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Gerai, kad paremia. 
Kai blofų nepaisai. 
Unijos ir Rooseveltas. 
Numerio pirmo melas.

Rašo A. B.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Užsieniuose $6.00 
Brooklyne $6.00 

Metams

Kovo 2 dieną Washingtone
įvyks sveturgimių teisių gyni
mo konferencija. Ją šaukia 
“American Committee for
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R u o š k i me žiemi
nes pramogas “Lais
ves” paramai. Jos 
yra didele atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXX. Dienraščio XXII

Protection of Foreign Born.’’ 
Pritarimo ši konferencija 

gauna labai daug, šis ateivių 
gynimo komitetas atlieka ti
krai garbingą darbą.' Visos di
džiosios organizacijos turėtų 
pasiųsti konferencijon delega
tus.

“Vienybė” irgi prielankiai 
išsireiškė apie komitetą ir 
konferenciją. Gerai, kad nors 
vieną naudingą visuomeninį 
darbą ir šis laikraštis pare
mia.

—o—
Yra žmonių, kurie tiki bur

žuazinės spaudos blofui, ir 
mano, kad Sovietai dabar turi 
sutraukę prieš Suomijos bal
tagvardiečius visą savo armi
ją ir dar milionus naujų re
krutų. Bet taip juk nėra.

Mannerheimas turi apie pu
sę miliono gerai ginkluotų 
kareivių, nedaugiau karo 
fronte turi armijos ir Sovie
tai.

štai sausio 31 d. radio bu
vo pranešta, kad Kuhmo fron
te Mannerheimas turi 68 tūks
tančius kareivių, o Sovietai 
tiktai 24 tūkstančius. Vienok 
finai negali nė vienos pėdos 
žemės iš Raudonosios Armijos 
atimti.

Dar labai neseniai beveik 
visos darbo unijos kalbėjo už 
rėmimą judėjimo draftuoti 
Rooseveltą trečiam terminui į 
prezidentus. Bet dabar tos 
pačios unijos jau visai kitaip 
kalba. Net ir mainierių uni-1 
ja, kuri Roosevęlto .išrinkimui 
1936 m. paaukojo pusę milio
no dolerių, jau nebeužgyrė 
Roosevelto kandidatūros tre
čiam terminui.*

Ar už tai reikia kaltinti 
darbo unijas? žinoma, kad 
ne. Ne unijos, bet. Roosevel
tas atmainė savo pozicijas.

Tas pats ir su mumis. Ka
daise ir mes rėmėme Roose
velto administracijos daug žy-i 
gių, kurie buvo naudingi dar-' 
bo žmonėms. Bet dabar su 
prezidentu nebegalima susi
kalbėti. Dabar jis turi darbo 
žmonėms atsukęs savo nuga
rą.

—o—
Štai ką užgiedojo Chicagos 

menševikų orakulas: “Hitleris 
ir Stalinas perplėše Lenkiją 
pusiau ir pasidalino” (“N.”, 
sausio 31).

Bet tai juk melas numerio 
pirmo. Sovietų Sąjunga jokios 
Lenkijos su nieku nepasidali
no. Ji tik iš Lenkijos atėmė 
Vilniaus kraštą, Vakarinę 
Baltarusiją ir Vakarinę Ukrai
ną — kraštus, kuriuos lenkai 
su Anglijos, Francijos ir Ame
rikos pagelba buvo užgrobę 
anais metais, kai' Sovietų Są
junga buvo visai silpnutė.

Grigaitis žino, kad jis me
luoja, bet vis tiek jis meluo
ja sušilęs ir ką gi tu jam pa
darysi. Ir meluos jis taip il
gai, kol gaus tokių durnių, 
kurie jo gazietą skaitys ir jo 
melams tikės.

—o—
Grigaitis dabar sušilęs agen- 

tauja Lenkijos ponams, kurie 
tebesapnuoja apie atgrobimą 
netektų svetimų kraštų, į ku-* 
rių skaičių įeina ir Vilnija.

Michelsonas reikalauja, kad 
Lietuva Vilnių mestų šalin, 
kaipo sugedusį ir nenaudingą 
daiktą, o Grigaitis kursto len
kus Vilnių vėl griebti, kaip 
tik jie atsistos ant kojų.

Tai tokia dabar lietuviško 
menševizmo “smegenų trusto” 
orientacija linkui Lietuvos.

Vokietijos Armija 
Aprėžta Galią Na- 

žiu Partijos
Vokiečių Generolai Paėmė 
į Savo Rankas Cenzūrą ir 

Policijos Priežiūrą

Haga, Holandija. — Per 
paskutinį mėnesį vokiečių 
armijos vadai įgijo daug 
galios vidujiniuose Vokieti
jos reikaluose.

Veikdami ramiai ir pa
laipsniui, karininkai paver
žė nuo nazių partijos, nuo 
slaptosios Gestapo policijos 
ir nuo nazių smogikų to
kias “teises,” kaip kad cen- 
zūruot laiškus ir telefonus 
ir prižiūrėt visą policiją 
abelnai.

Nebuvo atvirų susidūri
mų tarp vokiečių armijos 
štabo generolų ir nazių po
litikierių, nes generolai, kai
po armijos komandieriai, 
dabar karo laiku turi dau
giau tikros galios.

Jog karininkai labiau įsi
vyravo, o nazių partijos jė
ga paskutiniu laiku suma
žėjo, tatai tvirtina vokiečių 
ir holandų biznieriai, kurie 
laisvai važinėja iš Vokieti
jos į Holandija ir atgkl?*

Raudonarmiečiai Suomijoj 
Dar Nedaro Ofensyvos
Maskva. — Sovietų ka

riuomenė šiuo tarpu nedarė 
nei didžios nei mažos ofen
syvos prieš Helsinkio suo
mius, sako raudonarmiečių 
komanda. “Tik iš dalies su
sikirto kelios kuopos ties 
Mannerheimo tvirtovių lini
ja ir palei Ladogos ežerą, 
bet tai buvo tik vietiniai su
sikirtimai.”

Žinios apie “dideles 
ofensyvas, būk tai daromas 
Raudonosios Armijos šioj 
srityj, yra tik išmislai, ku
riuos paskleidė tarnaujam, 
tieji Sovietų priešams par
sidavėliai agentai,” kaip pa
reiškia sovietinė komanda. 
Jinai sako, jog pranešimai, 
būk Suomijos lėktuvai už
puolę Kronštadtą, sovietinę 
laivų ir orlaivių stovyklą, 
ar kitus Sovietų punktus, 
tai yra tik “padirbti melai.”

“Nors Suomija gavo ‘nau
jo viškiausių lėktuvų iš An
glijos, Francijos, Jungtinių 
Valstijų, Švedijos ir Itali
jos/ tie lėktuvai ne tik kad 
neužpuldinėjo sovietinių 
punktų, bet jie neįstengė 
apgint net suomių karinius 
centrus Lahti, Sartovaloj ir 
Viborge, kur Sovietų orlai
viai sunaikino tuos cent
rus,” kaip užreiškia Sovietų 
komanda.

Nuskandinta Jau 21-nas 
Švedijos Laivas

Naziai per Savaitę Sunai
kinę 50,000 Tony Angli

jos Laivą
;1 1 4 F' j • V; •»

London. — Vokiečių sub- 
marinas ar mirta nuskandi
no Anglijos laivą “Polzel- 
la,” 4,751-no tono, kaip pra
nešta penktadienį.

Tą pačią dieną buyo pri
pažinta, kad naziai sunaiki
no Norvegijos garlaivį “Va- 
rildi,” 1,560 tonų.

Berlin. — Vokiečiai per 
bevielinį telegrafą paskelbė, 
jog paskutinę savaitę naziai 
nuskandinę 50,000 tonų An
glijos laivų. (Anglai sako, 
kur kas mažiau.)

Francija Sako, kad Tal
kininkai Galį Grobt 
Amerikiečių Laiškus
Paryžius. — Francūzų 

valdžia paskelbė, kad An
glija ir Francija “turi tarp
tautinę teisę” užgrobt, per
žiūrėt bei pasilaikyt įvai
rius laiškus ir kitus pašto 
siuntinius nuo Amerikos ir 
kitų bepusiškų laivų, kurie 
tuos siuntinius gabena į bi
le bepusišką šalį.

Amerika yra /užprotesta
vus Anglijai prieš tokį elgi
mąsi su amerikiniais pašto 
siuntiniais. Anglija pora 
savaičių atgal atmetė Ame
rikos protestą ir sykiu nu
rodė, jog anglai radę 8 mi- 
lionų dolerių vertės pinigų, 
čekių, bonų, įvairių brangu- 
mynų, maisto ir kitų daiktų 
laiškuose ir pakuose, kurie 
Amerikos laivais buvo siun
čiami į bepusiškas šalis, bet 
jie, girdi, aplinkiniais ke
liais būtų pasiekę Vokieti
ja.

(Anglai atėmė laiškus ir 
iš lietuvių, kurie paskutiniu 
laiku iš Amerikos plaukė 
Švedijos laivu ir vežė tuos 
laiškus žmonėms Lietuvoje, 
kaip kad “Laisvė”- šiomis 
dienomis gavo pranešimų 
nuo tų keleivių. Bet anglų 
valdininkai žadėjo paskui 
persiųst laiškus į Lietuvą.)

London. — Vokiečių lėk
tuvai bombomis sunaikino 
Norvegijos laivą “Tempo,” 
629 tonų..

HELSINKIO CENZŪRA BLOGAI TARNAUJANTI SUOMIAM
H

“New Yorko Posto” kari
nis žinovas Fletcher Pratt 
rašo (vas. 2)L' i ■ ■'

... “Cenzoriaus pasidar
bavimus taip aiškiai mato
me pranešimuose ateinan
čiuose iš Suomijos, kaip ir 
pranešimuose iš Franci
jos...

“Antai, visiškai nieko ne
buvo girdėt apie rusų ofen- 
syvą Salios srityje iki pra
eitos savaitės, ir tik tada 
mes išgirdome, jog ofensy-

London. — Nuo karo pra- va jau sulaikyta.
džios vokiečiai sunaikino “Tai buvo cenzūra, kokia
31-ną Švedijos laivą, 50,000 dažnai vartojama kare, 
tonų įtalpos, ir su jais žuvo idant paslėpt jau įvykusią 
205 jūrininkai, kaip prane- arba gręsianęią didžią ne
šama iš Švedijos. | laimę.

D. Federacijos Gal
va Ragina Ameriką 
Ginkluot Suomiją

Amerikos Darbo Federaci
jos Pirmininkas Green Už

gyto Dieso Tyrinėjimus

Miami, Florida. — Ame
rikos Darbo Federacijos 
pirmininkas Wm. Green, 
kalbėdamas susirinkime jos 
Pildančiosios Tarybos, ra
gino Ameriką skolint seną
ja! Suomijos valdžiai pini
gų pirktis ginklų ir karinių 
medžiagų, “.jeigu tik mes 
galime tatai daryti, nelau
žydami bepusiškumo įstaty
mų.”

Federacijos’ pirmininkas 
Greenas teigė, kad 4,000,000 
jos narių veikliai renka au
kas į Fondą Suomiams 
Remti.

Jis taip pat užgyrė veiki
mą kongresinės Dieso komi
sijos, kuri “tyrinėja, prieš- 
amerikinius judėjimus,” — 
daugiausiai CIO unijas ir 
vadinamus “raudonuosius.”

Darbo Federacijos Pil
dančioji Taryba atsišaukė 
į Amerikos valdžią “visais 
galimais būdais remt Suo
miją, tačiaus, nestatant pa- 
vojun Amerikos bepusišku
mo.”

Taryba apšaukė Sovietus 
lygiais “i m p e r i a 1 i s tais,” 
kaip ir nazius.

POLITIKAI NETIKI, KAD 
NAZIAI NUMARINĘ 5 

. MILIONUS LENKU
London. — Francijos am

basadorius perdavė užsieni
nei Anglijos ministerijai 
skundą lenkų “valdžios”, 
esančios Francijoj, kad nuo 
karo pradžios prieš Lenki
ją naziai iki šiol ten badu 
išmarinę, sušaudę ir per 
karą užmušę apie 5,000,000 
lenkų.

Įvairių' šalių ambasado
riai abejoja apie teisingu
mą šio lenkų pranešimo, 
kaip rašo New Yorko Times 
korespondentas iš Londono.

Amsterdam. — Nazių mi
na nuskandino Holandijos 
laivą “Laertes,” 5,825 tonų.

“Čia Suomijos propagan
dos mašina stengėsi nu
kreipi atdydą nuo veiksmų 
Salios fronte ir tam varto
jo dvi seniai žinomas prie
mones:

“Buvo paskleisti pasako
jimai, kaip rusų lėktuvai 
bombarduoją suomių ligoni
nes. ..

“Bet jau perdaug tų isto
rijų apie žiaurumus... 
Ažuot sukelt žmonių prijau
timą, tokios žinios sudaro 
nuobodumą...

“Ir buvo paskleista ilga 
eilė 'pasakų apie (suomių) 
laimėtą didžią pergalę prie 
Ladogos ežero, kaipo di
džiausią pergalę šiame ka
re...

Amerikony Legiono Vadas 
Persergėja Ameriką prieš 

Paskolas Helsinkiui
New York. -^- Amerikonų 

Legionas išstos jprieš skoli
nimą Suomijai pinigų, jei
gu matys “kad ir mažiau
sią pavojų,” jog tokiomis 
paskolomis Amerika gali 
įsivelt į karą, kaip pareiš
kė vyriausias Legiono ko- 
mandierius R. J. Kelly Skel
bėjų Kliube.

Ten kalbėjo ir majoras 
LaGuardia. Kaip Kelly, taip 
ir LaGuardia sakė, jog 
Amerika turi nesikišt į Eu
ropos -karus, o vest namie 
“karą” prieš nedarbą ir 
prieš žmonių skurdą.

Kanuolės, Lėktuvai ir 
Amunicija Senajai 

Suomių Valdžiai
London. — Praeitą savai

tę francūzų valdžia nusiun
tė Helsinkio Suomijai ka- 
nuolhj ir amunicijos. “Vie
na” talkininkų šalis užsakė 
Suomijai lėktuvų iš Ameri
kos, ir šie lėktuvai taipgi 
pristatyti į Suomijos prie
plauką.

Anglų valdžia pranešė, 
kad jipai greitu laiku siųs 
lėktuvus ir karo medžiagas 
senajai Suomijos valdžiai.

Suvaržo Kareivių Vedybas 
Vokietijoje

Berlin. — Aukštoji kari
nė komanda nusprendė, kad 
bus leista apsivest tik tiems 
Vokietijos kareiviams, ku
rie turės “subrendusį bū
dą” ir virš 21-nų metų am
žiaus.

Naziai Paima Čechy Vys- 
kūpy Nuosavybę

Roma. — Naziai paėmė į 
savo kontrolę visą katalikų 
vyskupų bažnytinę nuosa
vybę Čechijoj - Moravijoj. 
Kontroliuojantiems vokie
čių pareigūnams bus mo
kama alga iš tų bažnytinių 
turtų. Tuo būdu naziai, gir
di, palaipsniui ir užgrobsią 
vyskupų nuosavybę.

“Propaganda apię mūšius 
ties Ladogos ežeru taip pat 
duoda blogų pasėkų. Gal ten 
ir bus laimėta didžiausia 
karo pergalė, kaip kad sa
ko pranešimai iš Helsinkio. 
Bet jinai dar nepasiekė to 
laipsnio.

Nesakoma, kokias rusų 
divizijas suomiai ten apsu
po; skaičius paimtų į ne
laisvę mažas; kiekis pa
grobtų įrengimų taipgi ma
žas. ..

“Sąlygos tarnauja suo
miam geriau, negu patys 
jų cenzoriai.”

