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Metams

T
Suomijos prezidentas Kailio^ 

dabar bažijasi, kad jis ir jo 
kolegos tiktai taikiai ir mei
liškai norėję sugyventi su So
vietų Sąjunga. Bet prieš ke
lerius metus, kai Kailio d a; 
nebuvo prezidentu, jis pareiš
kė sekamą:

“Mūsų uždavinys yra tame, 
kad prijungti prie Finliandį- 
jos Kareliją, Leningrado gu
berniją net iki pat šiaurių,.' 
pasiekti Uralu kalnus. Reikia 
atsiekti organizuotą tarptauJ 
tihfftstojimą prieš bolševi* 
kus.”

Tai toks iš pono Kailio yra 
nekaltas avinėlis. \ /

—o—
Juk šiandien eina dar negir

dėtas kurstymas prieš komu
nistus. Pradedant lietuviškais 
menševikais iš “N.” ir “K.” 
ir baigiant ponu Hooveriu, vi
si buržuaziniai peckeliai nū
nai nebeatidaro burnos neiš- 
plūdę komunistų.

Atrodo, jog jau visas svie
tas turėtų būti sukurstytas ir 
uždegtas baisia neapykanta. 
Bet New Yorko 14-tam kon- 
gresniam distrikte rinkimai 
parodė ką kitą. Parodė, kad 
vidutinis darbo žmogus tai 
ponų propagandai mažai beti
ki.

1938 metais komunistų kan
didatas tame distrikte surinko 
tiktai 11.6% visų balsų, o 
šiuose rinkimuose—14%. Va^ 
dinasi, komunistų įtaka gero
kai paaugus.

—o—
Chicagą mes vėl turime pa

sveikinti. Ten, kaip atrodo, 
labai rimtai vajum susirūpinu
sios Lietuvių Literatūros Drau
gijos kuopos ir ją veikėjai. 
“Vilnis” praneša, kad Chica- 
gos West Side kuopa ir 
Bridgeporto kuopos jau . ga
vusios po 11 naujų narių, o 
Roselando kuopa jau surekru
tavus 10 naujų narių.

štai puikus pavyzdys vi
soms kitoms LLD kuopoms ir 
veikėjams.

—o—
Menševizmas visada dvokiu 

labai prastai, bet ka*ip kyla 
karas arba pradeda siausti re-| 
akcija, tai pro jį praeiti nebe
galima net ir nosį užsikišus.

Geriausią pavyzdį mums 
duoJa “Naujienų” redakto
rius Grigaitis, štai vasario 8 
dienos editoriale jis nesitve
ria džiaugsmu, kad valdžia 
pradėjo areštuot ir žada 
skaudžiai nubausti tuos, kurie 
prieš porą metų gelbėjo Is
panijos liaudiečiams. Jis tik 
stebisi, kodėl tuojau tada val
džia tų žmonių nepaėmė už, 
gerklės ir nesubruko į kalė/ 
jfrnus.

Tą smirdantį editorialą G 
gaitis pavadino “Jiems Ne 
seka.” \j

i-

Rugpjūčio 13, 1931 metais, 
Benjamin C. Marsh rašė apie 
jo pasikalbėjimą su Herbert 
Hooveriu. Marsh sakė:

“Prezidentą Hooverį aš pa
žįstu labai gerai. Vieną dieną 
Komercijos Departmente aš 
turėjau intymų pasikalbėji
mą su juomi. Priėjome prie 
Rusijos klausimo. Hooveris 
pasakė: ‘Teisybę pasakius, 
Marškai, mano gyvenimo tiks
las yra sukriušinti Sovietų 
Rusiją/

“Aš sakiau, ‘net jeigu pri
sieitų moteris ir vaikus badu 
numarinti ?’

“Hooveris atsakė, “Taip’.”

Šiandien tas pats Herbert 
Hooveris sušilęs laksto po visą 
kraštą ir milionais dolerius 
renka Helsinkio karui prieš 
Sovietų Sąjungą. Matyt, jis te
bemano pasiekti tą savo gy
venimo tikslą.

ŠAUKIA J TEISMĄ ISPANI
JOS VETERANŲ VADUS 

NEW YORKE
New York. — Federalės 

valdžios agentai čia užklu
po raštinę Lincolno Briga
dos Veteranų, amerikiečių 
liuosnorių, kurie andai ka
riavo Ispanijoj už respubli
ką prieš fašistus. Federaliai 
agentai pagrobė įvairius do
kumentus ir popierius iš ve
teranų raštinės.

Šį pirmadienį yra pašauk
ti į federalį teismą Milton 
Wolf, vyriausias koman- 
dierius Lincolno Brigados 
Veteranų, ir Geraldas Cook, 
jų centro sekretorius. Jiedu 
taip pat yra kariavę už Is
panijos respubliką.

Valdžia, kaip pranešama, 
kaltins juos, kad jie traukę

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas siunčia val
stybės vice-ministerį Sum- 
nerį Wellesa aplankyt Itali
ją, Vokietiją, Angliją ir 
Franci ją, kad tiesioginiai 
patirtų, “kokios dabar yra 
ten sąlygos.”

Welles esąs siunčiamas į 
Europą taikos sumetimais.

Amerikos valstybės mi- 
nisteris C. Hull paskelbė, 

I kad ši šalis veda pasitari-
amerikiečius į tą karą arba mus su tūlomis nekariau- 
kad gal padėję svetimais 
vardais išgaut pasportus 
liuosnoriams važiavusiems į 
Ispanijos respublika.

Detroite yra suimta 16 
žmonių už tai, kad jie re
krutavę amerikiečius ka
riaut už Ispanijos respubli
ką. Tardymas W. Wolf o ir 
G. Cooko būsiąs surištas su 
byla prieš tuos detroitie- 
čius.

Lincolno Brigados Vete
ranai yra organizacija, ku
ri stengiasi sukelt paramos 
sužeistiem veteranam, gu
lintiem ligoninėse; keliem 
sulaikytiem ateivybės stoty
je Ellis Islande; keturiem 
desėtkam kitų, kurie dar te
bėra Franci jo j koncentraci
jos stovyklose, ir septyniem 
įkalintiem Ispanijoj.

Sen. Danaher Sako: 
Amerikos Laivynas 
Tarnauja Anglijai

I Washington. — Senato
rius J. A. Danahėr kaltino 
Amerikos Valdžią, kad jos 
Karo laivai tarnauja kaip 
“Anglijos akys ąmerikiniuo- 
fse vandenyse,” nors sako
ma, kad tie laivai veikia 
kaipo saugotojai Amerikos 
vandenų bepusiškumo.

Senatorius Danaher pri
minė, ką senatinei komisijai 
liudijo admirolas ■ Harold 
Stark, galva Amerikos karo 
laivyno veiksmų, jog kari
niai šios šalies laivai padėjo 
Anglijos šarvuotlaiviui už- 
klupt Vokietijos didlaivį 
“Columbus.”

Sen. Danaher > '‘sakė,1' jog 
plaukiant “Columbui” iš 
Meksikos, “viena grupė 
amerikinių naikintuvų (des- 
trojerių) perleido šį laivą 
kitai grupei visu keliu, kol 
laivas faktinai buvo įduo
tas į anglų rankas.”—Bet 
“Columbo” vokiečiai jūri
ninkai paspėjo sunaikint sa
vo laivą, kad jis nepatektų 
anglams.
i.ooo Lietuvių KARIAU

JĄ SUOMIJOJ
Pranešimai iš Lietuvos 

teigia, kad tūkstantis ir 
lietuvių liuosnorių nuvykę 
kariaut po Helsinkio Suomi
jos vėliava prieš Sovietus.
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Abejojama, ar Roose 
velto Pasiuntinys 
Patarnaus Taikai

Bijoma, Kad Roosevelto Siunčiamas Europon Welles Galįs 
Pastūmėt Jungtines Valstijas Į Europos Karą

jančiomis šalimis, kaip gali
ma būtų įvykdyti “pasto
vios” taikos programą po 
dabartinio Europos karo.

Kai kurie kongreso na
riai kritikuoja Rooseveltą 
už vice-ministerio Welleso 
siuntimą į Europą. Republi- 
konas senatorius H. W. 
Johnson ir demokratas sen. 
R. D. Holt nurodo, jog an
dai prezidentas Wilsonas 
pasiuntė savo asmenišką 
ambasadorių pulkiniiiką E. 
M. Hoūse- ištirt sąlygas Eu
ropoj laike praeito pasauli
nio karo, ir sugrįžęs tada 
pulk. House taip raportavo 
Wilsono valdžiai, kad Ame
rika neužilgo buvo įtraukta 
į karą.

Demokratas senatorius B. 
C. Clark taipgi bijo, kad 
dabar siunčiamas Roosevel
to “keliaujantis ambasado
rius” vice-ministeris Welles 
gali paveikti Amerikos val-

LENKŲ PABĖGĖLIAI 
LIETUVOJ VYKSIį Į 

SUOMIJOS KARA
London. — Lenkų “vald

žios” atstovas Londone sa
ko, jog eina pirmyn dery
bos, pagal kurias Lietuva 
turėtų paliuosuot tulus len
kus, perbėgusius į Lietuvą, 
idant jie galėtų vykti į 
Suomiją’ kariauti prieš So
vietus. z

Buvo neoficialių praneši
mų, kad viena lenkų, viena 
francūzų ir viena kanadie
čių divizija plaukia į Šuo-, 
miją karan prieš Sovietų 
Sąjungą.

IŠ SUOMIŲ KARO FRONTO
Maskva, vas. 11. — Sovie

tų kariuomenė atmušė Hel
sinkio suomių bandymus at- 
gaut trylika fortų, kuriuos 
raudonarmiečiai užėmė pra7 
eitą penktadienį. Raudonar
miečiai dar sudrūtino savo 
pozicijas. •

Sovietų lakūnai darė ap
žvalginė jančius ir kovojan
čius skridimus.

London. — Vokiečių lakū
nai nuskandino du anglų 
karo žvalgybos laivukus.

džią panašiai, kaip pulki
ninkas House, ir pastūmėt 
ją į karą talkininkų pusėje 
prieš Vokietiją.

Talkininkam Patinka, kad 
Rooseveltas Atsiunčia “Tai

kos Ambasadorių”
London. — Anglijos ir 

Francijos valdovai sveikina 
prezidentą Rooseveltą, kad 
jis atsiunčia savo užsieninį 
vice-ministerį patirt daly
kus Europoj, kaipo pagrin
dą taikai.
Italai ir Vokiečiai Nepasiti
ki Roosevelto “Taikos Mi

sionierium”
Roma. — Italijos valdžia 

kreivai žiūri j tai, kad Roo
seveltas siunčia į Europą 
savo atstovą Wellesą kaip 
“taikos” agentą. Prisimena, 
kaip velionio Amerikos pre
zidento Wilsono pasiuntinys 
pulkininkas House pasidar
bavo įvelt Ameriką i karą 
išvien su Anglija ir Franci- 
ja prieš Vokietiją.

Berlin. — Vokiečių valdi
ninkai nepasitiki, kad pre
zidento Roosevelto siunčia
mas Europon vice-ministe- 
ris Welles patarnautų tai
kai. Jis nurodo, jog prezi
dento Wilsono pasiuntinys 
pulk. House andai “pasitar
navo” dėlei Amerikos įvėli
mo į pasaulinį karą.

8,000 SVETIMŠALIŲ 
KARIAUJA SUOMIJOJ 

PRIEŠ SOVIETUS
London. — Dar keli šim

tai anglų “liuosnorių” iš
plaukė į Suomiją karan 
prieš Sovietus. Sakoma, jog 
dabar Helsinkio Suomija 
turi 8,000 svetimšalių ka
riautojų : švedų, norvegų, 
danų, holandų, francūzųj 
belgų ir lenkų.

(Kelios savaitės atgal bu
vo pakartotinai pranešta, 
jog jau tada 15 tūkstančių 
švedų, norvegų ir. danų 
“liuosnorių” kariavo Suomi
joj prieš Raudonąją Armi
ja.)

Anglijos Darbiečiy Vadai 
Pasipiktinę prieš USA

London. — Anglų Darbo 
Partijos “socialistinė” dele
gacija, sugrįžus iš Suomi
jos, su pasipiktinimu pas
kelbė, kad Amerika vis dar 
pardavinėjanti Sovietam or- 
laivinį gazoliną ir smarkų 
paraką.

Albany, Georgia. — Vie
sulas užmušė 21 ir sužeidė

ANGLIJA IR AMERIKA TA
RIASI GERIAU REMTI 
HELSINKIO SUOMIUS

London. — Anglija taria
si su Jungtinėmis Valstijo
mis, kaip galima būtų nu
siųst Helsinkio Suomijai 
greičiau ir daugiau karinių 
reikmenų, — sako United 
Press, amerikonų žinių ag
entūra.

Šiuo tarpu Anglija ir Šve
dija duoda Helsinkio suo
miams daugiausiai ginklų ir 
amunicijos.

Amerikos Paskola Pa
dės Suomijai Kariaut, 

Aiškina Senatorius
Washington. — šį antra

dienį Jungtinių Valstijų se
natas balsuos valdžios siū
lymą paskolint dar 20 mi- 
lionų dolerių Helsinkio Suo
mijai, ir suprantama, jog 
dauguma senatorių užgirs 
tokią paskolą. Valdžios su
manymas sako, kad ta pa
skola skiriama nekariniams 
Suomijos reikmenims.

Senatorius P. M. Brown 
paaiskmo, kad Helsinkio nuoširdus, bet tuo pačiu lai- 
suomių valdžia, gavus ^sią^u paremtas ant 90 procen- 

l tų nežinojimo to, apie ką jie 
šneka.”

