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itu o š k i nic žiemi
nes pramogas “Lais
vės” paramai. Jos 
yra didelė atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.

Metai XXX. Dienraščio XXII

žvalgas. Pirmadienio laidoj 
paminėtas asmuo šitaip rašo :

“Nepaisant, kaip ryžtingas 
ir efektyvus yra suomiui pasi
priešinimas (Raudonajai Ar
mijai), laikraščių skaitytojai 
neturi nei minutei pamiršti, 
kad jie girdi tiktai iš suomiui 
pusės, ir, kad rusai, nežinia 
kuriais motyvais remdamiesi, 
beveik visiškai apie karo eigą 
tyli. Pasakius trumpai, cenzū
ra (Suomijoj) yra tokia stip
ri, jog akylus šios šalies stebė-1 
tojai negali nejausti, kad jie 
negauna tikros dalykų padė
ties paveikslo.”

Pasakyta teisingai, tik ne 
visai. Tiesa, kad Helsinkio vy
riausybė turi įvedusi žiaurią 
cenzūrą. Tiesa ir tai, kad toji 
pati vyriausybė tiksliai meluo
ja ir meluoja apie dalykų sto
vį karo fronte. Bet neturime 
pamiršti, jog tuos melus, ku
rie kiekvienam protaujančiam 
žmogui yra labai aiškūs, Ame
rikos spauda nepaprastai iš
pučia, visaip juos padailinda
ma. Tuomi toji spauda mul
kina savo skaitytojus ir ban
do įskiepyti jų galvosna ne
apykantos prieš Sovietų Są
jungą.

šiemetinis “Laisvės” šėri- 
ninkų suvažiavimas (pereitą 
sekmadienį) buvo itin gyvas. 
Ignui Bėčiui sugabiai pirmi
ninkaujant, delegatai draugiš
kai ir pamatiniai svarstė savo 
dienraščio turinį ir nustatė 
gaires mūsų ateities darbams.

Praėjo tie laikai, kai suva
žiavę šėrininkai, praleisdavo 
kelias valandas bediskusuoda- 
mi tą ar kitą korespondenciją, 
tilpusią “Laisvėje.” Dabar dis
kusijos eina visiškai skirtinga 
kryptimi: suvažiavimo dalyviai 
svarsto esminius klausimus; 
jie svarsto dienraščio turinį, 
kaipo tokį.

O tai yra labai svarbu, nes 
parodo, kaip mūsų žmonės 
prasisiekė politiniai; smulku
čiai dalykėliai jiems nekliudo 
grumtis su stambiaisiais politi
kos klausimais.

Gražių buvo pasveikinimų, 
o prie pasveikinimų — apie 
$300 dienraščiui aukų. Tai vis 
įrodymas, jog mūsų dienraštis 
turi daug gerų draugų, kad jis 
reikalingas žmonių masėms, o 
masės žmonių — jam.

Po suvažiavimo įvykusis 
dienraščio naudai ban k i etas 
sumušė visus rekordus.

čikagiečiai šiemet minės 20 
metines “Vilnies” gyvavimo 
sukaktuves. Jie todėl yra la
bai užimti savo jubilėjaus ruo
šimu. Tik dėl to, sako jie, ne
galėjome šiemet “Laisvei” 
prezento pasiųsti.

Mums tatai pilnai supran
tama; rytiečiai ‘ šiemet turi 
gražiai pasveikinti “Vilnį” jo
sios 20 metų sukakties proga.

šių metų- mainierių unijos 
suvažiavimas buvo iš tikrųjų 
istorinis: didelis, rimtas, entu
ziastiškas. O kiek jis svarbių 
nutarimų padarė! Tieji nutari
mai paliečia ne tik pačius 
mainierius, bet visą Ameriką.

Teisingai Leon De Caux 
“Union News Service” (CIO 
organas) biuletine sako, kad 
jūs negalite šį mainierių su
važiavimą lyginti nei su de
mokratų bei republikonų par
tijų suvažiavimais, nei su 
Amerikos Legijono kongre
sais. Pastarieji esti dideli, bet 
tušti. Delegatus bandoma nu
girdyti, jiems visokių pra
šmatnybių duoti ir užmigdyti, 
o keli politikieriai vardu jų 
tarimus padaro.

Mainieriar Prieš
Amerikos Kišimą

si j Karus
Jungtinės Mainieriy Unijos Suvažiavimas Smerkia Tuos, 

Kurie Stengiasi Sudarkyt Darbo Santikiy įstatymą
Columhus, Ohio. — “Mes 

raginame šios šalies valdžią 
neskolint jokių pinigų dabar 
vedamiem karam Europoj 
ir Azijoj ir nedalyvaut tie
sioginiai ar netiesioginiai 
tuose karuose,” pareiškė su
važiavimas Jungtinės Mai
nierių Unijos (CIO) milži
niška dauguma 2,400 dele
gatų balsų.

Šis pareiškimas atkreip
tas prieš paskolas Helsinkio 
Suomijai ar bet kuriam ki
tam dabar -kariaujančiam 
kraštui. Sykiu jis reikalau
ja tinkamai aptaksuot tuos 
Amerikos biznierius, kurie 
grobia sau viršpelnius .iš 
minimu karu. L. v

Kas liečia saviškius, na-

minius reikalus, tai mainie
rių suvažiavimas pasmerkė 
dabartinę šalies Darbo San- 
tikių Komisiją, kad jinai, 
girdi, per 15 paskutinių 
mėnesių “be priežasties ir 
negarbingai traukiasi atgal, 
n u s i 1 e i s d ama atžagarei
viams vadams Amerikos 
Darbo Federacijos ir galin
giausioms trustiniams sam
dytojams šioje šalyje.”

M a i n i e r iu suvažiavimo 
rezoliucija taipgi pasmerkė 
kongresinę komisiją, vado
vaujamą Howardo Smitho, 
kad ši komisija stengiasi 
“išromyt bei išžagt Wagne- 
rio Darbo Santikių Įstaty
mą,” kuris buvo taip nau
dingas Amerikos darbiniu-
kams.

AMERIKOS MINISTERIS SAKO: JEI NAZI AI 
LAIMĖTŲ, JIE GALĖTŲ PAVARTOT ANGLŲ 
IR PRANCŪZŲ LAIVYNUS PRIEŠ AMERIKĄ

Washington. ’— Jungtinių 
Valstijų karo laivyno mi
nisteris Charles Edison ra
gino kongresinę komisijų 
užgirt prezidento Roosevel- 
to reikalavimą,' paskirt 1 
bilioną ir 300 milionų dole-1 
rių didint ir stiprint šios 
šalies karo laivyną per 6 
metus.

Ministeris Edison, be kit-
■ 1 1 . -.-z

ko, pareiškė: laivynų “ga
lybė net draugiškų mums 
šalių” (Anglijos ir Franci- 
jos) “gali būt atkreipta 
prieš mus, jeigu jų laivynai 
patektų į rankas karo lai
mėtojų” (reiškia, jeigu na- 
ziai laimėtu, jie galėtų už
grobt Anglijos ir Franci jos 
laivynus ir pavartot tuos 
laivynus prieš Jungtines 
Valstijas).

VOKIEČIŲ LĖKTUVAI SUNAIKINĘ 
DAR 10 ANGLIJOS LAIVU

Amerikos, Anglijos 
Ir Italijos Oro 
Talka Helsinkiui

Italą Orlaiviai, Sakoma, “Bombardavę Kronštadtą;” Atsiųs
ta dar 71-nas Karinis Orlaivis Senai Suomių Valdžiai

Crucible Plieno Kom
panijos Nauja Sutar

tis su CIO Unija
Pittsburgh, Pa. — Cruc

ible Plieno kompanija pasi
rašė naują vienų metų su
tartį su CIO Plieno Darbi
ninkų Unija.

Kompanija pripažino šią 
uniją kaip atstovę 12,000 
darbininkų devyniuose Cru
cible Plieno fabrikuose; pa
sižadėjo per derybas su 
unijos atstovais spręsti dar
bininkų skundus ir apmokėt 
už 4 valandas darbininkui, 
kuris kaip ir paprastai at
eina į darbą, bet tą dieną 
negauna -dirbt. Kompanija 
taipgi pripažįsta pirmeny
bę pasilikt darbuose tiem 
darbininkam, kurie nuo se
niau dirba.

Praneša apie Terorą prieš 
Suomių Liaudiečius

Maskva. — Sovietų žinių 
agentūra Tass praneša, kad 
Helsinkio Suomijos valdžia 
be teismo sušaudė šimtus 
darbininkų: jie buvo nužiū
rimi kaip pritarėjai Suomių 
Liaudies Valdžios, kurios 
centras yra Terijoki mieste. 
Areštuota tūkstančiai pri
tariančių liaudiškai Terijo- 
kio valdžiai. Hėlsinkio val
dininkai taipgi degina tokių 
žmonių namus, sako Tass.

Bucharest. — Rumunija 
sausio mėnesį patiekė Vo
kietijai tik 30,000 tonų žiba
lo, o buvo prižadėjus 130,- 
000 tonų.

Na, o mainieriai —arti pus
trečio tūkst. delegatų — rū
pestingai dalyvauja sesijose ir 
svarsto kiekvieną iškilusį 
klausima. c

Tai savos rūšies parlamen
tas — darbininkų paralmen- 
tas, — sumušąs į dulkes bur
žuazinių parlamentų sesijas.

KONGRESMANŲ KOMISIJA 
SMARKIAI KERTA PARA

MA FARMERIAMS

Berlin. — Antradienį Vo
kietijos bombiniai lėktuvai 
paskandino septynis gink
luotus prekinius Anglijos 
laivus ir tris mažesnius ka
rinės sargybos laivus Šiau
rinėje Jūroje ir Anglijos 
pakraščiuose, kaip praneša 
Vokietijos komanda. Be to, 
nazių bombininkai rimtai 
sužeidė vieną prekinį Angli
jos laivą ir kelis kitus ap
daužė bombomis netaip pa
vojingai.

Nazių valdininkai pątvir-

tina anglų pranešimą, kad 
vokiečiai tame oro žygyje 
prarado vieną savo lėktuvą.

Tai per 24 valandas Vo
kietijos orlaiviai viso nus
kandinę devyniolika Angli
jos laivų.

KANUOLIŲ DVIKOVA
Paryžius, sausio 31. — 

Smarkiai persišaudė fran- 
cūzų kanuolės su vokiečių 
kanuolėmis §aar srityje. 
Francūzai sako, kad atmu- 
šę vokiečių ataką.

New York. — Moore-Mc- 
Cormack laivų kompanijos 
garlaivis “Mormactide” nu
gabeno vienuolika greitųjų 
Amerikos karinhplėktuvų į 
Bergeną, Norvegijoj, o iš 
ten šie lėktuvai bus prista
tyti Helsinkio Suomijai.

Buvo pranešta, kad du 
šios amerikines kompanijos 
laivai yra nuvežę jau 200 
karo lėktuvų į Bergeną, se
najai Suomijos valdžiai. Bet 
kompanijos vice-prezidentas 
R. C. Lee sako, kad tas pra
nešimas esąs nesąmonė.

Kitas kompanijos laivas 
gabens 10 karinių Amerikos 
lėktuvų Helsinkio valdžiai, 
kaip pareiškė Lee.

tė Suomijai, per Bergeną 35 
greituosius karo lėktuvus; 
o Italija per Švediją pri
siuntė Helsinkio Suomijai 
25 karinius orlaivius.

KĄ SUOMIJOS LĖKTU
VAI BOMBARDAVO?
Helsinki. — Senieji Suo

mijos valdovai skelbia, kad 
jų lakūnai sėkmingai bom
bardavę vieną Sovietų prie
plauką, bet nepasako, kokią.

Bergen, Norvegija.—Pra
eitą savaitę Anglija atsiun

Roma. — Italijos fašistų 
vadai didžiuojasi, kad tai 
“liuosnoriai” italų lakūnai 
su itališkais “Savoia-Mar- 
chetti” orlaiviais bombar- 
(įavę Sovietų uostą Kronš- 
tadte. Jie pyksta, kad Hit
leris savo kalboj nieko ne
sakė apie tą italų žygį.

SEN. HARRISON SIŪLO 
PARDAVINET SUOMIJOS 

BONUS AMERIKOJE
Washington. „ Kbngres- 

manų komisija nutarė, kad 
kongresas nukirstų $154,- 
530,263 nuo prezidento Roo- 
„sevelto reikalaujamų pinigų 
farmeriam šelpti ateinan
čiais metais. Ši komisija tei
gia kad tam tikslui užtektų 
viso $634,399,256, o tai bū
tų tik truputį daugiau kaip 
pusė sumos, kuri buvo pa
skirta farmerių paramai ei- 
namiem metam.

Tik 14 Anglų Užmušta 
Karo Žygiuose

London. — Karo veiks
muose iki 1939 metų pabai
gos buvo užmušta 13 anglų 
kareivių ir vienas oficierius 
ir sužeista 24, kaip praneša 
Anglijos karo ministerija. 8 
iš to skaičiaus nuskendo su 
laivu “Yorkshire,” kuris 
buvo torpeduotas nazių sub- 
marino.

Priskaitant mirimus, nuo 
ligų ir nelaimingų atsitiki
mų, t per tą laiką žuvo 719 
kareivių ir oficierių. Auto
mobiliai, vežimai ir kt. pa
čioj Anglijoj užmušė virš 
500 žmonių naktimis, kada 
buvo užtemdinti miestai, 
kaipo apsauga nuo vokiečių 
orlaivių.

Dabartiniame kare
nei kiek ne daugiau anglų 
kareivių, negu būdavo ra
miais laikais per nelaimin
gus ‘nuotikins armijoje.

ANGLŲ ARMIJA
Dorchester, Anglija, sau

sio 31. — Anglų ministeris 
pirmininkas C h a m b erlain 
sakė, kad Anglija dabar tu
ri 1,250,000 armijos ir kad 
anglai vakar nuskandinę 
vieną nazių submariną.

Helsinkio Suomijos 
Lėktuvai Bombar

davę Estoniją
Stockholm, Švedija, saus. 

31. — Švedų valdininkai 
patvirtina, kad “nežinia ke- 
no” lėktuvai pirmadienį 
bombardavo kelias vietas 
Estonijoj, numesdami 30 
bombų, v

Helsinki. — Iš či/a prane
šama, kad Helsinkio suo
mių lėktuvai bombardavo 
“kelias rusų stovyklas Esto
nijoj, tarp jų ir Baltijos 
Uosta.” c.

Tallinn. — Aštuoni lėktu
vai paleido 34 bombas arti 
Konuvere, ties sovietine or
laivių stovykla Dagoe salo
je. Estonijos vyriausybė ty
rinėja, kurios šalies buvo 
šie aštuoni lėktuvai.