Taip rašo karinis N. Y. 
Posto žinovas, kuris linki 
Helsinkio Suomijai laimėti.

Vyriausias N. Y. Teis
mas Parėmė Browde- 

rio Kandidatūrą
žuvęs Amerikonas Liuosno- 

ris Lakūnas Suomijoje

New York. — Draugai 
garsaus karinio amerikono 
lakūno Wm. Wallace’o čia 
gavo pranešimą, kad Sovie
tų lakūnai nušovę jį oro ko
voj Suomijoj, už kurią jis 
kariavo kaip liuosnoris.

Kokius “Liuosnorius” Švedi
ja Duoda Helsinkiui

Maskva. — “Pravda” pa
duoda žinias, jog oficieriai 
Švedijos reguMarės armijos 
lavina pačiose savo kareivi
nėse “liuosnorius” Helsin
kio Suomijai prieš Sovietus. 
Švedų valdininkai vilioja 
bedarbius į tokius kariauto
jus, žadėdami jiem dideles 
algas Suomijoj. Švedijos 
valdžia leidžia atsarginiams 
savo kareiviams atlikt tar
nybą Suomijoj. Komandie
riai švedų “liuosnorių” Su
omijoj yra Švedijos armijos 
oficieriai, kaip sako “Prav
da.” < \

s

Washington. — Švedija 
užsisako apie 150 naujų ka
ro lėktuvu iš Amerikos, v

VOKIEČIŲ LĖKTUVAI SU
NAIKINĘ 14 ANGLU 

LAIVU PER DIENĄ
Berlin. — Vokiečių vy

riausybė praneša, jog nazių 
lėktuvai šeštadienį, atakuo
dami Anglijos laivus ir prie
plaukas, nuskandino devy
nis prekinius anglų laivus, 
lydimus Anglijos karo lai
vų; keturis mažesnius kari
nius anglų žvalgybos laivus 
ir vieną minų graibyto ją. 
Be to, vokiečių bombiniai 
lėktuvai sužeidę daugelį ki
tų Anglijos prekinių laivų, 
kai kuriuos pavojingai, — 
sako naziai. Trys vokiečių 
lėktuvai nesugrįžo.

London. — Greitieji An
glijos lėktuvai rimtai sužei
dė vieną vokiečių bombinį 
orlaivį, ir tas buvo priver
stas nusileist žemyn York
shire. Tai dar pirmas nazių 
orlaivis nukritęs ant anglų 
žemės. Du jo lakūnai žuvo, 
o du gyvi išlikę mėgino su
degint savo lėktuvą, idant 
anglai nesužinotų jo sekre
tų.

Anglų valdininkai sako, 
kad du kiti pašauti vokiečių 
lėktuvai nukrito į marias. 
Anglai pripažįsta, kad “gal 
pusė tuzino jų laivų liko au
komis tų užpuolimų.”

Maskva. — Sovietų lėktu
vai nukirto žemyn vienuoli- 
ką Helsinkio Suomijos lėk
tuvų, kaip praneša sovietinė 
komanda.

ORAS. — Šį pirmadienį 
dalinai apsiniaukę ir gal lis 
ar snigs.

Sako, kad Browderis Paten
kina Visas Konstitucines 

Sąlygas

New York. — Aukščiau
sias Valstijos Teismas ir 
Rinkimų Taryba penktadie
nį pripažino, kad Earl 
Browder, generalis sekreto
rius Amerikos Komunistų 
Partijos, turi teisę kandi- 
datuot į Jungtinių Valstijų 
kongresą dabartiniuose spe
cialiuose rinkimuose nuo 
Keturiolikto K o n g r e sinio 
Distrikto, vieton mirusio 
kongresmano dr. Sirovicho.

Rinkimai įvyksta vasario 
6 d., šį antradienį. •

Demokratų politikierius 
J. J. O’Connor ir republiko- 
nų politikierius Lambert 
Fairchild, abudu pralaimėję 
praeitus rinkimus, reikala
vo dabar uždraust Browde- 
riui kandidatuot į kongres- 
manus todėl, kad federalis 
teismas jį nuteisė už “pas- 
portų nereguliarumus,“ ir 
todėl, kad Browderis yra 
koųiunistas. •.....

O’Connor ir Fairchild 
taipgi kreipėsi į Rinkimų 
Tarybą, kad dėl tūlų tech
niškumų atmestų surinktus 
piliečių parašus, remian
čius Browderio kandidatū
ra. €■

Vyriausio Valstijos Teis
mo, teisėjas J. Sidney Bern
stein, pripažindamas Brow
de riu i teisę kandidatuot, 
pareiškė:

“Browderis, pasirodo, pa
tenkina visas sąlygas reika
laujamas konstitucijos. Jei
gu jam būtų uždėta dar są
lyga, kad jis pakeistų savo 
filosofiją apie valdžią arba 
atsisakytų nuo tarptautinio 
komunizmo arba pasitrauk
tų iš savo užimamos vietos 
Amerikinėje Komunistų 
Partijoje, — kaipo sąlyga 
leidimo jam kandidatuot į 
valdišką vietą, tatai savaimi 
būtų laužymas mūsų pačių 
įstatymo...

“Baudžiamųjų Įstatymų 
paragrafas 510 aiškiai kal
ba apie nuteisimą kalėti 
valstijos kalėjime... ir jei
gu būtų mėginama šis įsta
tymas praplatint, kad jis 
apimtų ir įkalinimą federa-1 
lianie kalėjime, tai būtų aiš
kus prieštaravimas 1-mam . 
paragrafui Ketu rioliktojo 
Konstitucijos Pataisymo.”

Suomijos Frontas — Dalis 
Talkininkų Karo Fronto

AukštiejiParyžius.
Francijos karininkai ir dau
gelis politikų teigia, kad 
Francijos-Anglijos kare su 
Vokietija daug kas priklau
sys nuo to, kaip išdegs Suo
mijos karas su Sovietais. 
Jie sako, kad Suomijos 
frontas tai yra prailginimas 
talkininkų karo fronto.
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Ir Sugalvok Tu Man!
Vienas džentelmanas, kuris angliškai 

vadinasi Augur, bet kurio tikroji pavar
dė yra Poliakov (rusas baltagvardietis, 
gyvenąs Londone ir rašinėjąs New Yor- 
ko “Timesui” “patikimiausias žinias”) 

, praneša iš Londono, kad Hitleris suti
kęs leisti Vokietijoj Komunistų Interna
cionalo “skyriui” įsisteigti! Girdi, tasai 
skyrius leidžiąs prieškarinę propagandą 
Franci j on ir todėl Hitleris, prieš kariuo
menės vadovybės norus, sutikęs tam 
“skyriui” leisti veikt.

Tai, žinoma, yra netiesa. Tik prieš ke
lias dienas mes šitoj pačioj vietoj minė
jome, kad Anglijos, Francijos ir Vokie
tijos komunistinės partijos išleido atsi
šaukimą į paminėtųjų kraštų darbo žmo
nes. Tame atsišaukime jie, komunistai, 
šaukia darbo žmones kovoti už taiką. 
Be to, jie šaukia kovoti prieš Chamber- 
lainą, Hitlerį ir Daladierą—vyriausius 
šio karo kaltininkus.

Na, o mums p. “Augur” rašo, būk Hit
leris sutikęs leisti laivai veikti komunis
tams Vokietijoj. Ir tokius melus spaus
dina laikraštis, kuris skelbiasi “neparti
niu” ir labai patikimu!

Buvęs Kaizeris ir- “Broliai” 
Socialistai

Per pereitą karą didžiausias pasaulyj 
baubas buvo Vokietijos kaizeris Wilhel- 
mas. Nugalėkit kaizerį, sakė tuomet so
cialistų lyderiai, ir pasaulyj bus demo
kratija. Tuos žmones, kurie teigė, kad 
kaizerio nugalėjimas dalykų padėties ne
pataisys, kad dėl to neverta aukoti mili
jonus darbininkų gyvybių ir pasaulio 
turto, socialistų lyderiai apskelbė “kai
zerio agentais.”

Na, kaizeris tapo nugalėtas. Jis sau 
poniškai pasitraukė ir tebegyvena ra
miai Holandijoje.

Dabar ir vėl iškilo karas. Vokietijoje 
atsistojo naujas kaizeris, Adolfo vardu.

Šiomis dienomis buvusis kaizeris pri
siuntė laišką tūlam amerikiečiui, Poult
ney Bigelow. Savo laiške buvęs kaizeris 
sako:

“Kariaujančios šalys turėtų liautis ka
riavusios ir jos turėtų stoti suomiams 
pagalbon. Jos turėtų kovoti už apvaly
mą pasaulio ir civilizacijos nuo bolševiz
mo.”

Jei ne buvusio kaizerio armija ir gin
klai, tai šiandien Suomija būtų gyvenusi 
gražiausiai ramybėje. Buvęs kaizeris juk 
pastatė Suomiją valdyti baroną Manner- 
heimą. Kaizerio pagalbai dėka Suomijoj 
1918 metais buvo išžudyta apie 70-80 
tūkstančių darbininkų. Dabar tas pats 
buvęs kaizeris šaukia visą pasaulį ginti 
tą patį Mannerheimą. Jis, be to, ragina 
visą pasaulį kovoti prieš Sovietų Sąjun
gą

Taigi buvusio kaizerio troškimai yra 
toki patys kaip ir Hooverio, kaip Musso- 
linio, kaip gen. Franko, kaip kun. Cough- 
lino ir kaip socialistų lyderių, kurie prieš 
virš 20 metų siuntė frontan milijonus 
darbininkų žūti dėl to, kad “nugalėti kai
zerį.” x

Prieš virš 20 metų kaizeris Wilhelmas 
buvo socialistinių lyderių neva priešas. 
Dabar jis patapo jų bičiulis. Prieš virš 20 
metų socialistiniai lyderiai ragino darbi
ninkus sugauti kaizerį Wilhelmą ir jį 
“nugalėti,” o dabar tas pats Wilhelmas 
paduoda ranką socialistų lyderiams ir 
kviečia bendrai Mannerheimo demokra
tiją gelbėti Suomijoj!

Tarpe tų žmonių šiandien pamatiniam 
klausime nėrarjokio skirtuniėlio!

Suomių “Pergalių” Fabrikavimas
Dabar jau netenka, bent kiek protau

jantį žmogų įtikinėti, kad visos kapita
listų ir socialistų spaudos “žinios” apie 
suomių “pergales” yra fabrikuotos.

Kaip jas fabrikuoja, klastuoja, užteks 
priminti štai ką. Suomijoj yra dešimtys 
kapitalistinių korespondentų, kurie gau
na algas ir jie turi rašyti taip, kaip jiems 
įsakyta. O jeigu neužtektinai parašo, tai 
patys redaktoriai “pataiso,” kaip jie no
ri. štai New York “Post”, sausio 30 die
nos laidoj tilpo iš Helsinkio žinia, kurioj 
ponas Webb Miller sakė, kad “greitai 
suomiai pereis į ofensyvą prieš rusus” ir 
toliau pridėjo, kad jis būk tą žinią per- 
duodąs iš Viborgo tuo laiku, kada Vi- 
borgą Sovietų lėktuvai bombarduoja. Ki
toj laidoj tas pats laikraštis žodis žodin 
viską atpasakoja, bet jau sako: “suomiai 
perėjo į ofensyvą prieš rusus.” Aišku, 
kad pafys ponai redaktoriai išgalvojo tą 
ofensyvą. ; 

f

Arba, tą pačią dieną iš Helsinkio suo
miai sakė, būk jų lėktuvai bombardavo 
“tam tikrą Sovietų prieplauką.” New 
York “Post” uždėjo didžiausį antgalvį: 
“Suomiai Bombardavo Kronštadtą!” Ir 
kad daugiau padidinti nebuvusį bombar
davimą, tai toliau rašo, būk suomiai “su
gadino Sovietų karo laivus, sudaužė lai
vų būdavojimo fabrikus” ir padarė tiek 
daug nuostolių, kad būk iš Kronštadto 
liko tik kapai, nors patys redaktoriai sa
ko, “suomiai nepasako, kokią prieplauką 
bombardavo.” Tie faktai parodo, kad ta 
spauda visai neturi pagarbos savo skai
tytojams, kad ji juos apgaudinėja.

Kiekvienas gali lengvai įsitėmyti seka
mą toj spaudoj naudojamą būdą: jeigu 
ji praneša, kad Sovietų lėktuvai bombar
davo Suomijoj kokį gelžkelį, tai būtinai 
pridės “nepataikė” arba “nuostoliai ma- 
žį.” Bet, jeigu sako, kad suomiai atmušė 
rusus, tai būtinai pridės su “dideliais 
nuostoliais.” Tas pats N. Y. “Post” įdė
jo štai kokią žinią: “Mažas rusų žvalgų 
būrys atakavo suomius. Jis atmuštas su 
dideliais nuostoliais.” Kaip gali būti di
deli nuostoliai, jeigu būrys buvo mažas? 
Juk jeigu būrys mažas, tai ir nuostoliai 
maži. Bet jau kapitalistų, spauda tąip 
priprato kalbėti apie rusų didelius nuos
tolius, kad kiekvienoj vietoj tą prideda.

Kas Tuomi Norėta Pasakyti?

“Tėvynė” rašo:
“Amerikos lietuvių savistoviems ku- 

rybiniems darbams, o todėl ir lietuvybės 
išlaikymui, paskutiniais laikais daug pa
kenkė Kauno ir Maskvos įsikišimas į 
Amerikos lietuvių gyvenimą. Apmokamų 
agitatorių Amerikos lietuviai tapo smar
kiai išjudinti mąstyti tiktai apie Kauną 
ar Maskvą, visai užmirštant apie savo 
gyvenimo reikalus Amerikoje. Tai vė
liausias apsireiškimas. Pirmiau “idėji
nės” kovos buvo tik idėjinės kovos, gin
čai, teorizavimai. Bet vėliau atsiradusių 
apmokamų agitatorių darbas jau buvo 
valstybinė propaganda. Ne musų nau
dai, tai aišku. Ant laimės, tie apmokami 
agitatoriai jau perdaug aiškiai savo 
“kortas” parodė, ir jų sukeltas čia ne
sveikas upas tarp mūsų neužilgo bus vi
sai atslūgęs.”

Ką tuomi “Tėvynės” redaktorius nori 
pasakyti? Nesuprantame. Gal būt, jis ži
no vieną dalyką, būtent, jog Kaunas 

. (suprask, Smetonos vyriausybė) palaiko 
čia apmokamus savo agitatorius, kad jie 
drumstų lietuvių vienybę, kad jie kenktų 
bendriems kultūriniams' darbams. Mes 
sakome, gal būt jis tūtai žino, gal taip 
ir esama. Bet kur čia taikoma prie to 
visko Maskva? Kur jinai įsikišo į Ame
rikos lietuvių viešąjį gyvenimą su savo 
“apmokamais agitatoriais”? Tiesa, sa
vais laikais buvo daug rašyta apie “Mas
kvos auksą,” apie “apmokamus agitato
rius,” bet juk tuos teigimus gyvenimas 
į dulkes sumušė. Tie patys žiiionės, ku
rie seniau šitaip skelbė, niekad patys 
tam netikėjo. Na, o dabar va išstoja 
“Tėvynės” redaktorius ir kartoja tą seną 
nudėvėtą pasaką.

