parodo ir 
savo didelį ignorantiškumą. 
Ji sako: “Amerikos komu
nistu vadas Browder rastas 
kaltu naudojime klastuotu 
vardu paso savo kelionėm 
į Sovietų Rusiją.”

Betgi faktas yra, kad 
Browder buvo teisiamas 
ne už naudojimą “klastuo
tu vardu paso”, bet už ne- 
pažymėjimą ant blankos, 
prašant • paso savo var
du 1934 metais, kad jis pir
miau turėjo išsiėmęs pas- 
portą. Tiktai už tą vieną 
technišką dalykėlį Browder 
nuteistas keturiems metams 
kalėti.

Tas, žinoma, tik parodo, 
kad šitas techniškas daly
kėlis buvo tik priekabė: nu
teisimas turėjo didelį poli
tinį tikslą, būtent, užduoti 
smūgį tam judėjimui, kuris 
šiandien energingai kovoja 
prieš pastangas Ameriką 
įvelti į europinį karą.

Lenkai per 20 Meta Pa'“-r \ * sti Angly Pagrobtus Vo
Labai Nupulde Vi! 
niy, Sako Merkys
Lenkijos Pabėgėliai Lie

tuvoj iš Pašaly Veikia 
Prieš Lietuvą

. Kaunas. — Lenkai, bevai
kydami Vilnių per 20 metų, 
/labai nupulde tą miestą ir 
padarė jį apšepusiu; todėl 
daug kas reikės Vilniuje 
greitoj ateityje pakeist ir 
panaujint, kad jis tiktų 
kaip Lietuvos sostinė,—pa
reiškė ministeris pirminin
kas Antanas Merkys laik
raščių atstovams.

Merkys kartu sakė, jog 
reikės daryt griežtesnių 
žingsnių prieš slaptą veiki-1 
mą lenkų, perbėgusių į Lie
tuva. Neseniai buvo ati
dengta* jų slapta organiza
cija, kuri darbavosi prieš 
Lietuvos valstybę.

Nepalanki Prekyba
Premjeras Merkys nusi

skundė, jog dabar vargas su 
pardavimu žemdirbystės 
produktų. Užsieniai perma- 
žai už tuos produktus moKa, 
o šių produktų pervežimas 
karo laiku pabrango. Lietu
va gi priversta mokėt aukš
čiausias kainas už dirbinius 
ir produktus, kuriuos ji tu
ri pirkt iš užsienių.

Merkys persergėjo 
raščius nespausdint nieko 
tokio, kas galėtų supykinti 
bile kurią kariaujančių ša
lių.

Tokio. — Japonijos užsie
nio reikalu ministeris A rita 
pareikalavo, kad Anglija 
paliuosuotų 21-ną vokietį 
jūrininką, kuriuos Anglijos 
šarvuotlaivis pagrobė nuo 
keleivinio Japonijos laivo 
“Asama Maru.” /

Pranešama, kad Japonija 
jau antrą kartą dėl to pro
testuos Anglijai.

Šaukia Prancūzus 
Pasiaukot Taip, 
Kaip Kariai Fronte
Francijos Premjeras Pie
šia Gręsiančias Baiseny
bes, jei Naziai Laimėtą

laik-

Sovietai Persergėja 
Italiją Neit Kariau

ti už Talkininkus

pusės

N. Y. Republikonai Perša 
Nukirst $15,000,000 nuo 

Pašalpą Bedarbiams

400,000 TALKININ
KU ARMIJA PRIEŠ 
SOVIETU KAUKAZA
Paryžius. — Francūzų ar

mijos komandierius Sy ri
jo j, generolas M. Weygand 
atvažiavo į Paryžių ragint 
vyriausius Anglijos-Franci- 
jos komandierius, kad suda
rytų gana stiprią armiją 
užpult sovietinį Kaukazą iš 
pietų šono. Francūzų spau
da stipriai remia tą planą.

(Sovietai turi žinių, kad 
jau sutelkta 400,000 vyrų 
armija Syrijoj po generolo 
Weygando komanda prieš 
Sovietus.)

Franci ja ir Anglija ruo
šia galingą armiją Arti
muose Rytuose (sako, ap
gint Turkiją, Rumuniją ir 
Graikiją nuo Vokietijos ar 
Sovietų), kaip pripažįsta 
patys Francijos ir Anglijos 
valdininkai.

Talkininkai pareiškia vil
tį, kad Turkija jiem padė
tų kariaut Artimuose Ry
tuose.

Kai francūzų armijos ko
mandierius Syrijoj, genero
las Weygand keliavo į Pary
žių, jis staptelėjo Turkijos 
sostinėje Ankaroje, ir turkų 
valdžia labai šiltai Weygan- 
dą pasitiko ir priėmė.

Paryžius.— Francijos mi
nisteris pirmininkas Dala- 
dier šaukė per radio visus 
piliečius taip pasiaukot ir 
kentėt, kaip pasiaukoja ir 
kenčia Francijos kareiviai 
fronte. Jis persergėjo, jog 
“kriminališkai prasižengtų” 
tie francūzai, kurie sakytų, 
būk Vokietija nėra galin
gas priešas, būk lengva na- 
zius sumušti.

Premjeras Daladier tvir
tino, kad su pasiryžimu ir 
pasiaukojimų francūzai lai
mės karą. Sykiu jis piešė 
nazius kaip žudytojus, te- 
riotojus, grobikus ir kan
kintojus kitų tautų, kurias 
jie užkariauja.

Albany, N. Y. — Republi- 
konų atstovai New Yorko 
valstijos seimelyje priešina
si gubernatoriaus Lehmano 
pasiūlymui pakelti kai ku
riuos taksus, nes kitaip val
stijos iždas negaus būtinų 
jam įplaukų. Republikonai, 
iš savo pusės, siūlo numušt 
15 milionų dolerių nuo vals- 
tijinio bedarbių fondo. Bet 
labdarybės skyriaus komisi- 
jonierius D. C. Adie paro
do, kad jokiu būdu negali
ma mažint šį pašalpų fondą. 
Nes darbai dar žemiau sto
vi negu 1936-37 metais.

FEDERACIJOS VADAI 
ATMETA SPAUSTU

VININKU UNIJĄ

IŠ SUOMIJOS KARO
Maskva, antradienis.—So

vietų lėktuvai apžvalginėj o 
ir bombardavo kariškai 
svarbias pozic^ąs Suomijoj. 
Nukirsta žemyn' septyni 
Helsinkio suomių lėktuvai. 
Šiaip nieko svarbaus neatsi
tiko Suomijos karo fronte, 
kaip praneša Sovietų ko
manda. !

Helsinki, saus. 30. — Suo
mijos ligoninės ir trauki
niai perpildyti sužeistais 
Helsinkio kariais. Gydyto
jai po 24 valandas, dieną 
naktį dirba, ir neapsidirba. 
Daugiausia sužeistų esą iš 
Karelijos - Ladogos ežero 
fronto, kaip skelbia Helsin
kio korespondentai.

Miami, Florida. — Ame
rikos Darbo Federacijos 
Pildančioji Taryba įsakė 
savo valstijinėms federaci
joms ir miestiniams cent
rams federacinių unijų, kad 
jos turi sutraukyt bet ko
kius ryšius su Tarptautine 
Spaustuvių Darbininkų 
Unija. Tai todėl, kad Spaus
tuvininkų Unija, turinti 
šimtus tūkstančių narių, at
meta Federacijos centro 
reikalavimą, kad kiekvie
nas tos unijos narys kas 
mėnuo mokėtų po centą 
ekstra duoklių į kovos fon
dą prieš CIO industrines 
unijas. "A

Kas Atsitiko su Ame
rikos Lėktuvais, Siųs

tais į Suomiją?

Naziai Oro Bombomis 
Sunaikinę 9-nis Jiem 

Priešingus Laivus
Septynis iš Tą Laivą Lydėjo Kariniai Anglijos Laivai; Na
ziai Nuskandino Latvių, Norvegą, Daną ir Holandą Laivus

London.—15 iki 20 Vokie
tijos lėktuvų bombardavo 
Anglijos laivus 400 mylių il
gio ruože, rytiniame Angli
jos pakrašty, nuo Shetlando 
salų iki Kento, netoli Lon
dono. Nazių lakūnai sykiu 
žėrė kulkasvaidžių ugnį į 
tuziną ar daugiau atakuoja
mų laivų ir užmušė porą de- 
sėtkų žmonių tuose laivuo
se, kaip sako Anglijos lai
vyno valdyba.

Nazių Bombininkai Nu
skandinę 9 Laivus

Berlin. — Vokietijos oro 
laivyno komanda praneša, 
kad nazių lėktuvai bombo
mis sunaikino septynis pre
kinius laivus, kuriuos lydėjo 
kariniai Anglijos laivai. Be 
to, vokiečių bombininkai 
nuskandinę du karinius an
glų žvalgybos laivukus.

Sunaikinta 2 Norvegų Lai
vai ir po Vieną Latvių, Da

nų ir Rolandų
London. — Naziai oro

Amerikos Marininką Unija 
Prieš Paskolas Suomijai

York. — CIO Na-

Nors šiemet “Laisvės” šė- 
rininkų suvažiavimas įvyko 
beveik pora mėnesių anks
čiau, negu pernai, tačiau vis 
tiek išėjo labai gerai. Taipgi 
metinis bankietas išdegė vi-1 
su šimtu procentų. Svietelio 
buvo daug ir nuotaika buvo 
auksinė.

O dabar reikia visiems 
ruoštis prie dienraščio ba- 
zaro, kuris įvyks vasario 
9-12 dienomis. Tai irgi bus 
didelis ir smagus pažmonys.

Prie bazaro gali prisidėti 
laisviečiai ir iš labai tolimų 
vietų, ką nors naudingo pa
aukodami ir prisiųsdami.

Talkininkų Daromas Spau
dimas Rumunijai

Bucharest, Rumunija. — 
Atvykę Anglijos ir,Franci- 
jos pasiuntiniai daro di
džiausią spaudimą Rumuni
jos valdžiai, kad įtraukt ją 
karan talkininkų pusėj.

Maskva. — Sovietų spau
da rašo, jog šiuo laiku Ita
lija sėdi ant dviejų kė
džių ir laukia . paskutinės 
minutės; tada Italija eitų 
kariaut išvien su talkinin
kais ar išvien su Vokietija, 
žiūrint, iš katros
Mussolinis matytų progą 
gaut naujų kolonijų.

Sovietų darbo unijų laik
raštis “Trud” persergėja 
Mussolinį, kad jeigu Italija 
prisidėtų prie talkininkų, tai 
“jos armija taptų tik penk
tu ratu Anglijos-Francijos 
vežime; Italija virstų karo 
lauku, ir turtingiausios 
šiaurinės jos provincijos lik
tų sunaikintos.”
Italijos Armija “Pasiektų 

Naują Bėgimo Rekordą”
O jei z talkininkai laimėtų 

karą, tai nenorėtų duot 
Italijai “net trupinių.”

Sovietų laikraščiai prime
na Mussoliniui, kad jo ar
mija “nėra pirmos klasės.” 
Jie nurodo, kaip austrai pa
sauliniame kare ištaškė Ita
lijos armiją Caporetto ir 
kaip galvatrūkčiais jinai iš 
ten bėgo. “Trud” spėja, kad 
jeigu Italija išstotų į karą 
prieš vokiečius, tai jos ar
mija “pasiektų naują bėgi-re.

Kalinys Paspruko iš Teis
mo, Pildydamas Įstatymą
London. — Laike teismo 

pasigirdo alarmas, kad at
skrenda nazių lėktuvai ir 
todėl, pagal karinį įstaty
mą, žmonės turi pasislėpti. 
Vienas areštantas atsiminė 
šį. įstatymą ir ramiai sau 
išėjo iš teismo^ kad nepaste
bėjo ir policija, kaip jis pa
spruko.

Teisėjas gi, raštininkai ir 
policininkai pasiliko ir tęsė 
bylas prieš kitus areštantus, 
nežiūrint alarmo įstatymo.

HELSINKIO SUOMIŲ- 
PASAKOJIMAI

Helsinki. — Senųjų Suo
mijos valdininkų cenzūruo
ti pranešimai pasakoja, būk 
Sovietų lakūnai bombarda
vę daugelį pačių Suomijos 
miestų ir net ligoninių ir 
būk tais žygiais sovietiniai 
bombininkai užmušę 104 
suomius Viborge, Abo, Han- 
goe ir kituose miestuose. 
Sako, kad Sovietų bombi
ninkai sustabdę motorus, 
idant suomiai jų negirdėtų, 
ir paskui tie bombininkai, 
tyliai sklandydami, paleidę 
šimtus bombų, Bet, gįrdi, 
suomiai vis tiek nušovę že
myn eilę sovietinių lėktuvų.