Nesusitaria Japonai su So
vietais dėl Rubežiaus

Tokio, saus. 31. — Japo
nijos valdžia paskelbė, kad 
ji negalėjo susitart su So-

Amerika Nepardavi
nėja Sovietam Lėk

tuvinio Gazolino
Stockholm, Švedija.—Čio- 

naitiniai žinovai Amerikos 
gazolino prekybos užginčija 
pirmesnį pranešimą ameri
kinės spaudos, būk nuo Suo
mijos karo pradžios Ameri
ka pardavus Sovietam 1,- 
300,000 bačkų gazolino, tin
kamo lėktuvam.

Tie žinovai, kuriem pilnai 
prieinamos amerikinių ži
balo kompanijų skaitlinės, 
teigia, jog nuo Suomijos ka
ro pradžios buvo iš Ameri
kos išvežta į Sovietus tik 
dvi bačkos tinkamo orlai
viams gazolino, ir tai tik so
vietinėm laboratorijom, o ne 
Sovietų lėktuvam.

Tai pagal prezidento Roo- 
sevelto “moralinį embargo” 
buvo sustabdytas orlaivinio 
gazolino pardavinėjimas So
vietams.

žūvą vietais kas liečia pravedimą

ORAS. — Ketvirtadienį 
netaip šalta.

pastovaus rubežiaus tarp 
Išlaukinės Mongolijos Liau
diškos Respublikos ir Man- 
chukuo krašto, kuris valdo
mas japonų.

Todėl iškriko mišri rube
žiaus komisija, kuri buvo 
sudaryta iš Sovietų ir, Ja
ponijos atstovų.

Berlin, saus. 31. — Nazių 
spauda atsišaukė, kad sve
timi vyrai įleistų savo sėk
los į tam tikras stiklinukes 
ir padovanotų ? bevaikėms 
moterims užsivaisint.

Lenką ‘Valdžia’ Sako, Naziai 
Išžudę 18,000 Lenkų

Paryžius.—Lenkijos “val
džia” Francijoj skelbia, kad 
naziai Lenkijoj iki šiol išžu
dę 18 tūkstančių lenkų va
dų; kad jie ištrėmę 330,000 
lenkų iš Poznanės į viduri
nę Lenkiją; kad naziai Len
kijoj deginą katalikų baž
nyčias ir stengiąsi visiškai 
panaikint lenkų kalbą ir 
tautinę jų kultūrą.

St. Louis, Missouri.—Am
erikos karo min. Woodring, 
kalbėdamas čia pokilyje, sa
kė, kad jis priešingas laik
raščių cenzūravimui.

Washington. — Senatinės 
finansų komisijos pirminin
kas Pat Harrison kalbėjo 
prieš sumanymą, siūlantį, 
kad Amerikos vyriausybė 
paskolintų dar 20 milionų 
dolerių senajai Suomijos 
valdžiai.

Senatorius Harrison, iš 
savo pusės, piršo, kad Hel
sinkio suomių valdžia išleis
tų paskolos bonus ir kad 
amerikiečiai pirktų tuos 
bonus.

Hitleris Pašiepė Angliją 
Kaip Maldingą Grobiką

Berlin. — Hitleris savo 
kalboj pašiepė Anglijos mi- 
nisterį pirmininką Cham- 
berlainą, kad jis maldingai 
su Biblija rankose vaikščio
ja ir skelbia, būk Anglija 
kariaujanti už tautų laisvę, 
demokratiją ir kitus aukš
tus dalykus; bet, girdi, An
glija su tais pačiais obal- 
siais per 300 metų daugiau
siai vedė karų ir užgrobė 
apie 25 milionus ketvirtai
nių kilometrų svetimų že
mių, pavergdama daug silp
nesnių tautų. Hitleris sakė, 
kad Anglija — “didžiau
sia pasaulyj grobike.”

Iki šiol Hitleris švelniau 
kalbėdavo apie Franci ją. 
bet dabar grasino ir su ja 
apsidirbti.

Rangoon, Burma. — Per 
riaušes tarp indusų ir ma
hometonų liko užmušta 12 
žmonių ir daug sužeista. 
Anglų vyriausybė suėmė 
600 riaušininku, c

! Daug Lenkų Francijoj 
Ruošiama į Suomi-

I jos Kareivius /
London. — Francijoj yra 

kariškai lavinama stambus 
skaičius lenkui, kurie bus 
siunčiami į Suomiją kariaut 
prieš Sovietus. Su tuom su
tinka ir Lenkijos “valdžia”

i Francijoj.

Helsinki. — Sudarytas 
amerikiečių liuosnorių legi- 
jonas karui prieš Sovietus. 
Dauguma jų yra grįžę iš 
Amerikos suomiai. Esama 
ir amerikiečiu lakūnu Suo
mijoj.

IŠ SUOMIJOS KARO
Maskva, saus. 31. — So

vietų lėktuvai keliose vieto
se sėkmingai bombardavo 
priešų atsargos kareivių 
sutelkimus ir kitus karinius 
punktus Suomijoj, o šiaip 
nieko svarbaus neįvyko 
Suomijos fronte, kaip pra
neša sovietinė komanda.

London, saus. 31. — Be 
kitų Anglijos laivų, naziai 
per dvi dienas nuskandino 
prekinius anglų laivus “Gi- 
raida,” 2,718 tonų, ir “Ban- 
crest,” 4,450 tonų. •

j , • • • .

HELSINKIO PASA
KOJIMAI

Helsinki, saus. 31. — Iš 
čia neoficialiai paskleista 
Helsinkio suomių girdai, 
būk suomiai atkariavę Pit- 
karanta miestelį, 20 mylių 
nuo Sovietų rubežiaus; būk 
suomiai nukirtę žemyn “ke
lis iki 20” sovietinių lėktu
vų; būk jie sunaikinę 9 so
vietinius tankus ties Lado
gos ežeru; būk švedai su 
suomiais kertą smūgius 
54-tai sovietinei kariuome
nės divizijai, ir taip toliau.

NUMATO ILGĄ KARĄ

St. Louis, Mo. — Negali
ma tikėtis, kad Europos ka
ras greitai užsibaigtų, pa
reiškė Jungtinių Valstijų 
karo ministeris Woodring.
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Australijos Darbininką Balsas
Mažai mes girdime balsų iš Australi

jos, kurią Anglija naudoja savo intere- 
sams—karui remti. Pasirodo, tačiau, kad 
Australijos darbo žmonių masės kalba 
ir kalba griežtai prieš karą.

Šiomis dienomis Ameriką pasiekė Aus
tralijos geležinkeliečių unijos tarybos 
pareiškimas karo klausimu. Jis yra 
griežtas ir atvirai reikalauja karą baigti.

“Australijos Geležinkeliečių Unija,” 
be kitko sako pareiškimas, “dar kartą 
pakartoja savo įsitikinimą, kad fašizmas, 
užsienyj ir pas mus namie, yra pavojus 
gyvenimo lygiui ir viso pasaulio darbo 
žmonių laisvėms. Mes pakurtoj am savo 
solidarumą su Vokietijos, Austrijos, Ce
cilijos ir Chinijos žmonėmis, kurie kovo
ja prieš agresorius. Bet mes ištiesiame 
brolišką ranką Indijos žmonėms, Franci- 
jos masėms, Australijos aborigenams 
(pirmieji Australijos gyventojai), kurie 
jieško laisvės iš imperialistų.

“Mes pasisakome prieš verstiną ka
riuomenėn ėmimą Australijoj, esame 
priešingi gyvenimo lygiui žeminti, 
priešingi Australijos žmonių laisves siau
rinti. Mes priešingi siuntimui iš Austra
lijos kariuomenės užjūriu. Mes reikalau- 

xjam, kad visi Australijos; darbininkai 
susivienytų ir kovotų už gyvenimo lygio 
pakėlimą ir gynimą mūsų laisvių.”

Smagu skaityti šį pareiškimą, kadan
gi jis parodo, jog ir tolimojoj Australi
joj darbo žmonės nesėdi be jokios veik
los, netyli, matydami, kaip imperialistai 
mobilizuoja milijonus darbininkų karui, 
vedamam ne darbininkų naudai, bet sd- 
vo.

Kai šitaip pradės kalbėti Australijos, 
Kanados, Pietų Afrikos, Indijos ir pa
čios Anglijos žmonės; kai šitaip kalbės 
Francijos ir josios kolonijų žmonės; kai 
šitaip kalbės Vokietijos žmonės, tuomet 
taika būtinai turės įvykti. Būtų gerai, 
kad jie kuo veikiausiai pradėtų šitaip 
kalbėti!

American Nationalist Party.
American Patriotic Guards.
Black Legion.
American White Guards.
American Crusaders.
Order of ’76.
Paul Reveres, Inc.
James True Associates.
Christian Front.
Norint pasekmingai kovoti prieš siūlo

mus bilius, reikia kovoti ir prieš tasias 
organizacijas, kurios finansuoja prieš- 
ateivišką propagandą. Kitais žodžiais, 
reikia kovoti prieš viršpaminėtas orga
nizacijas ir jų lyderius.

Pasekmingesnei kovai pravesti yra 
šaukiama konferencija, kuri įvyks kovo 
2 ir 3 d., š. m., Washingtone. Visos pa
žangiosios organizacijos turėtų pasiųsti 
ten savo atstovus.

Viršpaduotajam sąraše randame vardą 
ir Krikščionių Fronto, kurį organizavo 
ir kurį globoja katalikų kunigas Cough- 
linas. Tuo pačiu sykiu katalikų (lietu-: 
vių) spauda prieš kun. Coughliną nepa
sakė nei žodelio. Jinai jį, matyt, remia.

Kodėl gi katalikai darbo žmonės nega
li pareikalauti savo spaudos liautis rė
mus juodašimtiškus teroristus ir jų už- 
tarinėtojus?!

Mainieriai Priešingi Manner- 
heimą Remti

Mainierių suvažiavimas (Columbus, 
Ohio), priėmė rezoliuciją griežtai nu
kreiptą prieš tuos, kurie stoja už davi
mą Helsinkio vyriausybei Suomijoj pas
kolos. Rezoliucija pareiškia, kad karo 
reikalams paskolų davimas kitoms ša
lims gali greit įvelti Jungtines Valsti
jas į karą. O Suomijos dvarponių vyriau
sybei tokios paskolos teikimas kaip tik 
ir paskubintų Ameriką padaryti karo 
dalininke.

Taigi virš pusės milijono organizuotų 
darbininkų balsas yra prieš paskolą 
Mannerheimui, prieš Amerikos įsivėli
mą į karą. Jau visa eilė organizuotų dar
bininkų yra pasisakę panašiai. Būtų ge
rai, kad visos darbo unijos tartų savo 
žodį tuo reikalu. Juo daugiau balsų bus 
girdima, tuo mažiau kongresmanai ir se
natoriai turės drąsos skolinti pinigus 
kariaujančioms šalims.

Organizuotų Amerikos darbininkų bal
sas šiandien yra: nesikišti į europinį ka
rą, o žiūrėti, kad Amerikoj dalykų pa
dėtis pasitaisytų: turime atsiminti, kad 
čia yra milijonai bedarbių, kurie nori 
darbų, nori pašalpų—nori valgyti ir ap
sirengti.

Skandalas Del
Suomijos

------------- mafija V. Bovinas — ■=?=

i----------
Organizacijos, Didžiai* Priešingos 

5 vet ar gimtoms l
Žymusis Amerikos rašytojas Ernest 

AHemingway patiekė platų raportą apie 
tai, kaip šiuo metu yra veikiama Ameri
koje prieš sveturgimius. Jis pažymi, kad 
kongrese dabar yra įnešta virš 20 bilių, 
nukreiptų prieš nepiliečius ir bendrai 
sveturgimius. Jei bent vienas tų bilių 
pataptų įstatymu, tai sveturgimiams 
tektų skaudžiai nukentėti, pabrėžia ra
šytojas.

Yra visa eilė organizacijų, kurių vy
riausias tikslas—kova prieš sveturgi- 
mius. Tarpe tų1 organizacijų aršiausiai 
prieš sveturgimius nusistačiusios seka
mos:

American Coalition of Patriotic 
cieties.

Immigration Conference Board.
Vindicators.
Associated Farmers.
American Nationalist Federation.
Ku Klux Klan.
Silver Shirts.

Klausimai ir Atsakymai
Federate Pensija Sulauku

siam 70 Metų 
Klausimas

Jau sulaukiau 70 metų.
1938 m. visai nedirbau, bet 
dirbat! 1937W Kadangi aš

So-

Dalyką Padėtis Lenkijoj
Lenkijos kardinolas Hlond paruošė 

Vatikanui memorandumą, kuriame dės
toma skriaudos, padarytos katalikų baž
nyčiai. Memorandumas skelbia, kad na- 
ziai šiurkščiai persekioja katalikų kuni
gus ir aukštesniuosius dvasiškius; baž
nyčias uždarą ir kitokius suvaržymus 
atlieką, o eilę dvasiškių net sušaudė.

Kad naziai žiauriai elgiasi su okupuo
tos Lenkijos žmonėmis—nėra reikalo nei 
aiškinti. Mes smerkėm ir smerksime na- 
ziškas priemones pavergtiems kraštams 
vergti.

Tačiau, tenka priminti, ir paminėtojo 
memorandumo autorius turėtų gerai at
siminti, kas buvo prieš keletą mėnesių • 
toj pačioj Lenkijoj, kai Beckai, Rydziai- ,1 
Smigios ir Moscickiai ją valdė. Paverg
tosios tautos buvo žiauriausiai persekio
jamos, jų veikėjai kalinami ir net žudo
mi. Na, o toji pati katalikų dvasiškija, 
kuri, beje, buvo valstybinė, tuos visus 
Lenkijos valdžios žygius užgyrė. Lenki
joj tuomet viešpatavo pusiau-fašistinė 
diktatūra. Ją mielai palaikė tas pats kar
dinolas Hlond ir jo “broliai Kristuje.”

Dabar, kai Lenkijos viešpačiai tąjį 
kraštą pražudė ir atidavė Hitlerio vergi-z 
j on, tie patys dvasiškiai šaukiasi į pa
saulį pagalbos.

Ne vienas, pirmiau negu išreikš sim
patijos žodį jiems, pasakys: O ką jūs 
darėte su pavergtomis tautomis, kai bu
vote Lenkijos viešpačiais?

(Tąsa)

“Anglijos konservatyviai 
vadai nori išlaikyti status 
quo tik. tiek, kiek tai liečia 
Vokietiją, bet tuo pačiu lai
ku jie nori vesti Vokietiją 
į karo lauką prieš Sovietų 
Sąjungą. Bet ar jie tik ne
reikalauja perdaug?”

Vėliaus, Ramsino teisme 
1930 metais, paaiškėjo, jog 
tais metais buvo planuoja
ma karas prieš So v. Sąjun
gą. Puolimas buvo planuo
jama iš Rumunijos ir Lenki
jos ant Sovietų Ukrainos 
krašto. Vyriausia rolė buvo 
skiriama Suomijai, kad ji 
maršuotų į Leningradą. An
glijos laivynas būtų padėjęs 
iš Juodųjų Jūrų. Iš vidaus 
buvo sutarta naudoti sabo
tažą—sprogdinimą įstaigų, 
fabrikų, gelžkelių, vadų.