Grigaičiai ir Michelsonai krikštino 
“apmokamais Maskvos agitatoriais” lie
tuvius komunistus, kurie nėra iš Mas
kvos gavę nei vieno cento ir niekad ne
sitikėjo gauti. • <

Taigi, kurįuo tikslu “Tėvynės” redak-
• tomardabar-tą viską čia kartoja? *
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Suomija Kariauja prieš
Sovietus

Kuomet lapkričio mėnesį, 
1918, baigėsi pasaulinis ka
ras tarpe Anglijos, Franci
jos, Amerikos ir talkininkų 
iš vienos pusės ir Vokieti
jos-Austrijos—iš kitos, tai 
karas prieš darbininkų, val
stybę, Sovietų Sąjungą, ne
sibaigė. Mannerheimo Suo
mija, kuomet apsidirbo su 
savais revoliuciniais darbi
ninkais, taip pat vedė 
kontr-revoliucinį karą prieš 
Sovietų Sąjungą. Tuo laiku 
Amerikos diplomatai, kaip 
ir kitų šalių, Sovietų Sąjun
goje taip pat veikė su 
kontr - revoliuciniais balta
gvardiečiais. Jie siuntinėjo 
raportus ir davė patarimus, 
kaip geriau sudaužyti jauną 
darbininkų valstybę.

Suomija nestik buvo tas 
raktas į Leningradą ir Mas
kvą, bet ji pati organizavo 
intervenciją į Sovietų Są
jungą. Ira Nelson Norris, 
Amerikos ministeris Švedi
joj, apie tai pranešė birže
lio mėnesį,; 1918 m.: “Aš tu
rėjau keletą konferencijų 
su generolu Mannerheim. '. 
Kas liečia intervenciją Ru
sijon, jis mano, kad tai ge
ras dalykas padaryt.” *Vė- 
liau tas pats Norris (gruo
džio 16, 1918 m.) vėl savo 
valdžiai Washingtone pra
nešė :

“...Per Mannerheimo 
tarpininkavimą, Trepovas iš 
anksto gavo 500,000 markių 
iš Suomijos iždo ir buvo 
planuojama, kad jis eis pas
kui Mannerheimo kariuome
nę į Petrogradą. Atlygini
mui to, Suomija turės gau
ti Kareliją ir turės būt už
tikrinta, kad Alanda nebus 
pavesta Švedijai.”

Vasario 20, 1919 m., Ame
rikos atstovas Norvegijoj, 
Grant Smith, pranešė, jog 
“generolas Mannerheim pa-l 
reiškė, kad jo armija nori' 
ir gali sumušti bolševikus 
šiaurinėje Rusijoje.” Man- 
nerheimas tik laukė paliepi
mo iš talkininkų ir maisto 
pristatymo iš Amerikos.

Kitas Amerikos diploma
tas, Robert W. Imbrie, ku
ris turėjo, tuo laiku vice
konsulo vietą Viborge, Suo
mijoj, kovo 2, 1919 m., ra
portavo sekamai:

“Turėjau keletą konfe
rencijų su rusų baltųjų gal
vomis (vadais). Jie turi, su 
žinia ir sutikimu Suomijos 
valdžios, tobulą militarinę 
organizaciją, s u d ar a n č ią 
10,000 liuosanorių. Siekis 
šios organizacijos, paimti 
Petrogradą, paskiaus Mas
kvą ir nuversti bolševi
kus ...”

Ta “militaHne organiza-

ei ja,” kuri buvo organizuo
ta pagrobimui Petrogrado 
ir Maskvos, o paskiau nu
vertimui bolševikų, buvo 
organizuojama Suomijos te
ritorijoj. Amerika rėmė tą 
kontr-revoliucinį judėjimą. 
Tas pats Imbrie tame pra
nešime pridėjo: “Jei Jung
tinių Valstijų valdžia prie
lankiai žiūri į siuntimą mai
sto parėmimui baltųjų, tai 
aš negaliu stipriau raginti 
reikalingumą greitos akci
jos... Net mėnesio suvėla
vimas gali suardyti tą sie
kį.”

Hooveris, kuris dabar 
“verkia” dėl Suomijos “nu
kentėjusių,” tais laikais 
taip pat darbavosi “šelpi
mo” darbe. Bet jis šelpė 
kontr-revoliuciją. Rusų ba
daujantiems vaikams ir 
moterims surinktą maistą 
jis dalino baltagvardie- 
čiams, kurie žudė tuos 
žmones. Žmonės perdaug 
griežtai buvo nusistatę 
prieš baltųjų tironiją.

Liepos 11, 1919 m., Im
brie pranešė, kad “Suomi
jos armija, einanti į Kare
liją, paėmė Olonetzą ir jau 
gręsė Petrogradui... Rusų 
Baltųjų skyrius, kuris pra
sidėjo Pskove... ėjo link 
Petrogrado, bet, pagaliaus, 
sustojo Gatčinoje... Jie ne
turėjo pakankamai maisto.” 
Veikė ir anglų laivynas, bet 
ir jis nepasiekė Petrogrado. 
Bet dar likęs viepas kelias. 
Ir tas kelias yra Suomija, 
sako ponas Imbrie:

“Vienok dar pasiliko vie
nas kelias šalę tarptautinės 
ekspedicijos jėgų, kuriuo 
pagrobimas Petrogrado ir 
nuvertimas bolševikų, yra 
galima atsiekti. Šis kelias 
yra suomių armija.”

Suomi joą^įiaudis, nepai
sant, kad jos? geriausi kovo
tojai jau buvo išžudyti, pri
tarė Rusijos darbininkams, 
kuomet jie paėmė valdžios' 
galią į savo rankas. Suomi
jos valdančioji klasė taip 
pat . tai žinojo ir jautė, kad 
suoiįiiai seks rusų liaudį. 
TodSL.MannerM^io valdžia 
buv& avS^gą^d&nuvertimui 
Rusijos darbininkų valdžios. 
Tai aiškina mums įonas 
Imbrie toliau:

“Suomių valdžia žino, 
kad jos politinis išganymas 
priklauso nuo bolševikų nu
vertimo pirmiaus, negu jos 
pačios šalis bus užvaisinta 
bolševizmo raupais.” Suomi
jos ir “ekonominis išgany
mas pripuola nuo atidary
mo Rusijos. Kas dabar yra 
Suomijos uždaros durys, 
gali tapti atdaromis fron
to durimis.” Ir dėl atidary
mo tų durų jau “susitaikyta 
su rusų baltagvardiečiais*’-

—Judeničium, Kolčaku ir 
kitais.

“Suomių armija,” Imbrie 
aiškina, “yra gana stipri 
atakuoti Petrogradą; ir nie
kad nebus geresnis laikas, 
kaip kad dabartinis. Jei bol
ševikai nebus sukriušinti 
šią vasarą, tai jų jėga ir 
įtekmė padidės ne tik Ru
sijoj, bet ir artimose šaly
se. O tikrai galima tikėtis, 
kad Suomija paklius šiai li
gai.”

K a m p a n ija nuvertimui 
Sovietų valdžios ėjo tarp
tautiniu maštabu. Anglija 
tuo pačiu laiku Suomijai da
vė 5,000,000 svarų sterlingų 
.paskolą su ta sąlyga, kad 
pastaroji mobilizuotųsi pa
ėmimui Petrogrado. Bet vi
sos kapitalistų ir baltagvar
diečių pastangos žuvo. So
vietų Sąjunga nugalėjo iš
laukinius ir vidujinius prie
šus. Bet kapitalistinės šalys 
nesiliovė darę suokalbius ir 
planus nuvertimui Sovietų 
valdžios ir įsteigimui buržu
azinės tvarkos.

Imperialistai leido gink
luotis ir grobti svetimas ša
lis Vokietijai, Japonijai ir 
Italijai. Jie ginklavo Suo
miją tam tikslui. Anglų ir 
francūzų inžinieriai buda- 
vojo Mannerheimo fortifi
kacijas. Bet Sovietų Sąjun
ga uždarė duris imperialis
tam Baltijos valstybėse, pa
darydama taikąsu Estonija, 
Latvija ir Lietuva. Dabar 
Sovietai uždarys vartus ir 
Suomijoj. Taip socialistinė 
šalis darosi saugesnė ir 
stipresnė. Todėl ir šėlsta 
imperialistai, viso pasaulio 
buržuazija prieš Sovietų 
žygius savo šalies apsaugo
jimui, stiprinimui.

Kas Atsitiko su 5 Ameriko
nais Oro Turistais?

Rio de Janeiro, Brazilija. 
—Nieko negirdėt apie du 
amerikiečius lakūnus ir tris 
chicagietes jų keleives, ku
rie nedideliu lėktuvu skrido 
atostogų į Pietinę Ameriką.

Naziai Džiaugiasi Ryšiais 
Su Japonija ir Italija

Berlin. — Užsieninė na- 
zių ministerija išreiškė 
spaudoj džiaugsmą, kad Ja
ponijos užsienių ministeris 
Arita savo kalboje paliudijo 
“ryšius tarp Vokietijos, Ita
lijos ir Japonijos.”

Eltos Žinios iš 
Lietuvos

Vilnius. — Lietuvos gudų 
(baltgudžių) veikėjas, Gudų 
Veikimo Centro Lietuvoje pir
mininkas ir gudų naujai 
įsteigtos progimnazijos direk
torius kun. A. Stankevičius 
pasikalbėjime su spauda pa
reiškė, kad per 20 metų gu
dai Vilniaus mieste ir krašte 
neturėjo jokios gudų mokyk
los. Lenkai* jų vaikus vertė 
lankyti lenkiškas mokyklas. 
Turtingesnieji gudai visi esą 
sulenkinti. Lenkams okupavus 
Vilniaus kraštą buvo kelios 
gudų organizacijos, bet vaiva
da Bocianskis visas jas užda
rė. Dabar į Vilnių atkeltas iki 
tol Kaune veikęs Gudų Vei
kimo Centras Lietuvoje. Šio
je organizacijoje sutelpa visi 
gudai — ir pravoslavai, ir 
katalikai. Atbėgusių iš Sovie
tų užimtų sričių turi ir gu
dai, viso 340, dauguma gudų 
inteligentai. Gauna iš lietuvių 
komiteto paramą, už ką gu
dai lietuviams esą labai dė
kingi. čia gudai turi nuosa
vą spaustuvę ir knygyną, iš
leidžia savo laikraštį “Kryni- 
cą” (šaltinį), pradėtą leisti 
prieš 20 metų dar Petrapily
je ir paskutiniais metais len
kų valdžios kelis kartus užda
rinėta ir konfiskuotą. Prie 
Gudų Mokslo Draugijos yra 
jų muziejus ir biblioteka, ku
ri leidžia neperiodinius spaus- 
dinius. Dar yra gudų religinio 
turinio knygų leidykla. Savo 
bažnyčios Vilniaus gudai ne
turi, per 18 metų buvę pri
imti Vilniaus lietuvių įna
miais į Šv. Mikalojaus baž^ 
nyčią, kurią ir lietuviai vie
ną teturėjo. Dabar gudai no
ri, kad ateityje jiems būtų 
mokyklos atskirtos nuo lenkų.

Kaunas. — Finansų vice- 
ministeris A. Danta, informuo
damas karo metu pasidaru- 
siais aktualiais prekių apsirū
pinimo klausimais, pareiškė 
kad Lietuvai nenusimato pa
vojaus pristigti būtino reika
lingumo užsieninių vartojimo 
prekių bei žaliavų savo pra
monei. Tokių prekių, kaip 
manufaktūros, druskos, kuro, 
degalų, trąšų, žemės ūkio ma
šinų, Lietuva turi šiokias to
kias atsargas, kurias nuolat 
papildo. Cukraus yra pakan
kamai. Jo gamyba šiemet 
sieks 25 milijonų kilogramų 
arba visu ketvirtadaliu dau
giau, kaip 1938 m. Kad Vil
nių atgavus cukraus vartoji
mas ir padidės, už tat nebe
tekus Klaipėdos krašto, apie 
tokio pat pareikalavimo nete
kome.— Susitrukdymai impor
tinėje prekyboje yra susidarę 
ne tiek dėl sunkumų prekes 
užpirkti, kiek dėl pasunkėju
sio prekių transporto. Jūros 
transporto kelias, kuris mums 
buvo ir pigiausias ir patogiau
sias, dabar dėl karo pavojų 
pasidaręs visiškai arba veik 
nebeįmanomas. Jūros kelių 
pavojus skaudžiai pajuto ir 
Lietuvos dar jaunas prekybos 
laivynas, vienu metu netekda
mas trijų laivų: “Panevėžio,” 
“Kauno” ir “Nidos.” Esant to
kioms aplinkybėms, savo už
sienių prekybos reikalams Lie
tuva ateityje turės kaskart 
daugiau naudotis geležinke
liais.

“Gaukite “Laisvei*1 Naujų 
Skaitytom.

Klausimai ir Atsakymai
...... *

Klausimas:
Aš norėčiau gauti geriau

sias informacijas, kaip tap
ti šioš šalies piliečiu. Kur ir 
prie ko reikėtų kreiptis?

' Skaitytojas.
Atsakymas:

Foreign Language Infor
mation Service (FL1S.) ką 
tik išleido naują leidinį vie
nuoliktą, natūralizacijos

knygutę “Kaip Tapti Jung. 
Valstijų Piliečiu.”

Knygutė turi visas infor
macijas apie natūralizacijos 
įstatymus ir aprūpinimus, 
kurie įėjo galion lapkričio 1 
d., 1939 m. '

Galite užsakymą siųsti 
šiuo adresu: Foreign Lan
guage Information Service, 
222 Fourth Ave., New 
York, N. Y.



Trečias puslapis

Laisvoji Sakykla liai.
Kur logika remt tokios ma

žos žaliukes tokią sau žu dingą 
politiką? Tik protiškas tingi-
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glijos apmokėt už tok j bjaurų 
propagandos vedimą šioj be-

gerai 
šitas viskas buvoz 
aiškiai Amerikoj 

Kelei-
ir socialistai šito negirdė- 
bet

“Ke- 
labai 

išverčia-

_, arba kurie 
permato, ne 
norėtų. Tie- 
turinys pasi- 

Nume-

spauda ir nemyli 
Rusijos valdžios, 

ant tiek demokra- 
pripažįsta Rusijai

kas gero už gerą.
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dalykus kitaip permato 
nebjaurioja Rusijos. To- 
lietuvius “Keleivis” va- 
bolševikais ir kitaip, 
dabar reakcija siaučia 

šalyj, tai “Keleivis” su 
vienminčiais naudojasi

Dabar sulyginkim “Kelei
vio” demokratiškumą su kapi
talistiškos spaudos demokra
tiškumu. žinom gerai, kad ka
pitalistiška 
dabartinės 
bet ji yra 
tiška, kad

šakyje labai myli savo kraš-Įkūno, tai parazitams apsun
kins jų planų įvykinimą, su
ėst Rusiją, šitaip elgtųsi žėd- 
na šalis, kuri tik matytų savo 
šaliai pavojų.

Tai da no viskas, eikim to
liau.

“Keleivis” ir jo socialistai 
visai nieko savo skaitytojams 
neaiškina apie tai, kad kada 
rusai vedė derybas su finais,, 
taj tuom pat kartu tik viena 
Anglija pristatė finam amuni
cijos už $40,000,000, o kiek 
kitos šalys pristatė, tai to nie
kas neaiškina.

Taipgi “Keleivis

y

Pabaltijos mažas

apkaltinęs Rusi-
pasitenkina, ir

ap- 
ar- 
da- 
Bet

Kodėl Metu Skaitęs “Keleivį” 
Sausio 1, 1940 m.

Mes matom žėdnam 
leivio” numeryj, daug 
piktos propagandos
ma ant Rusijos ir tų lietuvių 
kurie 
am i r 
kius 
dina 
Mat, 
šioj 
savo
proga, siundydamas vieną lie
tuvį prieš kitą, idant prigel- 
bėjus šitai reakcijai kuo dau
giausia.