Šiuos žodžius girdėdami, 
jaunuoliai šaltai tylėjo, 
apart keleto subaubimų.

suomių valdžia, i 
paskolą, galės čia jau Ame
rikoje'pirkt tokius reikme
nis, kaip “gazolinas, žiba
las, elektriniai prietaisai ir 
tuzinai kitų daiktų, kurie 
turi tiesioginę karišką svar
bą šiandieniniame kare... 
Ši paskola paliuosuotų daug 
dolerių, kurie tad galėtų 
būt (Suomijos) pavartoti 
kariškiem tikslam,” pridū
rė senatorius Brown.

Senatorius Ernest Lun
deen iš Minnesotos reikala
vo, kad senatas “galvotų 
apie Ameriką ir nesikištų į 
Europą.”

Senatorius John A. Da
naher iš Connecticut ragino 
Jungtines Valstijas rūpintis 
savais amerikiniais reika
lais ir nesivelt į kitų kraš
tų karus.

Naziai Nuskandinę 8 
Anglijos Laivus, o 
Anglai 2 Submarinus
Berlin. — Naziai oficia

liai praneša, kad jų lėktu
vai bombomis nuskandinę 
aštuonis laivus anglų bei 
lavus, kuriuos' lydėjo kari
niai Anglijos laivai, viso 
15,000 tonų įtalpos. Tarp lai
vų, kuriuos atakavo nazių 
bombininkai, buvo “Port 
Darwin,” 8,063 tonų, ir 
“Clintonia”, 3,106 tonų ir 
du kariniai Anglijos sargy
bos laivukai.

Laivyno, ministerija taip
gi praneša, kad vienas An
glijos karinis laivas naikin
tuvas nuskandinęs du vo
kiečių submarinus, kai jie 
užpuolę anglų karo laivus, 
kurie lydėjo prekinius An
glijos ar bepusiškų kraštų 
laivus. Anglijos vyriausybe 
nesako, kur ir kada tie su-

Roose velto ir CIO Va
do Lewiso Pareiški

mai Jaunuoliam
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas šeštadienį 
kalbėjo keliem tūkstančiam 
Jaunuolių Kongreso delega
tų, susirinkusiem prie Bal
tojo Rūmo. Savo kalboj nuo 
rūmo balkono Rooseveltas 
smerkė Sovietų Sąjungą, 
vadindamas ją užpuolike ir 
“tokia visiška diktatūra, 
kaip bet kuri kita diktatū
ra pasaulyje;” ir jis tvirti
no, kad “98 procentai” ame
rikiečių pritariu Helsinkio 
Suomijai dabartiniame ka
re.

Rooseveltas pastebėjo, 
kad Jaunuolių Kongreso 
Newyorkiečių Taryba priė
mė rezoliuciją, kuri reikala
vo neduot paskolų senajai 
Suomijos valdžiai, nes tos 
paskolos atrodo kaip “ban
dymas įstumt Ameriką į im-

I perialistinį karą.”
“Toks protavimas,” sakė 

Rooseveltas, “tai yra gry
nas plepalas, kuris gal ir

LEWISO ATSAKYMAS PREZIDENTUI ROOSEVELTU1
Washington. — Už dviejų 

valandų po prezidento Roo
sevelto kalbai, John L. Lew
is, CIO pirmininkas, kalbėjo 
Amerikos Jaunuolių Kon
greso Pilietybės Institute, 
Darbo Ministerijos svetai
nėje, kur dalyvavo per 3,- 
000 jaunuolių delegatų. 
Lewis atsakė į Roosevelto 
pareiškimus. Jis nupeikė 
Rooseveltą, kad jis draudė 
Jaunuolių Kongresui priimt 
rezoliuciją prieš paskolas 
Helsinkio Suomijai. Lewis 
nurodė, kad šis Roosevelto 
pareiškimas “stačiai susi
kerta’ su mano supratimu 
demokratijos principų.”

Lewis sakė jaunuoliams: 
“Republikonų partija neno
ri su jumis bendraut; demo
kratų partija per savo vy
riausią vadą (Rooseveltą) 
sako jums, kad jūs nieko 
nežinote;” tai “jau laikas 
Amerikos jaunuoliams ir 
darbininkams sueiti į daik
tą,” užreiškė Lewis ir pa
kvietė Jaunuolių Kongresą 
prisidėt prie Nepartijinės 
Darbo Lygos.

Lewis kritikavo prez. 
Rooseveltą, kad jis nedavė 
jaunuoliams atsakymo į 
klausimus taikos, darbų ir 
pilietiniu laisvių. Lewis tę
sė: . ....... '*!

“Kai prezidentas sako, 
kad Amerikos Jaunuolių 
Kongresas neturi teisės iš
reikšt nuomonių Suomijos 
klausimu, Rusijos klausimu 
ar bet kuriuo kitu klausi
mu, tai aš stebiuosi, kur 
link mes plaukiame.”

Lewis priminė, kad Jung
tinės Mainterių Unijos su-šilčiau.

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

“Ankstybose komunizmo 
dienose,” prisiminė Roose
veltas, “aš mačiau, kad dau
gelis vadų Rusijoj nešė Ap- 
švietą ir geresnę sveikatą ir 
geresnę progą milionams 
žmonių, kurie buvo laikomi 
tamsybėje ir pavergime 
prie imperijos valdžios,” — 
nors ir tada daug kas Roo- 
seveltui nepatikę sovietinė
je tvarkoje. Bet, girdi, “Aš 
turėjau viltį, kad Rusija 
pati išspręs savo klausimus 
ir kad jų valdžia galų gale 
pasidarys taiką-mylinčia, 
žmonių valdžia, kuri nekliu
dys savo kaimynų.”

Dabar gi Rooseveltas jau 
neturįs tokios vilties; ir jis 
teigė:

“Kad Amerika nori padėt 
jiems” (Suomijai prieš So
vietus), “skolindama ar 
duodama suomiam pini
gus ... tai dabar savaimi 
aiškus dalykas.”

O.jeigu kas mano, kad dėl 
Amerikos paramos senajai 
Suomijos valdžiai gręsia ka
ras tarp Amerikos ir Sovie
tų, tai, Rooseveltas sakė, 
“yra kvailiausias manymai 
iš visų, kokius aš bet kada 
esu girdėjęs per 58 metus 
savo amžiaus.” 

važiavimas Columbuse taip
gi išstojo prieš karo pasko
las, ir unijos delegatai “ma
nė, kad jie turi teisę priimt 
kokią tik nori rezoliuciją; 
ir man žingeidu, ar prezi
dentas ir tai vadintų ‘ple
palais!”
LEWISO PASIŪLYMAS 
APVIENYT CIO SU DAR- 

BO FJEDERACIJA
Praeitą penktadienį pre

zidentas Rooseveltas pas
kelbė, kad CIO pirmininkas 
Lewis atsisakęs eit į dery
bas dėlei CIO'apsivienijimo 
su Darbo Federacija.

Todėl Lewis, CIO pirmi
ninkas, kalbėdamas Jaunuo
lių Kongrese, padarė šitokį 
pasiūlymą dėlei vienybės:

Tegul kovo 15> d. susiren
ka Amerikos Darbo Fede
racijos suvažiavimas ir CIO 
suvažiavimas Constitution 
Svetainėje Washingtone; 
vieno suvažiavimo delega
tai sėdės vienoje svetainės 
pusėj o, o kito suvažiavimo 
delegatai — antroje.

“Tai pasiūlymas užbaigt 
karą tarp darbininkų ir 
įvykdyt jų taiką kovo 15 d. 
po pietų,” pareiškė Lewis.

Tame dvigubame suvažia
vime patys abiejų organiza
cijų delegatai spręstų ir bal
suotų apsivienijimo klausi
mą.

Ko ’Lewis reikalauja, tai 
kad visos CIO unijos būtų 
priimttos į Darbo Federaci
ją. Įvykdžius vienybę, Lewis 
nutinka pasitraukt iš vado
vybės.

ORAS. — šį pirmadieų

■ < -
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Padėtis Ispanijoj
Naujas Pasaulinis Karas nukreipė mū

sų visų atydą nuo Ispanijos ir daugelis 
manome, kad ten viskas aprimo. Taip 
nėra. Fašistų laikraštis “Domingo de 
Salamanca” verkia, kad “nugalėtų daug, 
bet įtikintų nėra.”

Ištiesų, nugalėta visa Ispanijos darbo 
liaudis, ji pavergta, bet ji nėra ir nebus 
įtikinta, kad taip reikia, kad taip turi 
būti. Darbininkus neįtikinsi, kad reikia 
uždrausti jiems darbo unijas, laisvę, nu
kapoti algas. Valstiečius neįtikinsi, kad 
žemė turi priklausyti vėl ponams ir klio- 
štoriams, o valstiečiai tik ją ponų naudai 
dirbti. Neįtikinsi ir tautines mažumas, 
baskiečius, galicijiečius ir kataloniečius, 
kad jų prigimta kalba prastesnė už kas- 
tilionų. Bedarbius neįtikinsi, kad jie ne
turi teisės dirbti ir žmoniškai gyventi.

Ispanijos liaudis nors kovose, bet per 
pustrečių metų matė ir kitokį gyvenimą 
—darbo žmonių laisvą gyvenimą. Fašis
tai žino, kad negalima tą liaudį įtikinti, 
kad fašistų rėžimas gera tvarka. Todėl, 
generolas Franco ne vien savo galingą 
armiją laiko, bet net Mussolinio legio
nus pasiliko “svečiuotis.”

Ispanija sugriauta, daug reikėtų dirb
ti, kad ją atsteigti, bet tuo laiku 1,750,- 
000 yra žmonių be darbo. Pramonė ne
dirba ant 50%. Stoka daugelio žaliadaik- 
čių. Iš 3,000 garvežių, dabar naudoji
mui tinkamų yra tik 1,000; iš vagonų 
karo sunaikinta ir sugadinta per 20,000.

Tarpe generolo Franco fašistų ir fa- 
langistų eina kova. Katalikų reakcinės 
partijos “karlistai” ir “akcion popular” 
niaujasi savo tarpe. Prie valdžios stovi 
stambaus kapitalo atstovai fašistai. Jie 
blaškosi jieškodami pagelbos, tai prie 
Italijos, tai Francijos, tai Anglijos reak
cijos. Tos imperialistinės valstybės daro 
savo įtaką, ir todėl liepos mėnesį gene
rolas Franco susekė generolo De Lano 
suokalbį; o rugpjūčio mėnesį kitą ir tuo- 
jaus perorganizavo savo valdžią. Susipy
ko su monarchistais, generolo Cordana 
pasekėjais.

Atsiveria didesnės žaizdos fašistinio 
režimo, tuo kartu povaliai atsigauna Is
panijos darbo liaudis nuo baisių smūgių 
ir vėl įsitraukia į kovą. Asturijos kalnuo
se vis dar slapstosi apie 50,000 partizanų. 
Dar pereitą rudenį generolo Franco ar
mija turėjo su jais kelis mūšius. Pava
sarį, veikiausiai, vėl paaštrės partizanų 
veikimas. Ispanijos Komunistų Partija 
daug padėjo geriausių savo sūnų ir duk
terų kovoj, bet ji nėra sunaikinta. Ji vei
kia slaptai ir Ispanijos darbo liaudis aty- 
džiai klausosi jos balsų.

priverstas slėptis į miškus ir gulėti snie
ge, kada Sovietų lėktuvai skrido ir bom
bardavo kelius ir kitas strategines vie
tas. Jis rašo iš tolimų šiaurių, kur vis 
dar naktis. Sako, kad Sovietų lėktuvai 
numetą tam tikras šviesas, kurios ap
šviečia mylią dijametriškai ir tada mato 
viską apačioje. Taip jie bombardavo fi
nų pozicijas prie Ivalo. Ivalo į 24 valan
das net penkis kartus buvo bombarduo
jamas. Sako, kad nuo sausio 14 dienos 
ten Sovietų lėktuvai numetė apie 3,500 
bombų; o Inrai srityje apie 5,000 ant fi
nų pozicijų. '

Bet toliau Denny rašo, kad kaip tik 
jis pasiekė arti finų frontą, “tai finų ko
manda neleido jo ir kitų korespondentų 
į frontą.”

Reiškia, jau- kelintas korespondentas 
patvirtina, kad finai neleidžia jų fron- 
tan, kad korespondentai žino tik tą, kas 
yra užfrontėje. Denny patsai iš tolo ma
tė, kaip rusų lėktuvai leido šviesas ant 
Ivalo, bet bombų sprogimų negirdėjo, 
nes buvo per tolį. O kas dėl įvykių pa
čiame fronte, tai Denny rašo: “finų ka
pitonas pranešė, kad finai laimėjo”. 
Reiškia finų kapitono žodis, tai “tiesa” 
ir “šviesa”! Bet Denny vieną dalyką pa
sako, ką finai užtyli, kad šiaurių fron
tas jau yra apie 100 amerikoniškų mylių 
nuo Petsamo.

Tos pat dienos kitoj žinioj iš Helsin
kio tiek, daug prirašyta apie “finų per
gales,” kad užima kelias špaltas. Bet pa
tys finai tarpe kitko pripažįsta, kad 
Kuhmo fronte rusai yra 40 mylių įėję į 
Finliandiją, kad Salia fronte mūšiai eina 
į vakarus nuo Maerkaejarvi; kad į pie
tus nuo Suomussalmi atgijo rusų 163 di
vizija; kad nuo Kemijaervi galima lauk
ti greito rusų veikimo prieš Rovaniemi, 
kad perkirtus Finliandiją pusiau; kad 
Sovietų lėktuvai yra veiklūs ir nepai
sant Italijos, Francijos, Anglijos, Šve
dijos ir Amerikos lėktuvų, Sovietai val
do orą.