Dar dabartinis Anglijos 
karas turi kitą tikslą, negu 
ji skelbia. R. P. Dutt, “La
bour Monthly” žurnale, 
gruodžio mėnesį, 1939 m., 
sekamai Anglijos karo poli
tiką įvertina:

“Karas prieš Tiitlerizmą,’ 
yra karas prieš nazių Vo
kietijos orientaciją link tai
kos su Sovietų Sąjunga... 
Šis karas toli gražu nėra 
priešfašistinis karas; objek
tyviai jis yra pirmas laips
nis priešsovietinio karo.”

So vietų-Vokietijos taika 
sudaužė imperialistų pla
nus. Ta sutartis taip pat 
sudaužė V okietij os-Japoni- 
jos-Italijos “prieškomunisti- 
nę ašį.” Taip vadinamos 
“demokratinės” v a 1 s tybės 
(Anglija, Franci j a ir Ame
rika), kurios tikėjosi Vo
kietijos puolimo ant Sovietų 
Sąjungos/o paskiau tuo ka
ru pasinaudoti, — pralai
mėjo, jų pĮąnai suiro. Ta 
taika laimėjo Sovietų Są
junga, nes ji pašalino bent 
laikinai stipriausią Europoj 
priešą.

Antras Karo Frontas
Rugsėjo mėnesį sekė kiti 

Sovietų Sąjungos laimėji
mai. Užsidegus karui tar
pe Vokietijos ir Lenkijos 
Sovietų Sąjungos Raudo
noji Armija išvaduoja 
Lenkijos pavergtas dalis 
Ukrainos ir Baltarusijos. 
Darbo žmonės gavo teises, 
atimta iš ponų dvarai. Beže
miai gauna žemės. Bankai 
ir fabrikai pereina iš priva
tinių rankų į visuomenės 
rankas. Sovietai gauna 13,- 
000,000 gyventojų. Krašte, 
kuris buvo Lenkijos pa
vergtas, įvyko ne tik val
džios pakeitimas, bet socia- 
lis perversmas. Tuo pačiu 
ruoštu Sovietų Sąjunga pa
darė sutartis su Estonija, 
Latvija ir Lietuva. Sovietų 
Sąjunga norėjo taikos ir su 
Suomija. Bet pastaroji, val
doma baltagvardiečių, buvo 
įtakoje Anglijos ir Franci
jos imperialistinių intrigų, 
priešinosi taikoje sugyventi 
su Sovietų Sąjunga. Helsin
kio valdžia pirma pasiunti
mo delegacijos, pradėjo mo-

dvaru

bilizaciją. Delegacijos pa
siuntimas į Maskvą, buvo 
tik tam, kad gavus daugiau 
laiko prisirengti karui.

Suomijos liaudies valdžia 
priėmė visam kraštui naują 
programą. Terijokio val
džios programoje mes ran
dame tokius punktus:

(1) Sudaryti Liaudies Ar
miją Suomijoj.

(2) Įsteigti valstybės kon
trolę privatiniams bankams 
ir stambiom pramonės įmo
nėms.

(3) Sutrumpinti darbo 
dieną iki 8 vai.

(4) Konfiskuoti
žemes ir išdalyt bežemiams.

(5) Panaikinti užvilktus 
mokesčius valstiečiams.

(6) Gerinti padėtį maža
žemių valstiečių.

(7) Sudemokratizuoti val
stybės organizaciją.

Kaip matome, šie punktai 
kalba už Suomijos liaudies 
reikalus. Apart geros pro
gramos, naujoji valdžia pa
darė sutartį su Sovietų Są
junga, kuria einant, Raudo
noji Armija gelbės apvaly
ti Suomiją nuo baltagvar
diečių militaristų klikos. 
Tuo būdu Suomija bus ap
valyta ir nuo svetimų im
perialistų intrigų ir suokal
bių prieš Sovietų Sąjungą. 
Suomija netarnaus kaipo 
militarinė bazė svetimų im
perialistų intervencijai prieš 
Sovietų Sąjungą.

Kaip jau matėme, Sovie
tų Sąjungos šie laimėjimai 
pirmiausia apsaugoja ir su
stiprina Sovietų valstybę 
nuo išlaukinių priešų. An
tra, Sovietų Raudonosios 
Armijos laimėjimai nėra tų 
kraštų užkariavimas, bet tų 
kraštų išlaisvinimas. Sovie
tų karas, yra socialistinės 
revoliucijos karas. Tad, an
tras karo frontas, yra karo 
frontas tarpe socializmo ir 
kapitalizmo.

Ir kajp nerėks visokį ka
pitalizmo tūzai! Imperialis
tinis karas dar gerai nei 
neįsiliepsnojo, o jau laimi 
Sovietų Sąjunga—laimi ko
munizmas. O kas bus, jie 
galvoja, jei Vokietija, An
glija ir Franci j a tarpe savęs 
pešis, kariaus ilgiau? Čia 
kapitalizmo sistemai sap
nuojasi mirtis. Todėl ir ky
la tas didis skandalas dėl 
Sovietų “agresijos”, nes So
vietų agresija reiškia re
voliucijos agresija. Todėl 
kurstoma Skandinavų vals
tybės ginkluotis prieš So; 
vietus. Todėl šaukiama pa
saulis ginti Helsinkio “de
mokratiją”, ' “nepriklauso
mybę.”

Kas Ta Helsinkio “Demo
kratinė” Valdžia ?

Kas ta Suomijos valdžia, 
kuri sėdi Helsinke? Šaukia 
visa kapitalistinė spauda, 
būk Sovietai užpuolė nekal
tą kraštą ir nori nuversti 
“legalę” valdžią, o vieton 
jos pastatyti “nelegališką”, 
svetimą valdžią. Girdi, tai 
jau Sovietai kišasi į viduji
nius šalies reikalus.

Pirmiausia, tai Helsinkio 
Ryti-Tanner valdžia nėra 
žmonių daugumos rinkta 
valdžia. Ji yra jėgos ir tero
ro valdžia. Dabartiniai Hel
sinkio valdovai—preziden
tas Kyosti Kailio, ministe
rial Risto Ryti, V. A. Tan
ner, K. A. Kajander, E. 
Erkko, generolas Karl Man
nerheim ir kiti,—yra prie
varta save įvesdinę Suomi
jos vyriausybėn, valdžion. 
Tai žmonės dvarininkai ir d 
bankieriai.

Dabartinis Helsinkio vy
riausias karo vadas, yra tas 
pats, Mannerheim, kuris 
1918-19 metais sykiu su bal
tagvardiečiais Judeničium, 

‘Denikinu, Kolčaku ir kitais 
kariavo, kad . nuversti So
vietų Sąjungos jauną val
džią. Jis yra tikras carber- 
nis ir niekad nekovojo už 
Suomijos laisvę, už jos dar
bo žmones.

Suomija per šimtmečius 
buvo valdoma Švedijos. 1809 
metais Suomiją užkariavo 
Rusijos caras Aleksandra 
L Daugiau, kaip šimtą metų 
Suomiją valdė carizmas.

Dabartiniai Helsinkio val
dininkai gerai sugyveno su 
caro valdžia. Jie nei nekal
bėjo apie Suomijos nepri
klausomybę. Tik Socialde
mokratų Partija ir darbi
ninkai kovojo už savo šalies 
laisvę. Laike 1905 metų Ru
sijos revoliucijos, Suomijos 
darbininkai jau buvo gerai 
organizuoti ir aktyviai da
lyvavo revoliucijos kovose. 
Tačiaus Suomijos nepri
klausomybė iškovota tik po

1917 metų Socialės Revoliu
cijos.

Suomijos Socialdemokra
tų Partija buvo lenininsti- 
nė. Suomijos socialistinis 
judėjimas buvo gana tvir
tas laike pasaulinio karo. 
Į Suomijos seimą 1916 me
tais Socialdemokratų Parti
ja rinkimuose gavo didžiu
mą atstovų. Iš 200 atstovų, 
socialdemokratų buvo 103. 
Po buržuazinės Rusijos re
voliucijos 1917 metais, Ke
renskio valdžia pripažino 
Suomijai tik autonomiją, ką 
suomiai jau turėjo nuo 1905 
metų revoliucijos. Bolševikų 
Partija, vadovaujama Leni
no ir Stalino, reikalavo Suo
mijai pilnos nepriklausomy
bės. Leninas vienoje savo 
kalboje pareiškė: “Mes sto
vime už suteikimą pilnos 
nepriklausomybės suomiam. 
Tas užtikrins jų pasitikėji
mą rusų demokratija. Ir 
kuomet jiems bus duota tei
sė skirtis, jie nesiskirs.”

Leninas permatė, kad Ru
sijoj artėja socialė revoliu
cija, o kuomet Rusijoj bol
ševikai ims viršų, tai Suo
mijos darbininkai, turėdami 
didžiumą darbininkų atsto
vų, nesiskirs nuo revoliuci
nės Rusijos. Tačiaus tuo lai
ku Suomijos buržuazija ir 
seimo mažuma, ėjo su Ke
renskio valdžia. Ji nereika
lavo pilnos nepriklausomy
bės Suomijai pirmiau iš ca
ro valdžios ir dabar iš Ke
renskio. (Bus daugiau)

Kaunas. — Miškų departa
mentas padarė sutartį su 
Northern Forest Co. Ltd sky
rium Rygoje, kuriai parduoda 
100,000 erdmeterių eglinių 
popiermalkių po 22 litus už 
erdm., viso už 2,200,000 litų.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
J.-— Binghamton, N. Y. — 

Apie suvaidinimą “Kuprotas 
Oželis” buvom gavę nuo kito 
korespondento kiek anksčiau. 
Todėl jūsų korespondencijos 
negalėsime sunaudoti. Ačiū už 
rašinėjimą.

“LIAUDIES BALSO” AT 
STOVO MARŠRUTAS

Kasmet iš Kanados ap
lanko mus “Liaudies Balso” 
atstovas, pasako prakalbų 
apie Kanadą ir visą darbi
ninkišką judėjimą, parenka 
prenumeratų ir aukų “Liau
dies Balsui.”

Šiemet “Liaudies Balsui” 
daugiau reikalinga pagal
ba, kaip bent kada pirmiau. 
Šiemet draugai prisius iš 
Kanados gerą kalbėtoją. Jo 
maršrutas prasideda vaka
ruose ir eis linkui rytinių 
valstijų. Prakalbos įvyks 
sekamose srityse:

Detroit, Mich., “Liaudies 
Balso” atstovas kalbės va
sario 24, 25 ir 26 dienomis.

Grand Rapids, Mich., pra
kalbos bus vasario 27 ir 28 
dienomis.

Į Chicagą atvažiuos vasa
rio 29 dieną ir ten maršru
tuos iki kovo 15 dienos. 
Chicagoj ir Wisconsine die
nas paskirs draugai iš 
ALDLD Pirmo Apskričio.

Nuo Chicagos “Liaudies 
Balso” atstovas turės mar
šrutą linkui Brooklyno, ap- 
sistodamas Clevelando, 
Pittsburgho ir Philadelphia 
srityse. Dienos bus paskelb
tos vėliau.

D. M. šolomskas,
ALDLD CK Sekretorius.

buvau seniaus 65 m., kada 
Socialės Apdraudos Įstaty
mas pradėjo veikti, neturė
jau socialės apsaugos kor
telės ir nuo mano algos 
1987 m. jokių pinigų nenu
mušta. Ar aš galiu prašyti 
socialės ^aUgos’-p^šatpoš'?

■ ■ .. . M

Atsakymas
Ne. Gali prašyti socialės 

apsaugos pašalpos, jeigu 
dabar pradėsi dirbti, išgau
si socialės apsaugos korte
lę, kuri parodys, kad gavai 
algų, kurios tau kredituo
tos. Jeigu tamstai reikalin-

ga pagalbos, tai manome, 
kad galėsi gauti senatvės 
pensiją. Iš tamstos laiško 
matome, kad gyveni Michi
gan valstijoj. Jeigu gyveni 
toje valstijoje, tai praneša
me, kad toji valstija moka 
senatvės pensijas ir atei
viams.
I

Aukštesnčsčs Yangtze upes (Chinijoj) jūreiviai, kai jy japonai neatakuoja, 
taisosi savo drabužius.FLIS.
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Keivirtad., Vasario 1, 1940

Rezoliucija "Laisvės” Turinio
ir Pozicijos Reikalais

Mes, Lietuvių Kooperatyvės Spaudos 
Bendrovės šėrininkai, savo metinėje kon
vencijoj sausio 28, 1940 m., Lietuvių Pi
liečių Kliubo svetainėje, kampas Stagg 
St. ir Union Ave., Brooklyn, N. Y., iš
klausėme ir užginame direktorių, ad
ministracijos ir redakcijos raportus.

Mūsų dienraštis “Laisvė” vra lietuviu 
liaudies ištikimas švietėjas, organizato
rius ir kelrodis. Mes išnaujo patvirtina
me programą mūsų Bendrovės, kaipo ne
priklausomos organizacijos, susidedan
čios su lygiu balsu iš šėrininkų, kuriems 
ši Bendrovė priklauso ir kurie visus Ben
drovės reikalus apsvarsto ir tarimus pa
daro savo metinėse konvencijose, išren
ka direktorius ir paveda jiems pravesti 
tuos nutarimus ir taipgi tvarkyti visus 
Bendrovės reikalus tarpe konvencijų.

Mes pabrėžiame, kad, kaip iki šiol, taip 
ir ateityje, “Laisvė” nuoširdžiausiai 
rems visas Amerikos liaudies pastangas 
ir visus judėjimus už apgynimą jos de
mokratinių teisių ir už jos būklės pa
gerinimą.

Kaip iki šiolei, taip ateityje “Laisvė” 
rems kiekvieną žmonių pastangą neduo
ti Jungtines Valstijas įvelti į europinį 
karą, kuris nieko bendra neturi su šios 
šalies žmonių interesais. “Laisvė” rems 
kiekvieną ir visas taikos pastangas.

“Laisvė” rems visas darbo žmonių pa
stangas neduoti atimti iš jų tuos politi
nius, ekonominius ir socialius laimėji
mus, kuriuos jie pasiekė savo organizuo
tomis pastangomis paskutiniais keliais 
metais. Didžiausia energija mūsų dien
raštis turi remti ir rems tuos judėjimus, 
kurie siekia išgelbėti tuos Naujosios Da
lybos socialius įstatymus, kaip National 
Labor Relations Act, National Security 
Act, Wages and Hours Act, ir tt., kurie 
yra naudingi visiems darbo žmonėms ir 
visam kraštui ir kuriuos nūnai stambusis 
kapitalas ir biznis arba “ekonominiai ro
jalistai” stengiasi sunaikinti arba suka- 
neveikti.

Kaip ikišiol ‘‘Laisvė” rėmė, taip ir atei
tyje rems judėjimą už Amerikos Darbo 
Federacijos, CIO ir visų darbo unijų ap- 
vienijimą į vieną galingą nacionalę or
ganizaciją. Ji rems visų darbo unijų ir 
visas pastangas suorganizuoti dar neor
ganizuotus Amerikos darbininkų desėt- 
kus milionų.