Helsinki. — Senoji Suo
mijos valdžia sako, kad jau 
daugiau kaip savaitė atgal 
turėjo būt pristatyta jai 
penki šeši desėtkai karinių 
lėktuvų, kuriuos Amerika 
siuntė Helsinkio Suomijai. 
Bet šie lėktuvai dar nepasi
rodo. Kas su jais atsitiko? 
—klausia Helsinkio valdžia: 
Gal Anglija, be j ieškodama 
kontrabandos, sulaikė laivą, 
kuris gabeno tuos lėktuvus į 
Suomiją?

(Sovietų šarvuotlaiviams 
iš Murmansko nebūtų per
toji pastot kelią svetimiem 
laivam, vežantiem karo lėk
tuvus, pav., į Bergen prie
plauką Norvegijoj.)

New
cionalė Marininkų Unija 
priėmė
išstoja prieš Amerikos pas-! 
kolas senajai Suomijos val
džiai. Unija taipgi pasisakė 
prieš Amerikos paskolas 
bet kokiaį kariaujančiai eu
ropinei šaliai.

Ši unija turi 59 tūkstan
čius narių. '

rezoliuciją, kurioj

Surišo Pačią, Padegė Namą, 
Nušovė Du Kūdikius ir 

Pats Nusižudė

mo greičio rekordą.”
“Pravda”, be kitko, patė- 

mija, kaip Ispanijos respub- 
likiečiai supliekė italų pul
kus Guadalajaroj, ir įspėja, 
jog Italijos '“liuosnoriai” 
Suomijoj gaus* tokią pamo
ką, kaip kad Italijos armija 
gavo Caporetto mūšyje 
praeitame pasauliniame ka-

Atimta Pilietybė iš Fiąnci- 
jįos Komunisto

Paryžius. — Francijos 
teismas už akių nuteisė ka
lėj iman a komunistą seimo 
atstovą Andre Marty ir at
ėmė iš jo pilietybę. Mano
ma, kad Marty dabar Sovie
tuose. į

Copenhagen, Danija, sau
sio 30. — Nazių mina nus- 
kandino Danijos laivą 
“Frednšborg,” 3,000 tonų, 
prie Škotijos.

HUMkO. i. iitPl

Angly Šarvuotlaiviai Lydi 
Amerikos Laivus, Vežan
čius Paramą Helsinkiui
London. — Anglijos šar

vuotlaiviai lydi Amerikos ir 
kitų kraštų prekinius lai
vus, kurie gabena karo reik
menis Helsinkio Suomijai.

Washington, saus. 30. — 
Prez. Rooseveltui suėjo 58 
metai amžiaus.

ORAS. — Dalinai 
niaukę, neperšalta.

apsi-

bombomis nuskandino pre
kinį Latvijos laivą “Taut- 
mila,” 3,774 tonų; vieną Da
nijos ir du Norvegijos lai
vus, kurie trys turėjo viso 
5,202 tonų įtalpos. Nazių 
bombininkai taipgi sužeidė 
prekinį anglų laivą “New
castle,” 1,109 tonų, o vokie
čių mina sudraskė Holandi- 
jos laivuką “Nora,” 298 to
nu. c

Pranešimai iš Londono 
pripažįsta, kad anglai nenu
kirto žemyn nei vieno iš tų 
Vokietijos lėktuvų, kurie 
bombardavo laivus pakraš
tiniuose Anglijos vandeny
se.

ŽINIŲ ŽINELES
London. — Anglų valdžia* 

pripažino, jog daugumoje 
vietų Anglijoj jau skaudžiai 
stinga maisto ir anglies iš 
priežasties šalčių ir karo.

London. — Žiema “sura
kino” tiek traukinių ir au- 
to-busų Anglijoj, kad 500,- 
000 darbininkų dirba jiem 
paliuosuot.

Tokio, saus. 30. — Japoni
joj užsidarė daug fabrikų, 

Į nes trūksta anglies.

Berlin, saus. 30. — Nazių 
valdžia užprotestavo popie
žiui, kad jo radio stotis kal
ba apie vokiečių žvėrišku
mus prieš lenkus.

Paryžius, saus. 30.—Len- 
. kų “valdžia” Francijoj pa- 
' skelbė, kad naziai tavori- 
niame vagone sušaldę 30 
lenkų kūdikių.

Middlefield, Conn. — Aid. 
G. Schlosser anksti rytą 
prikėlė savo žmoną ir liepė 
jai apsirengt. O kai ji ap
sirengė, jis ją surišo ir stip
riai aplipdė jai burną ples- 
teriu. Tada Schlosser išme
tė žmoną į kiemą; viduj nu
šovė jųdviejų kūdikius mer
gaites, vieną trejų metų, o 
antrą tik penkių mėnesių 
amžiaus; aplaistė namą ga
zolinu, padegė jį ir pats vi
duj nusišovė. Taip Schlosse- 
rienė paskui pasakojo poli
cijai.

Su namu, buvusiu prie 
Beseck ežero, taip sudegė 
kūnai kūdikių ir žmogžu- 
džio-savižudžio tėvo, kad 
negalima buvo jų pažint.

Schlosserienė sakė polici
ninkam, kad ji nesutikdavo 
su savo vyru; be to, jis tu
rėjęs piniginių nesmagumų

London, saus. 30. — An
glai sako, kad jie nušovę 
žemyn vieną iš Vokietijos 
orlaivių, kurie vėl bombar
davo laivus Anglijos pa
kraštyj.

s 'd

m
Kaunas. — Lietuva darvs 

visuotiną gyventojų suraši
nėjimą (cenzą).

Mainieriy Unija Reikalau
ja Darbą, Smerkia Karą

*

Washington. — Vyriau, 
sias Teismas patvirtinę 
taksus, imamus New Yorke 
bedarbiams šelpti.

Columbus, Ohio. — CIO 
■Jungtinė Mainierių Unija 
entuziastiškai priėmė rezo
liuciją, kuri reikalauja dar
bininkam darbų, o bedar
biam tinkamų pašalpų, ir 
šaukia, kad Amerika veng
tų karo.

Unijos prezidentas J. L. 
Lewis, CIO pirmininkas, 
karčiai smerkė darbo mi- ’ 
nisterę Fr. Perkins ir ša
lies valdžią abelnai, kad ji
nai nevykdo savo prižadų ir ; 
apleidžia milionus darbo 
žmonių.
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Užgiriu
Komitetas Sveturgimiams Ginti prane

ša, kad busimasis ateivių gynimui suva
žiavimas (kovo 2-3 dd., 1940, Washing
tone) gauna daug užgyrimų iš žymiųjų 
Amerikos žmonių. Be kitų, šitą suvažia
vimą energiškai užgyrė vidaus reikalų 
sekretorius Harold L. Ickes, Archibald 
MacLeish, vyriausias USA Kongreso 
Bibliotekos pareigūnas, J. Warren Mad
den, Darbo Santykių Tarybos pirminin
kas ir visa eilė kitų žymių Amerikos po
litikų ir visuomenininkų.

Be to, visa eilė žymių intelektualų pa
reiškė užgirių šio suvažiavimo siekimus 
ir žygius. Tarp jų yra: Lewis Gannett, 
Matthew Josephson, Clifford Odets, Up
ton Sinclair, Thomas Mann, Thornton 
Wilder, ir kt.

Komitetą šiam suvažiavimui šaukti su
daro 100 žymiųjų amerikiečių—intelek
tualų, visuomenininkų, artistų. Komite
to pirmininku yra dr. William Allan 
Neilson, o jo padėjėju—rašytojas Hem
mingway. Pastarasis, matyt, daugiausiai 
darbuojasi.

Jeigu amerikiečiai intelektualai ir vi
suomenininkai bei politikai dėmisi sve- 
turgimių reikalais, tai patys sveturgi- 
miai juo labiau privalo tuo susirūpinti. 
Kongrese šiuo metu yra įnešta visa eilė 
aršių bilių, nukreiptų prieš sveturgimius 
Amerikoje. Prieš juos reikia kovoti, jei 
norima, kad jie nepataptų įstatymais.

Taigi į šį suvažiavimą privalo pasiųsti 
savo atstovus visos ypačiai sveturgimių 
organizacijos. Girdėjome, kad Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo Centro Valdy
ba ir Lietuvių Literatūros Draugijos 
Centro Komitetas savo atstovus tikrai 
pasiųs. Beje, Antrasis ALDLD apskritys 
New Yorko apylinkėje taipgi nutarė šin 
suvažiaviman pasiųsti savo atstovą.

Ką daro kitos lietuvių organizacijos? 
Kaip yra su SLA? Kaip su LRKSA? 
Reikalas paliečia visus, tai visi privalome 
bendrai ir rūpintis.

Rimtas Kaltinimas t
Mainierių unijos vadas, John L. Lewis, 

patiekė unijos delegatų suvažiavime rim
tą apkaltinimą prez. Rooseveltui ir dar
bo sekretorei p-lei Perkins. Lewisas sa
ko, kad jis jau senai akstinęs ir prezi
dentą ir darbo sekretorę rūpintis Ame
rikos bedarbių likimu—bedarbių, kurių 
yra virš 10,000,000.

Tam reikalui spręsti Lewisas pasiūlė 
konkrečius planus: sušaukti Washingto- 
nan darbo unijų atstovus, biznio arba 
samdytojų atstovus ir atsakomingus val
džios vyrus į konferenciją. Toj konfe
rencijoj turėtų būti prieita prie bendro 
susitarimo, kaip pagerinti bedarbių bū
vį, kaip kovoti su nedarbu.

Deja, nei prezidentas, nei darbo sek
retorė tojo Lewiso balso neklausė. Jie 
sau vilkina dalykus ir tiek, kuomet mi
lijonai bedarbių kenčia baisų skurdą ir 
vargą. <

Mes visuomet sakėme ir sakome, kad 
mūs krašto administracija privalo juoi 
daugiau dėmesio kreipti į bedarbių liki
mą, o mažiau kištis į kariaujančių Eu
ropos kraštų reikalus. Prez. Rooseveltas 
labai daug dėmesio kreipia, pav., į tai, 
kaip padėti Helsinkio vyriausybei Suo
mijoj su Sovietais karą vesti, bet jis 
“pamiršta,” jog visųpirmiausiai reikia 
padaryti “parėdkas” namie; milijonų pi
liečių, kurie nedirba ne dėl nenoro, li
kimu reikia susirūpinti. I

Taigi šis mainierių vado pareiškimas 
susilauks didelių simpatijų darbo žmo-

nėse, ypačiai tuose, kurie yra apleisti, 
kurie velka sunkią skurdo naštą tuomet, 
kai saujelė parazitų sau naujus milijonus 
dolerių kraunasi.

...t

Skandalas Dėl
Suomijos

' V. Bovinas------------------£Z)S Veikėjai Turi Sukrusti
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo or

ganas “Tiesa” praneša, kad pusė eina
mojo LDS vajaus už naujus narius jau 
praėjo, tačiau organizacija tegavo dar 
tik 600 naujų narių.

“Jeigu tokiu tempu,” sako “Tiesa,” “ir 
toliau dirbsime, tai pabaigoj vajaus tu
rėsime apie 1)200 naujų narių, arba tik 
apie pusę nuskirtos kvotos.”

Šis pareiškimas privalo paakstinti 
kiekvieną LDS narį prie uolesnio darbo. 
Reikia atsiminti, kad šiame vajuj LDS 
pasirįžo gauti net 2,500 naujų narių, no
rint pasiekti 10,000 narių skaičių. Na, 
o tokį skaičių Ketvirtasis LDS seimas 
pasibrėžė pasiekti 1939-1940 metais.

Šiemet, rugpjūčio mėnesį,; Ęrooklyne 
įvyks Lietuvių Darbininkų į SūMvienijimo 
Penktasis Seimas. Tai buš 10 įipetų kai 
LDS įsisteigė. Dešimts į metų—dešimts 
tūkstančių narių. Jei tai LDS pasiseks 
padaryti—bus pasiektas labai gražus ir 
prakilnus tikslas. O kad tas galima pa
daryti, niekas neginčys. Tik reikia uo
liau pasidarbuoti. Jei visos LDS kuopos, 
visi veikėjai ir bendrai atsakomingi LDS 
nariai tuomi susirūpintų, tai tikslas būtų 
lengvai pasiektas.