Du Laiškai
Ypatingai įdomu pažvelg

ti į du skirtingu pasauliu 
dabar, kada ne tik viso pa
saulio buržuazija, taip sa
kant, šunes karia ant So
vietų Sąjungos, ale ir viso
kie peckeliai, koresponden
tais vadinami, kuriems šim
tą sykių būt naudingiau 
kur nors valgykloj indus 
mazgoti, vietoj svietui “ži
nias” teikti. Jeigu buržua
zinių šalių darbininkų ma
sės galėtų sudėti šiuos du 
pasauliu — Sovietų Sąjun
gą ir kapitalistines šalis— 
sykiu, šalyj viens kito, tai 
nusistebėtų, koks yra dide
lis skirtumas darbininkui 
gyventi prie socialistinės 
tvarkos, kur darbininkai 
patys valdonai....

sius darbus. Vynas jam at
stoja pusę maisto.

Apgailestavęs, paklausiau 
savo pažįstamo, argi ten 
valdžia visai nesirūpina to
kiais biednais žmonėmis ir 
jiems nieko neduoda. Jis pe
čius patraukė ir atsakė:

—Kam klausti? Valdžiai 
pačiai dar reikia duoti, o ne 
ką norėti iš jos gauti.

Jeigu jau taip, tai ką ir 
bepadarysi. Jeigu jau ta 
valdžia ne biednų žmonių, 
ne darbininkų, tai iš jos nėr 
ko ir norėti, apart skriau
dos..

Taipgi dabar susėjau bal
tarusį, irgi savo seną pažįs
tama, ir tuoj užklausiau, ar 
kartais jis negavo laiško iš 
gimtinės, kuri visą laiką bu-

kurią visa Amerikos bur
žuazija galvą guldo ir seilę 
ryja, kad čia tokios nėra, 
biedni žmonės turi pusba
džiai gyventi, kada ponai 
uliavoja. O prie Sovietų Są
jungos tvarkos, ant kurios 
Amerikos buržuazija ir so
cialistai supuvusius šunes 
karia, biedniems žmonėms 
viskas suteikiama ir aprūpi
nama, iš kur nei į auksinę 
Ameriką nebenori grįžti.

Nereikia manyti, būk Ita
lijoj nėra dykos žemės, ku
rią galėtų suteikti beže
miams ir mažažemiams, 
idant pasidarius geresnį' gy
venimą,. ,

Mano pažįstamas italas 
net pasididžiuodamas man 
pasakoja; jog jo pusektaris 
žemės esąs šalimais kokio 
ten grafo, kuris turįs 365 
kambarių palocių. Tik to

grafo dvaras esąs tokis di
delis, kad jo palociaus mano 
pažįstamas nuo savo žeme
lės nei matyti negalįš.

Taigi, jeigu tokius dvarus 
Italijos gerieji fašistai išda
lintų biedniems ir mažaže
miams, kaip Sovietų Sąjun
goj, tai jiems nereikėtų ba
dauti ir galvas guldyti kur 
Afrikoj.

' Pirmiaus ir Rusijoj prie 
ponų: tavo karvė užėjo ant 
dvarponio lauko—trys die
nos dvare atidirbti. Nutvė
rė vytį girioj pjaunant— 
dvi dienos dvare atidirbti. 
O geresnio medžio nei už 
pinigus neįpirksi, nes juos 
reikia parduoti užsieny j, o 
pinigus prauliavoti.

Bolševikai tuos nenorma
lumus išlygino, ar kam tai 
patinka,, ar ne.

A. Gilman.

Naujas Prisipažinimas
“New York Times” nuo vasario 9 d. 

spausdina iš Finliandijos Harold Denny 
ilgą korespondenciją. Kol Denny pasako 
tą, ką jis matė, tai išeina naturališkai. 
Jis sako, kad patsai daug kartų buvo

Japonijoj Sunku
Japonijos imperialistai treti metai ve

da karą prieš Chinijos liaudį. Karas sun
kiai atsiliepė ant Japonijos vidaus padė
ties. Tik sunkioji industrija, kuri aptar
nauja karo reikalus, dirba pilnai, o leng
voji industrija, kuri gamina civiliam 
naudojimui reikmenis, nupuolė. Sunkioji 
pramonė, lyginant su 1933 metais, dabar 
yra pakilus iki 239%; o lengvoji nupuo
lus ant 11%.

Iš priežasties, kad mažiau pagamina
ma žemės trąšų ir sausros pereitais me
tais Korėjoj, tai Japonija suėmė apie 
200,000 tonų ryžių mažiau, kaip pirmes- 
niais metais. Kas met Japonija iš kitur 
įveža daug ryžių, dabar dar daugiau rei
kės įvežti. Jau gruodžio mėnesį valdžia 
susirūpino ryžių problema. Siekiama su
mažinti ryžių naudojimas. Ryžių kainos 
auga.

Sausra atsiliepė Japonijoj ir ant kitų 
dalykų, pavyzdžiui vandens stočių elek
tros gamyba nupuolė ant 17%, to pasek
mėj nupuolė ir abelna gamyba, nes kai 
kurios dirbtuvės neturėjo jėgos. Prisi
ėjo iš užsienio įvežti daugiau anglies, 
kad palaikius karo industriją darbe.

Užsienio prekyba, 1939 metais buvo 3,- 
459,000,000 jenų išvežimas, palyginus su 
2,577,000,000 1938 metų to laiko išveži
mu; o iš užsienio įvežimas 1938 metais 
buvo 266,000,000 jenų vertės, o 1939 me
tais jau pasiekė 2,796,000,000 jenų. Rei
škia, Japonija turi daug išvežti, kad nors 
kiek apmokėjus tavorais už tą milžiniš
ką įvežimą, kuris reikalingas karo vedi- 
.rųųį. v Tas gi apsunkina vidaus žmonių 
gyvenimą, sumažina jų maisto porciją.

•Japonijos gi aukso rezervai buvo nedi
deli. Jie iš karo priežasties nuolatos 
traukiasi. Imperialistų karas pablogino 
darbininkų, valstiečių 4r žvejų gyvenimą. 
Todėl padidėjo streikų skaičius, ligos ir 
net savižudystės.

Šiomis dienomis mano ge
ras pažįstamas gavo laišką 
nuo savo seno tėvo iš Ita
lijos. Jis laišką skaito ir 
ašaras šluosto. Kiaušiu, kas 
yra, ar kas pasimirė iš na
miškių?

Atsakymą gavau, jog nie
kas nepasimiręs. Jam labai 
griaudu pasidarę, kad jo se
nas tėvas gyvenąs pusbad
žiai ir baigiąs savo dienas 
be geresnio duonos kąsnio. 
Jo tėvas su savo kitais že- 
notais vaikais gyvena ant 
mažo žemės sklypelio. Šie
met Italijoj buvo sausra, 
tai labai mažai kur kas už
derėjo. Tūli daiktai — ir 
labai gyvenimui reikalingi- 
visai neužderėjo. Iš tos prie
žasties, jie turi žyvytis kaip 
gali ir išmano. Niekas į pa- 
gelbą neateina, niekas nieko 
neduoda, nors ir badu stipk. 
Valdžia greičiau ateis ką 
nors atimti, o ne duoti.

Tėvas jam rašo, jog dė- 
kuojąs jam už dolerį, kurį 
nuo jo gavęš' kalėdoms. Už 
tai .galėjęs nusipirkti vyno 
ir pasimirkyti duoną per 
“šventas” Kalėdas. Jeigu ne 
tas doleris, tai būt turėjęs 
pasitenkinti sausa duona, 
nes nieko kįt,o nesą namuo
se. Kiek iš sudžiūvusios ož
kos pieno gauną, tai reikią 
mažiems vaikams, kurio ir 
taip neužtenką. Vyno netu
rį todėl, kad sausra išdžio
vinus visus vynuogių mede
lius.

Nereikia manyti, kad Ita
lijoj biednam žmogui vynas 
dėl raškažiaus, dėl baliavo- 
jimo. Ten biednam žmogui, 
darbininkui vynas taip, 
kaip Lietuvoje lašiniai ir 
barščiai. Italijoj darbinin
kas žmogus pasispirgino 
pienių aliejuje, užsidėjo ant 
duonos, suvalgė, vyno užsi
gėrė ir dirba visus sunkiau-

iš 
tik

jog

vo po lenkais, iki Sovietų 
Sąjunga jų nepaliuosavo. 
Jis tuoj man pokštelėjo per 
petį ir linksmai pareiškė, 
jog laišką gavęs nuo brolio, 
kuris nuvažiavo ten 
Amerikos apsilankyti 
pirm karo prasidėjimo.

Jo brolis jam rašąs,
daugiau nebegrįšiąs į Ame
riką. Ne tik pats nebgrįšiąs, 
ale liepiąs ir jam savo man- 
telę susidėti ir važiuoti at
gal gimtinėn. Ten dabar esą 
nebe tokie laikai, kokie bū
davo: ponų nei dūko!

Visos ponų dvarų žemės 
išdalintos visiems, kam tik 
reikėjo ir kiek kam reikėjo 
pragyvenimui daryti. Girios 
visos atidarytos visiems, 
kam reikalinga medžiaga 
statytis namus ir malkos 
kurui. Jeigu kuris karvės ar 
arklio neturėjo, ir tie jam 
suteikiami valdžios. Ir kitos 
gyvenimui būtinos reikme
nys visiems suteikiamos.

Per visą jo gyvenimą 
Amerikoje, jo brolis nieka
dos nematęs tokios 
nančios gyvenimo 
kaip dabar prie 
tvarkos. Jis, sakąs, 
met nemainytų sovietinį gy
venimą ant Amerikos gyve
nimo, kur turėjęs nesvietiš
kai dirbti ir būti visokių 
pusgalvių užveizdų gainio
jamas, kaip kokis vergas. 
Dabar, sako, esąs tarp bro
lių, o ne priešų, kurie tyko 
kaip geriau galėtų paskuti
nę jo skūrą nulupti.

Ir dar jo brolis* jam pas
tebėjęs, jog jis ir visi kiti 
esą gerai pavalgę ir apsi
rengę, ir sveikata aprūpin
ti, ko ne visada turėjęs Am
erikoje. O pinigų liepiąs ne
siųsti, ale sau taupytis.

Koks tai skirtingas laiš
kas! Prie mylimosios fašis
tinės Italijos valdžios, už

GARNER—BEDARBIŲ 
PRIEŠAS

Washington, vas. 7.— 
Jungtinių Valstijų vice-pre- 
zidentas Garner yra drū
čiausias rėmėjas visų suma
nymų, kurie muša valdiš
kas lėšas, reikalingas bedar
biam šelpti.

Lenkijos knygynų ir krau
tuvių visas tokias knygas, 
kur ras ką nors prieš‘ vo
kiečius.

I Berlin. — Nazių vyriau
sybė ~ nusprendė išmest iš

Anglijos Paskola Turkijai
London. — Anglijos sei

mas užgyrė 8 milionų dole
rių paskolą Turkijai. Did
žioji paskolos dalis bus pa
vartota kariniams Turkijos 
reikalams:------------

AR AMERIKOS SKOLOS 
PADIDĖJO AR NE?
Washington. — Senato

rius Byrd teigia, jog per 
ketverius paskutinius me
tus valdiškos ir privačios 
skolos Amerikoje pakilo 12 
bilionų jr 500 milionų dole
rių.

Prez. Rooseveltas neseniąi 
paskelbė, kad nuo 1933 m. 
iki šiol valdiškos skolos ne
padidėjo. f------

užtikri- 
ateities, 
Sovietu 
niekuo-

Pirmutinis New Yorko miesto gyventojas, Patrick 
Walsh, iškeičia čekį, gautą kaipo jam .prideramą 

socialinių senatvės pensiją mokestį.

Įširdęs Dievaitis*)
Netikėtai pastebėjau at

ūžiant Perkūną. Senasis 
dievaitis, matyt, buvo kervo 
nors užrūstintas.

Dar būdamas toli nuo 
manęs, ėmė žaibiškai mėtyt 
aštrius akių žvilgsnius iš 
savo pakaktės, o rūstaus 
balso atgarsiai drebino že
mę. Jis artinos linkui manęs 
labai sparčiai. Jo debesinio 
apsiautalo padalkos plėsčio
jo į visas puses, uždengda- 
mos saulę.

Pakėliau galvą į jį ir per
ėmė kūną šiurpuliai. Perkū
nas, mūsų protėvių garbin
gas dievaitis, buvo čia pat, 
virš mano galvos. Jis dėvė
jo d i de 1 ę-di de lę mėliną 
skrybėlę, vos akimis galė
jau aprėpti jos didumą. O 
jo puikusis juodas 
nis apsiautalas nuo 
spindulių žvilgėjo, 
brangusis aksomas.

Tas rūstusis senis, Perkū
nas, mūsų protėvių gerbia
mas dievaitis, rūsčiomis 
akimis žaibavo. Jo akys su
blizgėdavo taip skaisčiai, 
net turėdavau užsimerkti. 
Rūstus senio balsas taipgi 
buvo baisus: jo balsas turė
jo galimybių įkrėst baimės 
daugiau, negu jo žaibiškos 
akys.

Prunkštavo senasis die
vaitis ir išmetinėjo, kad 
naujosios gadynės žmonės 
jį visai užmiršę.