Dienraštis rems kovą prieš pastangas 
sumažinti W. P. A. projektams ir vie
šiems darbams bei mokslo ir jaunimo' 
reikalams, federalines išlaidas — pastan
gas, kurios grūmoja išmetimu iš darbo 
beveik milionui darbininkų ir sušlavimu 
šimtų tūkstančių jaunimo į desperacijos 
ir bevilties būklę.

Mes šiandien esame liudytojais- dar 
negirdėtai plačios ir žiaurios kampani
jos prieš ateivius, kaip Jungtinių Valsti
jų Kongrese, taip įvairių valstijų legis- 
latūrose. Taip. vadinamas Dies Komite
tas tapo vyriausiu tų anti-ateiviškų pas
tangų įrankiu. Neseniai pats Dies viešai 
pareiškė, kad jis ir jo Komitetas dės vi
sas pastangas, idant iš Amerikos būtų 
išdeportuota septyni milionai ateivių, 
kurie visuomet buvo ir tebėra ištikimi 
šiai šaliai ir jos prakilnioms tradicijoms 
ir kurių vienintelis prasižengimas yra ta
me, kad jie milžiniškoj daugumoje yra 
darbo žmonės, kurie čia, pribuvę jauni 
ir tvirti, savo energiją ir spėkas išeikvo
jo atlikdami sunkiausius ir pavojingiau
sius darbus ir sutverdami didžiausius 
šiai šaliai turtus. Todėl mes protestuo
jame prieš Dieso Komiteto ir kitų veda
mą šitą teroro kampaniją prieš ateivius. 
Mūsų dienraštis rems visus tuos garbin
gus judėjimus, kurie turi už tikslą ap
ginti ateivių demokratines teises ir civi- 
les laisves.

Ateityje “Laisvė” dar energingiau ra
gins ir pagelbės nepiliečiams ateiviams

tapti šios šalies piliečiais ir mokins juos, 
kaip naudoti savo pilietines teises, idant 
jų pastangos eitų visos liaudies ir viso 
krašto naudai.

Mes raginame dienrašio redakciją atei
tyje dar energingiau remti lietuviško 
jaunimo judėjimą ir jo organizacijas. 
“Laisvė” gali drąsiai didžiuotis tuomi, 
kad per jaunuolių anglišką skyrių ir ki
tais būdais ji labai žymiai prisidėjo prie 
išvystymo to gražaus lietuvių jaunuolių 
judėjimo, kokį mes šiandien turime 
Jungtinėse Valstijose.

“Laisvės” pozicija Lietuvos reikalais 
pasirodė visame kame pilnai teisinga. 
Tos pačios politikos ji laikysis ir ateity
je. Mes manome, kad Lietuvos-Sovietų 
savitarpinio apsigynimo sutartis yra 
naudinga Lietuvai ir kad sugrąžinimas 
Vilniaus krašto Lietuvai yra didžiau
sias Lietuvos laimėjimas.

Iš kitos pusės, mes nesame pasitenki
nę dabartiniu Lietuvos vidujiniu režimu, 
kuris tebelaiko užgynęs Lietuvos žmo
nėms demokratines teises ir civiles lais
ves. Lietuvos kalėjimai šiandien tebėra 
prikimšti politiniais kaliniais, kurių vie
nintelis prasižengimas, tai kad jie nesu
tiko su fašistiniu režimu ir reikalavo 
žmonėms demokratinių teisių. Todėl 
“Laisvė” energingai rems Lietuvos žmo
nių pastangas atsteigti demokratinę san
tvarką ir išlaisvinti politinius kalinius.

Taipgi “Laisvė” kaip rėmė, taip ir 
rems amerikiečių pastangas sušelpti 
vilniečius. Dienraštis rems kiekvieną 
kultūrinį susitarimą tarp Lietuvos ir jos 
išeivių. Todėl ši konvencija reikalauja, 
kad Lietuvos valdžia įleistų dienraš
tį “Laisvę” į Lietuvą, idant Lietuvos 
žmonės galėtų laisvai ją skaityti ir 
plačiai susipažinti su Amerikos lietu
vių gyvenimu ir reikalais.. Mes įparei
gojame redakciją oficialiai kreiptis 
tuo reikalu į Lietuvos valdžią ir pradėti 
kampaniją už nuėmimą nuo mūsų dien
raščio embargo iš Lietuvos vyriausybės 
pusės. Šis klausimas turėtų būti plačiai 
pakeltas ryšyje su Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimo mitingais ir demonstra
cijomis.

Mes karštai sveikiname labai gražius 
mūsų dienraščio santikius su tokiomis 
didžiulėmis nacionalėmis organizacijo
mis, kaip Lietuvių Literatūros Draugija, 
Lietuvių Meno Sąjunga ir Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimas, taipgi su šim
tais vietinių draugijų bei kliubų. Mes 
raginame tų organizacijų narius “Lais
vę” skaityti ir panaudoti ją pilniausia 
savo organizacijų stiprinimui ir plėti
mui. Mes raginame savo skaitytojus, ku
riems tik sąlygos pavėlina, toms organi
zacijoms priklausyti ir jose darbuotis dėl 
jų stiprinimo ir plėtimo.

Pagaliau mes tariame širdingą ačiū 
visiems skaitytojams, o ypač mūsų vaji- 
ninkams, kurie taip nuoširdžiai ir pasi
šventusiai darbavosi paskutiniam dien
raščio vajuje. Mes esame labai dėkingi 
visoms organizacijoms ir visiems drau
gams, kurios bei kurie nuolatos savo 
dienraštį paremia tai parengimais, tai 
aukomis.

Mums buvo labai malonu girdėti apie 
gražią ir vieningą nuotaiką visoje “Lais
vės” įstaigoje ir visuose laisviečiuose.

Mes išreiškiame giliausią padėką vi
siems dienraščio bendradarbiams ir ko
respondentams, kurie savo raštais prisi
deda prie padarymo “Laisvės” plačiau
siu liaudies laikraščiu.

Laisviečiai ir laisvietės, dar kiečiau su- 
glauskime savo eiles, dar tvirčiau suvie
nykime savo spėkas aplinkui savo orga
nizatorių, švietėją ir kelrodį—mūsų 
brangų dienraštį “Laisvę”!

Tegyvuoja dienraštis “Laisvė”!
Tegyvuoja visi laisviečiai!

Rezoliucijų Komisija.

Kongresmanas Ma'rtin Dies, 
didelis neapkentėjas pa

žangių žmonių, kuris 
vadovauja “komite
tui prieš-amerikinei 

veiklai tirti.”

Hartford, Conn.
Sausio 7 d. Parapijos Svetai

nėje atsibuvo vadinamojo Ben
dro Fronto, kuris veikia dėl su
kėlimo finansinės paramos vil
niečiams, ekstra susirinkimas. 
Susirinkime delegatų dalyvavo 
21. Susirinkimo tikslas buvo iš
dirbti planus dėl pasekminges- 
nio apvaikščiojimo Lietuvos ne
priklausomybės, ir tuo patim 
sykiu sukelti finansinės pašal
pos vilniečiams.

Kaip svarbiame susirinkime 
kliubo pirmininkas J. A. P. pa- 
tėmijęs, kad nėra iš progresy
vių pusės visų delegatų, už
klausė užrašų raštininko, ar jis 
visiems išsiuntinėjo atvirutes 
su užkvietimais dalyvauti šia
me susirinkime. Gavo mikčio- 
jantį atsakymą, kad jam jų an
trašai užsimetė. Iš jo migloto 
atsakymo kilo apkalbėjimas, 
kuriame kone visi ėmė dalyvu- 
mą. Priėjo prie išvados, nubal
suodami vienbalsiai, kad ateity
je daugiau to neatsikartotų.

Nutarimas neblogas, jeigu jis 
bus .kūnijamas. ”

Buvo plačiai ^.apdiskusuoja
mas prisirengimas prie ap- 
vaikščiojimo, kuris atsibus va
sario 18 d., Parapijos svetai
nėje. Nutarė kone vienbalsiai 
apvaikščioti su dideliu koncer
tu ir prakalbomis, ir kad dėl 
sumažinimo išlaidų, viskas bū
tų iš vietinių spėkų sudaryta. 
Kalbėtojus kviest iš visų sro
vių. Taipgi koncerto programos 
išpildymui pakviesti Laisvės 
Chorą su stygiečiais, kuriuos 
vadovauja V. Visockis; bažnyti
nį šv. Cicilijos Chorą ir visas 
kitas spėkas iš pavienių, kurios 
tik randasi tarpe vietinių lietu
viu.♦ *•

Priėjo eilė rinkimo valdybos. 
Visi apsiėmė tie patys, išskyrus 
pirmininką, kuriuo tapo išrink
tas kliubo atstovas Bringa. Už
imdamas pirmininko vietą, jis 
pasižadėjo dirbti daugiau prisi
laikydamas demokratiškumo. 
Teisingas pasižadėjimas, žo
džiu sakant, susirinkusieji at
stovai pakeltus klausimus svar
stė šaltai, kad tik daugiau su
bendrinus vietinių lietuvių vei
kimą dėl geresnių pasekmių su- 
šelpimui mūsų brolių ir sesučių 
Vilniuje.

Bet kaip man tekę girdėti, 
tai-apvaikščiojimo rengėjai taip 
nerengia, kaip buvo nutarta. 
Laisvės Choras nebus kviečia- i 
mas. Tai o t ir pasirodo, kad su 
klerikaliniu elementu jokiu bū
du negalima veikti bendrai, nes 
jie nesilaiko nutarimų. Man jau 
teko nugirsti, kad pažangieji 
lietuviai rengs jubiliejinį ap- 
vaikščiojimą atskirai. Tėmyki- 
te pranešimus apie tai.

(Tąsa ant 5-lo pusi.)

šermenims ir laidotuvėms

Trečias puslapis

Cleveland© Kronika
Komedija “Vis Pamokyti”
Sekmadienį, vasario 4, bus 

sulošta komedija “Vis Pamo
kyti.” Lošimas bus Lietuvių 
Salėj, 6835 Superior Ave. 
Prasidės lygiai 5:30 vai. va
kare.

Apart lošimo, bus ir kalbė
tojas, drg. Jagminas, iš Chi- 
cagos. Tuo tarpu drg. Jag
minas bus Clevelande, todėl 
jis trumpai pakalbės reikale 
“Vilnies’'' 20 metų jubiliejaus.

Parengimą ruošia LLI) 22, 
57 ir 190 kuopos. Clevelan- 
diečiam yra gerai žinoma per 
daug metų, kad LLD kuopos 
visuomet rūpinasi apšvietos ir 
kultūros reikalais. Taip pat 
gana daug finansiniai pare-

Wilkes-Barre, Pa.
Visko po Biskį iš Mūsų 

Miesto

Šioje apielinkėje ir vėl ta 
negeistina “spinal meningitis” 
liga plečiasi. Bėgyje 24 valandų 
laiko 4 mirė ir skaičius susir
gusių randasi visoj apielinkėj. 
žadama nubaust tuos, kurie 
bus sugauti vaikščiojant, ku
riose stubose kas nors yra su
sirgęs. Tiesa, susirgusieji pa
imami į “Contagious hospital,” 
bet jų šeimų sveiki likę nariai 
turi būt pilnai ištirti gydytojų, 
kad jie liuosi nuo tos blogos li
gos. * * *

Keletas dienų atgal čia kal
bėjo Norman Thomas. Savo so
cializmą išdėstinėjo. Nieko įdo
maus nepasakė, žinoma, kalbė
damas apie karą, ragino dar
buotis, kad ši šalis nebūtų įvel
ta į karą.

Prakalbose publikos buvo ne
daug. * * *

čia daug kalbama, kad pra
dės iš naujo WPA darbus. Vie
tos spaudoje kasdieną plačiai 
apie tai rašoma. Bet tas' tik dėl 
bedarbių suraminimo, o tų dar
bų kaip nė, taip nėr.

* *
šioje apylinkėje likosi iš

rinkta komisija iš trijų žmonių 
mainų darbų sutvarkymui — 
vienas nuo mainierių unijos, 
kitas nuo valstijos valdžios, o 
trečias nuo anglies kompanijų. 
Vietos spaudos pranešimu, šis 
komitetas paskirstys, kiek ka
trai kompanijai išleist anglių į 
savaitę, ir duos kitokius pa
tvarkymus kas link darbo die
nų. Taip darant, manoma, kad 
bus galima daugiau' bedarbių 
suimt į mainas.

šaltam orui ilgai laikantis, 
tai ir Susquehanna upė likosi 
ledais sukaustyta. Kada oras 
atšils ir pradės ledus nešt že
myn, tai pasirodys, kaip drūtai
tie upės krantai supilti, kurie 
saugoja miestą nuo potvinio.

* * $K
čia viena didelė žuvų krau

tuvė M. Fink, penktadiėmaįs 
apie šeštą valandą vakare be
darbiams duoda žuvų. Tai su
sirenka daugybė žmonių. Viso
kio amžiaus ir tautybių. Tarp ( 
stovinčių eilėje girdėtis viso
kiomis kalbomis kalbant. Girdi
ma skambiai ir lietuvių kalba.

* * *

tik jaunuoliai turėtų dalyvau- 
ti New Yorko suvažiavime. 
Sykiu ir senuoliai turės skait-

Pittston, Pa.
Dar Apie Juozo Vaškevičiaus 

Šermenis ir Laidotuves

Juozas Vaškevičius mirė sau
sio 21 d., 1940, 9 vab ryto, 
staiga, širdies liga, savo gyve
namam name, 37 Washington 
Terrace St. Buvo pašarvotai 
pas brolio dukterį p. Anna

O’Brien, 615 North Main St. 
Palaidotas sausio 23 d., Wyo
ming Valley laisvose kapinėse 
prie savo moteries, kur jis tu
rėjo savo lotą ir pastatytą sto- 
vylą nuo seniai, šermenys ir 
laidotuvės atlikta be1 bažnytinių 
ceremonijų.

Laike J. Vaškevičiaus šerme
nų viską labai pavyzdingai 
tvarkė ir vedė brolio duktė An
na O’Brienė ir jos vyras.

Juozas Vaškevičius gyvenda
mas turėjo daug draugų ir prie- 
telių.- Tą liūdijo atsilankymas 
dideliais būriais atiduoti pas
kutinę pagarbą velioniui, ir 
daug automobilių palydėjimas į 
kapus.

Kapinėse atlikus visas cere
monijas amžinai ilsėtis, graborė 
M. Kižienė, šermenų tvarkyto
jų vardu, pakvietė grabnešius 
ir gimines sugrįžti ant pietų.

puikiai patarnavo graborė M. 
Kižienė su sūnais graboriaife 
Kaziu ir Tarnu.

Velionis paliko dideliame nu
liūdime dukterį Alenorą, kuri 
gyvena New Jersey.