Nors “Keleivis” labai daug 
savų pastangų išeikvoja, kad 
įtikinus šituos lietuvius, kad 
jie manytų taip, kaip “Kelei
vis” nori, gąsdindamas juos 
bolševizmu ir reakcija, bet vi
sos “Keleivio” pastangos nu
eina vėjais. Pirmas, niekados 
“Keleivis” negalės reakcijai 
įrodyt, kad šitie lietuviai yrA 
bolševikai ar kitokį. Antras, 
niekados “Keleivis” negalės 
šitų lietuvių pertikrint, kad 
“Keleivyj” skelbiama propa
ganda .yra faktai. Melagystės 
ir pasiliks melagystėmis, o ne 
teisybe, nežiūrint, kiek “Ke
leivis” dės savų pastangų. 
Patarčiau “Keleiviui” veikiaus 
laiko neeikvoti dėl jo paties 
gero. Reakcija iškyla ir vėl 
nupuls, o žmonės, kaip buvo 
žmonėmis, ir pasiliks tokiais. 
Kalnas su kalnu gal nesueis, 
bet žmogus su žmogum turės 
susjeit.

čia neturiu intencijos 
gint Rusiją ir jos politiką 
ba gint komunistus, tai jų 
lykas apsigint patys save,
kaipo demokratiškumą mylin
ti žmonės, turim demokratiš
kais ir pasirodyt, tai yra, jei
gu mes mylim išsireikšt savas 
mintis ir idėjas laisvai, tai ne1- 
pavydėkim to paties ir ki
tiems. Jeigu mums nepatinka 
kitų idėjos, tai neturim pa
miršt, kad mažu kitiems nepa
tinka mūsų idėjos. Jeigu mes 
mylim, kad kiti klausytų mū
sų kalbos, tai turim nepa
miršt, kad kiti turi tokią pat 
teisę reikalauti, kad mes klau
sytume jų kalbos. Kitaip da
rant, reikštų diktatūrą, veid
mainystę, kaip tai dabar “Ke
leivis” praktikuoja; vienaip 
kalba, o kitaip daro. Tikrai 
demokratiškai nusistatęs žmo
gus ir būdamas sveiku pro
tiškai, niekados negali sutikt 
su “Keleivyj” telpamais išva
džiojimais, kurie paliečia Ru
siją ir jos politiką dabartiniu 
laiku. Pavyzdžiui, tik pana- 
grinėkim vieną “Keleivio” nu
merį, daleiskim, No. 51. Jau 
nekalbant apie kitus “Kelei
vio” numerius. Manau, kad 
pakaks vieno, kad supratus, 
kad kas nors negerai pas “Ke
leivį”. Pastudijuokim “Ap
žvalgą,” paskui “Keleivio” 
pasiaiškinimą.

“Ar Pasikeitė ‘Keleivio’ Nu
sistatymas?” šitam “Keleivio” 
rašinyj yra šitaip aiškinama.

“Dėl to. kad “Keleivis” ne
pritaria naujai Sovietų vald
žios politikai, tai tūli žmonės 
įsivaizdino, kad mes pakeitėm 
savo nusistatymą Sovietų Ru
sijos atžvilgiu.”

Jis sako, kad “šitokios nuo
monės dabar laikosi komunis
tai.”

čion turim pripažint, kad 
“Keleivis” pasakė teisybe, kad 
jo nusistatymas nepasikeitė, 
žiūrint Rusijos žvilgsniu. Aš 
“Keleivį” skaitau jau per dau
geli metu, ir šita patvirtinu, 
kad “Keleivis” niekados ne
buvo prielankus dabartinei 
Rusijos valdžiai. Jis niekados 
nematė nieko geroj naudingo, 
konstruktyvaus Rusijoj prie 
dabartinės valdžios. Bet, tuom 
pačiu kartu kapitalistiška 
spauda daug matė Rusijoj ge
ro ir konstruktyvaus darbo 
atlikta dėl labo Rusijos liau
dies, ir net paveikslai tilpo 
šitoj spaudoj, kurie aiškiai 
rodė, kokius naudingus dar
bus yra dabartinė Rusijos val
džia atlikus.

sako: 
“Sovietų valdžia per kelis 
staruosius metus vedė be 
laidos kovą prieš fašizmą, 
munistai nuoširdžiai rėmė
jalistų karą prieš fašizmą. Jie 
smerkė Italijos užpuolimą ant 
Ethiopijos. Jie protestavo prieš 
Japonijos įsiveržimą į Čainiją. 
Jie piktinosi, kad Anglija ir 
Francija leido Hitleriui pasi
glemžti čechoslovaki ją. Jie 
agitavo, kad visos demokra
tiškos valstybės susidėtų su 
Sovietų Rusija ir padarytų už
puolikams galą.”

“Keleivis” sako: “šitokiam 
obalsiui ir mes pritarėm.”

“Keleivis” suminėjęs šitą 
viską, eina toliau, apkaltinda
mas Rusiją, sako: “Sovietų 
valdžia, o su ja ir dauguma 
komunistų, šito obalsio jau iš
sižadėjo. Išsižadėjo dėl to, 
kad Maskva padarė sąmokslą 
su Hitleriu pasidalint Lenkiją, 
ir pasigrobti 
valstybėles.”

“Keleivis” 
ją ir tuomi
nė žodžio netaria apie tas de
mokratiškas valstybes, kurias 
Sovietų Rusija ir komunistai 
šaukė talkon prieš užpuolikus. 
Kodėl “Keleivis” nepasako, 
kaip tos demokratiškos vals
tybės priėmė Rusijos pakvieti
mą? Ar jos priėmė tokį Ru
sijos pakvietimą, ar iš jo darė 
juokus, įskaudindamos Rusi
ją ? Atsakymas: Ne tik kad tos 
demokratiškos šalys nepriėmė 
Rusijos pakvietimo, bet darė 
viską, kad Rusiją kuo dau
giausia išjuokuš. Jos stiprino 
Lenkiją, Vokietiją ir Finlian- 
diją prieš Rusiją. Jos norėjo 
Rusiją su Vokietija įtraukti 
karan, manydamos, jeigu tos 
dvi šalys susikibs, tai bus ga
las abiem. Anglija su Franci
ja jau rankas trynė iš džiaug
smo, manydamos, kad jiems 
labai pigiai atsieis pasigaut 
tas abi šalis į savo maišą. 
Bet šitas jų noras neišsipildė. 
Stalinas ir Hitleris pasirodė 
kytresni, vieton peštis tarpe 
savęs, jie pasisveikino, šito- 
kis jų kytras darbas nugąsdi
no viso pasaulio reakcionie
rius. Šitie pamatė esą apgau
ti, vietoj apgauti anuos.

šiandien šitie Anglijos ir 
Francijos diplomatai išleidžia 
dideles sumas pinigų visokiai 
propagandai, kad apgavus vi
so pasaulio nemąstančią pub
liką ir iki šiolei jiems pavyks
ta. Tų apgautų tarpe mes 
matom socialistus, katalikus, 
ir kitokius, jų tarpe matosi 
ir “Keleivis”, kuris yra daug 
pasidarbavęs dėl laisvamany- 
bės. šiandien jis matosi tarp 
apgavikų ir su apgautais. 
“Keleivis” maitina savo skai
tytojus tokiom žiniom ir išva
džiojimais, kokius mes gau
nam nuo visokių propagandis
tu per radijo ir kitur. Reiškia, 
“Keleivis” ir jo pagelbininkai 
socialistai nenaudoja jokio 
savo proto. Jie ima iš propa
gandistų sau protišką peną. 
Reikštų, kad jie visai nepajė
gia savaip protauti. Jeigu iš- 
tikrųjų tain yra su “Keleiviu” 
ir jo socialistais, tai blogai.

Dabar pažiūrėkim, kaip 
“Keleivis” ir jo socialistai 
kiną Finliandijos reikalą, 

“Jeigu Rusijos žmonės 
notų teisybę,- kodėl jie 
riauia prieš tokią mažą
ginkle ir taikingą žaliuke, tai 
fie niekados nekariautų.”

Reiškia, Rusijos valdžia 
juos apgauna, bet Finliandi
jos valdžia, vot, tai valdžia su 
85 socialistais parlamente. Ši
ta valdžia yra gera ir teisin
ga, ji savo žmones myli ir tei
sybę sako, nieko nemeluoja, 
ir vien tik dėlto, kad šita Fi
nų valdžia su socialistais prie-

tą ir žmones, kurie juos še
ria.

Tai taip mums “Keleivis” 
su savo draugais aiškina. Da
bar palyginkim šitą keleivinę 
meilę su teisybe ir aš esu tik
ras, kad pamatysim, jog ne tik 
dabartinė finliandijos valdžia 
su socialistais priešakyj me
luoja, ne tik savo žmonėms, 
bet nesisarmatina meluoti ir 
visam pasauliui. Bet ir “Ke
leivis” kartu meluoja savo 
skaitytojams.

Pirma “Keleivio” nesąmo
nė, tai kad “Finliandiją myli 
taiką ir nori draugingai sugy
vent su visais.” Ar “Keleivis” 
paklausė savęs, ką reiškia pa
statymas krepasčių pasieniu 
tokios didelės Šalies, kaip Ru
sija? Ar šitas reiškia draugiš
ką sugyvenimą su d id ei u kai
mynu? Atsakymas, ne. Sta
tymas krepasčių pasieniu to
kios didelės tautos iš pusės to
kios mažos šaliukės, tai jau 

I šitas vienas faktas rodo, kad 
| šita maža .žaliukė ką nors turi 
tokio slaptingo, žinant, 
ką krepastys reiškia. Tai jau 
šitas vienas faktas rodo Ru
sijai, kad ji pasivaktuotų fi
nų. Jie ką nors rengia prieš 
Rusiją.

Dabar paimkim Rusijos pa
siūlytas išlygas finam. Jie jas 
atmetė su pasididžiavimu. 
Ką tai reiškė ? Reiškė antrą 
įrodymą Rusijai, kad finai ką 
nors ruošia prieš Rusiją, čion 
jau rusai aiškiai mato, kad 
kas išlaukinis diktuoja Fin
liandijos valdžiai, kaip ji turi 
su Rusija kalbėtis, ir kokias 
išlygas priimti. Jau tik šitie 
du faktai aiškiai įrodė, kad 
Finliandiją ne finai valdo, 
bet kas tokio stipraus, išlau
kinė galybė Finus valdo. O 
ta neva Finų valdžia tai tik 
priedanga, kad finai nepa
jėgtų permatyt tikro jų ša
lies valdono. Taigi, šitą viską 
mato, netik rusai, bet ir žėd
nas bešališkas žmogus, kuris 

Tik biskį pajėgia savystoviai 
protauti, šito nemato tik pro
tiški tinginiai, arba apgavikai. 
Ir jeigu Rusijos valdžia aiš
kino savo žmonėms, kad Ru
sijai gręsia pavojus iš Finlian
dijos pusės, tai ji sakė 
sybę.

Kas tik seka dabartinį 
sijos karą su finais, tai 
nas pripažins, kad rusų 
sėje yra teisybė, ir kad rusai 
perilgai laukė, jiems reikėjo 
pirmiaus tą karą pradėt, pa
kol da nebuvo tiek daug šir
šių lizdų prisiperėję. Dabar 
aiškiai matosi, kad rusai pa
kibino aršių širšių lizdus, ku
rios anksčiau ar vėliau manė 
Rusiją pult, bet Rusija juos 
užpuolė pirma. Viso pasaulio 
kapitalizmas sušuko prieš Ru
siją. Mat, Rusija, užpuldama 
Finliandiją, užpuolė viso pa
saulio kapitalizmo paskutinį 
lizdą ant sausžemio prieš Ru
siją, ir jeigu Rusijai pavyks 
šitą lizdą išnaikinti šalia jos

tei-

Ru- 
žėd- 
pu-

aiši

ka- 
be-

J. P. RYAN, International 
Longshoremen's Assoc. (A- 
DF) vadas, su 10 kitų 
unijų lyderių tapo įkai
tinti einant Sherman an
ti-trust įstatymu,, kuris 
tapo išleistas neva 

prieš trustiis, bet 
naudojamas prieš 
..darbo unijas.^...

ir socia
listai nieko neaiškina apie tai, 
kad finai rengėsi prieš Rusi
ją jau per vienuolika metų ir 
dabar jie jautėsi esą 
prisirengę, 
per radio
paskelbta visų žiniai, 
vis 
jo, bet visokias sensacijas 
prieš Rusiją tai jie perdaug 
girdi.

“Keleivis” sako, kad Fin- 
liandijoj nėra baltagvardie
čių. Taip sako ir jo draugai 
socialistai. Dabar pažiūrėkim, 
kas yra Finliandijos vyriau
siu karišku vadovu. Nugi Man
nerheim. Kas yra Manner
heim? Nugi buvęs Rusijos ca
ro ištikimiausias tarnas, ir tai 
ne finas, bet švedas, pabėgėlis 
iš Rusijos revoliucijos laikais, 
kada pajuto, kad jam, kaip ir 
kitiem caro tarnam, pasidarė 
perkaršta. Taigi, mes matom, 
kad visa Finliandijos vyriau
sia kariška komanda yra 
koše baltagvardiečio, 
“Keleivis” ir socialistai 
mums neaiškina.

“Keleivis” ir socialistai 
mums aiškina, kad finai gina 
savo miestus, nepriklausomy
bę, demokratiją,' kultūrą ir 
civilizaciją. Reiškia, jeigu fi
nai būtų priėmę Rusijos išly
gas, jie būt šitą viską prara
dę.. Reiškia, rusai yra tokie 
laukiniai žvėrys, jie nieko ne- 
budavoja, o tik naikina.

Tai šitokį supratimą bando 
“Keleivis 
įkalbėt
Reiškia, kad ir finų tie 
cialistai tą pat skelbia 
žmonėms, ir šitokios 
“.yra teisingos” žinios, 
mūs socialistai ir “Keleivis” 
sako.

Dabar palyginkim šitas ži
nias su faktais, ir pamatysim, 
kas melagis? Kaip pavyzdį 
paimkim tas tris mažas žaliu
kes, kurios jau yra priėmę 
Rusfios tokias pat išlygas, ir 
pažiūrėkim, kas atsitiko su 
tom žaliukėm. O turime ne
pamiršti. kad šitų žaliukių 
valdonai ir nebuvo jokie Ru
sijos draugai. Ir ką mes ma
tom? Nugi sveikas, kain ridi
kus. Tu žaliukiu valdonai, 
priimdami rusų išlygas, netik 
kad nepražuvo, bet ir pasiliko 
valdininkais, kain ir nirma. 
Jie ansaugojo savo žmonių 
turtą ir gyvastį, apsaugojo* 
miestus ir kultūra. Reiškia, 
rusai nieko nesuėdė. Mat, ši
tas žaliukes valdė ne socialis
tai. Tai ju turtas ir gvvastvs' 
likosi apsaugotds. Finliandiją 
valdo keleiviško proto socia
listai, tai šiandien tenais lie
jasi kraujas iš abejų pušų, 
ten naikinama šalies gyvastys 
ir turtas kartu su kultūra. Vie
toj nešt savo žmonėms kultū
rą, jie rėkia daugiau ginklų, 
kad jiems pasaulis neštų. 
Daugiau ginklų . Finliandijai, 
daugiau žudynių toj šaliukėj, 
daugau turto sunaikinimo, ir, 
ant galo, visiška pražūtis tai 
tautelei. ■

Laimingi tie žmonės, kurie 
nėra po socialistų valdžia. Jie 
patys prirodo, kad jie prita
ria žudynėms. Kitaip jie jo
kiu būdu nepritartų tokiai fi
nų valdžios politikai, kuri aiš
kiai- veda tautelę sprie pražū
ties. Bet politikieriai nieko 
neatboja apie tos’tautelės liki
mą. Jie tik pasirodo ištiki
mi kapitalo vergai. Reiškia, 
jie žino, kad jie nežus, o ka
da pajus, kad jiems jau per
karsta, tai susėdę į orlaivius, 
pasiėmę krūvą sudovanotų 
pinigų, jie palėks į kitą šAlį, 
ir vėl gyvens,,.kaip koki .kąra-

ran- 
bet 
šito

’ su jo socialistais 
savo • skaitytojams.