Šiuo metu “Tiesa” skelbia sekamus va- 
jininkus, kurie varosi pirmyn už laimė
jimą vajaus dovanų:

Gavo narių 
J. S. Rainys, 5 k., Philadelphia, Pa. 46 
Jonas Grubis, 1 k., Brooklyn, N. Y. 31
J. Burba, 62 k., So. Boston, Mass. 16 
P. Čižauskas, 34 k., Shanandoah, Pa. 14 
A. Vasaris, 228 k., Montello, Mass. 12 
Wm. Rasins, 216 k., Chicago, Ill. 12 
D. P. Lekavičius, 160 k.,

N. S. Pittsburgh, Pa. 12 
Ona Remeikienė, 112 k., Chicago, Ill. 11
K. Lawdanskas, 95 k., Rockford, Ill. 10 
Frank Olson, 225 kp., So. Boston 10 
John Slench, 139 k., Roseland, Ill. 10.

Apie Mus
Dienraštis “Vilnis” rašo f

“Laisvės” rolė rytiečių lietuvių gyveni
me darosi vis svarbesnė. Ji vadovauja 
ne tik savo skaitlingiems patriotams. Ji, 
ligi tam tikro laipsnio, vadovauja didžiu
mai lietuvių visuomenės—ir tai nėra per
dėjimas. Net ir “Laisvės” priešai, iš 
kraštutinių tautininkų ir klerikalų, turi 
skaitytis su jos vis augančia įtaka. Lai
kai dabar tokie, kad jeigu žmogus nori 
sužinoti teisybę apie europinį karą, apie 
Lietuvą ir komplikuotą šios šalies būklę, 
“Laisvė” yra nepavaduojamas kompasas. 
“Laisvė” yra liaudies laikraštis tikriau
sia to žodžio prasme.

Tautininkai ir klerikalai nepajėgė su
kurti Rytuose savo kiek stipresnės spau
dos ne todėl, kad jie būtų taip jau visai 
prasti laikraštinio darbo meisteriai, bet 
labiausia todėl, kad jie neturi lietuviškų 
darbo minių pasitikėjimo. Mūsų žmonės 
negali pasitikėti fanaberiškiems vėjo 
malūnams, kurie “pedliavoja” dangum ir 
tauta ir kurie gali turėti tik šiokio tokio 
pasisekimo idėjiniai ir politiniai sustiru- 
suose žmonėse. >

Skelbdama tikrą demokratiją, kuri ve
da į dar tobulesnę socialistinę demokra
tiją, “Laisvė” ir organizaciniai prakti
kuoja demokratijos principus. “Laisvę” 
leidžia bendrovė, kurioj yra gal netoli 
pusantro tūkstančio narių ir visi jie yra 
lygūs ^avo teisėse ir prievolėse. Tai fun- 
damentalė priežastis, kodėl “Laisvei” se
kasi. r

Šį nedėldienį įvyksta “Laisvės” Ben
drovės dalininkų suvažiavimas.' Nėra 
abejonės, kad jis bus gausus, pavyzdin
gas ir naudingas dienraščio ateičiai.

Sveikiname draugus laisviečius, mūsų 
idėjos brolius ir seseris. Mums gaila, kad 
šiemet vilniečiai negalėjo pasiųsti “Lais
vei” kiek stambesnę auką. Tai įvyko dėl 
dviejų priežasčių. Šiemet “Laisvės” su
važiavimas įvyksta daug anksčiau negu 
pernai ar užpernai, tai laiko mums buvo 
labai ir labai mažai, o antra—šiemet mes 
labai užimti, nes ruošiamės prie “Vil
nies” jubilėjaus, kas yra mūsų visų ben
dras darbas. Mes savo skolą prisimin
sime vėliau.

Tegyvuoja dienraštis “Laisvė”! Tegy-. 
vųoja laisviečiai ir laisvietės! Užsigrū
dinę kovose jie žinos, kaip dar labiau su
stiprinti “Laisvės” švyturio šviesas!

Buržuazinio Pasaulio Ben
dras Frontas Prieš 

Socializmą
Riksmas dėl Sovietų Są

jungos padarytų žygių 1939 
metais i ir daromų šiais 
(1940), nėra naujas. Tai 
riksmas žūvančios kapitalis
tinės sistemos kovoje prieš 
naują sęcialistinę santvar
ką. Ši kova yra esminė, 
nuolatinė kova.

Lapkričio 29, 1939 m., V. 
Molotovas, Sovietų Sąjun
gos užsienio reikalų komi
saras, per radio, pareiškė 
savo šalies piliečiams se
kamai :

“Vyrai ir moterys, Sovie
tų Sąjungos piliečiai, ne
draugiška politika, kurios 
laikėsi Suomijos .^ valdžia 
link mūsų šalies, privertė 
mus imtis greitų priemonių 
užtikrinimui išlaukinio sau
gumo mūsų valstybei.”

Ir toliau: “Sovietų Sąjun
gos valdžia priėjo išvados, 
kad ilgiau ji negali palaiky
ti normalius ryšius su Suo
mijos valdžia ir mato reika
linga greitai atšaukti savo 
politinius ir ekonominius 
atstovus iš Suomijos. Sykiu 
su tuo, valdžia išleido įsa
kymą Vykiausiai Raudono
sios Armijos Komandai būti 
pasirengusiai bile suprizui 
ir sulaikyti numatomus 
naujus išsišokimus iš Suo
mijos militarinės klikos pu
sės.

“N e d r a u ginga užsienio 
spauda tikrina, kad mūsų 
siekiai yrą pasigrobti Suo
mijos teritoriją arba ją pri
jungti prie Sovietų Sąjun
gos. Tai yra piktas šmeiž
tas. Sovietų Vhldžia neturi 
tokių intencijų.”

Ant rytojaus, lapkričio 
30, 1939 m., Sovietų Sąjun
gos Raudonoji Armija per
ėjo Suomijos rubežių. Va
dinasi, prasidėjo karas su 
Helsinkio valdžia. Bet ka
ras ne užkariavimui tos ša
lies ir ne pavergimui Suo
mijos žmonių. Karas prieš 
Mannerheimo militarinę kli
ką, karas apsaugojimui Le
ningrado ir išlaisvinimui 
Suomijos darbo žmonių.

Gruodžio* 1, 1939 m., Te
ri joki mieste, suorganizuo
ta nauja Suomijos liaudies 
valdžia su Otto Kuusinenu, 
kaipo pirmininku ir užsie
nio reikalų ministeriu. Ši 
valdžia išleido savo progra
mą ir padarė sutartį su So
vietų" Sąjunga. Naujoji val
džia yra liaudies valdžia, 
jos programa liaudžiai nau

Vokietijos laivas “Duesseldorf”, kurį Anglijos šarvuotlaiviai pagavo ir pristatė
•y, Jamaikos prieplaukom

dinga, o ne kapitalistams. 
Valdžios vadovybėje atsis
tojo komunistas Otto Kuu- 
sinenas.

Šis žygis naudingas Suo
mijos liaudžiai, jis užkirto 
kelią svetimų šalių intri
goms prieš Sovietų Sąjun
gą. Šie Sovietų Sąjungos 
žygiai naudingi viso pasau
lio darbo liaudžiai. Bet bai
siai nepatiko buržuazijai, 
kapitalistiniam pašau liui. 
Tokio skandalo, tokios bjau
rios propagandos prieš So
vietų Sąjungą nebuvo nuo 
1919 metų, Hooveris renka 
aukas Suomijos baltagvar- 
diečiams. Amerikos visa 
buržuazinė spauda choru 
šaukia prieš Sovietų Sąjun
gą. Žinios, tikri faktai apie 
Sovietų Sąjungos Raudono
sios Armijos laimėjimus, 
draudžiamos. Prezidentas 
Rooseveltas pasisako prieš 
Sovietų Sąjungą. Anglija, 
Franci j a ir Tautų Lyga 
prieš Sovietų Sąjungą. Vi
sas kapitalistinis pasaulis 
šaukia už gynimą mažos, 
“nekaltos” Suomijos “ne
priklausomybės,” jos “de
mokratijos.” Jie smerkia 
Sovietų Sąjungą, kad ji re
mia “nelegališką” Kuusine- 
no valdžią. Jie choru rėkia, 
jog Sovietų Sąjungai ne- 
gręsė pavojus iš Suomijos 
pusės. Jie rėkia, kad Sovie
tų Sąjunga “agresorė” ir 
tt. Organizuojama ir finan
suojama visokia parama 
Suomijai — amunicija, gin
klai, maistas, armija. Kurs
toma neutralės šalys į karą 
prieš Sovietų Sąjungą.

Imperialistų Grobimai 
Pamiršti

Kodėl tik prieš Sovietų 
Sąjungą kyla kapitalistinio 
pasaulio valdovai? Kodėl 
jie tylėjo prieš fašistinių 
imperialistų grobimus? Ja
ponija 1931 metais pasigro
bė Mandžuriją. Ta pati Ja
ponija ginklu ir prievarta 
mėsinėja Chiniją. Italija 
pasigrobė Albaniją, užka
riavo Ethiopiją. Vokietija 
ir Italija bendrai sunaikino 
Ispanijos demokratiją. Tie 
imperialistai degino ir grio
vė Ispanijos miestus, naiki
no kultūrą, šaudė senelius, 
motinas ir kūdikius. Ta- 
čiaus Amerikos valdžia, nei 
Rooseveltas, .nei Hooveris 
nešaukė gelbėti ispanų, nes 
ten kentėjo daugiausia dar
bo liaudis. Taip pat nieko 
nesakė nei “demokratinės” 
Anglijos ir Franci jos val
džios. Priešingai, Amerikos,
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ventojų, yra potencialis ka
pitalizmui pavojus. O So
vietų Sąjunga kas kartas 
darosi pavojingesnė turtuo
lių klasei, kuomet ji stiprė
ja. Todėl prieš Sovietų Są
jungą, iš vidaus ir iš lauko, 
veda kovą kapitalistinės sis
temos palaikytojai. Kova 
prieš Sovietų Sąjungą pra
sidėjo nuo 1917 metų So
cialistinės Revoliucijos—So
vietų Sąjungos įsikūrimo.

Suomijos baltagvardiečių 
karas prieš Sovietų Sąjun
gą, nėra suomių tautos ka
ras. Suomių baltųjų prezi
dentas Kailio, savo atsišau
kime (sausio 9 d., 1940) į 
Amerikos žmones, aiškiai 
sako: “Mes giname bendrą 
vakarų civilizaciją, tad ir 
jūsų laisvę ir namus.” Bal
tieji suomiai gina turtuolių, 
buržuazinę civilizaciją, kuri 
remiasi darbo žmonių iš
naudojimu ir tautų pavergi
mu.

Bandyta ardyti Sovietų 
Sąjunga iš vidaus, bet ne
pasisekė. Visoki suokalbi
ninkai ir sabotažninkai ta
po sugauti ir nugalėti. Pas
kiaus imtasi kitų priemonių. 
Ypatingai tuo laikotarpiu, 
kai Vokietija tapo hitlerinė, 
prieš Sovietų Sąjungą buvo 

! sudaryta sutartis tarpe Vo
kietijos, Italijos ir Japoni
jos po obalsiu: “Kova prieš 
komunizmą.” Anglija dėjo 
didžiausių pastangų, kad 
Hitleris pultų Sovietų Są
jungą. Tautų Lyga, kurią 
dominuoja Anglija ir Fran- 
cija* leido Hitleriui Vokie
tiją apginkluoti, kad pasta
roji pradėtų karą prieš So
vietų Sąjungą. Bet ir ta po
litika susmuko.

Anglijos planai užsiundy
ti Vokietiją ant Sovietų Są- 

1 jungos galutinai sugriuvo 
pereitą vasarą. Rugpjūčio 

; 20, 1939 m., Sovietų Sąjun
ga ir Vokietija pasirašė ne
puolimo sutartį. Jei ne ta 

1 Vokietijos - Sovietų taika, 
tai, veikiausia, Anglija ir 

‘ Franci j a nebūtų skelbę ka
rą Vokietijai. Sovietų vadai 
tą Anglijos politiką senai 
numatė. Dar 1925 metų So
vietų Sąjungos Komunistų 
Partijos Kongrese Stalinas 
sakė:

(Bus daugiau)

Planuoja Karą prieš 
Sovietų Sąjungą

Anglų savaitraščiai “We
ekly,” “News Statesman” ir 
žurnalas “Nation” perspėja 
Anglijos valdžią, kad jinai 
su savo parama senajai 
Suomijai žengia linkui at
viro karo su Sovietais.

“Weekly” rašo, kad An
glijos, Francijos ir Ameri
kos atžagareiviai ir Tautų 
Lygos vadovybė geidžia 
bendromis jėgomis užpulti 
Sovietus.

Anglijos ir Franci jos val
džios dar trukdė paramą 
Ispanijos liaudžiai, demo
kratijai.