Nors velionis buvo naudin
gas visuomenei, bet kadangi jis 
mus apleido, mes jį palydėjome 
į amžiną atilsį, tai lai būna jam 
lengva šios šalies žemelė. O mes 
jo ilgai nepamiršime.

... S. A. Norkus,

šiuo laiku daug visokio am
žiaus žmonių serga ir miršta, 
tarp kurių yra ir lietuvių ne
mažas skaičius. Yra keistas da
lykas su kai kuriais mūsų lie
tuviais. Visą laiką nepaiso ti
kybos, neina į bažnyčią, o ka
da numiršta, tai vis tiek pa
kliūva į kunigėlio rankas.

' »!< * »J<
Šitą žiemą daug darbininkų 

lanko vakarinę mokyklą. Tarp 
jų yra ir lietuvių. Jau matosi ir 
tie, kurie pirmiau juokdavosi 
iš tų, kurie lanko mokyklą. 
Mat, priversti, nes reikia pilie
tybės j ieškoti.

* * «
Pereitą metą laike medžiok

lės sezono šioje valstijoj buvo 
nušauta 33,000 stirnų ir virš 
500 meškų. Taipogi, sakoma, 
kad daug mažiau medžiotojų 
gyvybių žuvo, kaip kitais me
tais. , Sužinojęs.

mia apšvietos darbus. Todėl 
ir šis parengimas bus tuo tiks
lu, kad lietuviai turėtų pro
gą susieiti ir pamatyti labai 
juokingą komediją “Vis Pa
mokyti.”

—o—
Prakalbos Paminėjimui Lietu

vos Nepriklausomybės
22 Metų Sukakties

Penktadienį, vasario 2 d., 
įvyksta prakalbos paminėji
mui Lietuvos nepriklausomy
bės 22 metų sukakties. Mitin
gą rengia ALK Ohio Skyriaus 
komitetas. Programa bus: 
Kalbės II. Jagminas iš Chica- 
gos ir J. Jaras, clevelandietis. 
Taip pat dainuos Lyros Cho
ras.

šį metąt ne tik po visą pla
čią Ameriką, bet ir visą pa
saulį lietuviai iškilmingai pa
minės Lietuvos nepriklauso
mybės 22 metų sukaktį. Sy
kiu lietuviai turės progą pa
žymėti ir tą didelę pažangą, 
kurią Lietuva padarė, padary
dama bendro apsigynimo su
tartį su Sovietų Sąjunga.

Taigi, šis mitingas yra la
bai svarbus visiems lietuviams. 
Pasirūpinkite ne tik patys at
silankyti, bet sykiu paraginki
te ir savo pažįstamus dalyvau
ti.

LDS 4-to Apskričio 
Konferencija

Sausio 28 d. 4-tas Apskri
tis turėjo savo metinę konfe
renciją. Atidarant konferenci
ją, Apskričio pirmininkas S. 
K. Mazan pakvietė Lyros 
Chorą padainuoti. Choras su
dainavo tris daineles labai 
gerai.

Pirma, negu komisija per
žiūrėjo mandatus, pirmininkas 
pakvietė keletą delegatų iš
reikšti savo mintis LDS rei
kalais. Tarp tu buvo pa
kviestas vienas delegatas, ku
ris buvo seniausias tvėrime a
LDS 4-to Apskričio, tai drg. 
I. Žebrauskas. Kalbėtojas ge
rai prisiminė istoriją šio Ap
skričio ir abelną veikimą. 
Drg. Žebrauskas pasakė, kad 
LDS jaunuoliai jau apie pusę 
išlaidu turi sukėlę kelionei į 
New Yorką šia vasara.

Iš pačių jaunuoliu raportų 
pasirodė, kad jie yra pasiry
žę tam reikalui. Bet ne vien

1 ingai dalyvauti.
Mandatų komisija raporta

vo, kad delegatų buvo nuo 7 
kuopų 32.

Abelnai konferencija buvo 
gyvai ir draugiškai užsidarė.

L A. V.

Sveikata Ligoniams
Knygelė, kuri aprašo apie 350 
visokių žolių, medžių žievių, 
žiedų ir šaknių su nurodymais 

dėlko juos vartuoti.
Taipgi yra nurodymai Europos laivy
nų ir oriaivynų, kurie dabar daly
vauja mūšiuose; jų kelių toliai ir tt. 
Tas viskas parodoma spalvuotu žem- 
lapiu. Kaina 85c, 8 setai už $1.00.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street 

Spencerport, N. Y.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-3842

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms. krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Te!.: MArkct 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas
Gamintojas Geriausios Rūšies 

Nesvaiginančių Gėrimų
Pamėginkit mūsų specialų Drink- 

Mixer TOM COLLINS
Taipgi parduoda lietuviško bra

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

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

SODES IR ALAUS
91-98 Warwick St., Newark, N. i.

PIRKITE SAU RAKANDUS

Parduodame įvairius rakandus labai prieinamomis kainomis. Pa
sirinkimas didelis: “Bedroom Sets,” “Parlor Sets,” Matrosai ir 
Springsai, “Studio Couches,” “Kitchen Sets” ir “Dinette Sets.”

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas

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

Manhattan Liquor Store
264 Grand St. Brooklyn; N. Y.

(Kampas Roebling St.)

Tei. EVergreen 7-1645 License No. L. 886

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamo!

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e 

t*

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪŠIŲ GĖRIMŲ



Ketvirtas puslapis

(Tąsa)

C X I I K 1 Ketvirtad., Vasario T, 4940’

Mūšis miesto gatvėse, kur priešas ga
li būti kiekvienoj pastogėj, už kiekvieno 
kampo, kiekviename griovyj, bažnyčios 
bokšte, už ligoninės lango, yra neišpasa
kytai sunkus.

Gardino mieste lenkai oficieriai, žan
darai ir fašistai šią taktiką ir pasirinko 
tikslu užduoti Raudonajai Armijai smū-

- gi-
Tokiose sąlygose sunku priešo ugnies 

punktus susekti. Dar sunkiau juos paim
ti. Prie kito namo tiesiai negalima prisi
artinti. Žinoma, Raudonoji Armija ga
lėjo atidengti į miestą naikinančią ka
nuolių ugnį, bet dėl saujalės niekšų ta
da žūtų daug civilių žmonių. Todėl Rau
donosios Armijos komanda pasirinko 
geriau vesti sunkų mūšį gatvėse, o ne
žudyti civilius gyventojus.

Puikiai pasirodė Sovietų tankai ir 
tankiečiai, gerai veikė ir pėstininkai. 
Rankinė granata suvaidino labai svar
bią rolę. Štai pavyzdys.

Raudonarmiečių batalionas vadovys
tėj kapitono Golubčiko persikėlė per Ne
muną ir pradėjo ataką ant kapų ir\baž- 
nyčios, kur buvo priešas. Žvalgyba išaiš
kino, kad vienas iš priešo punktų yra 
prie vandens pompų. Kapitonas Golub- 
čik įsakė Ignatievo kuopai paimti van
dens pompas. Bet kada jie prisiartino, 
tai buvo sutikti baisios kulkasvaidžių ir 
šautuvų ugnies. Prasidėjo susišaudy
mas. Jis nedavė pageidaujamų pasekmių, 
nes vandens pompų namo sienos gerai 
apsaugojo lenkus.

Kuopos komandierius nusprendė veik
ti su pagelba rankinių granatų. Du kuo
pos skyriai iš dešinios prisiartino, kad 
galėtų damesti granatas. Jie ištraukė jas 
ir numetė.

—Buch!... Buch! — sprogo jos vie
na po kitos griausmingai.

Prasisklaidė dūmai, priešo ugnis nu
tilo. Kaip vėliau paaiškėjo, didžiuma 
priešų žuvo granatų ugnyj. Kada buvo 
užimta vandens pompos, tai ten surasta 
keturi kulkasvaidžiai ir daug amunici
jos, keli desėtkai šautuvų!

Taip pat rankinės granatos suvaidino 
rolę paimant ir ant kapų lenkų pozicijas. 
Kapai aptverti stora akmens siena. Ten , 
susispietė apie 60 lenkų oficierių ir žan
darų su' kulkasvaidžiais ir šautuvais. 
Raudonarmiečiai paleido rankines ir 
šautuvų granatas. Granatos krito priešo 
pusėn padarydamos daug nuostolių. 
Priešas buvo priverstas pasiduoti.

Priešakyj pėstininkų dažniausiai buvo 
tankai. Jie iš savo kanuolių ir kulkasvai
džių sunaikino daug priešo lizdų. Štai iš 
pastogės išsivertė pilkų dūmų kamuolys. 
Aišku, kad ten priešo kulkasvaidis.

—Bum!... Bum! — trenkė tanko 
kanuolė. Išvertė toj vietoj didelę skylę 
ir priešo ugnis liovėsi.

Bet tankai negalėjo visus priešo lizdus 
sunaikinti. Tankistas yra už plieno sie
nų, tankas važiuoja, jam sunkiausias 
darbas, tai surasti priešą. Miesto gatvė
se pėstininkas gali sėkmingiau kovoti. 
Jis mažiau priešui pastebimas, geriau 
gali priešą susekti ir pagelba rankinės 
granatos sunaikinti.

Gardino gatvių mūšiai buvo to liudi
ninkais. O kur nebuvo galima ranka da
mesti, ten puikiausiai veikė šautuvinė 
Djakonovo granata. Iš kareivinių neper
stojančiai trata lenkų kulkasvaidžiai. 
Raudonarmiečiai galėtų paleisti kelis ka- 
nuolės taiklius šūvius ir gal to užtektų. 
Bet jie žino, kad nevisi ten esanti yra 
niekšai. Yra kareivių, kurie oficierių 
verčiami mušasi.

Raudonarmiečių kuopos vadas Šaichu- 
dinov įsako pagelba šautvinių granatų 
apšaudyti kareivines pro langus. Keletas 
taiklių granatų įkrito į vidų ir lenkų 
ugnis pasibaigė.

V
Iš vakaro mūsų skyrius su prieštanki

ne artilerija užėmė kairioj Nemuno pu- 
sėj poziciją, — rašo leitenantas Bučen- 
ko... — Mes žinojome, kad lenkai čia 
neturi tankų, bet turėjome tikslą naikin
ti jų kulkasvaidžių lizdus.

Nakties laiku vieni buvome sargyboj, 
kiti miegojome. Auštant iš vienos baž- 

■ nyčios bokšto sutratėjo kulkasvaidžio ug
nis.

— Bum!... Bum!... Bum! — atsakė 
mūsų kanuolės. Juriajev gerai nustatė

taikiklį į cielių. Tuojau priešo kulka
svaidis nutilo.

Tada gavome patvarkymą palaikyti 
trečiojo pėstininkų bataliono ataką, ku
ris kairioj pusėj veikė. Priešai pradėjo 
šaudyti iš pastogių. Bet mūsų kanuolių 
ir šautuvų taikli ugnis juos nutildydavo.

Pasiekėme tabako fabriką. Nuo stogo 
sutratėjo kulkasvaidis. Priešą nurodžiau 
Daudulkio kanuolei.

—Bum!—paleido svaidinį.
—Bum!—kitą pasiuntė Ignatievas pro 

langą, pro kurį į mus šaudė. Ir iš pirmų 
šūvių sunaikino priešą.
Kitus karius palikęs prie kanuolės, aš 

patsai ketvirtas įėjome į fabriką. Ten 
suradome tris dėžes šovinių ir daug am
unicijos. Karo grobį sukrovėme į sunk
vežimius. Paskui iš kanuolės dar sunai
kinome tris priešo kulkasvaidžius.

Sekančią dieną veikėme dešinėj pusėj. 
Čia ir sužinojome, kad mūsų kanuolinin- 
kas Ignatievas užmuštas. Draugai prisie
kė atkeršyti priešui ir mums pavyko. 
Priešų pasipriešinimas buvo sulaužytas.

Batalionas raudonarmiečių vadovystėj 
Šolochovo stūmėsi Gardino gatve pirmyn 
—rašo kapitonas N. Krasičiev.—Batalio
nui įsakyta paimti tiltą per Nemuną ir 
jį laikyti.

Mūšyj sunkiai sužeistas bataliono vir
šininkas Budnikas. Jis keturis kartus 
sužeistas į krūtinę, bet nenori pasitrauk
ti iš pozicijos. Kada prie mūs privažiavo 
tankai, tat jis iš paskutinių spėkų atsis
tojo ir nurodė jiems tikslą.

—Pridengiate pėstininkų ataką linkui 
tilto!

Kitoj Nemuno pusėj, prie tilto, lenkai 
turėjo šimtą kulkasvaidžių. Pro kiekvie
ną kareivinių langą jie stuksėjo, kaip 
vilkai dantimis. Kulkų lietus lijo. Mus 
pasiekė kanuolių batarėja vadovystėje 
kapitono Kudriavcevo.

—Sunaikink priešą!—daviau komandą!
—Kanuolės mūšiui!
—Bum!... Bum!... Bum!—mušė jos 

viena po kitai. Po kiekvieno šūvio tai 'iš 
vieno, tai kito lango išsiversdavo dūmų 
kamuolys ir priešo ugnis silpnėjo. Tuo 
kartu atidengė ugnį ir mūsų tankų ka
nuolės. Lenkai neišlaikė. Palikę ginklus 
dideliame nusiminime bėgo. Mes užėmė
me tiltą.

Visai nesenai, aš buvau kolchoznikas, 
—rašo raudonarmietis A. Dranica.—Dir
bau gerai, daug kartų buvau apdovano
tas, o dabar taip pat stachanoviškai no
riu mušti priešą!

Aš kulkasvaidininkas. Gardine buvo 
pirmas mano krikštas. Aš pasirinkau 
poziciją griovyj, prieš paštą. Ir čia iš
gulėjau trisdešimts šešias valandas ir 
neatitraukiau rankų nuo kulkasvaidžio. 
Į mane šaudė iš keturių pusių. Priešas 
turėjo du rankinius ir vieną didelį kul- 
kasvaidį, o iš ketvirtos pusės šaudė len
kų oficierius iš revolverių, nuo trečio 
aukšto. Nakties laiku niekaip negalėjau 
jo rasti. Išaušo ir pamačiau savo priešą. 
Jis gudriai slapstėsi už lango užlaidos ir 
gėlių. Štai, priešas padėjo ranką ant 
gėlių puodo ir taiko į mane, bet aš grei
čiau už jį užvedžiau kulkasvaidį, daviau 
eilę kulkų ir plieno lietus subadė jam 
ranką.

Bet priešo kulkasvaidžiai vis šaudė į 
mane. Kulkos tik kaukė aplinkui. Visos 
plytos buvo subadytos. Bet mano grio
velis buvo labai vykęs, jų kulkos nega
lėjo mane kliudyti, o aš tris gatves lai
kiau po kulkasvaidžio ugnimi. Ant galo 
priešo kulkasvaidžiai nutilo. Mes įėjom 
į namą, tarpe lenkų buvo vietinis virši
ninkas ir jo sūnus. Pastogėj radome jų 
daugiau. Taip po 36 valandų buvo įveik
tas priešas.