85 so- 
s a v o 
žinios 
Taip
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Da vienas įrodymas, kad 
tiem dabartiniam finų valdi
ninkams visai neapeina jų 
žmonių gyvastys ar gerovė, 
štai ką jie paskelbė jau ke
lis kartus per radio. “Jeigu 
mes negausim ginklų ir orlai
vių iš pasaulio, tai mes patys 
išdeginsim girias ir miestus, su
naikinsim vislią.”

Ką šitokį gąsdinimai reiš
kia? Atsakymas, pirma, reiš
kia, kad jie yra didžiausi 
barbarai pasaulyj; antra, reiš
kia, kad visas fnų turtas yra 
užmorvičiuotas pasaulio kapi
talistams, ir šitie turi patys jį 
greitai gelbėt. O jeigu kapi
talistai neprisiųs greitos ir ga
lingos pagelbos, tai jų turtas 
žus. šitas faktas aiškiai pa
rodo, kad finus valdo pasau
lio kapitalizmas. Bet “Kelei
vis” su savo bendradarbiais to 
nepajėgia permatyt.

Tai tik biskis paimta iš vie
no “Keleivio” numerio prira
šytų nesąmonių savo skaityto
jams. O tokių ir tam panašių 
nesąmonių ir melagysčių jau 
žėdnas “Keleivio” numeris 
pilnas galas nuo galo, nevat ir 
Maikis su Tėvu jau naudoja
mas propagandai. Tur būt 
pritrūko vietos. Negalimas 
daiktas, kad redakcija ir ad
ministracija nepajėgia pro- 
taut ir nemato, kaip jie bjau
riai paniekina patys save, lai-

P. S.
Gerbiama “Keleivio” Admi

nistracija :—
Aš, kaipo senas “Keleivio” 

skaitytojas ir rėmėjas, labai 
apgailestauju, kad esu pri
verstas su “Keleiviu” persi
skirti. Priežastis,—jau negali
ma daugiau pakęst “Keleivy” 
telpamos propagandos’ prieš 
Rusiją ir lietuvius, kurie yra 
kitokių įsitikinimų, s 
dalykus kitaip 
kaip “Keleivis 
siog “Keleivio’ 
darę pasibjaurėtinas, 
ris pagal numerį, taip netei
singai dalykai yra aiškinami, 
taip sakant, visai atbulai, tie
siog skaitytojai yra laikomi už 
durnius. Mės melagysčių gau
nam už dyką per radio, tai aš 
nematau reikalo mokėt pini
gą už tokias pat melagystes, 
kurios ateina per laikraštį.

Nors aš esu užsimokėjęs už 
“Keleivį” ant visų metų, lai 
tas bus auka “Keleiviui”. Ma
lonėsit “Keleivį” sustabdyt. 
Jau aš neturiu vilties, kad 
“Keleivis” pasitaisytų.

Su tikra pagarba, aš,
W. G. Lasky, 

Brocktondale, N. Y.
Nuo Red. Autorius sakosi 

šio straipsnio kopiją pasiuntęs 
ir “Keleiviui.”

Telephone: E Vergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Lewiston ir Auburn, 
Maine

Nors šie du mūsų miestai 
yra nedideli, bet kai žiūri į bur
žuazijos gyvenimą, jų valdžią 
ir valdovus, tai stačiai prieini 
prie išvados, kad ši sistema ei
na prie katastrofiškos savo mir
ties. Nes graftas, suktybės ir 
atviros valdininkų vagystės žy- 
dėte žydi. Jeigu visas jas reiktų 
surašyti, tai būtų didelė ir sto
ra knyga, o ne .korespondencija. 
Todėl tik svarbesnes vagystes' barį ir sunkus darbas laikytis, 
paminėsiu, kurios yra išėję į 
aikštę ir siekia daugiau, negu 
du tūkstančiu dolerių.

Praeitų metų vasario mėnesį 
iš Auburn Motor Vehicle Re
gistry kasos prapuolė $43,215.- 
77, kurių ir po šiai dienai de
tektyvai negali surasti. Per 
vietinius angliškus laikraščius 
buvo rašyta, kad tas, kuris pa
ėmęs tuos pinigus, žadąs sugrą
žinti. Bet niekas neišėjo.

Pora metų atgal Lewi stono 
miesto kasierius, kuris priima 
pinigus už vandenį nuo namų 
ir dirbtuvių, pasisavino dau
giau negu aštuonis tūkstančius 
dolerių. Tiesa, buvo areštuo
tas ir pabuvo truputį kalėjime, 
bet jau seniai liuosas ir vaikšto 
gatvėmis cigarą rūkydamas, o 

(tuos jo pavogtus pinigus gyven
tojai turėjo iš naujo sumokėti.

Šiemet, pradžioje sausio mė
nesio, Lewistono miesto. van
dens kasierius Fournier pasiė- 

*mė iš kasos $2,822.15. Bausmė 
buvo tokia, kad buvo prašalin
tas iš tarnybos ir viskas.

Sausio 27 d. miesto majoras 
D e s p i n s išleido 
(statement’ą), kad 
Fournier nebūsiąs 
prie atsakomybės, 
Fourniero giminės 
tuos pavogtus pinigus. Maty
damas, kad taip lengvai apsi
dirbo Lewistono kasierius, ir 
naudodamasis proga, Auburno 
miesto vandens kasierius Ken
neth E. M. Packard taip pat 
pasiėmė daugiau, negu aštuonis 
tūkstančius dolerių (skaitlinė i 
galutinai dar nenustatyta, nes ! 
akauntantas Shapiro daro re
viziją ir dar neužbaigė). Ligi 
šiol, 29 . d. sausio, tebevaikšto 
laisvas. Tik šiandien, sausio 29 I 
d., į jo vietą pastatė kasierium 
John M. Littlefield.

Bet'jeigu į mūsų ponų val
dininkų rankas pakliūva koks 
darbininkas — streikieris arba 
streikierių vadovas, su tokiais 
jie jokių ceremonijų nedaro, 
bet grūda į kalėjimą ant šešių 
ir daugiau mėnesių.

Gamtos Sūnus.

pranešimą 
kasierius 

patrauktas 
nes, girdi, 

sugrąžinę

N. Y. 
m. Ba
rn ieste-

Rochester, N. Y.
Paraše Laišką ir Mirė
K. Vaivada sirgo veteranų 

ligoninėje Sunmount, 
Mirė sausio 2 d., 1940 
laidotas sausio 4 dieną,
lyj Elmira, N. Y., ant karei
vių kapinių.

O palaidoję parvažiavome na
mo ir radome K. Vaivados 
laišką. Tarp kitko, jis rašo: 
“Padėjo mane į privatišką kam-

Saugokitės Lyties Ligų!
DIDĖJA susirūpinimas ly

ties ligomis, nes jos dabar la
bai platinasi.

NER1ŽIKUOKIT! Išmokit 
tas ligas pažinti ir^ nuo jų ap
sisaugoti.

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

Patarimai Vyrams apie 
Lyties Dalykus

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

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

KNYGOS kaina buvo $2.00, 
bet, kad lengviau būtų reika
lingiems ją įsigyti, dabar ati
duodu ja už $1.00. (Į Kanadą 
—$1.2Sc.)

ĮDEKITE | konvertą popierinį do
lerį ir savo aiškų adresą, ir greitai 

'gausite knygą.
LAIŠKĄ adresuokite taip:

JOHN BARKUS 
46 Ten Eyck St., 

BROOKLYN, N. Y.
81 knyga yra Ir "Laisvės” knygyne.
(inhtwinuuiiiiiiniiiiifnrnimnniimimiimiiiiniiiiiiiiiHiniuHirwtmttininwwiBmflBnBBB

Kiekvienas apšvietę bran 
ginantis žmogus privalo bu 
ti dalininku dienraščio “Lai
sves” bendroves

Rasi dokumentus skrynelėje. O 
aš O. K.”

“Laisvės” Skaitytojas.

J Padidintoj ir iš naujo moderniškai ištaisytoj
• didžiausioj lietuvių užeigoj

• International Cafe, Ine
• VYRAMS IR MOTERIMS
• '317 W. BROADWAY SOUTH BOSTON •

DABAR yra vietos dėl 400 žmonių ant syk 
aptarnauti. — Vakarais muzikališka progra
ma.—Eksperto šefo gaminami valgiai, ko
kius tik geriausiuose viešbučiuose galit gauti. 

Gėrimai—kas tik ko norite.
IŠKILMINGAS ATIDARYMO BANKIETAS įVYKS 

VASARIO 8-tą, KETVERGO VAKARE 
Rezervuoti vietas reikia iš anksto.

Tikietai: $5, $3, $2.50
Visus širdingai užkviečia 
BARNEY PETRUS, Sav.

. ■ A ,", i ■ ‘
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D. M. šolomskas
(Tąsa)

—Draugai! Mūsų vargui atėjo galas. 
Daugiau Lenkijos ponų nėra. Su atėjimu 
Raudonosios Armijos, atėjo ir mūsų die
nos. Nieko patys neimkite. Naujoji val
džia duos nurodymus, kaip naudingiau
siai sunaudoti turtus, kaip geriausiai 
statyti naują savo gyvenimą.

Pribuvo gelžkeliečiai prie Raudonosios 
Armijos komandos ir klausia:

—Draugai, kuo mes jums galime pa
dėti?

—Taisykite garvežius, dirbkite, patai
sykite lenkų sugriautus gelžkelių linijos 
bėgius,—buvo jiems atsakymas.

—Din-din!—suskambėjo telefonas iš 
Domanovo gelžkelio stoties.

—Heilo!
—Heilo!—Čia kalba gelžkelietis darbi

ninkas. Mūsų stotyj dar yra lenkų ka
reiviai.

—Ačiū už pranešimą. Tuo jaus ten bus 
mūsų tankai.

—Uuuuo-uo!—sukriokė tankų sky
riaus motorai ir jie nuvažiavo Domanovo 
stoties kryptin.

—Heilo!—vėl telefonas.
—Heilo!
—Kalbame iš Slonimo. Lenkų polici

ninkų ir fašistų gauja jaučia savo galą, 
tai pradėjo plėšimą. Plėšia didesnes 
krautuves, viską verčia į automobilinius 
sunkvežimius. Duokite pagalbą!

—Gerai, greitai gausite! Ačiū už pra
nešimą—atsako Raudonosios Armijos 
skyriaus komandierius.

—Uuuo-uuo!—vėl sukriokė tankai. Jie 
greitai nuvažiavo, nors tankiečiai jau bu
vo atlikę 180 kilometrų kelionę ir pavar
gę.

kaišo gėlėmis. Tūkstančiai kaimiečių 
sveikino juos, mosavo rankomis, siūlė 
duoną ir atsiprašė, kad kitokio maisto 
neturi.

—Tegyvuoja Raudonoji Armija! — 
skersai Baltstogės gatvę pertęsta iškaba.

—Uuuo-uoo!—ūžia tankai įvažiuodami 
miestan.

Šalimai gatvės pastatyta stalai su duo
na ir druska. Žmonių minios, minios, be
ria gėles po tankais, ploja ir šaukia:

—Sveika, Raudonoji Armija!
—Tegyvuoja Stalinas!
Gėlės, kvietkai krinta ant tankų. Tan

kiečiai atsidarę dangčius, sveikina, mo
suoja gyventojams. Tankai važiuoja lė
tai, gyventojai spaudžia tankiečių ran
kas. Viena moteris bėga greta tanko ir 
kartoja:

—Draugai!... Draugai!—o per jos 
veidą rieda ašaros.

Mergaitė su raudonu ženklu prie krū
tinės iškėlė gėlių bukietą ir garsiai šau
kia:

—Tegyvuoja Sovietų valdžia! Tegy
vuoja Baltarusija!

Vasario-f ebruary 9, )<O, 11, 12

Slonimas užimtas. Lenkų gaujos su
imtos ir nuginkluotos. Tankai pasiekė 
Volkovysk miestą. Namų stogai raudo
ni. Krašte miesto yra Košarova gatvė, 
šalimai jos aukšta spyglių tvora, už jos 
didelis raudonų plytų namas su užrašu 
ant vartų:

“Kareivinės Hetmamr 'černeckio”
Čia buvo lenkų žandarų centras. Ka

da jie išeidavo į gatves, tai kiekvienas 
iš gyventojų skubėjo slėptis. O ypatin
gai, jeigu jų tarpe buvo žandaras pra
mintas “Šuo.” Jis patsai vienas 20 žmo
nių, sušaudė ir 50 supūdė kalėjimuose! 
Nakties laiku jis savo aukas išveždavo 
ant kapų. Miestelio gyventojai gerai ži
nojo ir žandarą “Veršį.” Šis pagarsėjo 
kumščiais.

Čia buvo ir ulanų pulko kareivinės, ku
rios atsižymėjo tuo, kad buvo kareivių 
kalėjimu. Oficieriai ulanų pulke darė, ką 
tik norėjo su eiliniais kariais. Beraščius 
kareivius, nemokančius perskaityti kari
nį patvarkymą, daužė kumščiais, spardė 
kojomis ir kapojo nagaikomis. O ypatin
gai sunku buvo baltarusiams, ukrainie
čiams ir žydams. Bet vis vien lenkai 
skaitė pažiba ulanų pulką.

Kada Raudonoji Armija perėjo $ieną į 
Lenkijos pusę, tai ulanai pasiruošė mū
šiui. Bet Raudonosios Armijos 
tanketkos, šarvuoti automobiliai 
kinės granatos juos nuramino, 
ulanų pulkas buvo nuginkluotas, 
kareiviai paleisti namo.

—Kur eini?—kas tai paklausė buvusio 
lenkų kareivio.

—Namo, į sodžių.
—O kokioj dalyj tarnavai?
—Ulanų pulke.
—O kur dabar tas jūsų pulkas?
—Nėra, raudonarmiečiai paleido namo.

—Ura Raudonajai Armijai!
—Ura Stalinui ir Vorošilovui!
—Žiūrėkite, štai Raudonoji Armija, 

mūsų paliuosuotoja!
Centras miesto buvo pilnas žmonių. 

Minia uždainavo laisvės himną:
“Pirmyn, vergai nužemintieji,
Išalkusi minia pirmyn!
Sukilkit žmonės pavergtieji,
Kovon visi išvien smarkyn!

Pasaulį seną išardysim,
Iš pat pamatų ir tuo
Naujai pasaulį atstatysim,
Kas buvo nieks—tas bus

viskuo.”

Pirmyn Choras iš Great Neck, N. Y., vad. Geo. Kazakevičiaus dainuos bazare šeštadienio vakare.

tankai, 
ir ran- 
Lenkų 
eiliniai

—Tegyvuoja Stalinas!
—Tegyvuoją maršalas Vorošilovas!
—Tegyvuoja Raudonoji Armija!
—Tegyvuoja Sovietų liaudis!
Minios milžiniška manifestacija. Mies

te tvarka. Organizuojasi Darbininkų 
Gvardija. Dirba elektros gaminimo sto.- 
tys. Veikia vandens prietaisai. Baltsto
gės komandierius išleido sekamą pareiš
kimą:

“Piliečiai! Didvyriškoji Raudonoji Ar
mija įžengė į Baltstogę. Ji buvo karštai 
gyventojų sutikta. Neįveikiamoji Raudo
noji Armija suorganizuota Komunistų 
Partijos vadovystėj Lenino, Stalino, Vo- 
rošilovo ir Budenno, išaugo į milžinišką 
jėgą, aprūpintą naujausia ir galingiau
sia šių dienų karo technika.