Pasidrąsinęs, ėmiau tei
sintis.

—Perkūne, senasis die
vaiti, kam tau veltui Savą
sias jėgas eikvoti? Kam gi 
tau plėšti liežuvį veltui? Aš 
netikiu į jokius dievus ir 
dovanų ' nedeginsiu tavo 
garbei,' nei garbei kitokių 
dievų! ’ l,i

—Aukų aš nenoriu,—tarė 
dievaitis.—Bet, susimilda
mi, nustokit kaišioję man 
po nosia tas 
kraigus, tuos 
perkūnsargius!
juoktis iš mano senatvės! 
Nustokit tyčiotis iš mano 
galybės! Jūs, nedėkingi vai
kai! Jūs mano jėga dabar 
tik bauginat muses, blakes 
p? blusas! Gėdinkitės, jūs iš
gamos! Jūs darot gėdą savo 
tautai, savo protėviams, ir 
savo dievams!

Nutilo senio rūstusis bal
sas ir jis pradėjo verkti. 
Verkė ilgai. Taip gausiai jis

debesi- 
saulės

mirko mūsų žemė. Savo aša
romis pripildė upelius, upes, 
ežerus ir jūrą.

Susimąsčiau apie seno
jo dievaičio negarbingą se
natvę. Jis tiesą kalbėjo.

Mūsų prabočiai jo garbei 
skyrė puikiausius ąžuoly
nus; jie jo garbei ir jo rūs
tybės sumažinimui degino 
ant laužų nelaisvius; degino 
savo kūdikius, degino pui
kiausius gyvulius, kad jų 
kvepiančiais dūmais per
maldaut jo pyktį ir padėkot 
jam už jo suteiktas gera
darystes: už šilimą, už lie
tų, už palaistymą laukų.

Ach, tie naujieji žmones! 
Kaip gi jie dabar elgiasi su 
juo! Negana, kad jam ne
beduoda aukų, bet dar ir 
perkūnsargiais apsisaugoja 
nuo jo rūstybės. Q naikini
mui musių, blakių ir blusų, 
pagamino nuodus, užvadin- 
dami jo vardu: “Perkū
nas!” Tai tikrai yra didelis 
įžeidimas mūsų protėvių se
nojo dievaičio Perkūno.

Taip bemąstant apie gar
bingą dievaičio praeitį, pa
sitraukiau iš po seno šako
to ąžuolo, manydamas, kad 
jis, įdūkęs, gali spjaut į ma
ne. Nuėjau po egle pasi
slėpt nuo seno dievaičio
asarų.

Pagailo man senio ir. sa
kau :

—Aukoju tau šį ąžuolą!
O jis, apsišluostęs ašaras, 

sužaibavo rūsčiomis akimis 
ir kad jau spirs kulnim į 
ąžuolą, net senis ąžuolas su- . 
vaitojo. Akimirkoj jo nuge
nėtos šakos gulėjo ant že
mės.

Nusišypsojau iš seno die
vaičio keršto ir sušukau:

—Senasis dievaiti Perkū
ne, pasakyk man, ar ir mū
sų anūkai rodys špygas mū
sų gadynės dievams? Ar ir 
mūsų dievai susilauks ne
garbingos senatvės?!

Bet jis nieko nesakė. Mė- 
liną skrybėlę užsivožęs, juo
dų debesų ploščium apsi
siautęs, akimis žaibuoda
mas, rūsčiu balsu išmetinė- 
damas, vėjo nešamas nus
linko į nežinomybę...

Pranulis.

j

i

i

verkė, kad jo ašaromis per- Į cionalą.

SUSILPNĖJO FRONTAS 
PRIEŠ KOMINTERNĄ

spygas pro
vadinamus
Nustokite

■"šiam rašinėliui tema gauta iš 
vieno skelbimo, kuris dažnai randa
mas Lietuvos laikraščiuose. Ten 
“Perkūnu” vadinamas kokis vaba
lams naikint “pauderis.”

Tokio, vas. 9.—Užsieninis 
Japonijos ministeris H. Ar- 
ita pripažino, jog Vokieti
jos ne kariavimo ir prekybos 
sutartys su Sovietais nusilp
nino buvusį Japonijos-Itali- 
jos - Vokietijos susitarimą 
prieš Komunistų Interna-
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“Laisves” Šėrininkų Suvažiavimui
Sveikinimai

Žemiau telpa sveikinimai, pri
siųsti "Laisvės” šėrininkų suva
žiavimui, sausio 28 d., Brookly- 
ne. Anksčiau jų įtalpinti negalė
jome dėl vietos stokos laikraštyj. 
Tie sveikintojų laiškeliai, kurie 
tilpo pirmiau laikraštyj, dabar 
nekartojami. — Red.

NUO DIENRAŠČIO 
“VILNIES”

Laisve Convention, 
Lith. Citizens Club Hali 
Union and Scholes Sts.

Ardent and Fraternal greet
ings. We are convinced that 
the decision of the conven
tion will be a declaration of 
greater service to the work
ing class in their struggle 
against the participation or 
involvement in the imperial
istic war, for jobs, social se
curity and the protection of 
the Bill of Rights.

“Vilnis.”

NUO WORCESTERIEC1U
Sveikiname “Laistės” suva- 

žiavima, linkėdami “Laisvei” 
gyvuot ir bu jot labui viso pa
saulio darbininkų judėjimo. 
Su pasveikinimu priduodame 
aukų $33.75. Nuo worceste- 
riečių “Laisvės’’ skaitytojų ir 
draugų:

Po $1: Ig. šiupėnas, J. Rau- 
lušaitis, J. Daugėla, J. Pocius, 
J. P. Skelčiai, F. Mačiulis, J. 
M. Lukas, J. šalaviejus, J. J. 
Bakšys, K. Dirvelis, A. Gra- 
nickas, K. Starkus, F. Kalan
ta, F. J. Ropšis, N. J. Kuda- 
rauskas, S. Bakanauskas; po 
75c: F. Kunigauckas, J. Juo- 
ziūnas ir J. Skliutas; po 50c: 
Ig. Lazar, M. Jucienė, J. Jo- 
zonienė, M. Sukackienė, P. 
Bacevičia, P. Jucius, P. Sa
dauskas, A. Pilkauskas, K. 
Kibirkštis, P. Banionis, ■ H. 
Kelly, O. Dvareckienė, B. Mi- 
zara, V. Pačėsas, A. Geniotis, 
M. Kižienė, P. Adomavičius, 
F. Keršu lis, P. Jeseliūnas, P. 
Bagdis, J. Norvaiša, J. Tau
ras; po 25c: V. Narusevičie- 
nė, E. Vasil, E. Motiejaitienė, 
E. Janulienė, A. Miliauskas, 
V. Jančius, A. Rutkauskas, J. 
P. Pauliukaitis, J. Demikis, J. 
Kemėžis, J. Gerdauskas, V. 
Levonavičius, K. Gasparonis, 
B. Kukauskas, J. Deksnis, K. 
Valantukevičius ir J. Palionis. 
Viso $33.75.

NUO GREAT NECKO 
LIETUVIŲ

Dienraštis “Laisvė” visados 
stovėjo sargyboje apgynimui 
darbo žmonių reikalų. Mes 
tikimės, kad ir šiame momen
te, kada beveik visas pasau
lis įtrauktas į baisų karą ir 
ši šalis bandoma įtraukti; ka
da valdančioji klasė ir reak
cija visu žiaurumu, ypatingai 
per buržuazinę spaudą, puola 
darbininkų judėjimą, — dien
raštis “Laisvė” pajėgs apgin
ti ir atmušti tas žiaurias ata- 
kas-puolimus. Todėl mes svei
kiname šį “Laisvės” suvažiavi
mą nors su maža auka $11.- 
50. Aukojo šios ypatos: po 
$1—A. Simokaitis, C. J. Lau
žaičiai, J. Urbonas, D. C. 
Kasmauskai, F. E. Marcinke
vičiai, J. M. Kupčinskai, F. 
Klastov, F. Lideikis, P. A. Bė- 
Čiai, Z. ir O. Bėčis; po 50c— 
O. Klimaitienė ir P. Lipskie- 
nė; po 25c—J. Baranauskas ir 
AL Kasperienė. Aukos surink
ta per ALDLD kuopos komi
siją.
“Laisvės” šėrininkų 
Suvažiavimui.

Brangūs Draugai! Hudso- 
no Liet. Piliečių Kliubas svei
kina dienraščio “Laisvės” šė
rininkų suvažiavimą su auka 
$5, linkėdamas geriausių pa
sekmių svarstyme jos reikalų.

F. Grybas, Sekr.
“Laisvės” šėrininkų 
Konvencijai.

Brangūs Draugai: ALDLD 
103 kuopa, Hudson, Mass., 
sveikina “Laisvės” šėrininkų 
suvažiavimą su auka' $5 ir lin
ki geriausių pasekmių svars
tyme jos reikalų. Taipgi už- 
giriame dabartinę jos taktiką, 

kuri veda kovą prieš karą ir 
fašizmą, t

M. Kazlauskienė, 
Fin. Sekretorė.

“Laisvės” Suvažiavimui, 
Brooklyn, N. Y.

Mieli Draugai: Mes, cleve- 
landiečiai, negalėdami asme
niškai dalyvauti “Laisvės” 
metiniame suvažiavime bei 
kitose iškilmėse, sveikiname 
jus ir linkime jums gerų pa
sekmių jūsų tarimuose ir 
darbuose. Bet kad jie būtų ir 
našesni ateityje, prisiunčia- 
me ir finansinės paramos: J. 
Žebrauskas $5; V. Komandas 
$5; Dr. J. N. Simans $1 ir P. 
Nemura $1.

Draugiškai,
J. Žebrauskas.

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 2 kp. moterų skyrius, 
So. Bostone, sveikina “Lais
vės” šėrininkų suvažiavimą su 
$5. Taipgi vėlina “Laisvei” ir 
ant toliau tęsti savo sunkų 
darbą.

Su gerais linkėjimais, 
Kuopos Komitetas,

B. Chuberkienė.

Sveikiname “Laisvės” ben
drovės dalininkų suvažiavimą 
nors su maža dovanėle, $3.- 
52, ir linkime, kad atstovai, 
suvažiavę, padėtų tvirtus pa
matus mūsų brangiam dien
raščiui “Laisvei,” kad jis ga
lėtų ir toliau nurodyti varg
dieniams teisingą kelią į švie
sesnį gyvenimą.

Draugiškai,
ALDLD 25 Kp. Nariai. 

Baltimore, Md.
Pasveikinimas nuo ALDLD 

138 kp., Maspeth, N. Y., $3.- 
50, ir narių po $1—Cibulskiai, 
Kauliniai, Kalvaičiai, Eva Ta- 
muliūniūtė, Pakalniškiai, Za- 
blackai, ir Laukaitis 50č. Vi
so $10.00.

LDS Centro darbininkai 
sveikina “Laisvės” suvažiavi
mą sekamai: po $1—J. Gašlū
nas, E. Gasiūnienė, J. Siurba, 
F. šešelgytė, J. Orman ir O. 
Vaznytė. Viso $6.00.

Sveikiname suvažiavimą ir 
linkėdamos dienraščiui ilgai 
gyvuoti siunčiame auką $5.

Liet. Mot. Apšv. Kliubas, 
Brooklyn, N. Y.
Delegat. J. Augutienė.

Mes, Philadelphijos visų 
progresyviškų o r g a nizacijų 
draugai, sveikiname “Laisvės” 
šėrininkų suvažiavimą su $5 
ir vėliname “Laisvei” ilgus 
metus gyvuoti.

per drg. J. Bulauką.

Sveikina “L.” šėrininkų su
važiavimą Naujosios Anglijos 
Moterų Apšvietos Sąryšis su 
auka $10. Velina geriausių 
pasisekimų. Su darbininkiš
kais linkėjimais, J. Stygienė, 
K. Volungevičienė.

Taipgi sveikina suvažiavi
mą Montellos Moterų Apšvie
tos Kliubas su $5, per J. Sty- 
gienę ir P. Meckevičienę. Nuo 
dd. A. Railos ir G. Shimaičio, 
montelliečių, gauta auka $2.

Mes, LLD 5 kp. nariai, svei
kiname “L.” suvažiavimą ir 
linkime, kad šis suvažiavimas 
būtų dar skaitlingesnis už vi
sus kitus buvusius suvažiavi
mus ir kad tinkamai svarsty
tų visus spaudos reikalus. At- 
jausdami taip svarbius dar
bus, kuriuos mūsų spauda at
lieka, tai ir mes prisidedam 
nors ir su maža auka, $3.00.

K. Žukauskienė.

Nuo organizacijų: ALDLD 
2 Apskritis $25; LDS 8 kp., 
Newark, N. J., $10. Po $5— 
ALDLD 57 kp., Cleveland, 
Ohio; ALDLD 1 kp., Brook
lyn, N. Y.; ALDLD 55 kp. 
Ridgewoode; Lietuvių Komu
nistų Kuopa, Brooklyne; AL
DLD 185 kp., East New York 
ir Richmond Hill.

ALDLD 24 kp., Central 
Brooklyn, N. Y., $3.

Po $2: ALDLD 236 kp., 
Washington, Pa.; LDS 66 kp., 

Hudson, Mass., ir ALDLD 28 
kp., Waterbury, Conn.

Nuo pavienių asmenų: G. 
Stasiukaitis, Cliffside, N. J., 
$10.

Po $5: A. Taraška, Hart
ford, Conn.; V. Skuodis, 
Brooklyn, N. Y., ir K. Milin- 
kevičius, Brooklyn, N. Y.