Lenkų karo jėgos ir išnaudotojai Gar
dine aršiai priešinpsi,—rašo dalyvis J. 
Kovaliev.—Iš pastogių, nuo namų, pro 
langus, iš bažnyčių—visur jie šaudė, mė
tė rankines grantas. Lenkai norėjo su
naikinti Raudonosios Armijos tankus, 
užduoti jai smūgį. Turint mintyj, kaip 
mieste yra sunku kariauti, kaip lenkai 
buvo prisirengę, tai Raudonoji Armija 
juos labai greitai ir su mažomis aukomis 
įveikė. Dėka drąsai ir geram kariniam 
išsilavinimui.

(Bus daugiau)

Newark N. J.
Sveikinu Newarko Vajininkę.

Kelios savaitės atgal “Lais
vės” adminįstracija paskelbė 
vajininkų surašą, kurie daly
vavo “Laisvės” vajuje. Su 
džiaugsmu galiu pasididžiuoti, 
kad šiemet Newarkas stovi pir
moje vietoje, laimėjęs antrą do
vaną, ypatoje draugės Žukaus
kienės.

Kas bent kiek yra dalyvavęs 
vajuose, tas žino, kaip sunkus, 
kaip įkyrus darbas rinkti nau
jus ir senus atnaujint skaityto- 
jus. Pas kitą draugą reik keliš 
lygiai kartus vaikščioti, kol 
gauni atnaujint jo seniai pasi
baigusią prenumeratą.

Keli metai atgal man teko 
vaikščiot pas 2-3 draugus, net 
iki 6 kartų.

Tas parodo, kiek darbo, kan
trybės ir lėšų turi panešti. Ta
čiau mūsų kruopščioj! vajininkė 
drg. Žukauskienė, matytis, tu
rėjo gana kantrybės ir pasi
šventimo surinkti tiek punktų 
ir atsistoti antroje vietoje.

Kaip šis darbas nebūt sun
kus, įkyrus, tačiau tai vieninte
lis pasišventusio asmens dar
bas, kuris atlieka didžiausį iš 
mūsų progresyvių žmonių dar
bą, kokis ant susipratusio as
mens uždėtas ir kokią pareiga 
yramus kiekvieno skaitant save 
susipratusio rolėje.

Man prisimena velionio drau

go Kapsuko žodžiai, atsisveiki
nant mus ir vykstant į Sovietų 
Sąjungą 1917 metais iš Newar
ko. '

Jis sakė mums: “Draugai, 
važiuoju į dar sunkesnį darbą, 
negu čia turėjau. Nežiūrint, kad 
carizmas ir buržuazija nuver
sta, bet kova sunki, ilga kova 
su ja dar reiks vesti. Jūs drau
gai, pasilikę čia, dirbkit taip, 
kaip Rusijos draugai dirbo ir 
laimėjo. Svarbiausias jūsų dar
bas, tai skleidimas klasinės ap- 
švietos darbo liaudyje.”

Tą apšvietos darbą mūsų 
draugė, matomai, gerai su
prato ir jinai jį dirbo su di
džiausia energija, pasišventi
mu, sumušdama tokias dideles 
lietuvių kolonijas, kaip Phila
delphia, Bostonas, Baltimore, 
ir desėtkai kitų.

Kaip pati vajininkė rašė, 
kad mažai kas jai padėjo, tas 
tiesa; Tiesa ir tas, kad New- 
arke niekuomet nebuvo gerai 
organizuotas vajus ir todėl 
prisieidavo veik vienam, sto
vinčiam priešakyje, atlikti vi
sas sunkumas; nuveikti visas 
darbas. Kaip būt linksma, 
kad tokių žukauskienių New- 
arke daugiau rastųsi, ši drau
gė ir kitose organizacijose dir
ba gerai įvairiuose darbuose ir 
komisijose. Nuo. savęs linkiu 
jai kuoglaudžiausia dirbti ir 
ateity taip naudingą darbą.

Simpatikas.

Binghamton, N. Y.
Pavykęs Parengimas

LDS 6-ta kuopa 26 d. sausio 
sulošė labai puikų veikalą, kuris 
palinksmino ir pravirkdino vi
sus, o ypatingai tas moterėles, 
kurių vedybos buvo panašios 
tam veikalui, susijaudinusios 
buvo. Didžiumoj taip ir esti, 
kad merginos vedasi ne dėl to, 
kad myli, bet dėl to, kad nenori 
pasilikti senom panelėm. Mo
tinėlės taipgi pataria savo duk
terim vestis su tokiais vyrais, 
kurie yra turtingi, nežiūrint/ 
ar dukrelės myli ar ne. Bet ti
kra meilė yra ir už turtus 
brangiau, nekurie ir gyvastį 
paaukoja dėl meilės. Tai dėl to 
ir reikėjo ne vienam apsiverk
ti dėl nelaimingų vedybų tame 
veikale.

Veikalas vadinasi “Kuprotas 
Oželis.” Aktoriais buvo šie as
menys: A. Tvarijonienė, A. 
Repšis, J. Uogintas, A. Klimas 
ir H. Mačiukienė. Visi jie ge
rai patyrę lošimuose. Prirengi- 
me viso darbo buvo mūšų ge
riausiai patyręs draugas A. žo
lynas ir muzikai vadovavo H. 
Pagiegalienė. Viskas pavyko la
bai puikiai.

Publikos . atsilankė ne mažai 
ir visi buvo patenkinti, nes ku
rie norėjo verkt, tai verkė,, o 
kurie^ norėjo juoktis, tai juokė
si.

Tad aš kuopos vardu tariu

visiem akiu už tokį gražų pasi
rodymą šitam parengime ir 
prašau ir ant toliau mūsų pa
rengimuose atsižymėti puikiai, 
nes jeigu ką žmogus padaro 
gero pasauliui, tai yra atmina
mas visuomet. Dar sykį ačiū 
visiem, seniem ir jauniem, ku
rie tik atsilankė, nes be publi
kos ir parengimas nėra svar
bus ir draugystė neturi naudos.

F. Zeboris.

Italija, Matyt, Rengiasi 
Karui Pavasarį

Roma. — Mussolinis įsa
ke savo komandieriams pa
sirūpint daugiau priešorlai- 
vinių kanuolių ir sustiprint 
tvirtoves.

“Buriasi debesiai karo, 
kuris galės išsiveržt pava
sarį piet-rytinėje Europo
je,” rašo N. Y. Times ko
respondentas.

Dabar Italija turi 868,000 
vyrų armiją.

VAKARŲ FRONTE NIE
KO NAUJO

Paryžius. — Visai nieko 
naujo vakarų karo fronte, 
sako francūzų komanda.

(Tą patį tvirtina ir nazių 
komandieriai.)
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Nuo Nacionalės Mainierių Unijos prezentas mainierių unijos vadui ir CIO pre
zidentui John L. Lewisui — išbraižytas paveikslas. IŠ kairės į dešinę: dova

nos įteikėjas Curran, Lewis, Michael Quill ir Thomas Kennedy.

Truputis Žinučių iš Metropoli
tan Body Co. Darbininkų 

Streiko
Kaip jau žinoma, šios įstai

gos darbininkai jau streikuo
ja 9 savaites. Tai jau pusėti
nai ilgas laikas tos sunkios ko
vos. Kaikurie streikuojančių 
darbininkų jau pajautė sunkų 
smūgį finansiniai, patys ken
čia alkį ir jų šeimynos neda- 
valgiusios apyšalčiuose butuo
se turi gyvent.

Pastaruoju laiku žymiai pa
sirodė susidomėjimas apielin- 
kės visuomenės šiuo streiku. 
Nevien darbo žmonės, bet ir iš 
augštesnės luomos, pavyz
džiui, New Haven Labor Col
lege. Iš tos kolegijos atvyko 
du delegatai į streikierių susi
rinkimą 24 d. sausio. Jie yra 
studentai minėtos kolegijos. 
Jie pasakė trumpas, bet reikš
mingas prakalbas. Pirmas kal
bėjo Samuel R. Smith, antras 
Robert Wrigth. Pridavė daug 
ūpo streikieriams, drąsindami 
laikytis vieningai iki šviesios 
pergalės, nes tik tokiu būdu 
galima pasiekti laimingesnį 
rytojų. Jie pasižadėjo visais 
jiems galimais būdais remti šį 
streiką, kemti neatlaidžiai, ne
atsižvelgiant, kiek iĮgai jis 
tęstųsi. Jų pažadai paliko 
daug įspūdžio streikieriams.

Suprantama, jeigu tie stu
dentai į šį kovos lauką atvy
ko, tai ir tos kolegijos viršū
nėse yra susidomėjimas šiuo 
darbininkų judėjimu.

Viršminėtų studentų di
džiausiu susidomėjimu buvo 
tas, kaip tie streikuojanti 
žmonės gali pragyventi ir sa
vo šeimas palaikyti, kadangi 
tokiame atsitikime pašelpos iš 
bedarbės apdraudos šioje val
stijoje neduodama. Well, tai 
sunkus ir graudus padėjimas. 
Mėgysiu maždaug atžymėt, 
kaip ir iš kur pašelpa pribū- 

. ' na.
Streikieriai turi išrinkę atsi

šaukimo komitetą, kuris kas
dieną atlanko įvairius Conn, 
valstijos CIO lokalus, perstato 
dalyko stovį ir tokiu būdu bū
na paaukojama sulyg lokalų 
išgalės. Kiek pasiseka aukų 
gaut, parveža streikieriams ir 
padalina. Bet kuomet pažiūrė
sime į šios problemos antrą 
pusę, tada pastebėsime gana 
ryškų įspūdį. Nevisuomet mi
nėtam komitetui pasiseka pri- 
būt ant laiko tūlų organizaci
jų susirinkimuosna ir įteikt sa
vo atsišaukimą ir gaut kiek 
pašelpos. Be to, būna atsitiki
mų, kad labai neskaitlingas 
susirinkimas esti. Tokiame at
sitikime irgi sunku gauti au- 

• kų.
Ot, draugai, tokioje padėty 

atsidūrus, daugelis streikuo
jančių darbininkų su savo šei
momis turi pasitenkinti gavę 
vos du dolerius čielos savaitės 
pragyvenimui.

Reikia pažymėt ir tai, esti 
tokių atsitikimų, kad jokių į- 
plaukų nepribūna, gi streikie
riai alkani. Tokiame atsitiki
me komitetas net skolina nuo 
sau artimesnių draugų pinigus 

ir maitina streikierius. žino
ma, tą skolą jie turės sugrą
žinti iš savo kišeniaus, kuomet 

"uždirbs.
Šito uolaus kovojimo čia at

vaizduota tik šešėlis, palyginus 
su visa padėtimi. Bet visgi ga-' 
Įima suprasti, kokiu dideliu 
pasišventimu ši grupelė žmo
nių kovoja už taip mažytį 
duonos kąsnį, kurį kompanija 
pasiryžius išplėšti iš jų ir jų 
kūdikių burnos.

Gerbiama visuomenė, jau 
buvo kartą rašytą spaudoje 
apie tą taip sunkią streikierių 
padėtį ir atsišaukta į jus. Dar 
kartą streikieriai atsišaukia įį 
jus — tik jus. Darykit, ką tik 
jūs galit, rinkite aukas, kokiu 
tik būdu jūs išgalite ir prisiųS- 
kit tiems streikuojantiems, nu

margintiems darbininkams, ku
rie kovoja ne vien už save, 
bet sykiu ir už visos darbo

žmonijos padėtį. Tik jūs dar
bininkai galit padaryt tą ko
vą streikierių laimėjimu.

Aukas galit siųsti šiuo an
trašu : UAWA CIO Local 505, 
117 Wall St., Bridgeport, 
Conn.

M. Arison.

Philadelphia, Pa.
Lietuviai Miršta

Per pastaruosius du metu 
daug lietuvių Philadelphijoj 
išmirė ir mirimų skaičius vis 
didėja. Vietinis laidojimo di
rektorius Kavaliauskas sako, 
kad po naujų metų palaidojęs 
jau 30 lietuvių.

Šiomis dienomis mirė ALD
LD 10 k p. narys ir “Laisvės” 
skaitytojas K. Januškevičius, 
kuris gyveno po num. 8005 
Eastwick Ave.

Pereitais metais mirė “Lai
svės skaitytojai: Astrauskas, 
Ripinskas, Petrelio, Petraus
kas, Klimas. Kaip bematant, 
netekom 6 skaitytojų. Apie 
šiuos draugus nebuvo net me
keno parašyta į “Laisvę.” 
Miršta, mirs ir ateis laikas 
mūsų visų, bet mums apie tai 
nereikia nusiminti, juk vis tiek 
nuo mirties nepaspruksim nie
kur. Karuose žūsta patys jau
niausi ir stipriausi vyrai del 
kapitalistų pelnų ir jų gero
vės. Apie mirtį mums nėra lai
ko svajoti; mums reikia dirbti 
savo idėjos darbą už galutiną 
pergalę sykiu su viso pasau
lio darbininkų klase. Juo dau
giau mes darbuosimės visuo
meniškam judėjime už kapi
talo sistemo panaikinimą, tuo 
labiau pratęsime savo amžių.

Iš Vietinio Veikimo
Pereitą nedėldienį turėjom 

visų vietinių organizacijų su
sirinkimą, į kurį gana skait
lingai narių atsilankė. Daug 
jame gerų tarimų pravesta. 
Visa bėda dar su mumis yra 
ta, kad neišmokstam greit su
sirinkimus užbaigti, o po jų 
turėti svarbiais klausimais dis
kusijas. Nutarėm rengti pre- 
lekcijas iki pavasario. Pirmos 
prelekcijos įvyks 11 d. vasa
rio, 735 Fairmount Ave., 2 v. 
po pietų.

Pereitais metais vistiek ne
mažai darbo atlikta su “Lais
vės” pikniku, bankietu. Prie 
to, turėta konferencijų su į- 
vairiom kampanijom, į kurias 
visados turėjom išrinkę dele
gatus. Daug išaukauta finan
sų ; surinkta įvairių parašų; 
pasidarbuota bazarams; pa
remtas Tarptautinis Darbinin
kų Apsigynimas ir kiti svar
būs reikalai. Prieš mus stovi 
daug visokių masinių darbų.

Vietiniai draugai ir draugės 
turėtų masiniai lankytis į ben
drus visų organizacijų susirin
kimus, tai visiems būt leng<- 
viau ir smagiau darbuotis.

Šiemetiniai šalčiai ilgokai 
žmones kamuoja. Bet kada 
žmogus laikraščiuos pamatai, 
kad kitose pasaulio dalyse 
randasi net po 50 žemiau ze
ro, tai mes philadelphieciai 
tik rudenio oru gyvenam. Tie
sa, šiltesnis oras, bet jis dau
giau nuvaro žmonių į kapus 
su plaučių įdegimais, negu po 
žemiau zero. Drėgnas oras,

Auburn, Me.
Atminčiai Mūsų Dukreles 

Bettės O. Apšegaitės
Bettė Olga Apšegaitė per

siskyrė su mumis ant visados 
vos sulaukusi • 11 metų am
žiaus, pačiame savo vaikystės 
gražume. Augo ir bujojo sau 
linksma. Buvo geroje priežiū
roje ir visų mylima. Bet, štai, 
staiga, visai netikėtai, begai- 
lestingoji mirtis išplėšė tą 
brangiausi visų mylimą kūdi
kį iš mūsų tarpo, palikdama 
motinos širdyje neužgydomą 
žaizdą ant visados. . .