“Darbininkų — Valstiečių Raudonoji 
Armija yra dalis darbininkų ir valstie
čių žmonių ir gina vien darbo žmonių 
reikalus. Raudonoji Armija atlieka savo 
pareigą, gelbėdama Vakarinės Baltaru
sijos piliečius iš po lenkų jungo. Mes 
kviečiame visus piliečius organizuotis ir 
imt tvarkyt savo reikalus, gerovei darbo 
žmonijos!”

Tuo kartu į Baltstogę vis naujos ir 
naujos Raudonosios Armijos jėgos įžen
gia. Štai milžiniško dydžio tankai, kurie 
drebina namus. Tankiečiai tvarkiai ve
da savo galingas mašinas. Liaudis apsu
pa gatves ir dąr karščiau šaukia:

—Sveikiname, Raudonąją Armiją!

IV
Subaltavo Baltstogės namų stogai. 

Miestas čia pat.
Priešakyj Raudonosios Armijos—tan

kai,—rašo dalyvis V. Ilenkov.—Lenkų 
armija iškriko, kaip tik išgirdo kriokimą 
prisiartinančių Sovietų tankų. Kaime 
lyj Nalibovkoj raudonarmiečių tankai 
pasivijo sunkvežimį su lenkais oficie- 
riais. Jie nusitvėrė šautuvų, bet Soviatų 
tankietis Utkinas jau laiko ant jų už
vedęs tanko kanuolėš vamzdį. Lenkai 
mato, kad blogai.

—Pasiduodame!—šaukia jie iškeldami 
rankas ir mesdami ginklus.

—Taip ir reikia!
Liaudis visur karštai pasitinka Rau

donąją Armiją. Šorčy. sodžiuj tankus ap-

Baltstogės gatvėmis jau vaikštinėja 
vyrai, civiliai apsirengę, už pečių kari
niai šautuvai su blizgančiais durtuvais, 
ant kairios rankos raudonos spalvos per- 
raišas su užrašu: “Raudonoji Gvardija.” 
Tai darbo žmonių milicija. Kaip tik Rau
donoji Armija užėmė miestą, taip greitai 
prasidėjo susirinkimai ir darbo liaudis 
iš savo tarpo išskyrė naujus tvarkos pa
laikytojus. Tai darbas Vakarinės Balta
rusijos Komunistų Partijos, kuri pirmu
tinė pasiūlė organizuoti Raudonąją 
Gvardij ą—Darbininkų Gvardij ą.

Baltstogę buvo užėmę Vokietijos ka
reiviai, bet jie greitai pasitraukė. Tuo- 
jaus išlindo lenkų fašistiniai gaivalai ir 
ruošėsi sudaryti savo valdžią, bet prieš 
juos išstojo vietos komunistai. Jie gavo 
150 šautuvų, amunicijos ir apginklavo 
savo grupes. O kada pribuvo Raudonoji 
Armija, tai darbo žmonių padėtis Užtik
rinta.

Penktadienį, Vasario 9 Feb.
Pradžia 6 vai. vakaro

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

•
JOHN MIKALAUSKO ORKESTRĄ

ĮŽANGA 10 CENTŲ ' M 11 ' '

Visiems atsilankiusiems bus duodami gražūs 
1940 m. kalendoriai.

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

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

-----------------1 t '

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 soly duos A. Višniauskas iš Bayonnės 

ir dainuos Pirmyn Choras iš Great Neck, N. Y.
John Mikalausko Orkestrą. Įžanga 20c

ŠTAI DAIKTAS, KURIS INTERESUOJA KIEKVIENĄ 

Kiekvienam reikalingas ir kiekvienam brangus.

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

ir žinių šaltinis jūsų namuose.

BUS PUIKIU MAISTO PRODUKTU K LIETUVOS
Daugybe gražių rankdarbių, siuvinių, mezginių ir įvairių 

išdirbinių, kurie bus parduodami žemom kainom.

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

visokiais gėrimais. /

T 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.
U ' ’

GEO. KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ
ĮŽANGA 20 CENTŲ

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

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

BUS VAIKŲ DIENA
Įžanga veltui kaip vaikams, taip ir suaugusiems iki 5-tai 

vai. vakaro. Vaikai galės pirkti daiktus nuo 1c ir aukštyn.

TAIPGI BUS VAIKŲ PROGRAMA

BULOVĄ WRIST WATCH $37.50
17 akmenų viduriai, brangus paauksuotas viršelis. Bus 

išleistas sekmadienio vakare.

PASKUTINĖ BAZARO. DIENA
Visuotinas ir galutinas išpardavimas visų daiktų, 

kurie yra sudovanoti ir supirkti bazarui.

Pirmadienį, Vasario 12 Feb.
Abraham Lincoln gimimo dienos šventė.

Aido Choras, vad. A. Žilinskaitės
Bazaras prasidės 1 vąl. 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-kiy dovany, kuris skiriamas kitiem miestam bus išleistas pirmadienio vakare, vasario 12 dieną.
• * •• • ’•’•»..' <••• v . ... X

f ’ ' • . 4

CENTRAL PALACE HALL
(Bus daugiau) ...*,.

16-18 MANHATTAN AVENUE Vienas blokas nuo Broadway BROOKLYN, N. Y.
■ ' ■ <. i v ’
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Pittsburgh, Pa.
Penkias puslapis

Baltimore, Md

kuopų 
apskri- 
kuopos

Visokios Žinios
Sausio 28 dieną įvyko Lie

tuvių Darbininkų Susivieniji
mo 8-to Apskričio metinė kon
ferencija 160 kuopos name po 
num. 1320 Medley St. Delega
tų pribuvo 17 nuo 11 
ir jaunuolių grupės ir 
čio valdyba. Penkios 
delegatų neprisiuntė.

Konferencija buvo atidary
ta 2 vai. po pietų per pirmi
ninką D. P. Lekavičių. Jis pa
skyrė tris draugus į mandatų 
peržiūrinėjimo komisiją, bū
tent, S. Ivanauską, G. Gata- 
vecką ir K. Kairį. Mažas pra- 
kalbėles pasakė J. Stašinskas 
ir Jurgis Urbonas. Konferen
cijos pirmininku išrinktas 
Stašinskas, o sekretorium J. 
Urbonas. Išduota raportai ko
miteto ir kuopų, taip gi jau
nuolių organizatoriaus Juozo 
Sakalausko. Kalbėta apie va
jų, seimą, parengimus, mar
šrutą ir kitokius dalykus. Iš
rinkta valdyba 1940 metams. 
Išrinkta sekami: J. Urbonas, 
Jonas Urbonas, Albertas Mi- 
keška (jaunuolis), K. Kairis, 
J. Domentas.

Konferencija užsidarė 5 v. 
po pietų.

Sausio 23 dieną pasimirė 
kunigas Adomas Šimkus, su
laukęs 88 metus amžiaus. 25 
metus išbuvo Dangun Įžengi
mo lietuvių parapijos klebo
nu. Atsisakęs nuo kunigavimo 
pareigų North Sides parapijo
je, įstojo į lenkų seserų klioš- 
torių, atiduodamas joms savo 
uždirbtus tūkstančius. Tapo 
palaidotas sausio 29 dieną Šv. 
Juozapo kapinėse. Iš Lietuvos 
paėjo nuo Radviliškio, kilęs iš 
šlėktų. Kunigystės išsimokino 
Amerikoje. Buvo klebonu Du- 
bojaus lietuvių parapijos, taip 
pat North Sides parapijos 
Pittsburghe. Nors buvo tikras 
lietuvis, bet angliškuose laik
raščiuose visuomet vadindavo
si lenku. Ir viską paliko len
kams.

Sausio 23 dieną rado negy
vą Stanį Ramanauską, 69 me
tų amžiaus. Jis turėdavo LDS 
160 kuopos name kambarį ir 
priežiūrėdavo namą. Buvo be
darbis ir mylėdavo pauliavoti. 
Gavęs pensijos pirmą čekį ir 
pabaliavojęs parėjo naktį na
mo, užsikūrė pečių (gazinį) ir 
gal užsnūdo. Tai ir rado prie 
pečiaus nugriuvusį negyvą. 
Sausio 25 dieną tapo palaido
tas tautiškose kapinėse. Laido
tuvėm patarnavo graborius 
Marčiulaitis. Iš Lietuvos paėjo 
Smilgių parapijos. Turėjo sū
nų Lietuvoj ir čia paliko duk
terį. Prie jokių pašalpinių 
draugijų neprigulėjo, kol bu
vo jaunas. Buvo “Laisvės” 
skaitytojas, Lietuvių Literatū
ros Draugijos narys ir 
klausė prie Darbininkų 
darbių Susivienijimo.

pri- 
Be-

dide-

1

Sausio 18 dieną įvyko 
lis lenkų patriotų masinis susi
rinkimas Carnegie Library 
svetainėje. Susirinko keli tūk
stančiai. Pimininkavo Dr. Stra- 
žinskis. Paskiausias kalbėtojas 
buvo buvęs generolas Hailer, 
atvykęs iš Lenkijos, f svetai
nę buvo atlydėtas skaitlingo 
policijos būrio. Ir svetainėje 
buvo pora tuzinų policijos ir 
uniformuotų Sakalo Legijono 
narių.

Visi kalbėtojai agitavo už 
Lenkiją, smerkė Lietuvą, kam 
ji nepadėjo lenkams muštis. O 
labiausia atakavo bolševikus, 
kam jie atėmė Vilnių ir atida
vė Lietuvai. Kalbėtojai sakė, 
kad Lenkija vėl bus didelė, 
kad ji atsistos ant kojų, kad 
vokietis bus sumuštas. Buvo 
renkamos aukos. Matyt, aukų 
davė organizacijos ir biznie
riai. Bet kiek surinko' neteko 
nugirsti.

K

Sausio 23 dieną buvo laiky
tas susirinkimas astuonių na
rių komisijos dėl apvaikščio- 
jimo nepriklausomybės vasa
rio 18 d. Apvaikščiojimas bus 
dainomis ir prakalbomis.

D. P. Lekavičius.

Vienas Šimtmečio Bertainis 
Mūsų Kultūrinio Darbo

KABARETAS

E

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

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

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

TRU-EMBER FUEL CO., INC. 
485 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

FRANK DOMIKAITIS 
RESTAURACIJA 

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

Nariai gaus knygą ir puikų 
žurnalą per visus metus. Tai 
bent kokiais trim doleriais 
daugiau, negu narys duoklių 
pamoka.

Draugai, tik susimildami, 
nesirgdinkime save ta per
daug bauginančia nelemta 
“senatve.” Užteks mums dar 
laiko pasenėti ir be to įsikal
bėto baubo. Tik mes apsidai
rykime ir pamatysime, kokie 
ctar gyvi mes esame.

Kaip dar smagiai ūžiame 
įvairiose “parėse”, bankietuo- 
se ir vakaruškose. Kaip tik 
ten yra medžiaga naujiems 
nariams. Na gi, tik pažiūrė
kime, kad dar nei viena gra
žuolė nepraeina mums nepa- 
tėmijant ją.

Na, ir kur jau čia mūsų ta 
“senatvė”?

Užteks humoro. Draugai ir 
draugės, mes visai nesame 
perseni.

Bet kaip tik pačiam suau- 
gume, pačiam amžiuje rim
tiems darbams. Būdavo j imui 
ir stiprinimui mūsų judėjimo 
toks amžius tinka.

Rimtas darbas, darbininkų 
klasei naudingas darbas, at
ras gražų prijautimą masėse. 
Tik bendrai, per visą plačią 
šalį, pasijudinkime auklėjime 
draugijos, pamatysime, kad 
mūsų amžiaus rimtumas padi
dins draugiją bent keliais tūk
stančiais naujų narių. Mes tu
rime šiais metais davaryti iki 
10,000 narių, ką niekad pir
miau neturėjome.

Taigi, pabuskite, apskričiai 
ir kuopos, o kiekvienoj kuo
poj visi nariai. Su pasiryži
mu varykimės prie Literatū
ros Draugijos stovio: su de
šimts tūkstančių narių Drau
gija. J. M. Karsonas.

ALDLD 25 kp. mėnesinis 
susirinkimas įvyko sausio 23 
d., Lietuvių Svetainėje. Naus 
jas organizatorius draugas S. 
Mack atidarė susirinkimą ir 
išreiškė savo mintis, kviesda
mas visus narius dirbt bendrai 
be užgavimo vienas kito, dėl 
labo organizacijos, ir kvietė 
narius gauti naujų narių į 
kuopą.

Padaryta gražių tarimų dėl 
organizacinio veikimo. Nutar-! 
ta pasiųsti pasveikinimas' 
“Laisvės” šėrininkų suvažiavi
mui. Ir nariai aukavo tam tik-! 
slui. Mūsų veikimo nauji žie
dai Alb. C. Giedris ir K. Yuš- 
kauskas priėję prie stalo sa
ko : “Malonėkite ir mūsų ma
žą dovanėlę priimti, kaipo 
studentų. Mes iš “Laisvės” 
daug jau pasimokinome ir rin
kim “Laisvei” ilgai gyventi.” 
Viso suaukauta $3.55.

Nutarta dėl “Laisvės” nau
dos surengti pikniką, ir pra
šom vietinių organizacijų ir 
kitų miestų organizacijų ne
rengti piknikų birželio (June) 
9 d., 1940, sekmadienį, nes tą 
dieną bus mūsų piknikas dėl 
“Laisvės.”

Apkalbėjus ALDLD 
apskričio veiklą, prieita 
išvados, kad apskričio 
kiantis komitetas

Šį straipsnį rašau prisilai
kant draugų veikėjų suprati
mo, susirūpinimo ir išreikštų 
minčių musų 7-to apskričio 
metinėj konferencijoj So. Bos
ton, Mass. Minėtoj konferen
cijoj pasireiškė niekam iš 
mūsų nepageidaujamas daly
kas, būtent, iš tokio didelio 
apskričio, kur gerai gyvuoja 
20 kuopų ir, su maža išimtim, 
tos kuopos didelės, skaitlin
gos nariais, turinčios po ke
lius, bei keliolika neblogų vei
kėjų. Delegatai raportuoja, 
kiek daug gerų darbų yra at
likę, kaip gerai susirišę su 
tarptautiniu darbu. Tačiaus 
akyvaizdoj to visko, metinė 
konferencija turėta tiesiog mi- 
zerna, sulyginant su perei
tum konferencijom, kokios 
būdavo Massachusetts valsti

joje. Turėta tiktai 22 delega
tai, kas nepaprasta pas mus. 
Jausta slegiantis ūpas. Tūri 
bandė pateisinti tą padėtį 
“senatve”. Bet gi taip manant 
būtų bandoma užslėpti tikrą
ją priežastį—apsileidimą.

Daug darbų pasilieka ne
atliktų tinkamai ne dėlto, kad 
mes dabar 
amžiaus, 
žmonėms 
tų) visai 
eigas — 
darbo žmonių 
naudai.

Čia tik reikia pasiraginti 
save ir prisiminti savo parei
gas, kaipo klasiniai susipratu- 
sio žmogaus.

Dėlei to, kad kuopos ne
siunčia užtektinai ’ delegatų į 
konferencijas, kaltas irgi ligo- 
tiškas ir net kroniškas apsi
leidimas, ne senatvė.

Kuopose įsigyveno tokis ne
lemtas paprotis, rodos, užsi
krėtė vieni nuo kitų, kad į 
konferencijas, bei suvažiavi
mus žiūrėti, kaip į kokį' ma
žos vertės dalyką. Na, ir ve, 
kuomet reikia rinkti delega
tus, tai didžiuma ranka nu
moja ant svarbos ir paskiria 
vieną, ar du delegatus. O da 
kitos kuopos, ir net daug to
kių, pasako: “Eh, 
be mūsų, 
resni už 
renybėję 
siųsti po 
delegatų, 
delegatą 
šimties narių.