Po $2: J. Kalvaitis, Brook
lyn, N. Y.; V. Rudaitis, Brook
lyn, N. Y.; Antanas Vasaris, 
Montello, Mass.; Ig. Bėčis, 
Elizabeth, N. J., ir Klimų šei
ma, iš Richmond Hill, N. Y.

Po $1: J. Stanelis, Bayonne, 
N. J.; K. Mockus, Brooklyn, 
N. Y.; L. Končius, N. Abing
ton, Mass.; M. Dobinis, Brook
lyn, N. Y.; G. Bubliauskas, 
Dearborn, Mich.; V. Kava
liauskas, Tacoma, Wash.; A. 
Dagis, ^Brooklyn, N. Y.; S. 
Penkauskas, La/wrence, Mass.;
J. Kuodis, Brooklyn, N. Y.; 
M. Stakovas, Brooklyn, N. Y.;
K. Mažeikienė, Cliffside, N. 
J.; V. Tauras, Brooklyn, N. 
Y.; Žukauskų šeima, E. 
Orange, N. J.; B. Vikšrienė, 
New Haven, Conn., ir K. Dže- 
veckas, New York City.

“Mes išreikšdami -savo už- 
siganėdinimą “L.” turiniu ir 
pakraipa sveikiname “Lais
vės” • šėrininkų suvažiavimą su 
auka $3. ALDLD 212 kp., 
Bayonne, N. J., per sekr. K. 
Maziliauską.”

(Pabaiga rytoj)

Paterson, N. J.
Iš Vilniečių Gelbėjimui 

Baliaus
Balius įvyko 27 d. sausio. 

Reikia pasakyti, kad balius 
gal buvo vienas iš didžiausių 
Patersone. Publika susidėjo iš 
įvairių pakraipą ir visi drau
giškai/ ramiai apsėjo.' Vieni 
dainavo, kiti šnekučiavosi, 
valgė ir gėrė.

Balius davė pelno $254.63.
Buvo išrinkta komisija pa- 

kolektuoti aukų bei dovanų 
dėl virš minėto baliaus. Į ko
misiją apsiėmę buvo -M. Ra
gauskas, J. Baublis, J. Mata- 
čiūnas ir Obieliavičius. Komi
sija perėjo per lietuviškus ir 
kitataučius biznierius ir su
rinko aukų virš 70 dolerių 
vertės. Aukų iš lietuviškų biz
nierių gauta sekamai: George 
Linka z 2 kvortos degtinės. 
Justas Malinavičius 2 kv. deg
tinės. Marcelia Navickienė 1 
kv. degtinės. Mary Bokanaus- 
•kienė 1 kv. degtinės. Tony Sa- 
daunikas 1 kv. degtinės. Tony 
Matusas 1 kv. degtinės. Ma
ry Gecievičienė 1 gal. vyno. 
Domicelia Senkauskienė 1 gal. 
vyno. Alfonsas Lapinskas 10 
sv. balioniukių. Mr. Varaškia- 
vičius 6 sv. balioniukių. Mrs. 
Ribnerienė 5 sv. balioniukių. 
Peter Jasukievičius 5 sv. ba
lioniukių ir džiarą muštardos. 
Franas Bales 5 sv. balioniu
kių. Fullerton Co. 5 sv. ba
lioniukių. Lietuvių Moterų 
Kliubas 5 sv. hamburgerio. 
Joe Liekavičius 6 kenus ko
pūstų,. 1 k. Crisco. žydų ko
operatyvas 2 doz. rolių, 5 
duonas. I. Rosinburg 1 baksą 
saldainių. No. 36 Main St. 2 
kaklaryšius. J. Purickis 1 kei- 
ką, vertės $3. O. Zdattčievičie- 
nė ir Kuzniavičienė rankų 
darbo paduškaitę, vertės $3.

Pinigais surinkta: John 
Hoscup $1; Ribeca Settles $1; 
Paul Statkievicz $1; Paul 
Rynshall $1; Oscar DePeola 
50c; Tony DePasquella 50c; 
Tony Marino 50c; John Ka
chan 50c; Louis Kobre 50c; 
Levai Goldfard 25c; Mr. Ci- 
tran 25c; Kasan Ponto 25c. 
Viso $7.25.

East Side Anglių Co., Mr. 
S. Jackevich, ant laimėjimo 
aukavo 1 toną anglies ir ap
mokėjo bilą už baliaus bilie
tus.

Tad varde komisijos, varde 
Patersono Bendro Lietuvių

Komiteto tariame už virš mi
nėtas aukas širdingai ačiū. 
Turėtume visi Patersono lie
tu v i a i paremti viršminėtus 
1 i etų višk us bi znieri us.

—o—
Lietuvių Moterų Kliubas 

turėjo surengęs vakarienę su- 
batoj, 3 d. vasario. Atsibuvo 
pas M. Gecievičienę. Vakarie
nė buvo viena iš geriausių. 
Valgių buvo iki valiai, ir gėri
mų taip pat. Vakarieniavo 
virš 60 asmenų.

Bevakarieniaujant turėjo ir 
programėlę iš muzikos, dainų 
ir prakalbėlių. Vakaro vedė
ja ponią Točiovienė pakvietė 
paskambinti pianu ir padai
nuoti panelę Baubliūtę. Ji 
dainavo ir skambino labai 
gražiai. Jai priklauso didelė 
garbė. Buvo kelis kartus iš
šaukta dainuoti.

Po kelis žodžius pakalbėti 
buvo iššaukti J. J. Dulkis, M. 
Ragauskas, J. Matačiūnas ir 
jaunuolis Rameikis. Pirminin
kė pranešė, kad Lietuvių Mo
terų Kliubas auga, narių turi 
60 ir gauta 4 narės per va
karienę. Reiškia, kliubas da
bar turi 64 nares.

J. Matačiūnas.

2,000 AMERIKIEČIŲ SIŪ
LOSI Į LIUOSNORIUS 

HELSINKIUI

Washington. — Helsinkio 
Suomijos atstovybė sako, 
kad 2,000 amerikiečių at
siuntę jai laiškus; prašyda
mi priimt į liuosnorius karui 
prieš Sovietus.

Dauguma jų yra suomių 
kilmės.

Paryžius, vas. 8.—Smar
kiau pradėjo veikt žvalgai 
iš francūzų ir vokiečių pu
sės, vakarų karo fronte.

DIENRAŠČIO “LAISVES”
M -
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BAZAR AS
Vasario-February 9, 10, 11, 12

ALASKOS ŽUVIS
Iš visų valgių bazare geriausia ' patinka publikai 
Alaskos žuvis. Tai yra BLACK COD FISH, kurios 
čielą bačką prisiuntė “Laisvės” skaitytojas F. J. 

DULSKIS tiesiai iš Alaskos.
•

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

visokiais gėrimais.

•

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

LDS Jaunimo Kvartetas iš Shenandoah, Penn. «

GEO. KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ

T Sekmadienį, Feb. 1 Ith, 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 akmeny viduriai, brangus paauksuotas vąšelis. Bus 

išleistas sekmadienio vakare.
— ■< ♦ t x

PASKUTINE BAZARO DIENA
Visuotinas ir galutinas išpardavimas visų daiktų, 

kurie yra sudovanoti ir supirkti bazaruL

Pirmadienį, Vasario 12 Feb.

ĮŽANGA 20 CENTŲ

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

Abraham Lincoln gimimo dienos šventė.

Aido Choras, vad. A. Žilinskaitės
Bazaras prasidės 1 vai. po piety. Šokiai prasidės 5 v. vak.

REMINGTON PREMIER $54.50
Pirmadienio vakare bus išleista Ši puiki rašomoji mašinė- 

0 lė. Ji yra visaį nauja ir su lietuviškais akcentais.

CENTRAL PALACE
16-18 MANHATTAN AVENUE Vienas blokas nuo Broadway

HALL
BROOKLYN, N. Y.

.? t

ra....

Setas iš 5-kiu dovanų, kuris skiriamas kitiem miestam bus išleistas pirmadienio vakare, vasario 12 dieną.

Edmonton, Alberta, 
Canada

Išklausę paaiškinimų iš 
“Keleivio” ir “Naujienų” 
skaitytojų, .kaip bjauriai yra 
šmeižiamos radikalės darbi
ninkų organizacijos ir visas 
pažangesnių darbininkų judė
jimas per “K.” ir “N.” edi- 
torialus ir nekuriuos kores
pondentus,—

Mes savo visuotinam susirin
kime LLD 18 kuopos narių 
Edmontone, gruodžio 20 d., 
1939 m., vienbalsiai išnešame 
protestą ir reikalaujame pa
liauti bjaurią šmeižtų kampa
niją prieš darbininkų judėji
mą, ir paliauti klaidinti dar
bo mases pasislėpus po socia
listine kauke, traukti savo 
skaitytojus į fašistinį logerį.

Turėdami prieš akis eilę ne
sulaužomų faktų, mes mato
me, kokį žalingą darbą atli
ko socialistų partijos biuro
kratiniai vadai, sugriaudami 
galingas socialdemokratų par
tijas ir darbo unijas Vokie
tijoj, Austrijoj ir nekuriose 
kitose Europos valstybėse. Da
bartiniu metu yra varomas 
toks pat griovimo darbas. Ir 
toksai bjaurus socialistų par
tijos vadų darbas ir suvedžio
jimas darbo masių yra remia
mas “Keleivio” ir “Naujienų” 
editorialuose, kad pateisinus 
tą išdavikišką vadų darbą, 
kurie prisidengę socialistiniais 
obalsiais padeda įsigalėti fa
šistinėms diktatūroms.

Mes protestuojame prieš 
tokią žemos rūšies taktiką, 
naudojamą “Keleivio” ir 
“Naujienų,” prieš savo politi
nius priešus. Protestuojame 
prieš nesuvaldomą ir be sai-’šūs kliubai, kaip ir šis Bridge- 
ko pagiežą, kuri yra liejama I porte. Kalbėtoja palietė pra- 
per “Keleivį” ir “Naujienas”1 eities moterų istorijos atvaiz-

ant viso darbininkų judėjimo, 
ant progresyvių organizacijų, 
ant pažangesnių laikraščių, 
ant ištikimų darbo klasės va
dovaujančių žmonių, ant So
vietų Sąjungos. Juk toksai tų 
laikraščių demagogiškas šmei
žimas visų tų, kurie yra nusi
statę prieš imperialistinį karą, 
nepateisinamas nei vienam, 
kuris save drįsta vadintis so
cialistinės minties žmogumi.

Broliai socialistai (kurie 
taip save vadinate), nemany
kite, kad jum komunistai su
šildys storas kalėjimų sienas, 
kurių įkalinimą jūs rėmėte 
praeityj, Vokietijoj, Austri
joj, ir dabar remiate Franci- 
joj. Juk praeitis turi mums 
akis atidaryti, kad po komun. 
tuose pačiuose kalėjimuose tu
ri kalėti ir socialistai.

Mes reikalaujame “Kelei
vio” ir “Naujienų” redaktorių 
paliauti naudoti - socialistų 
vardą klaidinimui savų skai
tytojų. “Keleivis” ir “Naujie
nos” pralenkia net ir fašis
tinius propagandos biurus ir 
ištikrųjų dirba už išplėšimą 
paskutinių teisių iš darbo 
žmonių ir už pavergimą jų po 
fašistine diktatūra.

Pirm. T. Valentas.. 
Sekr. S. Korvelis.

Bridgeport, Conn.
Vasario 4 d., 407 Lafayette 

St., įvyko svarbios prakalbos, 
kurias surengė B ridge p orto 
Lietuvių Moterų Kliubas. 
Prakalbą sakė žymi kalbėtoja 
K. Petrikienė iš Brooklyno. 
Prakalbų rengimo tikslas — 
supažindint Bridgeporto lietu
ves su tuo, kaip svarbu yra 
būt organizuotomis moteri
mis, iš kurių susidaro pana-

Trečias puslapis

dą, kurį palygino su šių dienų 
moterų padėtimi. Tame paly
ginime didis skirtumas.

Iš tiesų, iš kalbėtojos api
būdintos moterų istorijos, ma
tosi daug kilnių darbų, nu
veiktų moterų pastangomis, 
žodžiu sakant, sukūrime šio 
taip puošnaus šiandieninio pa
saulio, kurio civilizacija turi 
progos gėrėtis plačioji žmoni
ja, priklauso didelis kreditas 
moterims, ypatingai praeitų 
amžių moterims.

Drg. Petrikienė nurodė, 
kiek daug moterys turėjo pa- 
siaukot ir energijos sunaudot, 
pakol prasilaužė pro šeimyni
nės vergijos sienas į platų ir 
kilnų visuomenės darbą. Gi 
šiandien kas kita. Moteris tu
ri lygią teisę su vyrais, nie
kas į ją su panieka bei pa
šaipa nežiūri. Ji laisva, kaip 
organizatyviame darbe, taip 
visuomeniniame. Draugė nu
rodė, kiek daug moterų pa
stangomis padaryta pagerini
mų industrijose, mokslo įstai
gose ir šiaip socialiame gyve
nime.

Turiu pasakyti, draugė Pe
trikienė, kaipo talentinga kal
bėtoja, paliko daug įspūdžių 
ne tik moteryse, bet lygiai ir 
vyruose, kurie buvo jos pra
kalbų pasiklausyt. Visi gėrė
josi.