Bettė mirė sausio 12 dieną, 
1940 metais, Central Maine 
General Hospital’yj, kur jai 
buvo padaryta operacija ant 
ausies. Operacija pasisekė ge
rai ir buvo kiek jau pagerė
jusi, bet pristojo plaučių už
degimas ir tas dabaigė ją. 
Jos kūnelis buvo pašarvotas 
namie, kur ji gulėjo tarpe 
daugybės gražių gėlių. Tapo 
palaidota sausio 14 dieną, AiS 
žuolų Kalno Kapinėse. Palai
dota laisvai. Išlydint iš namų 
ir ant kapinių draugas M. Bi- 
ronas pasakė kelis atsisveiki
nimo žodžius.

Padėka
širdingiausiai dėkuojame 

draugams ir pažįstamiems ir 
visai publikai, kurie atidavė 
paskutinį patarnavimą mūsų 
mylimai dukrelei. O daugiau
siai esame dėkingi draugams 
K. P. Washkiams ir E. Ch. 
Freimantams, kurie nesigailė
jo laiko ir iškaščių ir pribu
vo iš taip toli ant mūsų du
krelės Bettės šermenų.

Čia suminėsiu vardus, kurie 
prisiuntė taip gražių gėlių. 
Class mates of Walton School 
7 x 7y grade; Walton School 
Teachers; Mildred Stukas; 
Connie Maguire; Shirley 
Bean; Mr. & Mrs. J. Krapa- 
vicky & family; Mr. & Mrs. 
A. Kaulakis; Mr. & Mrs. 
Earle B. Lewis; Mr. & Mrs. 
D. Waitonis; Mr. & Mrs. John 
Krapavicky, Jr.; Mr. & Mrs. 
G. Maršansky; Mr. & Mrs. 
Chužas; Mr. & Mrs. Paushis; 
The Reidman. family; ALDLD 
31 kuopa; L. D. P. Draugys
tės draugės; Mr. & Mrs. K. 
P. Washkis iš Brighton, Mass.; 
Mr. & Mrs. E. Ch. Freimant 
iš Somerville, Mass.; Mr. 
& Mrs. Charles Yaksas 
iš Marlboro, Mass.; Jolly 
Comrades; Mr. & Mrs. Joseph 
Wilkinson; Mr. & Mrs. Elmer 
Nichols; Marion & Bill Bis
bee; Mr. & Mrs. A. B. Bisbee; 
Mr. & Mrs. Ri. J. Gilbert; 
Winnie & Margaret MAguire; 
Mrs. Jordan & family; Mrs. 
Magno & family; Miss Rozina 
Capano; Mr. & Mrs. A. Miller 
& family; Miss Connie Straut; 
Mrs. Nellie Small; The Gross 
family; The Ward family; 
Miss E. Ward; Mr. J. H, Gil
len and Employees, Stitching 
Room of Clarck Shoe Co.;

užterštas visokiais gasais oras, 
sųfušeriuotas maistas, blogas 
vanduo, netinkamai apšildyti 
namai ir kiti trūkumai labai- 
grfeit žmones palieka auka 
šalčių ligų, iš kurių išsivysto- 
visokios pavojingos ligos Phi
ladelphijoj. S. O. S. 

Friends in Packing Room 
Maine Shoe Co.; The Neigh
bors and Friends.

Taigi dar sykį tariame mūsų 
širdingiausi ačiū visiems už 
taip puikų ir draugišką atsi- 
nešimą mūsų liūdesio ir nelai
mes valandoje.

O tau, brangi dukrele, am
žiną atilsį šaltoj Aržuolų Kal
no žemelėj.

Liekame liūdinti:
Anna ir Prartas Apšegai 

ir visa šeimyna.

Hartford, Conn.
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

Puikiai Pavyko Parengimas
Sausio 20 d. Lietuvių Ūkėsų 

Kliubas turėjo metinį balių su 
šokiais. Publikos tiek prisirin
ko, kad vargiai rengėjai sutal
pino į dvi Lyric svetaines.

Šokikai pilnai pasitenkino 
stygiečių grupės orkestrą ir 
taip visa kita tvarka buvo pa
vyzdinga. Pelno kliubui liks su- 
virš $200, žinoma, priskaitant 
laimėjimo knygutes.

—o—
Biskis iš Dirbtuvių

Pas mus kurios dirbtuvės iš
dirba amuniciją arba produk
tus karo reikalams, tai ten 
darbininkai turi rugiapjūtę. Su 
kai kuriais iš jų teko kalbėtis. 
Jie nusiskundžia, kad nesą ka
da tinkamai ir pasilsėti.

O kitos visos išdirbystės, ku
rios neišdirba karinių reikme
nų, dirba labai prastai. Kai ku
rios dirbtuvės paleido daug dar
bininkų neaprubežiuotam lai
kui. Kuriuos dar pasilieka, 
tiems tik duoda po 31/2 dienos 
į savaitę. Nežiūrint kapitalistų 
karinio rugiapiūčio, bedarbių 
armija didėja. O pragyvenimo 
reikmenys visiems lygios ir jos 
gana aukštai iškilusios.

—0—
Iš Darbininkų Judėjimo
Pas mus nėra taip blogas 

darbininkų judėjimas, bet sulyg 
skaičiaus simpatizuojančių dar
bininkiškoms organizacijoms, 
turėtų būti kur kas geresnis. 
Mano supratimu, priežastis yra 
tame, kad pas mus trūksta to
kių darbuotojų, kurie pajėgtų 
paimti tuos simpatikus, įtrauk
ti į organizacijas. Trūksta pas 
mus ir lavinimosi. Jeigu mes, 
vieton pakampėmis niurnėjimų 
prieš vieni kitus, turėtumėm 
lavinimosi susirinkimus, tai 
viskas geriau eitų. O labiausia 
mums1 to reiktų dabartiniam 
momente. Šalin iš mūsų tarpo 
visi nesusipratimai. Lai būda 
darbininkiškas draugiškumas!

Teisybės Mylėtojas.
■i.......   'įtri*...

Lietuvių Kuro Kompanija
{DEDAME

MASTER-KRAFT oil burners 
[ JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

(Steam Boiler) 
t

• • •
Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“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. f

Telefoną* EVeYgreen 7-1661 >

IWHM IS KITUR
MINERSVILLE, PA.

LDS 158 kp. balius įvyks šešta
dienį, vasario 3 d. Darb. Svet. Muzi
kantai pradės groti 7 vai. įžangos 
nebus. Šitas paskutinis parengimas 
prieš užgavėnes, prašome miners- 
villiččius skaitlingai dalyvauti ir 
taipgi iš apylinkių svečius norime 
matyt parengime, linksmai sykiu 
laiką praleisti. Pelnas nuo šio pa
rengimo bus skiriamas svetainės pa
laikymui. — Kom. (27-28)

CAMDEN, N. J.
LDS 118 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, vasario 2 d., 7 v. v. 
686 Central Avė. Visi nariai daly
vaukite, atsiveskite ir naujų kandi
datų į kuopą. Kviečiame ir ALDLD 
kp. draugus ateiti, atsiteisti už pra- ! 
eitus metus. — Sekr. (27-28) I

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

vasario 4 d., pas M. Norbutą, 210Į 
Hazle St. Pradžia 10 vai. ryto. Visi) 
nariai dalyvaukite ir naujų narių 
atsiveskite. (27-28)

S. PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas 

įvyks sekmadienį, 4 d. vasario, 2 vai. 
po pietų. Po numeriu 1812 S. 
Front St. Draugai ateikite į šį susi
rinkimą, turime keletą dalykų ap
tart ir naujų narių atsiveskite. — 
L. T. (27-28)

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. ir LDS 168 kp. 

rengia vakarienę šeštadienį, vasario 
3 d. L. P. Kliube, 134 Schuyler 
Ave., Kearny. Pradžia 7 v. v. Va
karienė bus duodama 9 v. v. Kvie
čiame lietuvius dalyvauti. Gros Lie
tuvių N. J. radio orkestrą. įžanga 
$1.00, vien tik šokiams 25c. — 
Kom. (27-28)

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, vasario 4 d., 2:30 vai. Į 
po pietų, Lietuvių Kliube, 4th ir Up- j 
land St. Visi nariai dalyvaukite su- 
sirinkime, nes yra daug svarbių da
lykų aptart. — Sekr. (27-29 i

Didelis Išpardavimas 
Nupigintam Kainom

HAMTRAMCK, MICH.
LDD 188 kp. susirinkimas įvyks i 

penktadienį, vasario 2 d., 7:30 v. v.! 
3014 Ycmans. Visi nariai būkite lai- [ 
ku, nes yra daug svarbių reikalų i 
aptarti, ypatingai 10 Apskr. klausi-! 
mas turi būt apkalbėtas ir nubal
suoti — ar apskritys reikalingas, ar 
ne? Atsiveskite ir naujų narių. — 
A. V. Sekr. (27-28)

CLEVELAND, OHIO
Paminėjimas Lietuvos Nepriklau

somybės įvyks 2 d. vasario, penkta
dienio vakare, 8 vai. Liet. Svet., 
6835 .Superior Ave. Lyros Choras 
dalyvaus, su dainomis, taipgi bus ir 
trys kalbėtojai. Kviečiame visus 
Clevclando lietuvius dalyvauti. — 
A. L. K. vietinis skyrius. (27-28)

HUDSON, MASS.
šeštadienį, vasario 3 d. bus va-1 

karionė ir šokiai. Rengia Am. Liet.i 
Kongreso skyrius, Liet. Piliečių 
Kliube, 17 School St. Šokiams gros 
Benny Kaveckas Radio orkestrą. 
Turėsime skanių valgių ir gėrimų, 
įžanga 50c. Šokiams 25c. — Kom. ( 

(27-28)

CLEVELAND, OHIO
šeštadienį, vasario 3 d., bus kor

tų parė su dovanomis. Rengia Cor- 
letto moterys, LDS 138 kp. įvyks 
pas Pačiūrą, 4089 E. 139th St. Au
ka 10c. Nepamirškite dalyvauti, jau
ni ir suaugusi, turėsime linksmą va
karą. Bus užkandžių, gėrimų ir ge
ra muzika šokiams. — Kom.

(27-28)

CLEVELAND, OHIO
Penktadienį, vasario 2 d. įvyks 

prakalbos paminėjimui 22 m. Lie
tuvos nepriklausomybės. Kalbės H. 
Jagminas iš Chicagos ir J. Jaros iš 
Cleveland. įvyks Liet. Darb. Svet., 
920 E. 79th Street, 8 vai. vak. Pro
grame dainuos Lyros Choras. Prašo
me clevelandiečius dalyvauti ir at
sivesti pažįstamus. — Kom.

(27-28)

CLEVELAND, OHIO
Vasario 4 d., LLD trys kuopos 

perstatys komediją “Vis Pamokyti,” 
Liet. Svet., 6835 Superior Ave. Pra
džia 5:30 vai. po pietų. Programe 
bus ir dtg. Jagminas iš Chicagos. 
Jis kalbės trumpai reikale laikraš
čio “Vilnies” 20 m. jubilėjaus. To
dėl kviečiame visuomenę dalyvauti, 
išgirsti geras prakalbas ir pamatyt 
juokingą veikalą. — Kom.

(27-28)

NEW BRITAIN, CONN.
Vasario 4 d. bus švenčiama 3-jų 

metų New Britaino ir Hartfordo lie-

tuviškos radio pusvalandžio gyvavi
mas, po vad. Andriaus Rėkus. “Auš
relės” Draugijos artistai iš Worces
ter, Mass, suvaidins komediją “Aš 
Numiriau.” Programe dalyvaus ir 
Ona Bacevičiūtė ir Zuzana Griškiū- 
tė iš Hartfordo, gabios dainininkės, 
Laisvės Stygų orkestrą, vadovaujant 
V. Visockiu: ir Lietuvių Radio Cho
ras, vadovaujant M. Chaponytei. 
Pradžia 2:30 vai. po pietų, Liet. 
Svet., 354 Park St., New Britaine.— 
L.R.P.V. (27-28)

LDS 8-čio APSKRIČIO KOMITETO 
susirinkimas įvyks sekmadienį, 4 d.

S

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 
4* 4' 4*

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

SIUTAI ir
OVERKOTAI

Išparduodami dabar už 
—vieną trečdalį 

originališkos kainos.

NARINS SONS
670 Grand St., corner 

Brooklyn, N. Y.
Manhattan Avė.

Mateušas Simonavičius
Gražiai [rengta Susiejimams [staiga

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

nuo 1 valandos

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užejimui su 
moterimis. Nedė-

Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9508

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes elevelterio stoties

PenKflg paslaptį

vasario (Feb.), 1940, Laisvės name, 
46 Ten Eyck St. Pradžia 11 vai. ry
to. — Sekr. J. Dainius. (27-28)
ELIZABETH, N. J. IR APYLINKEI

LDS 3-čio Apskričio parengimas, 
“Baudžiavos Nuotakos,” įvyks 14 d. 
balandžio (April), 1940, Liberty 
Hall, Elizabeth, N. J. Todėl prašome 
kitas organizacijas įsitėmyti virš- 
paminėtą dieną, ir nieko nerengti. — 
LDS 3-čio Apskr. sekr. J. Dainius.

(27-28)

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.
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fiestas puslapis

Kunigai Ragino Atmest 
Karo Propagandų

Dr. Walter A. Maier, pro
fesorius semitiškų kalbų Con
cordia Seminarijoj, St. Louis, 
kalbėdamas didžiojo New 
Yorko luteronų surengtame 
mitinge Mecca Temple, perei
tą sekmadienį, smerkė tuos 

• luteronų kunigus, kurie perei
tą savaitę pasisakė už rėmimą 
talkininkų šiame Europos ka
re.

Mitingo suruošimui prisidė
jo 300 šios apylinkės bažny
čių ir Maiero kalba^WlNS ra
dio stoties buvo perduodama 
po visą šalį.

Dr. Maier nurodė, kad abi 
pusės susibudavojo savo im
perijas užgrobimais svetimų
jų-

Brooklynietis kunigas John 
Paul Jones savo pamoksle 
Bay Ridge bažnyčioj taipgi 
pasmerkė tų 32 ministerių pa
sisakymą už talkininkus. Jis 
sakė, kad “jei tie ministerial 
nemano, jog Europos karas 
yra blogas dalykas,... lai pa
sisako atvirai ir parodo, kaip 
ir kada mes turėtume pradėt 
kariaut.” Jis pareiškė, kad jų 
dabartinis dangstymasis talki
ninkais neduoda vadovybės, 
kurios žmonės turi teisę tikė
tis iš jų, kaipo bažnyčios va
dų.