Bėgiu dviejų-trijų • metų 
Vokietija pasigrobė Austri
ją, sudraskė ir pasigrobė 
Čechoslovakij ą, pasiėmė 
Klaipėdą ir žaibo greitumu 
pagrobė Lenkiją. Vienok 
tuo laiku nieko nedarė 
Tautų Lyga. Nedarė jokių 
drastiškų žygių nei Angli
ja, Franci j a ir Amerika. 
Bet visos šios valstybės tei
kia pagalbą Suomijai!

Aišku, kad ne demokrati
ja ir ne mažų tautų laisvė 
rūpi ginti šiom imperialisti- 
nėm valstybėm. Be to, jei 
mažų valstybių teises, apsi
sprendimą, nepriklausomy
bę ginti/ tai pirmiausia rei
kia atsisakyti nuo pavergi
mo savų kolonijų. Bet taip 
nėra. Anglija, kuri “gina” 

'Suomiją nuo Sovietų Sąjun
gos “pavergimo,” pati turė
dama apie 47 milionus gy
ventojų, turi pavergusi 480 
milionų gyventojų savo ko
lonijose Europoj, Azijoj, 
Afrikoj ir Amerikoj. Fran
ci j a, kuri turi apie 42 mi- 
lionu savo gyventojų, kolo
nijų turi su 70 milionų gy
ventojų.

Tad Anglijai ir Franci j ai 
reikėtų pirmiausia, ir tai 
būtų lengviausia, išlaisvinti 
savo pavergtas tautas ir ko
lonijas, o paskiaus kariauti 
už kitų išliuosavimą ir “gy
nimą” Suomijos. Bet An
glijos ir Franci jos obalsiai 
“demokratijos,” “nepriklau
somybės,” “hitlerizmo”, yra 
tik dūmai į akis. Tikrenybė
je, tai Anglija ir Franci j a 
kariauja už pavergimą ma
žų tautų, už išlaikymą savo 
kolonijų, už pasaulio vado
vybę ir kapitalizmo išlaiky
mą.

Kodėl Riksmas Prieš 
Sovietus?

Sovietų Sąjunga yra so
cialistinė šalis. Tai šalis, 
kur panaikinta kapitalistinė 
sistema. Sovietų Sąjungoje 
nėra privatinių bankierių, 
privatinių fabrikantų, nėra 
dvarininkų, nėra milionie- 
rių ir nėra žmogaus žmo
gum išnaudojimo. Trumpai 
sakant, nėra tos palocinės 
klasės, kuri nieko negamina, 
bet gyvena gražiausiuose 
namuose, laiko daug tarnų. 
Na, o socialistinė tvarka, 
reiškia galą šiai klasei.

Tik per dvidešimts du me
tu Sovietų Sąjunga milži
niškai išaugo. Ji panaikino 
ponų klasę, išbūdavo j o fab
rikus, pastatė naujus mies
tus, išauklėjo literatūrą, 
kultūrą ir meną. Svarbiau
sia, tai išaugino naują pi
lietį ir davė jam ginklą gin
ti savo tėvynę. Vien tik eg
zistavimas tokios šalies, 
kurią sudaro 183,000,000 gy

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas:
Brangi Redakcija:

Aš visuomet skaitau klau
simus ir atsakymus “Lais
vėje”, ale dar niekuomet to
kio paaiškinimo nebuvo: 
Kaip man būtų lengviausia 
gauti mano metrikus iš Lie
tuvos? Kur aš turiu kreip
tis? Giminių, nei pažįsta
mų Lietuvoje neturiu. Iš 
kalno tariu ačiū. Pavardės 
neminėkite.

Skaitytojas.
Atsakymas:
• Kreipkitės į Lietuvos Ge
neralinį Konsulatą New 
Yorke. Jų pareiga jums pa
tarnauti šiame reikale ir 
mes esame tikri, kad patar
naus. Adresas toks:

16 West 75th St., New 
York, N. Y.
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Motery darbai kas metai puošdavo 
“Laisvės” bazarus ir suteikdavo dienraš
čiui daug paramos. Draugės prašomos ir 
šiemet pasidarbuoti—paaukaut pačios ir 
parinkt aukty. Bus vasario 9 iki 12-tos.

Lietuvių Literatūros Draugijos vajus 
prasidės vasario 1-mą, naujus narius ga
lėsime įrašyt su $1 mokesties už visus 
šiuos, metus. Gera proga gaut motery na
riu ir sutvert motery kuopas bei kliubus.

AM. LIE. MOTERŲ TARYBOS 
SEKRETORĖS PRANEŠIMAS

pavestą 
kol kas 

jo pava- 
nėra nu-

Komitetas yra nusprendęs' 
pradžioje kovo mėnesio išleis
ti moterų reikalams 
laikraštį. Laikraštis 
bus tik vienkartinis, 
dinimas da galutinai
spręstas. Iš pasikalbėjimų su 
moterimis, visur pasireiškia 
pageidavimas moterų laikraš
čio, todėl ruošiamas leidinys 
bus tuoju išbandymu, kaip 
plačios moterų minios reaguos 
į patį laikraštį ir jo išlaikymą. 
Dabar tenka atsikreipti į visus 
A. L. ‘ Moterų Tarybos sky
rius ir atskiras moterų drau
gijas, kad duotumėte kuo dau
giausiai moralės ir materialės 
paramos ruošiamam leidiniui. 
Mes prašom, kad susitarusios 
arba pavienės moterys su
glaustoje 
mėt savo 
darbuotę, 
gali duot 
nių, tai yra, kad nebūtų ra
šoma vien tik kiek susirinki
mų atlikta, parengimų suruoš
ta ir tam panašiai. Rašykit 
kas buvo nutarta, kaip narės 
lanko susirinkimus, kokis jūs 
draugijos kultūrinio darbo 
programas, ką moterys veikia 
kitose organizacijose ir t. p.

Laikraštis parsiduos vei
kiausiai po dešimtį centų. 
Reikia dėt pastangų, kad šis

mūsų bandymas pasiektų juo 
daugiausiai moterų. Duokit 
užsakymus iš 
notume kiek 
idant vėliaus 
Taigi, kurios
na vartoti, yra prašomos pa
rašyt, ką kuri geriausio gali 
išreikšti. Raštus ir užsakymus 
siųskite 
šu< 221

moterų.
anksto, kad ži- 
jo atspausdinti, 

nepritrūktume. 
tik gali plunks-

K. Petrikienės antra-
So. 4 St., Brooklyn,

moterys
formoje aprašytu- 

kolonijos moterų
Yra prašoma kiek 
konstruktyvių raši-

A. L. Moterų Tarybos iždas 
veik tuščias, todėl, kad dar
bas nesitrukdytų, kuri draugi
ja bei kliubas išgali, prašom 
prisiųsti mokestį už užsakytas 
kopijas iš anksto, tas komi
tetui labai daug pagelbės. 
Kožnas jūs doleris pagelbės 
budavoti moterų judėjimą.

K. Petrikienė.

Gardner, Mass
Sausio 25, Lietuvių Moterų 

Kliubas laikė susirinkimą dėl 
aptarimo įvairių klausimų.

Reguliariškas susirinkimas 
įvyks vasario 8, kuris bus ga
na svarbus, taipgi bus išduo
tas raportas delegačių, kurios 
buvo Naujos Anglijos Mote
rų Sąryšio suvažiavime, So. 
Bostone, sausio 21-mą.

Naujosios Anglijos Lietuvių Motery Sąryšio 
Trečios Konferencijos Protokolas

Naujosios Anglijos lietuvių 
moterų konferencija įvyko 
sausio 21-ma, 1940 m., 376 
Broadway,. So. Boston, Mass.

Konferenciją atidarė orga
nizatorė M. K. Sukackienė 11 
vai. ryto. Mandatų peržiūrėt 
paskirtos Zarubienė ir Beniu- 
lienė. Delegačių dalyvavo 39 
nuo 13 draugijų bei kuopų. 
Dienotvarkis skaitytas ir pri
imtas. Išrinktas prezidiumas: 
pirmininkė Sukackienė, pagel- 
bininke Grybienė, nutarimų 
raštininke Beniulienė, reko
mendacijų ir rezoliucijų komi- 
sijon J. Stigienė, O. Zaleckie
nė ir A. Vasilienė.

Pereito suvažiavimo proto
kolas skaitytas ir priimtas. 
Stovinčio komiteto raportai iš
klausyti ir priimti. Iš draugės 
Jonikienės prakalbų maršruto 
išduotas raportas: 
buvo pasekmingas, 
keli kliubai.

Nutarta rengti
maršrutą draugei Petrikienei.

Sekė raportai iš kolonijų. Iš 
kuopų veiklos pasirodo, kad 
tarpe moterų veikimas eina 
pirmyn.

Nutarta turėti viena valan
dą pertrauką.

maršrutas 
sutverti

prakalbų

Antra sesija atidaryta per 
' pirm. Sukackienę. Skaityta 

pasveikinimai: nuo Moterų 
Apšvietos Kliubo, Norwood, 
Mass., $1; nuo ALDLD 2 kp.,

Boston, Mass., $2; Mote- 
Kliubas, 
nuo 
nuo

portas iš Moterų Kongreso, 
atsibuvusio Brooklyn, N. Y., 
išklausytas ir priimtas.

Priimtos sekančios rezoliu
cijos: už bendrą veikimą vi
suomenės klausimu, už taiką 
ir Lietuvos klausime.

Daktaras Pilka rekomenda
vo, kad skirti komisiją ir pra
dėti darbą dėl įsteigimo mo
kyklose lietuvių kalbos kursų, 
į komisiją išrinktos šios drau
gės: Sukackienė iš Worcester, 
Žilinskienė iš So. Boston, Za
rubienė iš Norwoood ir Sti
gienė iš Brockton, Mass.

Aukota iš iždo šiem tiks
lam: vilniečių gelbėjimui $25, 
Moterų Tarybai $25, Lietuvos 
politiniams kaliniams $25, 
Meno Sąjungai, $10, “Lais
vės” šėrininkų suvažiavimui 
pasveikinti $10. Nutarta įstoti 
į Moterų Tarybą su $5.

Sekamų, 1941 metų konfe
rencija nutarta laikyti balan
džio mėnesį, Worcester, Mass.

Išrinkta valdyba 1940 m.: 
pirmininkė-org. M. K. Sukac
kienė, vice-pirm. Grybienė, 
nutarimų rašt. Beniulienė, f in. 
rašt. K. Valangevičienė, ka
sierka J. Stigienė. Nutarta 
peržiūrėti finansų stovis; tas 
darbas paliktas So. Bostono 
draugėms.

Konferencija uždaryta kaip 
5 valandą po pietų per pirm. 
K. Sukackienę.

Raštininkė E. Beniulienė.

Gardner, Mass., 
draugės Sarapienės 
Apšvietos Kliubo, 

Mass., $5; nuo LLD 
kuopos, Worcester,

Pastaba: Kiti konf. reika
lais raštai tilps sekamose sky
riaus laidose. —Sk. Ved.

So. 
rų 
$2; 
$1;
Montello, 
Moterų 
Mass., $2; nuo Lietuvių žiny- 
čios Moterų Ratelio, So. Bos
ton, $1; nuo Moterų Piliečių 
Kliubo, Lynn, Mass., $2; nuo 
Birutės Pašalpinės Draugystės 
Montello, Mass., $5.

Išduota raportas iš pikniko, 
atsibuvusio pereitą vasarą, 
Montello, Mass. Liko pelno 
$194. Nutarta ir ateinančią 
vasarą laikyti piknikas Mon
tello. Finansų raportas priim
tas: kasoj randasi $181. Ra-

Šio 
ir 

čia

Jersey City, N. J. — 
miesto majoras Hague 
kiti su juom einantieji 
demokratai remia Roosevel- 
to kandidatūrą trečiai pre
zidentystei.

Washinton. — Vadinamo 
farmerių, bloko vadai kon
grese atideda savo reikala
vimą paskirt $200,000,000 
daugiau lėšų farmeriam pa
remti.

Kampininkai žemdirbiai, CIO nariai, atsilankę New Yorkan sukelt pinigų ir 
morales paramos badaujantiems kamp ininkams, sustoję prie posterio garsi
nančio vaidinamą judį “Grapes of Wraith,” kurį delegacija aplanke. 
Kampininkų delegacija sako, kad tas judis tikrai perstato vargšų gyvenimą.

Montello, Mass
Moterų Apšvietos Kliubo 

Veikla
Sausio 20-tą įvyko vakarie

nė su programa. Kliubo gru
pė sudainavo keletą dainelių 
po vadovyste O. M in e įkaitės, 
akompanavo Eugenija Bub- 
liauskaitė. Keletą gražių ka- 
valkėlių paskambino pianu 
Olga Breivaitė ir Dana Be- 
niuliūtė. -Programa publikai 
patiko, tą liudijo gausus del
nų plojimas. Laike programos 
publika užsilaikė labai ramiai. 
Vakarui pirmininkavo K. Če- 
reškienė.