Prakalbų lėšoms padengti 
buvo renkamos aukos. Auka
vo šie draugai: po pusę do
lerio — J. Petrušaitis, J. Gu
daitis, A. Mureikienė, Stanei- 
kienė, ir J. Mockaitis; po 25c 
—O. Kraulaitienė, J. Radžia- 
vičius, V. Žukauskas, Pilipa
vičius, P. Mažuolis, M. Bal- 
trienienė, A. Katinas, M. Va
latkienė ir J. Būtnorius. Vi
so su smulkiais $7.20.

Varde Bridgeporto Lietuvių 
Moterų Kliubo, gerbiamai 
kalbėtojai ir visai publikai 
širdingai ačiū. M. Arison.
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Baltasis Aras Svetimais Sparnais
T! M šnlnmclrnaD M šolomskas 

(Tąsa)
Trečią valandą nakties kazokų jėgos 

prisiartino prie miestelio Gybai. Vietos 
gyventojai, baltrusiai, kozakus sutiko su 
duona ir vaisiais.

—Ačiū, draugai, — tarė komisaras 
apžvelgęs vežimus maisto ir vaisių.

—Tai jums, mūsų paliuosuotojai! — 
kalbėjo valstiečiai. — Valgykite ant 
sveikatos. Ką tik galime, tai padėsime 
Raudonąja! Armijai. Ką tik galime. 
Gal kas reikalinga, daugiau?

—Nieko, draugai, nereikia! Ačiū už 
tai, ką davėte.

Kazokai norėjo užmokėti. Bet valstie
čiai griežtai atsisakė priimti užmokestį.

Išvargis buvo didelis. Kazokai pasta
tė sargybą ir likusieji sugulė miegot. 
Praaušus, didelėmis grupėmis, su balto
mis vėliavomis, iš miško atėjo ir pasida
vė lenkų armijos likučiai. Per visą dieną 
ėjo surašymas belaisvių ir karo grobio. 
Sekančią dieną kazokai išžygiavo toliau. 
Viename iš eskadronų, greta politinio 
komisaro jojo Juozas Melninkas ir pa
sakojo savo gyvenimo preitį, kuri buvo 
sunki ir karti. * * *

—Tokio greito raitarijos žygio, kokį 
atliko Sovietų raitarija, dar žmonijos is
torija nežino,—rašo V. Verchovski.—So
vietų raitarija, besimušant su lenkais 
Vakarinėj Baltarusijoj į parą atlikdavo 
po 120 kilometrų!

Daug tai prigulėjo nuo sugabaus armi
jos komandavimo, veiklos komunistų, 
veikiančiose armijos dalyse, kovotojų są
moningumo ir gero prisirengimo, kokio 
neturi jokia armija pasaulyj. Mes žino
me, kad dažnai kapitalistinių armijų 
“specialistai” mus šmeižia, niekina, skai
to silpnais. Mes su tais “specialistais” ne
siginčysime, tegu jie pasiklausia savo 
brolių lenkų oficierių, tai tie jiems pa
sakys apie mūsų jėgas. O jeigu kada 
įvyks, kad kapitalistiniai specialistai 
mus išprovokuos, tai ir jie ant savo kai
lio patirs.

Gerai komunistai paruošė raitelius 
prie užėmimo Lydos miesto. Protingas 
veikimas komandieriaus Seliukovo daug 
reiškė. Raiteliai visai lenkams netikėtai 
apsupo miestą naktį ir privertė juos pa
siduoti. Lydoj suėmėme 2,000 lenkų ka
reivių, 23 karo lėktuvus, virš 2,500 įvai
rių ginklų ir traukinį su bėgančiais pirk
liais, kapitalistais ir dvarponiais, kurie 
nemažai vežėsi aukso. Komunistų kuopos 
sekretorius su dviem kariais, pravažiuo
jant pro orlaivių lauką, pamatė lėktuvus. 
Jie puolė į lakūnų namą, nuginklavo len
kus ir tokiu būdu neleido jiems pakilti.

Kapitonas Avsanov, su savo skyrium, 
nugalėjo galingą lenkų grupę. Tos gru
pės lenkai oficieriai norėjo pabėgti au
tomobiliais. Bet sugabiu manevravimu 
Avsanovo kovotojai apsupo lenkus ir 
privertė pasiduoti. Avsanovas yra senas 
komunistas.

Komandierius šarvuoto automobilio, 
komunistas Utkinas ėjo gatve. Netikė
tai išvažiavo sunkvežimis su 12 lenkų 
oficierių. Utkinas nenusigando, bet su
laikė juos ir nuginklavo.* * *

NAUJAS GYVENIMAS

Į kelias dienas Ęaudonoji Armija iš
taškė lenkų ponų ir kapitalistų armijų ir 
ypatingai fašistų ir oficierių pulkus. Mo
lotovas Aukščiausiai Sovietų Tarybai 
raportavo:

—Vakarinės Baltarusijos ir Ukrainos 
paliuosavime 737 komandieriai ir kovo
tojai atidavė gyvastį ir 1,862 buvo Su
žeisti.

Pagerbimui žuvusių kovotojų delegatai 
atsistojo minutei laiko.

—Lenkų armija ir fašistiniai būriai 
ištaškyta,—tęsė Molotovas.—Mes suėmė
me daugiau kaip 900 kanuolių; 10,000 
kulkasvaidžių; 300,000 šautuvų; per 150,- 
000,000 šautuvų patronų; virš 1,000,000 
patrankų svaidinių; per 300 karo lėktuvų 
ir apie 400,000 belaisvių... Mes paliuosa- 
vome 108,000 ketvirtainiškų kilometrų 
plotų Vakarinės Baltarusijos, kur gyve
na 4,800,000 piliečių ir 88,000 ketvirtai
niškų kilometrų Vakarinės Ukrainos su 
8,000,000 gyventojų!

Delegatai atsistojo, nes tuo kartu į So
vietų Tarybų svetainę įžengė 500 Balta
rusijos ir Ukrainos liaudies išrinktų (Bus_ daugiau)

“Laisve,” 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y

Kas iškirpęs prisius 3 šiuos kuponus ii 
$1.15 pinigais, gaus šį setą. Arba kas par
duos $2.50 knygų ir gaus' 1 setą šių daiktų 
kaipo dovaną, sekančius setus galės nusi
pirkti po $1.15 už setą.

Vardas ............  ...

Antrašas ......... ................................................

w «?■ į_•arti

atstovų, kurie atvyko Maskvon, kad Va
karinę Baltarusiją ir Ukrainą ant visa
dos sujungus su Sovietų Sąjunga. Milži
niškos ovacijos, delnų plojimas. Visi vie
ningai uždainavo “Internacionalą,” tarp
tautinį darbo žmonių himną.

II.
Vakarinėj Baltarusijoj paskelbtą 

suotini, lygūs ir slapti balsavimai atsto
vų į krašto Tarybą. Viso krašte buvo 
929 balsavimų rajonai su 6,109 balsavi
mų punktais. Rinko 927 atstovus į Tary
bą arba seimą. Visi piliečiai nuo 18-kos 
metų gavo lygias teises būti išrinktais 
ir rinkti. Pirmu kartu tokia laisvė, de
mokratija ir lygybė. Balsuotojų priskai- 
toma 2,763,191; o balsavimuose dalyvavo 
2,672,280 arba 96.71 nuoš. visų galinčių 
balsuoti. Išrinkta 804 vyrai ir 123 mo-

Vakarinėj Ukrainoj tos pat teisės. Ga
linčių balsuoti buvo 4,776,275 piliečiai ir 
pilietės.

Balsavimuose dalyvavo 4,433,997 pilie
čiai, arba 92.83 nuoš. visų galinčių bal
suoti. Buvo 1,495 balsavimų rajonai su 
5,858 balsavimų punktais. Išrinkta 1,245 
vyrai ir 239 moterys į seimą. Valia liau
dies pareikšta.

* $

Rinkimus išsilaisvinusi liaudis pravedė 
entuziastiškai. Vien Lucko rajone per 
5,000 agitatorių aiškino gyventojams, 
kaip reikia pravesti balsavimus.

—Pavyzdis mūsų brolių Sovietų Uk
rainoj rodo mums kelią prie turtingo, 
kultūrinio, laimingo gyvenimo. Sovietų 
valdžia yra žmonijos viltis!—sakė darbi
ninkas.

Tarnopolio rajone virš 15,000 žmonių 
dirbo rinkimų reikale, 1,500 buvo rinki
mų punktų.

—Šiandien mes turime laimę laisvai 
susirinkti, — sakė darbininkų gvardijos 
narys Lavikas.—Vienatinė valdžia, ku
rios mes trokštame, tai Sovietų formos 
valdžia, kuri yra darbo »žmonių ir dėl 
jų gerovės.

—Pirmu kartu aš galiu kalbėti į dar
bininkus savo prigimtoje kalboje,—sakė 
Agulnikas. — Lenkijos valdžia smaugė 
tautas. Pirm pabėgimo lenkų, ponai ir 
oficieriai surengė žydų pogromus. Rau
donoji Armija atnešė mums laisvę ir lai
mę.

Priėmė padėkavonės rezoliuciją Sovie
tų Sąjungai, išrinko delegatus ir 1,500 
minia “Internacionalu” baigė susirinki
mą Volkoviske.

—Mano sūnus išbuvo 12 metų koncen
tracijos logeryj už liaudies reikalus,—sa
kė senelis Lucke.—Mano duktė 5 metus 
kalėjo. Štai kokius vaikus aš išauginau 
ir todėl pirmas balsuoju už Sovietų val
džią.

—Trisdešimts keturis metus dirbau 
ponams,—sakė audėjas Povilas Malec- 
kis, septynių vaikų tėvas, Baltstogėj,— 
ir aš nieko nemačiau, kaip tik vargą ir 
skurdą. Dabar, ačiū Sovietų Sąjungos 
pagalbai, Raudonajai Armijai, mūsų 
liaudis pradeda naują gyvenimą. Aš bal
suoju už Sovietų Socialistinę Baltarusi
jos Respubliką.

—Laisvą ir laimingą gyvenimą atnešė 
ant savo vėliavų nenugalimoji Sovietų 
Sąjungos Raudonoji Armija,—sakė jau
na mergina Sonia oLrber, Tarnopolio 
minios susirinkime.—Ir tą laisvę mes 
saugosime per amžių amžius.

—Moters uždavinys, — ten pat sakė 
darbininkė Sofija Bileraitė,—visomis jė
gomis padėti Raudonąja! Armijai ir mū
sų valdžiai iš šaknų išnaikinti išnaudoji
mą. Arti jau toji valanda, kada mes gy
vensime laimingai, kaip ir mūsų broliai 
Sovietų Sąjungoj.

—Mes tvirtai įsitikinę, kad priešakyj 
nėra kito kelio, kaip tik kelias laimingo 
ir smagaus gyvenimo,—sakė darbininkas 
Šubas Belsko mieste.—Tą kelią mums už
tikrino garbingoji Raudonoji Armija.

Lvovo mieste 500,000 darbo minia de
monstravo gatvėmis, reikšdami savo 
džiaugsmą, kad atėjo išnaudojimui ga
las. Laikė daūgybę susirinkimų, kur sa
kė karštas kalbas. Siuntė padėkavonės 
rezoliucijas Stalinui, Molotovui, Voroši- 
lovui.

Iš Lietuvos Nepriklausomybės 
Paminėjimo

Vasario 4 dieną buvo su
ruoštas Lietuvos nepriklauso
mybės 22 metų sukakties pa
minėjimas. Paminėjimą ren
gė bendrai SLA 157 kuopa ir 
parapija. Įvyko bažnytinėje 
svetainėje. Sulošė porą trum
pų veikalėlių. Pirmu kalbėto- 
jum buvo lietuvių klebonas. 
Jis trumpai perbėgo Lietuvą 
ir Vilnių, kurį Lietuvai atva
davo Sovietų Sąjunga. Klebo1- 
no kalba buvo gana įdomi ir 
nieko neužgaunanti. Paskui 
kalbėjo koks ten kitas jaunas 
kunigėlis, kuris jau užgaudi- 
nėjo kai kuriuos susirinkimo 
dalyvius. Jis taipgi gyrė, būk 
Lietuvoj esanti laisvė ir kad 
Lietuvos stogai esą geležiniai. 
O nieko neprisiminė apie 
biednus žmones, kurie gyvena 
lūšnose. Tai tiek tam jaunam 
kunigėliui ir terūpi vargdienių 
reikalai, iš kurių jis pragyve
nimą gauna.

Trečias kalbėtojas buvo Ja
ras iš Clevelando. Jaras jau 
nupiešė visai kitokį paveikslą. 
Kalbėjo apie Lietuvą ir Vili- 
niaus kraštą, aiškino, kad len
kai darbininkai yra geri, neiš
naudojo Vilniaus krašto, o tik 
lenku buožės nuskriaudė Vil
niaus krašto žmones. Nurodė, 
kad yra atbėgusių į Lietuvą 
apie 30 tūkstančių lenkų. Tai 
Lietuvai yra sunkumas 
pragyvenimu.

Jaras ir klebonas gyrė 
tuvos sutartį su Sovietų 
junga.

O po prakalbų, klebonas su 
keliais jaunuoliais sudainavo 
Lietuvos Himną. Ir publika 
sykiu dainavo. Paskui prasi
dėjo šokiai prie lietuvių or
is estros iš Warren, Ohio.

Youngstownieciai ir apylin
kių kolonijų lietuviai, kitą 
metą minėkime Lietuvos ne
priklausomybę bendrai. Rei
kia, kad dalyvautų visos or
ganizacijos, kiek tik jų yra.

Buvęs Parengime.