Tiktai skaitlingose konfe
rencijose įgaunamas geras 
ūpas, jaučiasi pilna atstovybė 
.organizuoto kūno ir su spe
cialiai pakilusia energija ran
dasi pasiryžimas dideliems ir 
naudingiems darbams. Bet tik 
jau ne ten. kur ūpas prislėg
tas, kur nėr su kuo išdisku- 
suoti klausimus ir tverti pa
jėgas atlikimui mūsų proble
mų.

Reikia Daugiau Agitacijos
Virš minėtoj konferencijoj, 

jaučiant neaktualumą mūsų 
apskrityj, buvo pageidavimų, 
kad daugiau ir plačiau rašyti 
į mūsų spaudą apie Lietuvių 
Literatūros Draugiją. Dau
giau agitacinių straipsnių duo
ti nušviečiant darbo žmonėms 
reikalingumą tokios nepava
duojamos kultūrinės organiza
cijos, kokia yra Literatūros 
Draugija.

Nebuvau įgaliotas tą darbą 
atlikti, tačiau būdamas na
riu Apskričio komiteto ir na-' 
riu šios garbingos organizaci
jos nuo pat pradžios jos. su- 
siorganizavimo, jaučiu parei
gą ir skatinantį neramumą, 
kad 25-rių metų gyvavimo su- 
kaktyj kultūrą nešančios 
draugijos, ką nors parašyti.

Ir yra ką parašyti. Juk tai 
dvidešimt penkių metų laiko
tarpis mūsų organizuoto kul
tūrinio darbo. Kiek tai visko 
pergyventa, kiek tai džiaugs
mo jausta pasisekimuose ap- 
švietos darbe! Kiek skaistaus 
žinojimo ir malonumo apturė
ta skaitant jos išleistas kny
gas, 
jau

raus turinio.
Norėčiau tą mūsų “senutę” 

ALDLD pavadinti: “įvairaus 
Mokslo Lietuvių Akademija.” 
Arba “Mokslo Institutu”, jei
gu tas priduotų organizacijai 
didesnę garbę. Bet ne. Jokis 
išaukštintas užvardinimas ne
priduotų daugiau garbės šiai 
draugijai, kokios ji pati—savo 
tikslu ir darbu užsitarnavo 
per dvidešimt penkius metus 
savo išleistom knygom, žurna
lu “šviesa” ir nepaliaujančiu 
šviesos skleidimu.

esame senesnio 
nes mūsų amžiaus 
(aš pats esu 53 me- 
nesunku atlikti par- 
organizacinį darbą, 

visuomeniškai

apsieis ir 
Tegul dalyvauja ge
nius.” Kuomet tik- 

kuopos turi teisę pa- 
4—5 ir po daugiau 
skaitant po vieną 
nuo kiekvienos de-

Lietuvių Literatūros Drau
gijos bertaininis jubiliejus yra 
istoriniu įvykiu visoj lietuvių 
istorijoj. Be šios organizacijos 
nebūt buvę galima—neįmano
ma išleisti tiek daug tomų ir 
tokio brangaus turinio knygų, 
apimančių tiek plataus moks
lo šakų. Todėl manau, visi 
sutiksime, jog be šios kultū
rą mylinčios draugijos, mūsų 
lietuviškoji kultūra būt labai 
apvytusi, kaip tyrlaukio gėlė 
sausros kamuojama.

Ta mes matome, ta mes su-
V 7

prantame ir tą nebandys už
ginčyti net ir priešai pažan
giosios kultūros, nors 
kažin kaip neapkęstų 
progresyvio judėjimo.

Nuo 1915 metų, nuo 
žios, kada, 
draugui L. 
tiems kultūrinio darbo kūrė
jams tais laikais, buvo suor
ganizuota Literatūros Draugi
ja ir iki dabar, t. y., vieno ber- 
tainio šimtmečio bėgyje, 
draugija suspėjo išauklėti, 
apšviesti ir išlavinti daug lie
tuvių prasčiokų—darbo žmo
nių, kurie niekad neturėjo 
progų lankyti mokyklas ir 
bent kokiu nors būdu prasi
siekti bent kiek moksle.

Pralavino ir pagamino šim
tus gerų veikėjų, rašytojų, 
prakalbminkų, korespondentų 
ir šiaip visuomeniškus veikė
jus.

Daug mokslą ėjusiems ir 
net tūliems profesijonalams ši 
draugija labai daug pasitar
navo jų žygiuose. Pagelbėjo 
ne vienam praplėsti, bei išvys
tyti jų orientaciją į platesnę 
pasaulėžiūrą. Na, ir kam ši 
kultūrinė organizacija vie
naip, ar kitaip nešvystelėjo 
šviesos spindulį geresnei atei
čiai? Todėl ne tik darbo žmo
nės, bet profesionalai ir biz
nieriai šiais jubilėjaus metais 
turėtų stot J pagelbą auklėji
me šios draugijos. Darbas dar 
nebaigtas.

Nors jau daug dirbome ir 
draugiją išžiuklėjome į suvirš 
6,000 narių, bet gi vistiek dar 
nepavargome. Vien tik 
džiaugsmas ima pasižiūrėjus 
atgal į tą puikiausią, pradalgę, 
mūsų išvarytą bėgyj 25-kių 
metų.

Tiesa, mes tuomet buvome 
jaunesni: bėgdavome ir dar* 
norėjosi bėgti toliau, nejau
čiant nuovargio. Bet gi palau
kite, draugai. Už tat gi mes 
tos jaunystės laikotarpyj ir at
likome patį smarkiausi buda- 
vonės darbą: iškasėm skiepą, 
sulipdėm pamatą ir puikiausi 
kultūros palocių pastatėme.

Dabar, sulyg mūsų amžiaus 
ir darbais tenka mums leng
vesnis. Dabar tik auklėkime 
kultūros daržą aplink tą pa
locių, kad jis aktualiai plės
tus! į dydį ir plotį.

Minėdami dvidešimt-penke- 
rius metus draugijos gyvavi
mo, ypač dabar, kada pa
skelbtas per visą draugiją va
jus verbavimui naujų narių, 
turime visomis spėkomis mes
tis darban, kad jubiliejų at- 
žymėtumėm žymiu padidini
mu organizacijos. Dabar pa
naudokime savo pajėgas, sa
vo gabumus ir sąmoningumą, 
eidami į mases ir kalbindami 
jas tapti nariais Lietuvių Li
teratūros Draugijos. Vajus 
tęsis iki gegužės 1 dienos. Per 
šį laiką nėra įstojimo nau
jiems nariams, ir, 
mokestis tik $1.00

jie ir 
mūsų

prad-
, besidarbuojant 
Pruseikai ir ki-

McKees Rocks, Pa.
------- —*41

Sausio 25 d. buvo Pressed 
Steel Car Co. darbininkų bal
savimas, kokia unija juos at
stovaus, ar nei jokia. Už CIO 
balsavo 442, už Car & Foun
dry Workers 1 (kompanijos) 
Union 788. Kad suvis unijos 
nebūtų balsavo 22. CIO unijos 
mažiausis dienos uždarbis $5, 
o kompanijos $4.48. Pasirodo, 
kad darbininkai, balsuodami 
už kompanijos uniją, nu
skriaudė patys save ant 52c į 
dieną.

Oras pas mus iki Kalėdų 
buvo gražus: šilta ir sniego 
nebuvo. Bet prieš Kalėdas pa
snigo ir užėjo pusėtini šalčiai. 
Kaip kur buvo net 8 laipsniai 
žemiau zero, ir dar laikosi. 
Tiems, kurie dirba, dar nėra 
taip baisu. Bet kurie nedirba, 
tai labai nemaloniai žiūri į to
kį gamtos “prezentą.”

Karvelių Tėvas.

YONKERS, N. Y
Masinis Carpet Shop darbi

ninkų parengimas sausio 27 d. 
pavyko labai gerai. Holy Tri
nity svetainė buvo perpildyta, 
viršuj ir apačioj. Bet lietu
vių mačiau tik tris, nors toje 
dirbtuvėje jų dirba apie 19.

Lietuviai į unijos parengimus 
ir susirinkimus mažai lankosi. 
Kai kurie lietuviai nenori net 
į uniją 
kad jie 
duokles, 
mes sau 
darome
toksai “kytrumas” 
patiems nemaloniai 
nes unija jau turi 80 nuošim
čių darbininkų, kurie priklau
so prie unijos. Tas daug reiš
kia, kada esti naujinamas kon
traktas.

Todėl 
dienos, 
ir kitus
da būsite tvirtai organizuoti, 
tada daug gero sau padarysite.

Šiame parengime buvo pri
siekdinti CIO unijos lokalo 122 
viršininkai 1940 metams. Buvo 
malonu matyt, kad toj valdy
boj buvo ir vienas lietuvis, tai 
J. Siurbis, kuris visuomet uni
joje darbuojasi4 Muzikalę pro
gramą išpildė berniukai ir mer
gaitės.

prigulėti. Jie mario, 
kytri, tegul kiti moka 
tegul veikia unijoj, o 
spakaini nuo visko, tik 
“pėdės” ir tiek. Bet 

gali jiems 
atsiliepti,

nelaukite paskutines 
stokite į uniją Tuojau 
kalbinkite stoti., Ka-

<J VIENATINIS LIETUVIŠKAS
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STANLEY MISUNAS
Savininkas

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

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
6-to 
prie 
vei- 

užkviestų
Baltimorės Lyros Chorą į Phi-: 
ladelphią sulošti operetę “Ne
baigta Kova 
naudos, 
suteiktų 
jaunam 
kultūros

dėl apskričio• 
Ir toks užkvietimas ' 

daug energijos mūsų . 
Lyros Chorui dirbti 
srityje.

Kuopa ir LDS jaunuolių 
kliubas bendrai rengia “Pack
age Party” vasario 10 d., Lie
tuvių Svetainėje, ant antrų 
bų, 853 Hollins St. Kviečia 
sus atsilankyti į šią parę 
laiką linksmai praleisti.

A. Žemaitis.

lu-1 
Vi-' 
ir

A M E RIKA NETURINTI 
APSIGYNIMO PRIEŠ

ATAKAS Iš ORO I
Washington. — Vyresny-, 

sis karininkas Th. R. Phil
lips, mokytojas generalio 
štabo mokykloje, sako, kad 
Amerika kol kas beveik vi
sai neturinti galimybių ap
sigint, jeigu kurios kitos ša
lies orlaiviai užpultų Ame
riką bombarduoti.

PRANEŠIMAI IS KITUR
PHILADELPHIA, PA.

ALDLD 149 kp. susirinkimas 
vyks 
2316 
Visi 
kyti

ketvirtadienį, vasario 8 d., 
Margaret St. Pradžia 8 v.v. 
nariai yra kviečiami atsilan- j 
laiku.

P. Mickis, Sekr. ! 
(30-32)

E

s 
E

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

WORCESTER, MASS.
Moterų, ALDLD 155 kp. rankdar- o ~

bių vakaras bus vasario 8 d., 7:30 36-40 Stagg St. 
v.v., Lietuvių Svet., 29 Endicott St.
Bus puikių rankdarbių, galima pa
simokyt. A. W.

(30-32)

VARPO KEPTUVE
Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

WATERBURY, CONN.
LDS 49 kp. susirinkimas įvyks 

tręčiadienį, 7 d. vasario, kamba- j 
riuose, 774 Bank St. Pradžia 7:30 ! 
v.v. Draugai, malonėkite dalyvau- Į 
ti šiame susirinkime, nes turėsime 
atlikti svarbių reikalų. Gavome iš 
Centro nominacijos blankas, ture-' 
sime nominuoti kandidatus į LDS 
Centro Valdybą. Būkime laiku.

K. Danisevičius, Sekr.
(30-32) i

CLEVELAND, OHIO
LDLD 190 kp. susirinkimas įvyksį 

penktadienį, 9 d. vasario, pas drg.. 
Numurus, 15210 Lucnow Ave. (Lai-1 
kas?—Adm.) Draugai, kviečiame ’ 
dalyvauti šiame susirinkime, turėsi
me svarbių dalykų apsvarstyt.

K. Lapinskas, Org.
(30-32)

MONTELLO, MASS.
LLD 6 kp. susirinkimas įvyks pir

madieni, vasario 5 d. Liet. Taut. Na
mo kambariuose, 7:30 v. v. Kviečia
me narius dalyvauti, turime ap
svarstyt svarbių reikalų ir prisi
rengti prie parengimo, kuris jvyks 
vasario 10 d. Bus suvaidinta “Gy
vieji Nabašninkai.” Liet. Taut. Na
mo apatinėj svetainėj. Lošėjai iš 
Norwoodo. — G. Šimaitis, fin. rašt.

(28-30)

vieną po kitai, iki' dabar 
turime 46 leidinius įvai-

narystės 
į metus.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 8408 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
39-41 Kossuth PI., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises.

FREDERICK J. PARTHĘYMULLER 
Bushwick Inn

89-41 Kossuth Pi. Brooklyn, N. Y.

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 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls

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

VARPAS BAKERY 36-40 Slags Sired Brooklyn, N. Y.,

'’ ’ į'''t-l-'‘ f 'i '’ "i'A J’k < '



________| __ ■■■ ■■ i ■ i

Pirhiad., Vasario 5, 1940

Central Brooklyne 
Namų Projektas

• Pirmasis New Yorko Valsti
jos naujų namų projektas 
šiais metais galutinai nutar
tas statyt Central Brooklyne, 
Navy Yard srityje, kuri, kaip 
sako pranešime, yra viena iš 
blogiausių. Galutini rubežiai 
projektui neskelbiama kol ne
nupirks reikiamus plotus.

Projektas kainuosiąs $20,- 
000,000, talpinsiąs 3,528 šei
mynas. Susi dėsiąs iš 6 ir 9 
aukštų apsaugotų nuo gaisro 
bildingų, su keltuvais. Užim
siu apie 10 akrų iš 39 akrų 
■perkamos tam tikslui žemės. 
Likusieji žemės plotai bus pa
versti parkučiais ir žaislavie- 
tėmis.

Rendos trijų kambarių 
apartmentams būsiančios apie 
$23 per mėnesį, su 
šildymui, šaldytuvui, 
šviesoms ir viskam,
dar vis tariamasi, kaip pasta
tyt, kad galėtų išduot dar 
bent $2 ar $2.50 pigiau.

Pirma proga būsianti duo
dama tenykščiams gyvento
jams, tačiau uždarbis busiąs 
vyriausiu sprendėju, ką įleisti. 
Įleisią šeimynas, kurių įplau
kos nesiekia daugiau penkių 
sykių tiek, kiek išmokama 
rendai. Esant trim ar daugiau 
užlaikomų asmenų šeimoj į- 
leis ir uždirbančius 6 syk tiek, 
kiek išmokama rendai.

elektra 
virimui, 
Tačiau

Netikėtas Susitikimas
išPaul Youngelson atvykęs 

Lietuvos į šią šalį būdamas 
13-kos metų. Apie tuo pat lai
ku kitas jo brolis Max išvyko 
Afrikon. Paul apsigyveno Pa- 
tersone, įsitaisė biznelį, išau
klėjo šeimyną ir su ja kalbė
damas nekartą nusiskųsdavęs; 
kad nuo savo brolio ir nuo sa
vo dėdžių, pas kuriuos brolis 
išvažiavo Afrikon, niekad nie
ko negirdėjęs.

Pereitą trečiadienį jo sūnus 
Vincent, vienas iš 25,000 tak
siu vairuotoju . New Yorke, 
sustojo prie Van Dorn vieš
bučio pamotas ten stovinčio 
vyro, kad ji nuvežtų Brookly
no prieplaukon. Jis sakėsi tu
rįs išplaukt Afrikon.

“Afrikon,“ pakartojo 
sės vairuotojas, “ten aš 
gimines Youngelsonus.”