Po programai sekė vaka
rienė, kuri susidėjo iš įvai
rių valgių, kaip tai: mėsos, 
kugelio, daržovių, kliubiečių 
keptų pyragų ir kavos. Po 
vakarienei svečiai šoko ir 
linksminos lig vėlumos. Va
karas visais atžvilgiais atrodė 
puikus. x

Sausio 26 įvyko to paties 
kliubo mėnesinis susirinkimas. 
Nors oras šaltas, tačiau narių 
susirinko gana daug. Keturios 
delegatės, kurios dalyvavo N. 
A. Moterų Sąryšio suvažiavi
me 21 sausio, Bostone, išdavė 
platų raportą.

Vakarienės komisija išdavė 
raportą—pelno liko 27 dole
riai.

Užuojautos kom., kuri buvo 
paskirta aplankyt sergančią 
narę M. Lankutienę išdavė ra
portą, kad narė jau sveiksta ir 
dėkoja už atsilankymą ir do
vanėlę, kuri buvo jai suteikta 
kliubo narių.

Nutarta pasveikinti “Lais
vės” šėrininkų suvažiavimą su 
$5 auka. Nutarta aukoti $25 
Lietuviu Tautiško Namo Drau
govei.

Po visų biznio reikalų, per
skaitytas straipsnis iš “Liau
dies Balso”, parašytas gar
saus rašytojo Upton Sinclair; 
straipsnio antgalvis 
niškos Istorijos 
Kad Europa 
Socializmo.” 
klausėsi. Po 
užkandžiai ir 
pagamino M.
jos prisidėjo K. Volangevičie- 
nė ir M. Potsienė. Po užkan
džių kliubo grupė, pritariant 
visoms narėms, pagerbimui to 
vakaro gaspadinių sudainavo 
pora dainelių.
draugiškoj 
te.
Šis Tas iš

Draugijos
Saus. 15

rinkimas, kuriam užėmė vietą 
nauja pirmininkė K. Volange- 
vičienė, vice-pirmininkė J. Sti- 
gienė, kasierka j M. Puodžiū
nienė. Kitos liko tos pačios.

ši draugija gana progresy- 
vė ir turi plačios; publikos pri
tarimą, nes jei ši draugija ką 
rengia, publika skaitlingai 
lankosi. Jei sumipėt šios drau
gijos tik vienų (metų nuveik
tus darbus, tai užimtų per
daug vietos laikraštyje, šį se
zoną jau davė 'du parengimu. 
Paskaitą apie akių sveikatą 
davė daktaras Borisas (be 
įžangos.) Antras, vakarienė 6 
sausio, davė pelno 60 dolerių 
su virš. Tikimės, kad užėmus 
vietą jaunai gabiai pirminin
kei ši draugija !bus dar gy
vesnė.

Turime ir liūdną žinią, štai, 
21 sausio, mirtis atskyrė nuo 
mūs dar jauną narę Anasta
ziją Taučienę. Velionė buvo 
laisvų pažiūrų. Likosi palai
dota Melrose kapinėse. Ilsėkis 
ramiai,' Anastazija! Vyrui, 
dukrelei ir giminėms Birutos 
Draugijos narės išreiškia už
uojautą liūdesio valandoje.

i Biruta.

Binghamton, N. Y
Moterų Skyriaus Narių Žiniai

Ketvirtadienį, vasario 1-mą 
dieną įvyks Moterų Skyriaus 
susirinkimas pas drg. A. Mal- 
daikienę, 16 Carver St. Pra
džia 7:30 vai. vakare.

Moterų Skyriaus susirinki
mai paprastai būdavo laikomi 
penktadieniais, bet dabar va
karinės mokyklos pamokas 
perkėlė į penktdienį,’ o kelios 
Moterų Skyriaus narės lanko 
vakarinę mokyklą, tai tos 
priežasties dėlei šis susirinki
mas ir yra šaukiamas ketvir
tadienį, vietoje penktadienio.

Visos Moterų Skyriaus 
draugės bandykite dalyvauti 
šiame susirinkime, nes turime 
daug svarbių reikalų atlikti. 
Kuomet visos dalyvausime su
sirinkime, tuomet daug pasėk- 
mingiau atliksime tuos visus 
reikalus.

Nepamirškime dienos ir vie
tos ir dalyvaukime visos. O 
dėl padidinimo narių skai
čiaus bandykime atsivesti nau
jų, narių prirašyti prie Moterų 
Skyriaus.

Moterų Skyriaus Sekretorė,
O. Girniene.

Naujosios Anglijos Motery Sąryšio Konferencija 
Ir Koncertas Puikiai Pavyko

21 sausio, 
sėkminga.

“MOTINAI, KURI SUDĖJO 
AUKĄ DEMOKRATIJAI”

Brooklyn© didžiuliame šv. Jono kapinyne sausio 29-tą su
pilta naujutėlis kapas, kurio sušalusią žemę, tarp daugelio 
kitų, dengė ir vainikas su skirtingu, 
užrašu : “Motinai, Kuri Sudėjo Auką 

Kada sužinome, jog čionai padė
ta amžinai ilsėtis Konstancija (Ma- 
tikiūnaitė) Yushas (Young), tuo-! 
met mums kai kas prisimena iš ne-’ 
tolimos praeities.

Beje, tai buvo 1938 metų pava
sarį, kada mes šiame skyriuje su- ‘ ' * I
sipažinome plačiau su ta kuklia, ta-1 
čiau demokratijos gynimui nemažai 
jauką padėjusią motiną ir, sąlygoms! 
susidėjus, galėjusią 
ginusią auką, kokią 
duoti.

Tuomet jos sūnus
les), vienas iš keturių jos vaikų, 
radosi Ispanijos karo fronte, gynė 
Ispanijos liaudies teisėtai išrinktą; 
valdžią nuo Ispanijos ir nuo įsiver-j 
žėlių viso pasaulio fašistų. Kovosi 
siautė, bauginančios žinios sklido. |
Niekas nežinojo, kuris iš kelių tūkstančių amerikiečių ir ke
lintas iš apie poros desėtkų jaunų amerikiečių lietuvių vaiki
nų dar gyvas, kurio motina turės laimės savo sūnų dar kartą 
pamatyt.

ne visiems suprantamu 
Demokratijai.”

sudėti bran- 
motina gali

Kazys (Char-

Konstancija Yushas, 
mirus, sausio 25, 1940.

“Moder-
Eiga Rodo, 

Krypsta Linkui 
Narės atydžiai 

to sekė skanūs 
arbata, kuriuos 
Urbonienė, prie

Po to visos 
nuotaikoj išsiskirs-

Motery Pašalpines 
Birutos Veikimo 
įvyko metinis susi-

N. A. L. M. S. metinė kon
ferencija, įvykus . 
buvo visapusiai 
Nors sudegimas So. Bostono
Lietuvių salės buvo sutramdęs 
rengėjų ankstoką planą ir jos 
turėjo mažai laiko prisirengi
mui, bet konferencija vistiek 
buvo skaitlinga. So. Boston 
Piliečių Kliubo salė buvo pil
na, nes, apart delegačių, • ra
dosi viešnių tėmytojų ir, kas 
svarbiausiai žymėtina, tai na
tūralūs konferencijos gyvu
mas, aukštas ūpas, sklandi, 
tvarkinga jos eiga ir patiek
tų klausimų svarstymas.

Tėmijant konferenciją, ne
ginčijamai matėsi daug entu
ziazmo, energijos tęsimui pra
dėto darbo pirmyn. Abelnas 
konferencijos ūpas jos tėmy- 
tojuose iššaukė pageidavimą 
šiam gražiam moterų darbui 
pasekmingumo palinkėti ir 
joms padėti.

Konferencija paskyrė aukų 
$25 vilniečių reikalam, $25 
Amerikos Lietuvių Moterų Ta
rybai, ' $25 Lietuvos peli
niams anti-fašistiniams kali- jos sesuo.

niams, $10 Lietuvių Meno Są
jungai, $10 “Laisvės” dalinin
kų suvažiavimo sveikinimui. 
Išklausius daktaro Pilkos at
sišaukimą lietuviu kalbos kur
sų reikale mokyklose, pasisa
kė už rėmimą šio darbo ir iš
rinko komisiją jam padėti.

Koncertas irgi Pavyko
Po konferencijos, vakare, 

įvyko koncertas, kuris buvo iš
pildytas kiek žadėta iš rengė
jų ir artistų pusės. Koncerto 
žvaigždė buvo Biruta Ramoš
kaitė iš New Yorko. Bostonie
čiai ją pirmu kartu girdėjo ir 
a p 1 o d i s m entų nesigailėjo. 
Biruta paliko įspūdingą at
mintį klausovuose. Gražiai sa
vo pareigas atliko ir kiti pro
gramos dalyviai. v

Kaip konferencija, t aijrkon
certas paliko gražių, atminti
nų įspūdžių. Viešnia.

Macomb, III. — Per gais
rą mediniame savo namely
je sudegė Mrs. Olive Wish- 
on, du maži jos kūdikiai ir

. • ' ? 3 rTrečias puslapis

MŪSŲ PAŽINTIS
Brooklyniečių Lietuvių Moterų Apšvietos Kliubas tuomet 

rengėmės minėt Motinų Dieną ir galvodamos apie pagarbą 
motinoms, aišku, pirmiausia atsiminėm tas taip daug paau
kojusias ir širdperšos slegiamas motinas. Nusprendėm, kad 
mums būtų garbė ir laimė turėt jas savo iškilmėse. Mūs troš
kimas išsipildė. Tarpe tuomet galėtų pakviest ir atvykusių 
trijų'garbės motinų buvo ir Konstancija Yušas.

Su motina Yušas tada nei viena iš rengėjų artimos pažin
ties neturėjom, neigi jos pažvalgų artimai žinojom, tik, žino
jom tiek, kad jos sūnus Ispanijoj. Kada ji atvyko į mūsų va
karą ir komisija ją sutikus paprašė, kad jinai ką nors pasa
kytų programoj, velionė Yušas užklausė: “O kas bus, jeigu 
aš pasakysiu visai ką kitą, negu jūs norėtumėt?” Jai atsa
kėm, jog mes pageidaujame, kad ji, kaipo demokratijos gy
nėjo motina, būdama miffs garbės viešnia, išreikštų tą, ką 
jinai jaučia savo sielos geltnėse, nes tam ji kviesta, kad mes ją 
galėtume išgirsti, suprast, įgyti naujos energijos bendram 
darbui gint demokratiją ir taiką.

GAILA SŪNAUS, BET. . . i
Programos eigoje, tarpe eilės viešnių ir svečių, pareišku*- 

sių savo mintis Ispanijos karo klausimu, paskiausia buvo 
pakviestos ir garbės motinos. Motina Yušas, iš susijaudinimo 
neilgai galėjo kalbėt, tačiau pajėgė pareikšt, kad jinai ne
daug žinojo apie Ispanijos padėtį ir tenai sūnaus liusnoriai 
nebūtų siuntus, nebūtų turėjus jėgų su juomi skirtis. Tačiau, 
sakė jinai, jos sūnaus išvykimas ją daugiau sudomino tų žmo- 
nj< kovomis ir ji pamatė, kad jie kovoja už kilnų, didelį tik
slą. Ir ašarų slopinamu balsu ji užbaigė: “. . .Nors jo gaila, 
bet aš džiaugiuos, kad mano sūnus narsus. . . Linkiu, kad jie 
laimėtų ir laukiu, kad mano sūnus sugrįžtų namo. . .”

SŪNUS SUGRĄŽO
Laiminga motina. Po ilgos, skaudžios lūkesties sugrįžo sū

nus, o sykiu ir smagus ramumas, motinai vėl prasidėjo nor
malus darbininkės motinos gyvenimas. Bet neilgam. Sausio 
24-tą, 1940 m., motina Yušas eidama namų ruošos pareigas, 
užgauta paralyžiaus krito be sąmonės. Nugabenta ligoninėn, 
menama, buvus atgavus sąmonę ir dar pažino ją spėjusius at
lankyt ant vietos.-gyvenančius vaikus, bet kalbos nebeatga- 
vus, neištarus daugiau nei žodžio, sausio 25-tą išsisikyrė iš 
gyvųjų, vos sulaukus 55 metus, nors jos išvaizda ir grakšti 
savęs laikysena anaiptol neišdavė jos amžiaus, retas kas jai 
būt priskaitęs 50 metų.