SU
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Waterbury, Conn.
Iš Vilijos Choro Scenos ir 

Meno Veikimo
New Haveno darbininkiškos 

draugijos užkvietė waterbu- 
riečius, Vilijos Choro dramos 
grupę, sulošti trijų veiksmų 
labąi juokingą komediją “Vis 

juokus, 
vasario 

F r o n t 
vai. po 

pir-

Pilniausiai garantuojami ant visados, jog nenusidėvės nuo jų sidabras.
Jie yra perkami iš garsiosios stalui sidabradaikčių gaminimo firmos — 

Rogers Silverware.
Kas gaus dienraščiui “Laisvei” naują skaitytoją metams ir prisius $5.50, 

duosime dovaną stalui sidabrinių dalykų setą — Rogers Silverware, vertės 
$2.67. Taipgi, kas gaus “Laisvei” du naujus skaitytojus pusei metų, po $3.00 
ir prisius $6.00, irgi gaus tą gražią dovaną.

Arba kas parduos $2.50 vertės knygų, iš žemiau paduoto surašo—taipgi 
gaus dovanai tą gražiį setą. Gaukite “Laisvei” naujų skaitytojų ir gaukite 
sau šią gražią dovaną.

Jei šeimininkė pirktų tik vieną setuką iš krautuvės tokios rūšies sidabrų, 
jai kainuotų $2.67. Bet “Laisvė” yra užsakiusi daugelį tų setų ir todėl 
ji gavo specialiai didelę nuolaidą kainoje ir gali jais apdovanoti “Laisvės’1 
platintojus.

Gal sunku ir tikėt, kad tokie staliniai sidabradaikčiai už tokią pigią kai
ną... bet tai tiesa! Viršuj parodomi dalykai yra tikrai nulieti sidabru— 
užtikrinti visam amžiui, Kiekvienas daiktas ne tik moksliškai sidabru lie
tas, bet jis du kartu nulietas grynu sidabru tokiose vietose, kurios labiau
sia dėvisi... Kiekvienas daiktas yra dailaus pavidalo ir gražiai padarytas. 
Drūtas, spindintis ir stiprus, šis sidabradaikčių rinkinys yra puikus ant sta
lo padėti... o turėdama jį, tikrai didžiuosis kiekviena šeimininkė.

Gausite keturius naujus skaitytojus “Laisvei”, sau turėsite šešių kavalkų 
setą keturiem žmonėm. Gausite šešius naujus skaitytojus “Laisvei”—gausi
te šešius setus—turėsite šešiems žmonėms. '

Kaip tik prisiusite už 1-nų naujų metinę “L.” prenumeratų $5.50, arba už 
parduotas knygas $2.50, “Laisvė” tuo jaus pasiųs jums vienų setų.

Prašome Pasirinkti Platinimui Knygą iš Šio Surašo:

Pamokyti” ir kitus 
Lošimas atsibus 25 
(Feb.), svetainėj 243 
St., New Havene, 3

- pietų. Veikalas naujas, 
mu sykiu bus New Havene 
lošiamas. Juokų bus iki ausų. 
Todėl newhaveniecius visus 
kviečiu būti virš minėtam va
kare, nes kitaip gailėsitės. Pla
čiau parašys apie parengimą 
patys New Haveno draugai.

Balandžio 6 d. bridgeportie- 
čiai irgi kviečia Vilijos Choro 
dramos grupę sulošti “Vis Pa
mokyti” ir kitus juokus. Lo
šimas atsibus Lietuvių Jaunų 
Vyrų Draugijos svetainėj, 407 
Lafayette St., Bridgeportc, 
7:30 vai. vakare. Po lošimui, 
rodos, bus ir šokiai. Todėl vi
si Bridgeport© lietuviai yra 
kviečiami atsilankyt.

Vasario 17 d. bridgeportie- 
čių dramos grupė suvaidins 
labai, gražią dramą “Miške*.” 
Rengia Vilijos Choras ir LLD 
28 kp., svetainėj 103 £lreęn 
St., Waterburyj. Pradžia 7 
vai. vakare. Drama “Miške” 
yra labai gražus ir ilgas vei
kalas. Todėl Waterburio ir 
apylinkės lietuvius ir lietuvai
tes kviečiam ateiti ir pamaty
ti. šis veikalas Waterburyj 
dar pirmą kartą bus lošiamas. 
Lošėjai užtikrina, kad atsilan
kiusi publika bus pilnai pa* 
tenkinta. Kadangi veikalas il
gas, tad prašome gerbiamą 
publiką atsilankyti anksti. Lo
šimas prasidės lygiai 7 vai. 
vakare. Po vaidinimo bus šo
kiai. šokiams grieš Merry- 
Makers Orchestra.

Vilijos Choro Koresp.

• MOTINA, parašė Maksimas Gorkis. Apysa
ka iš darbininkų kovų caristinčje Rusijoje, pus
lapių 501, kaina $1.00.

• RAISTAS, parašė Upton Sinclair, apysaka iš 
Chicagos lietuvių gyvenimo, naujas ir pilnas 
vertimas, puslapių 450, kaina $1.00.

• MORTOS VILKIENES DIVORSAS, parašė 
R. Mizara, apysaka iš Amerikos lietuvių gy-. 
venimo ir kovų už geresnį būvį, puslapių 314, 
kaina $1.00.

• KARAS. LIETUVOJE, parašė M. Gromov, 
piešiama baisi kareivių padėtis caristinės Ru
sijos armijoje ir kovos pasauliniame kare; 
puslapių 222, kaina 50c.

•* BEŠVINTANTIS RYTAS, rinkinys puikiau
sių Stasio Jasilionio eilių, gražių eilučių vai
kučiam deklamuoti, puslapių 228, kaina 50c.

• DINGUS ROŽYTE, parašė Pranulis, gražių
■ eilėraščių rinkinėlis, 32 puslapių, kaina 15 centų. 7 .

• LIETUVOS DRAUGAI IR PRIEŠAI, parašė 
R. Mizara, -nurodoma asmenys, kurie veikė už 
Lietuvos laisvę po caro priespauda ir pažy
mima tie' asmenys, kurie pataikavo carui, pus
lapių 32, kaina 5c.

• KO NORI KUN. OOUGHLINAS, parašė R. 
Miząra, nurodoma, kas yra kun. Coughlin ir ko 
jis nori kad įvyktų Amerikoje, puslapių 32, 
kaina 5c.

. '■i

• KRIKŠČIONYBE IR KĄ JI DAVĖ DARBI
NINKAMS, paraše A. M. Metelionis, puslapių 
48, kaina 5c.
• PIRMOJI PAGELBA LIGOJE IR NELAIMĖ
JE, parašė Dr. J. J. Kaškiaučius. Knyga su 
daugeliu receptų ir patarimų, kaip save gel
bėtis staigiai apsirgus ar susižeidus. Puslapių 
126, kaina $1.00.
• ALKOHOLINIAI IR SPIRITINIAI GĖRI
MAI, pąrašė Dr. J. J. Kaškiaučius, patarimai, 
kam naudinga alkoholis ir kam nenaudinga; 
puslapių 160, kaina 50c.
• TOLI MOŠŲ PARAZITAI, parašė Dr. A. 
Petriką; aprašymas vidurinių ir išlaukinių gy
vių, su kuriais žmogus turi kovoti. Pamokini
mai kaip nuo jų apsivalyt^ 122 puslapių; kaina 
50 centų.

• SAUGOKITĖS VĖŽIO, parašė Dr. J. J. Kaš
kiaučius; nurodymai nuo ko išsivysto vėžys ir 
kaip nuo jo saugotis. Puslapių 42, ^kaina 15c.
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Scranton, Pa.
Visko po biskį iš šios 

apylinkės
Šaltam orui užėjus, darbi

ninkams, ypač tiems bedar
biams, kurie iš mizemos val
diškos pašalpos gyvena, tikra 
koronė. Bėda su apsišildymu 
savo stubų. Anglies nusipirkti 
nėra už ką. Dar kuri šeimyna 
neturi mažiukų vaikų, šiokiais 
tokiais skarmalais apsisiautę 
stumdosi vienas nuo kito. Bet 
kuri šeimyna turi tris ar ketu- 
riuš mažiukus, tai ir pamislyti 
baugu apie jų būklę. Jie suša
lę, apšašę, alkani, vargsta...

Bet kita kazyrės pusė visai 
kitaip atrodo, šalčiai geri dėl 
anglies baronų. Kaip radio, 
taip didlapiai gvoltu šaukia, 
kad sugrįžo geri laikai. Čia 
paduosiu sausio mėnesio trijų 
savaičių skaitlines, kiek ang
lies buvo 
1,009,000 
1,371,000 
1,142,000

ri vienodą balsą. Vienok or
ganizacijos vadovybė veikia 
klaidingai. Vietoj kovot prieš 
kėlimą taksų, už nupiginimą 
elektros šviesos, už gatveka- 
riais važinėjimo kainos numu- 
šimą nuo 8 iki 5 centų, tai jie 
per savo susirinkimus šaukia, 
kad mums reikia sukelti $500, 
idant išimti drausmę prieš fe^ 
deralę valdžią ir prieš Scran
tono valdžią, idant neleidus 
Scrantone statyti 3,500 stubų. 
Tų stubų statymas bus pradė
tas orui atšilus.

Saugok Jupiteriau nuo to
kio progreso 1

Paterson, N. J

Bedarbis.

Haverhill, Mass

parė,” “priešvedybinė 
“vedybų parė,” “sa- 

bučerio pa- 
“tetos parė,” “kūmos 

“burdingieriaus išsi- 
“nervų su- 
ir tam pa- 

Rodos, nebūtų nieko 
nes parių būdavo, yra 
Nėra tai peiktinas da- 

kuomet žmogus, vyras

iškasta: 
tonų;
tonų, 

tonų.
baronai

sausio 
sausio 
sausio

neatsidžiau
gia, kad į 27 dienas jie palei
do į manketą 3,612,000 tonų 
anglies. Bet jie nepasako, kiek 
per tą laiką buvo užmušta ir 
sužeista angliakasių.

Antradienį, vasario 6 dieną, 
šaltis jau kiek atslūgo; nerei
kia taip skubėt išėjus ir kak
lo įtraukt.

Darbai pagerėjo. Reikalinga 
yra šių operatorių: preserių, 
stičerių ir užkulnių darbinin
kų. čia, mat, vis amatininkai 
čeverykų išdirbystėj.

Lietuviai geri amatininkai 
gerai uždirba, kada būna dar
bo.

aps- 
bu- 

ir Luzer- 
apskritis

čia paduosiu dviejų 
kričių skaičių bedarbių, 
tent, Lackawannos 
nes. Lackawannos
turi 12,151 bedarbių familijų. 
O jeigu rokuosime pavienius, 
tai susidaro 43,362 ypatos. 
tai pašalpos biuras kas savaitė 
išmoka $99,868.46. O Luzer- 
nės apskritis turi biskį dau
giau bedarbių, būtent, turi 
15,199 familijų, o rokuojant 
pavieniais, turi 52,577. O sa
vaitinė mokestis siekia $122,- 
966.75.

Tai dabar tegul skaitytojas 
pats sprendžia, kokie geri 
laikai atėjo į šią apylinkę.

pav., Law- 
aprubežiavo

sparčiai au-

suau-

Lietu-
18 d.

Jau buvo minėta, kad 
Scrantono “Times” aukavo 
$100 Finliandijos senajai val
džiai, kad ji sumuštų “raudo

nuosius.” Tai nuo to laiko pa
kėlė vienu centu ir kainą savo 
melų didlapio, būtent, vieton 
2 centų, dabar kainuos 3 cen
tus. Bet kaip girdėtis, tai šis 
didlapis su ta savo gudrybe 
patrotino daug skaitytojų.

Dėlei šaltos ir sausos žie
mos labai nupuolęs vanduo. 
Gert netruks vandens Haver- 
hillyj, nes yra 3 dideli ežerai. 
Bet fabrikam, 
rence’uj, jau 
vandens kiekį.

Laisvės Choras
ga. Pereitą sekmadienį daug 
jaunimo atėjo, atėjo ir 
gūsių.

Tikietai paminėjimo 
vos nepriklausomybės,
vasario, sparčiai parsiduoda. 
Taip ir reikia. Visi įsigykit 
tikietus iš anksto, kad gaspa- 
dinės žinotų, kiek žmonių bus, 
tokiu būdu visiem bus gana 
valgių. Bus čikino ir kitų gar
dumynų. Gaspadinės pirmos 
klasės. Taigi vakarienė bus 
karališka!

Koncertas bus gražus, ūpas 
pas visus yra geras. Tikietas 
tik 75c. Taigi labai pigus. Ki
tur reiktų mokėt doleris už 
tokią vakarienę.

Tai tiek šį kartą. Pasima
tysim ant vakarienės.

Čia Augęs.

Scrantono draugijos ben
drai rengia apvaikščiojimą 
Lietuvos 22 metų nepriklauso
mybės vasario 18 /d., Jerman 
Hotel. Pradžia 2 vai. po pie
tų. Įžanga veltui. Pirmininkas 
P. Pėstininkas. Principalis 
kalbėtojas bus Antanas Shal- 
na iš Bostono. Po prakalbų 
tam pačiam viešbutyje bus 
bankietas. Įžanga į bankietą 
$1.50.

Taip pat ir iš “Laisvės” 
štabo bus kalbėtojas. Bet var
do nei pavardės dar nesuži
nojau. Taigi, serantoniečiai ir 
iš visos apylinkės lietuviai 
malonėkite atsilankyti kuo- 
skaitlingiausia.