“Yountrelsonus?” užklausė 
susidomėjęs kostumeris. “Tai 
mano pavardė. Aš vadinuos 
Bertie Youngelson.” Išsiaiški
no, kad jiedu pusbroliai. Af
rikietis su žmona čion atvykęs 
biznio reikalais. Iš jo sužino
jo. kad jo tėvo brolis Max ir 
dėdės jau esą mirė. Vieton į 
laivą, pusbrolis nebuvėlis nu
vyko pas dėdę Paul svečiuos- 
na prieš išvykstant Anglijon.

tak- 
turiu

Panelė Bnhnvtė Baigė 
Mokyklą
Bubnytė 
delegato 
d. baigė

(buvusio 
dukrelė) 
vidurinę 
pažymė-

Darata 
kriaučių 
sausio 30 
mokykla su aukštais
jimais. Dabar jinai įstoja į ko
legiją mokytis gimnastikos 
mokytojos profesijos.

Daratėlė ne kartą yra šo
kusi Brooklyno lietuvių viešo
se pramogose, ju tarpe ir 
“Laisvės” parengimuose. Lai
mingo gabiai mergaitei pasi
sekimo !

Rep.

Nemokamas Muzikos 
Vakaras

^Veltui muzikalė 
ir prelekcija bus

‘New Utrecht High School Au
ditorijoj, 16th Ave. ir 79th St., 
vasario 16-tos vakarą. Ruošia 
žmoniškumo Gildija ir Brook- 
lyno Nemokamos Muzikos 
Draugija. Dalyvaus eilė žymių 
artistų ir prelegentų.

programa 
duodama

"Laisvės” Bazaras Prasideda

prisiuntimui do- 
miestų. Vietiniai, 
dovanų, prašome 
bazarą pačioje

Laikas grąžinti aukų rinki
mo blankas ir bilietus (tikietų 
knygutes). Taipgi jau pasku
tinės dienos 
vanų iš kitų 
kurie turite 
pristatyti į 
pradžioje.

šiandien dovanų gauta nuo 
Stanley Masiulis ir John Ba
ron, 518 Grand St., padovano
jo bačką alaus.

Pinigais aukų gavome:
Uršulė Sinkevičienė, brook- 

lynietė $2.
Nuo kitų brooklyniečių po 

$1 : V. Baltrušaitis, M. Banai
tienė ir B. Šalinaitė.

Per drg. Martin iš Pitts
burgh surinkta aukų ant blan-

kos sekamai: P. Dangis, 50c. 
Po 25c: P. J. Martin, J. Raz- 
lauskas, J. Labanauskas, J. 
Norkus, Shimkūnas ir J.( Ma
žeika. Po 10c: J. Kvedaras,. 
J. Kuodis, J. Daimanta ir J. 
Vaitonis. Viso 2.40.

Paskutinės dienos rinkimui 
dovanų, pasispauskime. Prašo
me biznierių, kurių asmeniš
kai niekas nepaprašys dova
nų, kad patys prisiųstų į 
“Laisvės”1 raštinę ar tiesiai į 
bazarą. u

Bazaras prasidės šį penk
tadienį, vasario (Feb.) 9 ir 
baigsis 12-tą. Bus Central Pa
lace salėje, 16-18 Manhattan 
Ave., Brooklyn, N. Y.

P. Buknys.

Edelstein Nepasirodė 
Symposiume

PAJIEŠKOJIMAI
Vedybų tikslu nori susipažinti su 

mergina ar našle 30-40 metų am
žiaus. Esu 38 metų, plačiau paaiš
kinsiu per laišką. Rašant, prašau 
prisiųsti paveikslą, kur, ant parei
kalavimo grąžinsiu. K. Janson, 955 
Dundas St., W. Toronto, Ont., Cana
da. (25-30)

Vasario Menesio Išpardavimas!
NUŽEMINAME KAINAS ANT 30 NUOŠIMČIŲ

Šį Vakarą Ateikite Svarstyti 
Svarbiuosius Pasaulinius ir 

Šios Šalies įvykius
Pirmadienio vakarą, vasa

rio 5-tą, įvyks jau kelintas iš 
eilės L. K. 5-tos kuopos ren
giamų apšvietos vakarų, ku
riuose būna nagrinėjami svar
bieji pasauliniai, taipgi šios 
šalies įvykiai, šis, kaip ir pir- 
mesnieji, bus “Laisvės” salėj, 
419 Lorimer St., Brooklyne. 
Įžanga nemokama.

Peržvalgą visų tų įvykių 
duos A. Bimba. Po to seks 
klausimai ir diskusijos. Daly
viai šių vakarų išeina nuodug
niai išsiaiškinę visus bėgamus 
svarbius klausimus, nereikia 
spėliojimais vaduotis, tad su 
kiekvienu apšvietos vakaru 
lankytojų skaičius daugėja. 
L. K. 5-tos kuopos nariai ir rė
mėjai prašomi pasidarbuoti, 
kad šis apšvietos vakaras bū
tų sėkmingesnis už visus buvu
sius.

MIRĖ
Leon Savikas, 53 metu, 130 

So. 3rd St., Brooklyn, N. Y., 
mirė vasario 2-rą, Greenpoint 
ligoninėj. Bus palaidotas va
sario 5-tą, St. Charles kapinė
se, Farmingdale, N. Y. Pašar
votas pas graborių J. Garšvą, 
231 Bedford Ave.

BROWDERIS KALBĖS 
PER RADIO

Earl Browder, Am. Kom. 
Partijos generalis sekretorius 
ir kandidatas į kongresmanus 
14-me distrikte kalbės per ra1- 
dio šį vakarą, vasario 
Specialiai kongresmano 
mai įvyks vasario 6-tą.

5-tą. 
rinki-

N.

Kito Laivuko Nelaimėj 
Dingo Darbininkas

Tik už 8 valandų nuo pir
mesnės trauklio laivuko (tug) 
Connors nelaimės, kurioj su
degė laivuko virėjas, įvyko 
nelaimė su laivuku S.H, No. 5. 
Laivukas ūmai’ pradėjęs skęst. 
Ant jo buvęs darbininkas 
Finn Christensen iššoko ant 
prieplaukos. Jis lengvai susi
žeidė. Bet kito darbininko, 
Ole Larsen, irgi virėjo, niekur 
nerandama. Manoma, kad bus 
prigėręs, nes Christensenas 
pasakojo jį matęs ant denio 
prieš pat laivukui skęstant. 
Laivukas ėmė skęst prieplau
koj prie 27th St.

Automobiliui paslydus ir 
smogus stulpan prie Bronx- 
dale ir Cruger Ave., Bronx, 
P. Maturo užmuštas, o J. Ma- 
niaci pavojingai sužeistas. , 

n

Kovo mėnesį planuojama 
skridimus per Ątlantiką pra
dėt iš LaGuardia Orporto.

Keturioliktame Distrikte Eina 
Energingas Darbas Pasiųst 

Browderj j Kongresą

Jau buvo minėta, kad New 
Yorko East Sidėj, kur rytoj į- 
vyks specialiai kongresmano 
rinkimai, buvo suruošta eilė 
symposiumų, kuriuosna pa
kviesta visi trys kandidatai: 
Browder nuo komunistų, Edel
stein nuo demokratų, Lefko- 
witz nuo republikonų.

Viename iš jų visi pasirodė 
ir visi kalbėjo, bet Browderis 
daugiausia pritarimo gavo. 
Po to Edelstein nebepasirodė 
sekamame symposiume, su
ruoštame . Polish National 
Home, 23 St. Marks Place, N. 
Y., pereito penktadienio va
karą. '•Prie to jis pareiškė ne
bekalbėsiąs jokiame sympo
siume. šį vakarą jiems rengia
mi dar du symposiumai.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar ir Grill, vieta ga

ru šildoma. Leastas ant 4-rių metų. 
Renda .$47.00 į mėnesį. Gera apy
linkė. Turime greitai parduoti, nes 
įvyko mirtis šeimynoj. Prašome 
kreiptis: Autumn Cafe, 324 Lincoln 
Ave., cor. Atlantic Ave., Brooklyn, 
N. Y. (29-32)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
- DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Bailų, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus si eičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842

Parduodamo {vairius rakandus labai nužemintomis kainomis. 
Pasirinkimas didelis.

PARLOR SETS

Frontininkams Numažino 
Kaucijas

Keturioliktas kongresinis 
distriktas ūžia, kaip bičių avi
lys, taip energingai ir masiniai 
darbuojamasi supažindinti 
kiekvieną to distrikto pilietį, 
kiekvieną gyventoją su komu
nistų programa ir dėlko “Mr. 
Browder Vyksta į Washingto- 
ną.” Virš minėtu antgalviu iš
leista desėtkai tūkstančių la
pelių, kurie komunistų ir kitų 
Amerikos liaudžiai gero vely- 
tojų išnešiojami po namus ir 
įstaigas.

Prie to, kas vakarą per vi
są priešrinkiminį laikotarpį, 
prieš vas. 6-tą, vyko masiniai 
mitingai: vieni tik vienų ko
munistų rengiami,' kiti rengia
ma nepartinių organizacijų, 
kuriuose kalbėt kviečiami vi
si trys kandidatai: Browderis 
— komunistų, Edelstein., — 
demokratų, Lefkowitz — re
publikonų.

šeštadienio vakarą įvyko 
Browderio rinkiminis švyturių 
auto paradas.

Browderio kampanijos ve
dėjai prašo, kad visi turinti 
tame distrikte giminių, drau
gų bei pažįstamų su jais pasi
kalbėtų ir paragintų balsuot 
už Browderj.

Federalis teisėjas Grover 
M. Moscowitz pereitą trečia
dienį įsakė numažint kaucijas 
dviem iš “Krikščionių Fronto“ 
narių, sulaikytų kaltinimais 
norėjus nuverst valdžią ir lai
kyme sandėlių ginklų. Jų vi
sų kaucijos buvo po $50,000. 
Dabar Alf J. Quinlan ir And. 
Buckley kaucijos numažintos 
iki $10,000 kiekvienam.

Sveiksta
Juozas Visockis, “Laisvės” 

spaustuvės technikas, pereitą 
visą savaitę grūmėsi su gana 
sunkiu “gripu,” buvo privers
tas ilsėtis lovoje, bet pavyko 
nugalėt, dabar jo sveikata jau 
pagerėjus.

Pardavinėtoją Unija 
' Prtes Karą

perspėjo

N.

SKUBINA APVIENYT 
SUBVES

Kalbėdamas naujų viršinin
kų įvesdinimo mitinge, Man
hattan Centjer, N. Y., Arthur 
Osman, Urmo Parduotuvių ir 
Sandėlių Darbininkų Unijos, 
CIO, prezidentas,
5,000 narių saugotis dauge
lio save besivadinančių libera
lais, kurie “persistatė vedą 
kovą” prieš ekonominius ro
jalistus, bet dabar eina “karo 
ir priespaudos keliu.”

Osman išreiškė tą patį nu
sistatymą, 
Lewis.

kaip ir John L.

posė-Sąmatų Taryba savo 
dyje pereitą ketvirtadienį, da
lyvaujant ir majorui LaGuar- 
dijai, vienbalsiai priėmė dvi 
rezoliucijas įgaliojančias mie
stą nutraukt BMT ir BQT 
važiuotės apvienijimo planus 
ir autorizuojančias “užimt” li
nijas po vieną.

Majoro pasirodymas posė
dyje, menama, esąs lyg ir' pa- 
grąsinimas BMT Šerų savinin
kams, kurie norėdami gerai 
pasipelnyt trukdo apvienyt ir 
pervest važiuotę miesto 
džios nuosavybėn.

val-

Buvęs assemblymanas R. 
Zimmerman - liudijo Bedford 
Ave. policijos stoties leite
nantui palikęs kyšį už nusilei
dimą dėl kaucijų, bet pa
kviestas teisiamąjį McCarthy 
parodyt sakė negalįs tikrint, 
kad tai būtų tas pats.

Roosevelt Civilinės Aviaci
jos Mokykloj 22 vyrai baigė 
armijos įsteigtus 6 mėnesių 
kursus lakūnams.

“LAISVĖS” SPAUSTUVĖ
Daro visokius spaudos dar

bus organizacijom 
ir biznieriam 

___

įvesdinta 60 naujų 
ir organizatorių,

Mitinge 
viršininkų 
kurie veik visi išrinkti be opo
zicijos antram terminui. Na
riuose ūpas pakilęs. Pasisa
kyta turėt 10,00.0 narių iki pa
baigai metų.

Naujovė Teisme
Pennsylvania Avenue Teis

me, Brooklyne, perklausinė- 
jant Alex Strauss, nužiūrimą 
loterijų raketo ir kitokiuose 
prasikaltimuose, detektyvai ir 
policija susivarė į kambarius 
būrius žiūrovų ir juos taipgi 
kamantinėjo. Sakoma, pasiek 
mę apie 100 vardų ir adresų. 
Lig šiol žiūrovus-klausovus ne
laikydavo avimis, nesivarinė- 
davo.

Dėl siautusių šalčių pietinė
se ir pietvakarinėse šalies da
lyse New Yorke pakilo ir dar 
pakilsiančios kainos tūlų < iš 
ten atvežamų šviežių daržovių 
ir vaisių.

TEATRU GILDIJA porstato 
PHILIP BARRY’S KOMEDIJA 

THE PHILADELPHIA STORY 
KATHERINE HEPBURN 

VAN HEFLIN JOSEPH COTTEN
NICHOLAS JOY SHIRLEY BOOTH
SHUBERT Theatre, W. 44 St. Circle 6-5990 
Vakarais 8:40. Popiet KETVIRTADIENĮ ir 
ŠEŠTADIENĮ 2:40. Užsakymai pafitu iki 
Kovo 2—361 Vietų $1.10.

T SAROYAN’S smagiausia komedija
HE TIME OF YOUR LIFE 

su Bridie DOWLING ir Julia HAYDON 
GUILD THEA.' 52 St., W. nuo B’WAY

Vakarais 8:40. Popiet KETVIRTADIENĮ Ir 
WOW W --- ,.......... ............... ......

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 Barberlai

, Estate of

BARRY P. SHALINS
(Shallnskas)

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

Dr.J.J.Kaškiaučius
Telefonas: Humboldt 2-7984

080 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

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

Iš senų padarau 
lūs i r krajavus 

L n a u jus paveiks- 
I sudarau su ame-
■ rikoniškais. Rei- 
I kalui esant ir
■ padidinu tokio 
* dydžio, kokio pa

geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.
STOKES

, kamp. Broadway
JONAS 

512 Marion St. 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line, 

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

BAR ir GRILL
LietuviuRestauranlas

Gaminam valgius Ir 
ą fffi^ltmrlme Amerikos 

Išdirbinio ir impor
tuotų degtinių, vi
sokių vynų ir gero 

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

ILi ąuor#

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8822

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Vėl. Evergr^n 8-7179

BEDROOM SETS 
STUDIO COUCHES—KITCHEN SETS

DINETTE SETS, MATRASAI IR SPRINGSAI

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas
409 ir 436 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-8451

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eievelterlo stoties

Brooklyn, N. Y.
Tek Evergreen 4-9508

Mokyklos Baigimo Specialai
Mokyklos baigimo žiedai 
Riestiniai laikrodėliai 
Rožančiai

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

nuo $1.50

Visi Laikrodžiai Garantuoti

augštyn
s’ ojl

Maži Rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą.

Visi daimontai Melsvi- 
balti ir pertekto

žemos kainos ir 
garantuoti.

nuolaidąPriminkite šį skelbimą ir gausite

ROBERT LIPTON
JEWELER 

701 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Bet. Graham & Manhattan Aves.

Įsteigta 1892 TeL Stagg 2-2173

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-8483

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

Open Day and Night

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

* f Vapor Room,
h J Room, Large

A Artesian Water, Restaurant, Barber 4^
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

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

Sun. all day and night 
r ■ i ■■ ■ -sggsgggggaįi
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