DARBININKĖ MOTINA
Motina Yušas gimus Anglijoj, Londono 

metų kūdikiu būnant atvežta čionai, buvo 
blausios amerikoniškos gentkartės lietuvių,
gražiai lietuviškai ir šeimyna bei plati giminė dar tebesikal
ba abiem kalbomis. Mokyklą lankius tik iki 4-tos klasės, nes 
12-kos metų sulaukus reikėjo eit pelnytis duoną. Pirmą darbą 
gavus Greenpointės virvinėj—Jutemill. Nors tuoj po ištekė
jimo už Antano Yušo, prieš apie 35 metus, jie buvo užsidėję 
siuvyklą prie Roebling ir Grand Sts., tačiau įvairių priežasčių 
dėlei turtų neprigyveno, darbininke pasiliko visą amžių ir 
iš savo uždarbio auklėjo vaikus. Didžiumą laiko gyvenus 
Brooklyne su apylinkėmis ir apie 12 metų Chicagoj. Protar 
piais dirbo kriaučiuose, priklausė amalgameitų 54-me sky- 
je.

Likosi dideliame nuliūdime dukterys Julia Waice ir An
tanina Kaminsky (abi Chicagoj), sūnus Kazys ir Pranas 
(Brooklyne ir Maspethe), sesuo Pranciška Bernotienė (Ja- 
maicoj), brolis Jonas Matikiunas (Ridgewoode), taipgi liko 
žentai, marčios, 8 anūkai ir daugelis kitų giminių. Sulyg di
džiumos giminų pageidavimo, išleista religiškai, su gedulin
gomis pamaldomis Kar. Angelų bažnyčioj. Ladovuves pri
žiūrėjo direktorius Bieliauskas. Po šermenų, palydovams su
ruošta pietūs “Laisvės” salėje. '

Ankstyba mirtis atsiėmė tą gal Ir nesužiniai, bet daug dev 
mokratijai pasitarnavusią motiną, galėjusią būti mums san- 
keleive į geresnį, šviesesnį rytojų. Tačiau mes liekamės laukti 
to rytojaus su giliu įsitikinimu, kad jis artėja ir kad motinos 
Yušas pergyventa širdperša padėjo jį priartinti.

Reiškiame gilią užuojautą liūdesio ištiktai šeimynai ir gi
minėms., / M. K-te.

priemiesty j ir 2 
viena iš anksty- 

tačiau kalbėjo
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Baltasis Aras Svetimais Sparnais
D. M. šolomskas

ryti dirbtuvę', jei unija nepa
sirašys dėl bosų naudos kon
trakto. žinoma, tokis grumo-

(Tąsa)
Pėstininkai persikėlė per Nemuną valty
se, kurias jiems suteikė vietos gyvento
jai.

Sekantį rytą vėl mieste prasidėjo di
delis šaudymasis. Apsuptos lenkų spėkos 
bandė ištrūkti, bet tik keliems tas pavy
ko.

Nugalėjime lenkų raudonarmiečiams 
padėjo ir vietos gyventojai. Dar pirm 
pribusiant Raudonajai Armijai jie jau 
suorganizavo savo ginkluotus būrius. 
Kovos metu jie nurodinėjo, kur yra len
kai, kaip geriau prieiti.

Visaip darbo liaudis gelbėjo raudon
armiečiams. Vieno tanko žmonės, kurį 
komandavo Ančugovas, buvo sužeisti. 
Gyventojai išvilko iš tanko, paslėpė na
muose ir suteikė jiems pirmą pagelbą. 
Komanda jau skaitė tuos draugus žuvu
siais. Ir kokis buvo džiaugsmas, kada 
vietos gyventojai atėjo ir pranešė:

—Mes paslėpėme jūsų sužeistus drau
gus. Mes jiems suteikėme pagelbą. Jie 
ne pavojuje!

Eremenko tankai pirmieji galingu 
smūgiu įveikė lenkus prie • Pilsudskio 
tilto ant Nemuno, kur jų daug išmušė. 
Zinkovo ir Avilovo tankai drąsiai ir did
vyriškai kovėsi.

Du mūsų kulkasvaidininkai didvyriš
ka mirčia žuvo. Jie su kulkasvaidžiu 
persikėlė į kitą Nemuno pusę ir per ke
lias valandas energingai apšaudė lenkų 
oficierių lizdą. Sekančią dieną radome jų 
kūnus sukoneveiktus ir kulkasvaidį su-

daug aukštų pastatų ir kalnų, nuo kurių 
patogu gintis.

Besiartinant Raudonajai Armijai prie 
miesto, vietos gyventojai pradėjo organi
zuotis. Jie sutvėrė liaudies miliciją. Dar
bininkai ruošė maisto ir kitko, kad pasi
tikti savo draugus raudonarmiečiu^.

Tuo pat laiku oficieriai suorganizavo 
juodašimčių gaują, kurią taip pat pava
dino “milicija.” Pasiremiant ant tos gau
jos oficieriai surengė baisią skerdynę! 
Jie begailestingai žudė politinius kali
nius, darbininkus ir žydus: Kas tik bent 
kiek buvo nužiūrėtas politikoj, tas buvo 
žudomas. Tokius pat pogromus jie su
rengė ir Skidel miestelyj, kuris yra ne
toli Gardino. Taip begėdiškai baigė savo 
dienas niekšiška poniška Lenkija!

Sovietų tankiečiai įsiveržė į miestą. 
‘Jiems teko susidurti su naujomis mūšio 
sąlygomis. Gatvės buvo tuščios. Bet pro 
bažnyčių, fabrikų ir didelių namų lan
gus kyšojo kulkasvaidžiu ir šautuvų 
vamzdžiai. Tatai pastebėti iš tankų bu
vo gana sunku. Pro langus metė lenkai 
bonkas su benzinu ant tankų, kad juos 
padegus. Pristatyta barikadų, tiltai už
minuoti. Visa tai sudarė gan sunkias 
sąlygas kovai.

Sovietų komandieriai nusprendė pa
imti Gardiną bendromis spėkomis tan
kų ir pėstininkų. Puikiai pasidarbavo 
gardiniečiai suteikdami pėstininkams 
valtis, kad perkėlus juos per Nemuną, ir 
patys padėdami.

—Tegul gyvuoja tėvynė!

jimas ardė vienybę ir krikdė 
uniją.

Tada Geo. J ar b ar, State
Director of the T^VUA, su
šaukė viešą mitingą, žmonių 
prisikimšo didžiausia Madiso-
no salė (Union Hali). Mat, 
publiką interesavo kompanijos 
gudrybė ir penkmetinis bosų 
kontraktas. Vėliau Geo. Jar-
bar perskaitė naują “kon
traktą” ir nurodė jo blėdin- 
gumą dėl unijistų, ir da pri
dūrė šiaip: “Yellow dog con
tract.”

Po to pakilo iš publikos ir 
užėjo ant estrados didelis 
stockholderis iš The Augusta 
Trust Co. banko, kuris tūlas 
laikas tam atgal užsidarė su 
$15,000,000 depozitorių pini
gų. Ir taip ponas B. Gibbs 
pradėjo girti tą bosišką kon
traktą, ir dar dejavo, būk 
Woolen kompanija “biedna” 
ir nemoka dividendų dėl šėri- 
ninkų ir negali operuoti dirb
tuvę.

Pagaliau iš susirinkusiųjų 
tarpo užėjo ant steidžiaus tū
las J. Shagoff ir šiaip prabi
lo : “Didysis prezidentas Lin- 
colnas pasakė: ‘Jei vienas no
ri dirbti ir darbo negali gauti, 

1
tai kas nors yra blogo siste
moje.’ Bet čia iš jfūsų šimtai 
norite dirbti, o dirbtuvės du

rys uždarytos. Kaip tai yra 
bloga, kuomet jūsų vaikai pra
šo pieno, duonos ir aprėdalo, 
o jūs jau seniai darbo neturi
te. O jei tūli iš jūsų ir su
taupėte keletą dolerių dėl 
juodos dienos ir pasidėjote į 
banką, čia godus bankierius 
uždarė banko duris. Kuomet 
dabar kiekvienas dolerjs yra 
labai reikalingas dėl maisto ir 
drabužių, tai jūs pinigų netu
rite. Jei turėtumėte, tai jūs 
pirkdami patarnautumėte ir 
šio miestelio ir valstijos biznio 
kėlimui.” Ir tada jis sušuko: 
“Atidaryki! dirbtuvės duris 
po seno kontrakto taisyklė
mis ir duokit visiem darbo! 
Ir bankieriai atiduokit depo- 
zitoriams pinigus. Pagaliau ir 
biblija sako: ‘Kas yra kara
liaus, tai atiduok jam, o kas 
priklauso . muitininkui bei 
biednam žmogui, tai grąžink 
jam’.” «

Šis žmogus angliškai kalinė
jo ir publikos tankus delnų 
plojimas jį lydėjo. Todėl čia 
ir pažymėjau tūlas ištraukas 
iš jo kalbos.

Šis viešas mitingas taip ir 
užsibaigė. Vienok vietos uni
jos lokalo tūlų narių tamsu
mas išdavė kompanijai loka
lo narius. Ypač jaunieji, nors 
ir high schoolę baigę, iš fran- 
cūzų ir anglų kilmės, pasirodė 
tamsūs žmonės. Pradėjo ra
šyti vardus ir bėgti į kompa

nijos ofisą, reikalaudami bo
sų kontrakto.

Ve taip ir privertė uniją pa
sirašyti tą kontraktą ant 15- 
kos mėnesių gruodžio 12 d., 
1939 m. Dabar dirbtuvė dir
ba ant trijų šiftų. Bet kelioli
ka senesnių unijistų jau ga
vo “vilko bilietą”, o į 15-ką 
mėnesių gal mažai jų ten 
liks.

Šioje dirbtuvėje daug ir 
slavų dirba ir jie užsilaikė pa
vyzdingai.

—o—
Kaip veik visa bankierių- 

turčių spauda veda agitaciją 
už Suomijos bankierių val
džios rėmimą pinigiškai, taip 
ve ir vietos republikonų sa
vaitinė gazieta “The Madison 
Bulletin” sausio 11 labai 
graudžiai sušuko — aukų dėl 
Finijos. Ir tūli biznieriai pa
sirodė su aukomis. Vietos ad
vokatas, Depositors Trust ,Co. 
banko prezidentas, B. Gibbs, 
ir jo žmona po penkinę pa
klojo. Vadinasi, bankieriai sa
vo bičiulius remia. Patarlė sa
ko : “Tigras tigrą laižo.”

Bet toje pačioje gazietoje iš 
Anson progresyvis aptiekorius 
H. S. Taylor rašo prieš au
kas dėl Suomijos. Jis nurodo, 
kad aukos yra labai reikalin
gos Amerikos žmonėms, kurių 
yra daugybė alkanų. šio 
straipsnelio Finijos turčių 
valdžios rėmėjų akys labai

Rooseveltas Sako, kad 
Amerikos Ginklavimas 
Nedidina Karo Pavojų 

. Washington.— Prez. Roo
seveltas savo laiške koman- 
dieriui Pasaulinio Karo Ve
teranų Ordeno rašo, kad 
platesnis Amerikos ginkla- 
vimasis nesudaro didesnio 
pavojaus šiai šaliai įsi- 
traukt į karą. Sako, kad 
tinkamas Amerikos apsigin
klavimas tai geresnė jos ap
sauga nuo karo.
Pavarytas Japonų Kapito

nas už Vokiečių Atidavi
mą Anglams

Tokio, saus. 25.—Japonų 
laivų kompanija pavarė is 
tarnybos kapitoną Y. Wa
tanabe. Tai todėl, kad jis 
leido anglam nuimt 21-ną 
vokietį nuo japonų laivo 
“Asama Maru.”

Kapitonas teisinosi, kad 
jis protestavo prieš anglų 
įsibriovimą į jo laivą; bet 
nieko negalėjęs padaryti, 
nes čia pat stovėjo karinis 
Anglijos laivas.
bijo, it pelėda saulės. Dėl 
žingeidumo minėto aptieko- 
riaus rašinėlį siunčiu “Lais
vės” redaktoriams pasiskaity
ti. Mergaitė.

DIENRAŠČIO “LAISVES"
daužytą. Pasirodo, kad kada išsibaigė jų 
šoviniai, lenkai apsupo juos ir begailes
tingai nužudė.

Gardino gyventojai karštai sveikino 
Raudonąją Armiją. Ir turi kuo džiaug
tis, nes tik prieš jos atėjimą lenkai fašis
tai suruošė Gardine pogromus, kuriuose 
jie išžudė per du šimtus baltrusių ir žy
dų civilių žmonių.