Kunigas Jones yra Brookly- 
no Taikos Tarybos preziden
tu.

Darbininkas Sudegė 
Laivuko Gaisre

Užsidegus aliejumi kūrena
mam laivukui (tug) Harry R. 
Conners gaisre suspirgėjo lai
vuko virėjas Carl Freeman. 
Kiti 7 įgulos nariai sušokinėjo 
Ęast Upėn. Vienas iš jų išsi
laužė koją, kitų vidaus orga
nai pažeisti-sukrėsti, dar kiti 
tik nubraižyti bei susirgę nuo 
peršalimo.

Nelaimė ištiko prie 
gomery St., Brooklyn, 
kui susidūrus su kitu, 
kas traukė dvi miesto 
žas. Kitas laivukas, 
didelę Mexican
pervažą su aliejum, manoma, 
nepažeistas, skubiai nuvažiavo 
tolyn nuo degančiojo, kad iš< 
saugot aną aliejinį nuo 
kūrimo.

Mont- 
laivu- 

Laivu- 
perva- 

traukęs
Petroleum

Tarp Lietuvių

užsi-

Ap- 
Linkiu

LAIS V ®
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Jau senokai sirginėju 
Paršonienė, Liet. Moterų 
švietos Kliubo narė, 
greit nugalėt ligą. 

* *
Pereitą savaitę rastas uždu

sęs gasu ir pirmadienį palai
dotas P. Rukštelis, dar visai 
jaunas vyras, virš 20 metų. 
Gyveno atskirai nuo šeimos, 
tad lavonas išgulėjęs keletą 
dienų iki atrado. Priežasties 
niekas tikrai nežino, bet spė
jama, kad galėjęs netyčia už- 
kliudyt gaso kranelį ir užsnū
dus prisikvėpuot iki 
Laidotuves prižiūrėjo 
rius Gustas.

mirties, 
grabo-

* * «
Kur tik pasisuksi, 

seni kalba apie “Laisvės” ba- 
zarą, kuris virto masine, šo
kėjus ir pirkėjus bei šiaip 
linksmautojus žavinčia iškil- 

ž. R.

jauni ir

me.

Automobilistams
va-Sausio 31-mą pasibaigė 

žinojimas auto su 1939 m. lei
dimais. Nepamirškit užsidėt 
naujus.

LIETUVA
Nepriklausomybes Minėjimas

Šįmet Brooklyno lietuvių dar
bininkiškų organizacijų ruošia
mas Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimo minėjimas vasario 
25-tą dieną, Labor Lyceum 
salėj, bus įspūdingiausias už vi
sas praeitas nėpriklausomybės 
iškilmes. Savo gimtinės pasi- 
liuosavimą šįmet minėsime ne 
vien kalbomis, bet ir jaunojo 
draugo Kubiliaus trijų veiksmų 
alegoriniu scenos kūriniu Lie
tuva, vaizduojančia svarbiuo
sius Lietuvos istorijos bruožus 
— nuo pat lietuvių įsikūrimo 
Pabaltijoj iki netekimo Klaipė
dos.

Lietuva prasideda su simbo
liniu vaizdu, kaip lietuviai at
vyko į Pabaltiją ir, toliau nuo 
savo neprietelių trauktis nega
lėdami, čia pradėjo kurti savo 
tautos gyvenimą ir gintis nuo 
užpuolikų.

Priėjus prie Baltijos vande
nyno, lietuvis savo jaunai mo
teriai sako:

“Šiose dykumose mes turim 
apsigyvent.
gyvenimą 
Dirbsime 
žvejosime,

mes kursime 
šių mišku, 
medžiosime, 

namus, 
Kursime

čia 
tarpe 
žemę, 
budavosime

žemę veršini į laukus, 
naują gyvenimą, kursime galin
gą tautą ...”

O kadangi čia jie rado pa
kankamai lietaus, tai lietuvis 
savo žmonai džiaugiasi:

“Lietus ... dievai mus 
kiną .... lietaus šalis ...”

Moteris gi priduria:
“Lietaus šalis ... Lietuva ...”
Ir taip prasidėjo lietuvių gy

venimas ant Baltijos krantų.
Kas ma/ai skaitė ar visai 

neskaitė Lietuvos istorijos, tuos 
draugo Kubiliaus Lietuva su jos 
praeitimi supažindins ryškiau 
negu tomai knygų.

Vaidmuo ruošiamas rūpestin
goj režisūroj d-gės Amilijos Jes- 
kevičiūtės. Vaidintojų sąsta
tas sudaryta iš mūsų gerųjų te
atro i 
scenos veteranu, kaip newjer- 
sietis drg. 
taipgi įeina 
entuziastas 
kalniškis.

svei-

Trijų Kandidatų Mitinge 
Publika Netilpo Salėj
Earl Browder, komunistų 

kandidatas 14-me kongresi
niame distrikte turėjo didelės 
didžiumos publikos pritarimą 
visiem trim, kandidatam su
rengtame symposiume. Sykiu 
su Browderiu dalyvavo M. Mi
chael Edelstein, demokratas, 
ir Louis Lefkowitz, republiko'- 
nas.

Symposiumas įvyko Man
hattan Plaza, 66 E. 4th St., 
kur telpa virš 1,500 publikos, 
tačiau apie 1,000 žmonių tu
rėjo liktis už durų. Šis buvo 
pirmas rinkimų mitingas, kur 
kalbėjo visi kandidatai. Jį su
ruošė 14-to distrikto Neparti
nis Jaunimo 'Komitetas. Kal
boms buvo paskirta tema “De
mokratija Praktikoj.” Brow- 
deris savo kalboj analizavo 
nacionalį budžetą ir kaip vi
suomenės reikalams būtini pi
nigai perkeliami ginklavimui
si.

Kitas visų kandidatų mitin
gas ruošiama pirmadienio va
karo 9 vai., Church of All 
Nations, 9 Second Ave., N. 
Y. Be to, Browderio kampa
nija eina savo keliu ir jau į- 
vyko eilė masinių mitingų ta
me distrikte. Visi jie buvo 
perpildyti publika. Sekamas 
mitingas, kuriame kalbės pats 
Browderis, bus vasario 1-mos 
vakara, 111 2nd Avė., N. Y.

John Williams Vėl 
Nuteistas

John Williams, jaunas 
Brooklyno negras, Kings 
County Specialių Sesijų Teis
me vėl rastas “kaltu.” šį kar
tą teistas už “pasikėsinimą ža- 
gint.” Pirmame teisme jis bu
vo nuteistas nuo 7^2 ibi 15 
metų kalėti “už zaginimą.”daryta is musų gerųjų te- metų kalėti uz zaginimą. 

mėgėjų su tokiu žymiu!Jokių naujų parodymų nebu-

Jan 
jaunas scenos 
“Nikas” Pa-

Kačergius. 
ir 

drg.

25-toji lai būTaigi vasario 
na jūsų visų “deitas” su Lietu-

Emfazis.va.

IDS 1 Kuopos Nariams
Kuopos susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, vasario l-mą;. 

7:30 vakaro, 419 Lorimer St., 
Brooklyne. Visi nariai prašo
mi dalyvaut, taipgi pakviest 
galinčius prisirašyt į kuopą.

Sekr.

SJ

P. Grabauskas,

Atydai!
AL-

Sveiki- 
nariams išduo- 
Gi organizato- 
vakaro ir kp. 
Glaveckas nuo

S ve i k atos k om is i o n i e r i a u s 
Rice metinis raportas skelbia, 
kad 1939 metais buvo tik 13,5 
gimimai per 1,0 0 gy vonioj ų. 
1900 metais buvę 35.7 per 
tūkstantį gyventojų.

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

LDS 3-čio, LMS 3-čio ir 
DLD 2-ro Apskričių ir Liau

dies Teatro Komitetams
Lietuvos Nepriklausomybe^ 

Atžymčjimo reikalais konfe
rencija įvyks sekmadienį, 4 d. 
vasario (Feb.), “Laisvės” na
me, 46 Ten Eyck St., Brook
lyn, N. Y. Prasidės 10 vai. ry- 

Malonėkit pribūt laiku.
Sekr. J. Dainius.

to.

Gaisrų Aukos

nėra

blikos. Buvo atsilankę iš Cen
tro p.p. Vinikas ir Jurgelionis, 
taipgi p. Vinikienė.
nant, naujiems 
ta ženkleliai, 
riui Ayman ui 
pirmininkas J.
kuopos įteikė laikrodėlį—kuo
pos dovaną už pasidarbavimą.

Trumpas sveikinimo kalbas 
pasakė abu Centro viršininkai, 
taipgi eilė naujų ir senų na
rių bei svečių. St. Kažemėkas, 
akompanuojant Violetai Tam- 
kiūtei, dviem atvejais' padai
navo. Gerų valgių buvo pa
kankamai. Bankietui surengt 
darbavosi J. Kazlauskas ir J. 
Šniras, prigelbstint tūliems iš 
valdybos ir, žinoma, gaspadi- 
nėms, kurioms tenka pati sun
kioji dalis darbo bankietųose.

D.

BAZARAS 
A. Petraičio Krautuvė 

409 Grand Street ir 
436 Grand St., Brooklyn 

Vienatine lietuvių 
krautuvė Brooklyne, 
jo “Laisvės” bazarui 
tės Kitchen Setą.

Pas Petraičius yra 
pasirinkimas visokių
virtuvėm, valgomiejiem kam
bariam ir front rūmiam.

rakandų 
dovano- 

$37 ver-

puikus 
rakandu c

&

Maspeth, N. Y
ketvirtadienį, vasarioŠį

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

Visi nariai kviečiami daly
vauti.

Sekr

SUSIRINKIMAI
E. NEW YORK, N. Y.

Šį 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 našle 30-40 metų am
žiaus. Esu 38 metų, plačiau paaiš
kinsiu no'r^Jiįį^ką. Rašant, prašau 
prisiųsta paveikslų, kurį ant parei
kalavimo grąžinsiu. K. Janson, 955 
Dundas St., W. Toronto, Ont., Cana
da. (25-30)

Dr.J.J.Kaškiaučius
Telefonas: Humboldt 2-70(14

580 SUMMER AVENUE. 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. <J.

.0

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tol. Evergreen 8-7179

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

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. L e VAN JA E. LeVANDA 
(Tėvas ir sfinus Levandauskai) 

UNDERTAKER

337 UNION AVĖ.

to

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

Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato.
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas. -

VARPAS BAKERY 36142 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
—___ _____________________________________________________________ J------------------------ ---------- ----------------

Apžiūrinėdamas, ar 
užsilikusių žmonių degančia
me, bildinge, 699 Willoughby 
Ave., gaisragesis Bordman ne
krito vieną aukštą ir nusilaužė 
koją. Gaisragesiai išnešė Mrs. 
A. Zdanavio, iš lovos nepasi
keliančią ligonę, ir kitą mote
riškę, susirgusią 
taipgi išvesta 
Gaisras užsitęsė 
ir išvijo apie 60

Kitam gaisre, prie 870 
Knickerbocker Ave., Otto 
Hirsch, 23 m., pavojingai su
sižeidė šokdamas nuo antro 
lukšto iš Century-Oxford ce» 
lulozo šapos.

nuo dūmų, 
pora vaikų, 
apie valandą 
gyventojų.

prie 
Avė.,

vo ir tūli buvusių pirmam teis
me parodymų neleista.

Nebuvus parodymų nuteist 
jį pirmesnių kaltinimu, jis 
kaltintas dviem punktais “kė
sinimosi žagint” ir “užpuoli
me.”

Po pusantros valandos tari- 
mosi, “džiūrė” atėjo teisėjo 
Brancato klaustis, ar balsuot 
kiekvieną kaltinimą atskirai ir 
ar privaloma pasisakyt vien
balsiai, parodant, kad tūli sto
jo už išteisinimą. Paskiau iš
nešė nuosprendį, jog Williams 
kaltas. Kada Williamso gynė
jas pareikalavo išgirst atski
rų “džiūrimanų” nuomones, 3 
iš jų prašė jam pasigailėjimo.

Gynėjai Newberger ir Sha
piro prašė nuosprendį atmest, 
bet teisėjas nepaklausė. Tada 
jie siūlė tuojau paskelbt nuo
sprendį, kad galėjus apeliuot, 
bet teisėjas atsakęs, jog “tam 
yra gana laiko,” nors tas žmo
gus jau išlaikytas kalėjime 13 
mėnesių. Tada gynėjai išleido 
pareiškimą, kuriame 
“kad toks nuosprendis 
žengia teisdarybę. 
do, kad 
turėjęs 
kuriam 
dymų.

John 
mitetas
gynimas skelbia, kad jie byla 
ves toliau, sieks Williamsui 
pilnos ir besąlygines laisvės.

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

BARRY P. SHALINS
(Bhallnskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr.

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

sako, 
per- 

Jie nuro- 
senasis kaltinimas ne
būt pakeistas nauju, 
teisdarybė neturi įro-

Williams Gynimo Ko- 
ir Tarpt. Darb. Apsi-

Nepaprastas Palengvinimas 
Reumatiškų Skausmų

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

Pagerbė Užsitarnavusį 
Organizatorių

27-tą, Pil. Kliubo sa- 
38-ta kuopa turėjo 
pagerbt organizato- 
Aymaną (kuris pri'-

Sausio 
lėj, SLA 
bankietą 
rių Joną
rašė desėtkus naujų narių), 
taipgi tiems naujiems nariams 
priimti. Dalyvavo gerokas 
skaičius naujų ir senų narių 
bei šiaip publikos; aplink sta
lus artipilniai prisodinta pu-

Teisėjas Taylor gerokai iš
sibarė ant maioro už priešini
mąsi teisėjo patvarkytiems al
gų pakėlimams Kings County 
Pataisų Dep-to tarnautojams.

OnafiBHHM

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.

Gorai Patryę Barberiai

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas
itl inert

(Li quote

Gaminam valgius ir 
t u r im e Amerikos 
Išdirbinio ir impor
tuotą degtinių, vi
sokių vynų ir gero 

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, 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 Marlon St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMTLina 

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

SPECIAL!
LIETUVIŠKAM MONOPOLY!

REPUBLIC, Maryland valstijos, grynų rugių 
degtine, 3 metų senumo 90 proof.

Kvorta $2-09
Pint $^.07

Imant 12 kvortų, 10% nuolaidos

Republic Liquor Store
415—17 Reap St. arti Grand St. Brooklyne
Tel. eV. 41-2089 Lie. L-72

MATTHEW P. BALLAS
1 (BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABOR1US i
660 Grand Street Brooklyn. N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo- <
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas bus 1 
užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

29-31

FLUSHING 
Russian & Turkish Baths. Inc.

Morrell Street Brook! vn. N. Y.

Open Day and Night

Managed by

RHEA TEITELBAUM
•

Vapor Room, Turkish Room, Russian 
Room, Large Swimming Pool, Fresh 

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 

Bun. all day and night

»

I
I 
»

»

j 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