IV
Aršus lenkų pasipriešinimas prie Gar

dino,—rašo dalyvis P. Lidov,—yra prieš
mirtinės konvulsijos lenkų karininkų. 
Lenkų oficieriai bėgo iš vokiečių fronto, 
kraustėsi su šeimomis į Gardiną, kuris 
yra netoli Lietuvos sienos. Gardinas vir
to, kaip kokia bala, kur rinkosi visas ^ru
das buvusios Lenkijos poniškos valstybės. 
Miestas arti svetimos valstybės sienos, 
apdrūtintas, Nemuno upė plati, mieste

—Tegul gyvuoja Stalinas!—šaukė ka
riai.

Priešakyje su Kaptievu pėstininkai 
puolė ir paėmė ginkluotas kareivines.

O lietus vis lijo. Tris naktis ir dienas 
raudonarmiečiai kovėse Gardino gatvėse, 
atskirti nuo savo užfrončio pagelbinių 
jėgų. Jie drąsiai pasišventusiai ėmė vie
ną po kitam oficierių, žandarų ir fašistų 
lizdą.

—Perduokite kovotojams, — per tele
foną komandavo pėstininkų vadas ma
joras Vladimiras Vedenskį, — kad prie
šakyje už 50 metrų, baltajame name yra 
lenkų šaika. Parinkite drąsuolius, lai jie 
prišliaužia prie namo ir tuos gaivalus su
ima. Užsikaskite! Saugokite savo gyvas
tį. Be reikalo nestatykite gyvastį pavo
jum vis vien mes'juos greitai paimsim!

(Bus daugiau)

Vasario-February 9, 10, 11, 12
Penktadienį, Vasario 9 Feb

I Pradžia 6 vai. vakaro

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

5 Sekmadienį, Vasario 11 Feb.
Dainuos Sietyno Choras iš Newark, N. J., vad. B. 
šalinaitės. Solistė: Birūta Ramoškaitė iš Hartford ir 

LDS Jaunimo Kvartetas iš Shenandoah, Penn.

y

Detroit, Mich
Parengimų

Sausio 14 d. LLD 52 ir LDS 
21 kuopos turėjo parengimą 
Lietuvių Svetainėj. Buvo per
statyta juokinga komedija 
“Išdykusi Pati.” Paties veika
lo nėra ko girti. Aktoriai, su 
mažom išimtim, atliko savo 
užduotį gerai. Publika 
daug 
pilna

Po 
' prie

turėjo 
buvo

šokiai

juoko; publikos 
svetainė.
perstatymo buvo

geros muzikos abiejose
svetainėse. Iš komisijos teko 

abiem kuo- 
pelno.

i

P. Kliubas 
taipgi Lie-

Pirmiausiai 
po vadovyste 

sudainavo

nių serga. Serga ir lietuvių, i 
Juozas Ganiprauskas tebeser
ga, gyvena 5002 Nickel St., 
Dearborn.

Kurie galit, atlankyki! 
draugą. Nuo savęs linkiu 
draugui greit pasveikti.

Sausio 18 d. mirė Ona šu- 
linskienė. Pora savaičių atgal 
mačiau ją LDS 21 kp. susirin
kime, buvo sveika, 
šiandien po žeme! 
gai sirgo.

Ona priklausė
metus prie LLD 52 kp. ir LDS 
21 kp. Paliko nuliūdime 5 už
augusias dukteris. Reiškiu jos 
dukterims giliausios užuojau
tos;

Sausio 19 d. likos palaidota 
Stella Rubikienė, gyveno 9833 
Russell St. Priklausė prie Pi
liečių Kliubo ir Lietuvių Mote
rų Draugiško Kliubo.

B—kas.

Madison, Me
Žinia Unijistam

Madison Woolen 
skyrius Deering &

Ši kompanija

linksma, o 
Visai neil-

per ilgus

nugirsti, jog liks 
pom po 50 dolerių

Sausio 21 d. D. 
turėjo parengimą
tuvių Svetainėj, su programa. 
Programos išpildyme dalyva
vo trys chorai. 
Aido Choras,
Walterio Gugo, 
keletą dainų labai 'gražiai. 
Antras dainavo vaikučiu ir 
mergaičių mišrus choras, po 
vadovyste mokytojo Kvedero. 
Sudainavo gražiai.

Paskiausiai dainavo Dailės 
Choras, pusėtinai skaitlingas, 
vadovavo Kvederas. Vieną 
dainą sudainavo gražuti, bet 
kelios kitos nekaip išėjo.

Publikos dalyvavo labai 
daug. Mat, kliubas turi apie 
penkis šimtus ar daugiau na
rių ir visi turi priverstinai 
pirkti įžangos tikietus, tai jų 
parengimai visados esti skait
lingi.

Šalčiai ir Ligos
Dabartiniu laiku Detroito 

apylinkėje siaučia šalčiai, kai 
kada siekia žemiau zero. Iš 

^ priežasties šalčių, daug žmo-

Šneka apie Bombardavimų 
Berlyno ir Londono

Berlin. — Nazių laikraš
čiai spėja, kad Anglija pla
nuoja lėktuvais užklupt 
bombarduot Berlyną. Nes 
anglų rašytojas H. G. Wells 
rašė viename amerikonų 
žurnale, kad Anglija turėtų 
iš oro bombarduot Berlyną.

Nazių spauda grūmoja, 
kad vokiečių lėktuvai tada 
numestų dešimt^sykių dau
giau bombų į Londoną.

Paryžius.— Francijos ge
nerolas Clem. Grandcour, 
71 metų amžiaus, nuvažiavo 
į Suomiją ir įsirašė į Helsin
kio suomių armiją kariaut 
prieš Sovietus.

Svarbi
Čia yra 

Mill. Tai 
Milliken Co.
turi daug fabrikų dėl audi
mų, kaipo milinių ir lininių 
bei kartūninių audeklų, skir
tingose valstijose bei miestuo
se. Madison Woolen Mill per
eitą vasarą pasirašė kontraktą 
ant metų su Unija TWUA po 
protekcija CIO. Per trumpą 
laiką padirbėjo ir sustabdė 
darbą. O jei ir davė biskį 
dirbti, tai tik pusei ten jau 
seniau dirbančių darbininkų. 
Mat, pagal kontraktą, senieji 
pirmi prie darbo, o vėlesnie
ji veik ir neturėjo progos pa
dirbėti, nes darbo nebuvo, 
žinoma, kompanija turėdama 
daug išdirbysčių galėjo dar
bą atlikti kitur. . .

Ir ve taip kompanijai pa-, 
vyko tikslą atsiekti: suerzin
ti darbininkus ir ardyti uniją. 
Jaunieji darbininkai pradėjo 
bėgti į kompanijos ofisą ir 
skųstis, būk dėl kontrakto tai
syklių jie negalį dirbti. Po to 
kompanija dirbtuvę visai už
darė per keletą savaičių ir 
paskelbė kontrakto likvidaci
ją, būk dėl to, kad kontrak
tas esąs netikęs dėl kompa
nijos. Vėliau pasiūlė unijai 
naują penkmetinį kontraktą, 
žinoma, tas neva kontraktas 
atstovavo tik bosų reikalus. O 
unijistam apsaugos bei arbi- 
tracijos ten nėra, apart “ze
ro” ir “vilko bilieto.”

Tada unijos lokalas daug 
mitingų ir diskusijų turėjo ir 
visuomet tą bosų kontraktą 
atmesdavo. Vėl kompanija 
pradėjo grąsinti visai uždą-

JOHN MIKALAUSKO ORKESTRĄ
ĮŽANGA 10 CENTŲ

Visiems atsilankiusiems bus duodami gražūs 
1940 m. kalendoriai.

GEO. KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ
ĮŽANGA 20 CENTŲ

Šokiai prasidės 6-tą valandą vakare ir tęsis iki 
vidurnakčio, nes ant rytojaus švente.

Remington Remette Typewrit e ris, $29.75
Bus išleistas penktadienio vakare. Gaukite jį.

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

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

Dainuos Bangos Choras, vad. A. Klimaitės, iš Eliza
beth, N. J. Gražių solu 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 muzįką, kokios tik pageidaujate. Tai orkestrą 

ir žinių šaltinis jūsų namuose.

BUS PUIKIU MAISTO PRODUKTU Iš LIETUVOS
Daugybė gražių rankdarbių, siuvinių, mezginių ir įvairių 

išdirbinių, kurie bus parduodami žemom kainom.

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

visokiais gėrimais.

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

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 

kurie yra sudovanoti ir supirkti
visų daiktų, 
bazar ui.

Pirmadienį, Vasario 12 Feb
Abraham Lincoln gimimo dienos šventė.

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

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

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

lė. Ji yra visai nauja ir su lietuviškais akcentais.

Setas iš 5-kių dovanų, kuris skiriamas kitiem miestam bus išleistas pirmadienio vakare, vasario 12 dienų

CENTRAL PALACE HALL
16-18 MANHATTAN AVENUE Vienas blokas nuo Broadway BROOKLYN, N. Y r
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Sestas puslapis

Now \ trto^ą^fožinloi
Pagerbė Velionę 

Konst. Yušas
Pamačiusios “Laisvėj” ne

malonią žinią, kad mirė Kon
stancija Yušas, Ispanijos lo- 
jalistų valdžios gynėjo-vetera- 
no Ch. Young (Yušo) motina, 
Liet. Moterų Apšvietos Kliubo 
narės ant greitųjų pasitarusios 
nusprendėm pasiųst gėlių, kad 
pagerbt velionę, kaipo demo
kratijai pasitarnavusią moti
ną. Kadangi susirinkimas toli 
ir neatsiklausus visų narių va
lios nenorėjom iždo liesti, tad 

. nutarėm suaukoti-parinkt tam 
tikslui. Pradėjus darbą, prisi
dėjo ir keletą kitų draugių ir 
draugų, už ką visiems esame 
dėkingos. Aukojo sekami:

A. Baltrušaitienė, O. Jak
štienė, P. Zenis, L. Gižauskas, 
K. Žukauskienė (iš Newark), 
K. Petrikienė, F. Kazakevičie
nė, V. Balkus, S. Vaitkus, J. 
Augutienė, A. Rainienė, Dze- 
veteko, L. Chase, F. Bunkus, 
O. Kičienė, A. Blažaitienė, M. 
Navikas, Simonavičienė, Gu
žas, Tamošiūnas, Lazauskienė, 
M. Adams, V. šibeika, Urbai- 
tienė, šešelgytė, Sasna.

Apie velionę Yušas plačiau 
rašoma Moterų Skyriuje.

K-tė.

Vyno “Parė”
ga-

ši
Lietuvių Atletų Kliubas 

vo leidimą laikyti vyną, 
penktadienį, 2 d. vasario-Feb., 
įvyks reguliaris kliubo susirin
kimas, prasidės 8 vai. vakare. 
Susirinkimas bus trumpas ir 
tuojau po susirinkimo bus Vy
no Puota (parė).

Kliubo manageris, Bill Wal
ton, rūpestingai darbuojasi 
suruošti gražią parę, kad vi
sus patenkinti. Tad Bill Wal
ton širdingai užkviečia susi
rinkti visus senus narius ir at
sivesti naujų žmonių įstojimui 
į Lietuvių Atletų Kliubą.

Lankėsi Brooklyne

DALYKAS SVARBUS 
LAIKAS TRUMPAS

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 20 kp., moterų skyrius, 
Binghamton, N. Y., “Laisvės” 
bazarui aukojo $5 ir V. Čepu
lis $1.25 grynais pinigais.

Draugė Grubienė, brooklyn- 
ietė, dovanojo kvortinę bonką 
grybų ir gražių stiklinių.

A. Petraitis, rakandu krau- 
tuvės . savininkas, 436 Grand 
St., B’klyn, pažadėjo aukštos 
rūšies kitchen setą bazarui, 
vertės $37.

Tai tik su
šiandien pasidžiaugti

tiek tegalime
Bet iš

Tapybos Mėgėjams
Kurie mėgsta pasigrožėti 

moderninės tapybos kūriniais, 
verta aplankyti jauno lietuvio 
Arbit Blatas paveikslų paro
dą, kuri yra išstatyta Prancū
zų meno galerijoje, 51 East 
57 St., trečiame aukšte, New 
Yorke. Lankymo Valandos 
kiekvieną dieną, išskyrus sek
madienius, nuo 3-6 po pietų, 
nemokamai.

Dailininkas Arbit Blatas yra 
gimęs Kaune, Lietuvoj, gi gi
lesnį tapybos studijavimą tęsė 
Paryžiuje, kur be abejo frąn- 
cūzų mokykla padarė ant jau
no dailininko nemažai įtakos. 
Parodoje yra išstatyti 29 kū
riniai. Lietuviško motyvo jo 
kūriniuose veik visai nėra; 
d augi aus vaizduojama Pary
žiaus bruožai ir jo reiškiniai.

Rado Sušalusi

New Yorkę Bus Svarbi 
Konferencija

anksčiau gautų dovanų jau tu
rime vidutiniai.

Bazaras yra svarbus daly
kas mūsų dienraščiui, daug 
pagelbsti pergyventi žiemos 
sezoną. Vieniem brooklynie- 
čiam išvesti pilnai sėkmingai 
bazarą būtų sunku. Būtinai 
reikia kitų miestų pagelbos. 
Todėl norime atkreipti toli
mesnių lietuvių kolonijų atydą 
į tai, kad laikas jau visiškai 
trumpas ir su prisiuntimu do
vanų reikia skubintis.

P. Buknys.

Šią ir ateinančią savaitę į- 
vyksiančiuose organizacijų su
sirinkimuose nepamirškite iš
rinkti delegatus ar paskirti į- 
galjotinius dalyvaut nuo jūs 
organizacijos konf. vasario 
12-tą, 2 W. 64th St., New 
Yorke. Mandatai gaunami 2 
W. 43rd St., Room 508, Now 
Yorke.

Konferencijoj bus svarsto
mi sekami reikalai:

Ateivių, bažnyčios,

“Lietuva” Scenoje
Naujasis veikalas “Lietuva” 

bus perstatomas vasario 25-tą, 
trijų didžiųjų nacionalių or
ganizacijų — LDS, LLD ir 
LMS —apskričių ruošiamame 
Lietuvos nepriklausomybės 
minėjime, Labor Lyceum. Bi
lietai jau platinami dabar, vi
si prašomi juos įsigyti. Jų 
kainos $1, 75c,' ir 50c. Vien 
šokiams 40c. Grieš Kazakevi
čiaus orkestrą.

Visas pelnas skiriamas Vil
niaus lietuviams.

Veikale yra 10 choro dainų, 
kurias pildys Aido Choras ir 
Aidbalsiai, taipgi yra solo dai
nų. Yra ir šiaip muzikos, ją 
pildys Stygų Orkestrą.

Rengėjai.

Raportas iš Ateivių Gynimo 
Miesto Komiteto ir D-jų 

Delegatų Susirinkimo

darbi
ninkų, mokyklų ir kitų svam
bių visuomenės grupių ir į- 
staigų, kaip jas paliečia tole
rancijos ir demokratijos klau
simai. Už šią konferenciją pa
sisakė eilė žymių mokslo žmo
nių' ir visuomenininkų. Iš to 
viso aišku, kaip svarbu orga
nizacijoms ten turėti savo at
stovybę.

Kiekviena organizacija gali 
siųsti du delegatus ar tėmyto- 
jus. Taip pat susidomėję tuo 
darbu asmenis kviečiami daly- 
vaut tėmytojais. Kaip delega
tams, taip ir tėmytojams re
gistracija $1 per asmenį, jau
nimo grupėms tik 50c per as
menį.

Plike Pasitarnavo

Aną

St. Ilgai 
laikyda- 

valties 
išgirdo,

Pereitą savaitę Brooklyne 
viešėjo draugė Teklė Jonušie
nė iš Schenectady, N. Y. Jos 
dukrelė, Vilija, lanko aukštes
niąją mokyklą Brool/lyne, tai 
motina atvyko pas ją pasisve
čiuoti.

Abidvi buvo užėjusios “Lai
svėje”, kurios skaitytoja drau
gė Jonušienė yra per ilgą 
metų.

Curtis Koehler, 1514 Madi
son Ave., N. Y., buvęs tarnau
toju Herlands tyrinėjimų de- 
partmente, rastas be sąmonės, 
beveik sušalęs savo brolio ma
šinoj, Passaic, N. J. Už 12-kos 
valandų jis 
rasta pusė 
tabletėlių. 
tiriama. Jo 
jis tikėjęsis
Pataisų Komisijon 
nusivylęs negavęs tos 
Jon 
rig.

mirė. Jo mašinoj 
bonkutės miegui 
Mirties priežastis 
brolis sakęs, kad 
paskyrimo Miesto 

ir buvęs 
vietos.

Geh-buvo paskirtas Lou

eilę Rado Naminėlės

Sugrįžo iš Ligoninės
Elzbieta Kosmačienė, išbu

vusi tūlą laiką Morrisania li
goninėj, sugrįžo namo iš ligo
ninės sausio 28-tą. Dabar jos 
draugai ir pažįstami galės 
aplankyti namie.

Nemanytum, kad dabar 
kam reikėtų naminėlės, tačiau 
detektyvai aną dieną suradę 
5 galionų varyklį, 21-ną nen- 
kių dešimtų galionų .kubilą 
raugalo ir 10 galionų-gatavos 
naminės, 430 W. 52nd St.,

ją

Majoras Nesiskubina
Maspeth, N. Y

Šį ketvirtadienį, vasario 
(February) 1, 8 v.v., Zabiels- 
kio svetainėj, įvyks LDS 14- 
tos kuopos susirinkimas.

Visi nariai kviečiami daly
vauti.

Sekr.

girdams, būk
nominuosiąs La

Pasklidus 
Rooseveltas
Guardią į J. V. vice-preziden- 
tus, majoras atsisakęs ką nors 
pareikšti, kol negirdėsiąs iš 
Washington©, o klausymą ži
nių atidėjęs, nes pirmą norė
jęs išklausyt Beethoveno ra
dio programos.

Laivuko kapitonas E. Tel- 
lefsen, manoma, niekad nebe- 
rūgos ant savo plikės, 
vakarą jis nuo laivuko įvirto 
East Upėn prie 38th 
jis šaukęsis pagelbos 
masis rankomis už 
krašto. Pagaliau jį
bet tamsoj negalėjo jo matyt 
iki neįžiūrėjo virš vandens ko
kio blizgančio ratuko. Ten 
mesta virvė kaip tik pataikyta 
Tellefsenųi, kuris po pusva
landžio pastangų ir šalimo le- 
duotam vendenyje jau vos be
galėjo virv'£ sučiupt. Išsiaiški
no, kad tuo švyturiu patarna
vo jo praplikęs pakaušis.

p asiro - 
bus la- 
unijos, 
grupės

Legalizavo Taksus

Gerbiamoji Brooklyno ir Apylinkės Lietuvių Visuomene! Jau ži
note, kad Šv. Jurgio Draugystės parengimai, visuomet būna skait
lingi ir linksmūs. Tad ir šis balius bus linksmas ir įspūdingas visiems. 
Tai bos i Seilės 55-tas Balius.

Kviečia visus RENGIMO KOMISIJA.

RENGIA ŠV. JURGIO DRAUGYSTĖ

Šeštadienį, Vasario 3 February , 

Garsiojoj Svetainėj GRAND PARADISE BALLROOM 
318 Grand Street Kampas Havemeyer St. Brooklyn, N. Y. 
Prasidės 6:30 vai. vakare Įžanga 40 centų

Prof. Kaiza’s Orkestrą gros lietuviškus šokius. 
J. Navicko Naktinių Pelėdų Orkestrą gros amerikoniškus šokius.

55-tas Metinis

Sausio 26-tą įvykęs susirin
kimas, N. Yorke, buvo labai 
entuziastiškas. Delegatai pil
na energija diskusavo klausi
mus Ateivių Gynimo konfe
rencijos, įvyksiančios 2-3 ko
vo, Washington, D. C.

Iš valdybos raportų 
d ė, kad konferencija 
bai sėkminga. Darbo 
draugijos ir religinės
jai pritaria ir sutinka imti da- 
lyvumą, siųst nemažą skaičių 
delegatų. Iš Chicagos tikima
si apie daugiau 30 delegatų. 
Iš San Francisco, kur unijos 
daugiausia susideda iš ateivių, 
meksikonų žmonių, pažadėję 
atsiųsti nemažą skaičių dele
gatų.

Minimoj konferencijoj da
lyvauti yra .pasižadėjęs nema
žas skaičius labai žymių žmo
nių — advokatų, daktarų, 
profesorių. Dr. William Allan 
Neilson, Smith Kolegijos gar
bės prezidentas, yra išrinktas 
pirmininku ketvirtos konfe
rencijos, būsimos Washingto
ne 2-3 kovo, 1940.

Valdančioji klasė užsimojo 
sunaikinti darbo unijas, užda
ryti politines darbininkų par
tijas, o jų vadus sugrūsti į ka
lėjimus ar išdefcortuoti iš 
Amerikos. Konferencija šau
kiama tikslu pastot tam kelią, 
todėl šios šalies darbininkai ją 
remia. O antras svarbus daly
kas, tai komisija turi pagami
nus naują Ateivių Gynimo 
konstituciją, kurią suvažiavi
mas turės svarstyti ir užgirti.

Kaimietis.

New York o Miestas Aukš
čiausiame Teisme laimėjo by
lą, kuria teismas pripažino 
esant tegališka uždėt taksus 
ant prekių, atvežamų iš kitų 
valstijų. Manoma, kad tas 
daugiausia taikyta cigare- 
tams. Miesto patarėjas Chan
ter sako, kad miestas gausiąs 
tarp 5 ir 10 milionų dolerių 
daugiau pinigų taksais.

Pikietavo Miesto Salę
Transportininkai darbi- 

ninkai pikietavo Miesto Salę 
pereitą šešetadienį protestui 
prieš miesto administracijos 
planus tuojau nugriaut 2nd ir 
9th Avė. aukštųjų gelžkelių 
linijas (elevated). Laike pi- 
kieto, unijos viršininkai nune
šė majorui unijos pareiškimą 
tuo klausimu.

Pikiete dalyvavo daug dar
bininkų, kuriem gręsia nete
kimas darbų nugriovus linijas.

Gannes Vėl Pavojuje

Mrs. B. Jacobsen, policisto 
žmona, buvus ginkluoto as
mens sulaikyta važiuojant 
pervaža į Weehawken, išly
dėta į priemiestį ir ten išvary
ta iš,, mašinos, kurią užpuoli
kas nusivežęs nežinomiems 
tikslams.

Angliško darb. dienraščio 
“Daily Worker” užsieninių ži
nių redaktorius Gannes, kuris 
prieš tūlą laiką turėjo sunkią 
operaciją ir buvo pagerėjęs, 
dabar vėl esąs kritiškoj padė
tyje.

Norėdamas ramybės kalėji
me, areštantas McCoy taip 
užtaisęs savo kameros užrak
tą, kad stoties ekspertai triū- 
sėsi virš pusvalandi, kol atra
kino.

SUSIRINKIMAI
E. NEW YORK, N. Y.

Šj ketvirtadienį, 1 d. vasario, 8 v. 
v., Mikalausko Svetainėj, kampas 
Logan St. ir Atlantic Avė., įvyks 
LDS 13 kp. susirinkimas. Visi na
riai dalyvaukite. — A. Bieliauskie
nė,- Sekr. (26-27)

PAJIEšKOJIMAI
Vedybų tikslu nori susipažinti su 

mergina ar 'našlę 30-40 metų am
žiaus. Esu 38 metų, plačiau paaiš
kinsiu per laišką. Rašant, prašau 
prisiųsti paveikslą, kur} ant parei
kalavimo grąžins/u. K. Janson, 955 
Dundas 
da.

St., W. 'oronto, Ont., Cana- 
; (25-30)

VARPO KEPTUVE

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

337 UNION AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooldyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

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

Tel. Stagg 2-0788.
NIGHT—HA vemeyer 8-1158

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVANJA E. LeVANDA 
(Tėvas ir sūnus Levandauskai) 

UNDERTAKER

Edward Stephen. Harkness, 
stambus turčius, mirė pereitą 
pirmadienį sulaukęs 66 motų. 
Jis buvo plačiai pasigarsinęs 
savo dovanomis įvairioms j- 
staigoms. Columbia Medikališ- 
kas Centras dėlto pavadintas 
jo vardu. K

BARRY P. SHALINS
(Shaiinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr.

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

Suteikiam garbingos laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

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 Barberial

BAR ir GRLLL
Lietuvių Restaurantas
Mlthe

1 tuotų degtinių, vl-

(Liquor#

Gaminam valgius ir 
t u r lm e Amerikos 
(šdirbimo ir impor-

Mokių vynų ir gero 
alaus.

Savininkas

Joseph Zeidat
’ 411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

512

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.
STOKES 
kamp. Broadway

JONAS
Marlon St., 

ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stpčių BMTLine.

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

»<■<<«

Trečiadienis, Sausio'31, i940

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

Siunčiame duonų per paštų 1 kitus miestus, specialiai greitai pristato.
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime Informacijas apie svorj Ir kalnas

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn. N. Y

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-0485

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai 

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

♦

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

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Open Day and Night

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

Sun. all day and night

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

Navininkas

Muzika ir Floor Show kiekvieną 
penktadienį jr šeštadienį 
Degtines, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET

473 Grand St. Brooklyn, N. Y 
Prie R. K. O. Republic Teatro