Chester, Pa
Lie-

Tai jau ir praėjo sausio 31 
d. Ta dieną buvo suvaidintas 
veikalas “Išdykusi Pati.” Tu
riu pranešti, kad viskas pavy
ko labai gerai. Draugai 
wilkesbarrieciai taip Scranto
no publiką prijuokino, kad ir 
dabar, ką tik sutinki, sako, 
“dar ir dabar mane juokas 
ima.” Už tai wilkesbariečiams 
priklauso didelis kreditas ir 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos 39 kuopa širdingai jiems 
ačiuoja. Dar kuopai pelno liks 
keli doleriai.

Nors ir brangi vieta mūsų 
dienraštyje “Laisvėje”, bet 
nors trumpai*vis tiek pabrėšiu 
apie mūsų lietuvių properti- 
ninky organizacijos darbuotę. 
Tegul ir kitų miestų lietuviai 
perskaito šitą straipsnelį ir 
pamato, ar Scrantono lietuviai 
propertininkai dėl savo nau
dos darbuojasi, ar kokiems ki
tiems elementams.

Čia jų yra nemažas skaičius 
sutraukta į stubelninkų orga
nizaciją. Ar kurie turi dubeli- 
nę, ar singelinę $tubą, visi tu-

Vasario 4 dieną įvyko 
tuvių Literatūros Draugijos 30 
kuopos mėnesinis susirinki
mas. Narių atsilankė mažas 
būrelis, turėjo atsilankyti dau
giau. Kai kurie dalykėliai bu
vo apdiskusuoti ir nutarti, 
tačiau aš jų čia neminėsiu.

Susirinkimas išrinko šiems 
metams naują kuopos valdybą 
ir sykiu kuopos koresponden
tą. Reiškia, nuo šios kores
pondencijos žinutes rasinės ki
tas korespondentas. Taip pat 
tapo peržiūrėtos kuopos kny
gos ir sutvarkyti kiti dalykai.

Kuopos Koresp.

Hartford, Conn
Pranešimas visos Connecti

cut valstijos miestams ir mies
teliams, kad Lietuvių Meno 
Sąjungos Connečtfcut Apskri
tis rengia koncertą ir šokius 
balandžio 14 dieną, Odd Fel
lows Hall, 420 Main Street, 
Hartforde. Mes kviečiame 
visus lietuvius iš Connecticut, 
Massachusetts, New Yorko ir 
Rhode Islando valstijų ruoštis 
dalyvauti šiame koncerte. Tai 
bus visų puikiausias ’ koncer
tas. Jo išpildyme dalyvaus 
keturi chorai ir geriausi pa
vieniai dainininkai bei daini
ninkės. Taipgi bus užkandžių 
ir šokiai prie geros muzikos.

Prašome . kitų Connecticut 
valstijos lietuvių organizacijų 
nieko nerengti balandžio 14 
dieną, idant nepakenkus mū
sų koncertui. Už 
organizacijoms iš 
riame ačiū. . i

Koncerto

Pares, Kliubai ir Mūsų 
Korespondentai

Pas mus lietuvių tarpe pa
rių epidemija . pasiekė aukš
čiausio laipsnio. Jos rengia
mos visokiais vardais: “gimi
mo 
pąrė,
liunčiko parė, 
rė,” “tetos parė, 
parė, 
kraustymo parė, 
stiprinimo parė/ 
našiai, 
blogo, 
ir bus. 
lykas, 
bei moteris, užsikviečia drau
gus, parsineša sendvičių, so- 
dės bei šaltakošės ir pralei
džia vakarą, pasikalbėdami, 
palinki vienas kitam visokių 
laimių ir su tuo viskas užsi
baigia. Arba susitarę keli 
draugai ar draugės pasikepa 
kokį pyragą, išsiverda puodą 
kavos ir linksmai sau prie 
knygų bei laikraščių pralei
džia vakarą. Na, kad ir uz- 
boną alaus parsinešę po sti
klą išgeria dėl mados, 
yra leistina, niekam 
minga ir padorus 
m as.

Bet “mūsų” pares 
kio pobūdžio. Pavyzdžiui: 
susitaria dvi bei trys kūmu
tės, sumano rengti kam tai 
parę, ir pasileidžia per mies
tą po žinomų bei pažįsta
mų namus, pardavinedamos 
tikietus. O tikietų būna skir
tingų kainų: 50c, $1 ir $1.50. 
Tos susitarėlės kontroliuoja 
visas įeigas ir išeigas. 
O čia kaip tik jau vie
na blogybė: laikui bėgant ga
li atsirasti daug panašių ren
gėjų bei rengikų, kas galima 
išvystyti į tikrą raketą, nes ten 
nėra jokių atskaitų nei kon
trolės.

Nebūtų dar tiek bloga, jei 
tais parengimais užsiimtų vien 
tos moterėlės, kuriom nesvar
bu abelnas darbininkiškas ju
dėjimas, arba tos, kurios nie
ko naudingo nesugebi supras
ti. Bet neleistina ir gaila, kad 
ir mūsų progresistės tokiomis 
parėmis užsiiminėja. Jos tu
rėtų apie tai rimtai pagalvoti.

—o—
Nežinau kas atsitiko su mū

sų draugais korespondentais. 
Tūlas laikas atgal jie tankiai 
parašydavo apie mūsų lietu
višką judėjimą, apie unijos 
veikimą, apie miesto valdinin
kus, jų valdymą, jų rinkimus 
ir žadėjimus. Tas yra svarbu 
mum visiem. Bet, štai, drau
gai pavargo, nuseno ir numetė 
šalin visą taip svarbų darbą! 
Draugai: gana ilsėtis, stokim 
į eilę, remkim petys į petį! 
Dabar yra svarbus momentas 
ir jūsų veikimas yra labai rei
kalingas ir naudingas dėl vi
suomenės labo. . -

’ —o—
Neseniai drg. Sakat “Lais

vėj” apibūdino patersoniečių 
kovas, vargus ir šmėklą be
darbės, kuri žiūri į mūsų 
kiekvieno langą. Bet to ne
gana. Mes turim daug dar 
neplėštos dirvos lietuvių tar
pe ir abelnam darbininkiškam 
judėjime.

—o—
Lietuvių Ūkesy Neprigulmin- 

gas Pašalpos Kliubas 
ir Jo Progresas

Kadangi mūsų kliubas yra 
didžiausia organizacija Pater
sono lietuvių tarpe, todėl ver
ta daug ką apie jį kalbėti.

1) Tai L. Ū. N. P. K. yra 
svarbus tuo, kad jis yra pa-

šalpinė organizacija: sergan
tiems nariams moka po $1 į 
dieną.

2) Kliubas yra nevaržantis 
tikėjimiškų bei politiškų pa- 
žvalgų. s

3) Kad Kliubas yra turtin
giausia organizacija lietuvių 
tarpe: turi apie $10,000 ver
tės turto ir apie 200 narių. 
Nariai priklauso kaip iš Pa- 
tersono, taip iš Cliftono ir 
Passaic’o.

Chamberlainui Patinka Bal
kanų Santarve

London. — Anglų minis- 
teris pirmininkas Chamber- 
lain džiaugiasi, kad Turki
ja, Graikija, Rumunija ir 
Jugoslavija prailgino savo 
santarvę dar 7-niems me
tam.

Mateušas Simonavicius
\ Gražiai Įrengta Susiejimams įstaiga

tai visoms 
ankstoz ta-

Komisija.

Tai 
nekenks- 

draugavi-

yra kito-

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10257 has been issued to the undersigned 
to seli beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage. Control Law at 143 
Nassau Ave., Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to be consumed • off the premises.

ANDREW BAVER
143 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3367 has been issued to the undersigned 
to sell bėer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic 
5014—12th 
County of 
premises.

5014—12th
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11529 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage . Control Law at 1098 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be cnsumed off the premises.BOY BRAREN
1098 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

Beverage 
Ave., 

King*,

JACK 
Ave.,

Control 
Borough of 

to be consumed
LEVINTON

Brooklyn,

Law at 
Brooklyn, 

on the

N. Y.

Apylinkės ir vietiniam jau
nuoliam didžiausia proga ra
šytis prie Kliubo todėl, kad 
įstojimo mokesties nereikia, 

bėgant, jaunuoliams 
Kliubo turtas ir jie 

Kliubo valdonais. Yra 
kurie sako: “Ka ten

lengvai galėtų įsigyti 
su gera ir tinkama sve- 
baru ir kitais paranku-

Turėdami savo namą,

draugam. Tas liudytų, 
mes gyvendami rūpino- 

ne vien savais pilvais,— 
mes rūpinomės ir ateičia, 
palikti jaunuoliams šio-

pasiliks 
pasiliks 
žmonių, 
jaunuoliai veiks pas j lis kliu-
biečius? Nei jūs turite sve
tainės, nei jūs turite namo 
jaunuoliams suėjus pažaisti.”

Tas tiesa. Bet Kliubas ir ki
tos organizacijos turėtų tuo 
gerai pasirūpinti. Kliubiečiai 
su kitomis vietinėmis draugi
jomis 
namą 
taine, 
mais.
Patersono lietuviai patys būtų 
savininkais, niekas jiem durų 
neužrakintų ir niekam ne
reikėtų kloniotis. Visi džiaug
tųsi ir naudotųsi. O mums se
niams išmirus, paliktum bent 
kokią nuosavybę savo vaikam 
bei 
kad 
mės 
kad 
kad
kią-tokią atmintį.

Praeitais Kliubo rinkimais 
tapo išrinktas jaunuolis pir
mininku. Mes seniai, jį vadi
nam jaunuoliu, nors jis yra 
jau vedę’s vyras, tai A. Gustus. 
Jis yra jaunas vyras, pabai
gęs mūsų miesto mokyklas, 
kultūringas ir tinkamas Kliu
bo valdybai ir politikai. Buvęs 
pirmininkas M. Ragauskas 
rinkimus pralaimėjo. Dar ban
dė kandidatuoti į kitas vie
tas, į sekretoriaus vietą, ne
gavo. Kandidatavo į kasos 
prižiūrėtojus, negavo. Net nei 
už maršalką negavo. Mat, Ra
gauskas pirmininkau damas 
praeitais metais bandė intri
guoti, kitom organizacijom 
užbėgdamas už akių. Manė 
pasukti Kliubą pagal savo 
menševikišką planą, bet ne
nusisekė. Tai yra įrodymas, 
kad mes kliubiečiai matom 
viską ir visuomet.

Kliubietis.

PRANEŠIMAI B KITUR
WORCESTER, MASS.

Šiandien įvyks mėnesinis susirin
kimas ALDLD Moterų 155 kuopos 
7:30 vai., Lietuvių Svetainėj, 29 En
dicott St. Dalyvaukite visos narės 
ir atsiveskite naujų. Bus išduotas 
raportas iš moterų sąryšio metinio 
susirinkimo, kuris įvyko sausio 21, 
So.

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

Kiekvieną subatą 
karsta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė
tomis atdaras 
nuo 1 valandos

Bostone.
A. w.

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, vasario 14, LDP Kliu- 
bc, 408 Court St., 8 vai. vakare. 
Draugai ir draugės, būtinai dalyvau
kite šiame susirinkime, nes turime 
atlikti svarbių reikalų. Iš Centro 
prisiuntė nominacijos blankas, turė
sime nominuoti kandidatus į LDS Į 
Centro Valdybą. Būkite i laiku. Taip
gi atsiveskite naujų narių prirašyti 
į LDS.

V. K. Sheralis, Sekr. (36-38)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842

CHARLES’
UP-TO-DATĖ

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

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

Gerai Patryę Barberiai

Tel. Stagg 2-0783. '
NIGHT—HAvemeyot 8-1158

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated
J. L eVAN JA E. LeVANDA
(Tėvas ir .sūnus Levandauskai) 

UNDERTAKER

337 UNION AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

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.

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

Telefonas EVergreen 7-1661
wwww ww ww ww ini ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww wwww mi wwww wwwwww

Office Phone 
EVergreen 8-1090

I Inside Phone 
EVergreen 4-6485

FLUSH I N G 
Russian & Turkish Baths, Inc. 

‘ 29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y.

Open Day and Night
f .

RHEA
Managed by dflr

TEITELBAUM

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Vapor Room, 
Room, Large
Aitesian Water, Restaurant, Barber

Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

per Week
GENTS’ DAYS

Wed., Thurs., Erl., Sat. and
Sun. all day and night

426 South 5th Street ,
Blokas nuo Ilewes elevelterlo stoties

Brooklyn, N. Y.
TeL Evergreen 4-9508

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas bus 
užtikrintas ir už prieinamą kainą.

j VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas
Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį ir šeštadienį
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

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

Prie R. K. O. Republic Teatro

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs* 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

Mokyklos Baigimo Specialai
Mokyklos baigimo žiedai 
Rieštiniai laikrodėliai
Rožančiai

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

. *;!

nuo $1.50 augštyn

Visi Laikrodžiai Garantuoti

Maži Rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą.

Visi daimontai Melsvi- 
balti ir pertekto

tfu
Fontaninlų plunksnų 

ir paišelių setai, 
žemos kainos Ir 

garantuoti.

Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą

ROBERT LIPTON
E L E RJEW

701 GRAND STREET
Bet. Graham &

Įsteigta 1892

BROOKLYN, N. Y.
Manhattan Avės. 

TeL Stagg 2-2178



Pirmadienis, Vasario 1A 1940

Kas Bus su 
Parengimais?

Seniai jau mąstau apie tą 
bjaurų paprotį, kuris stačiai 
sukoneveikia mūsų parengi
mus, ypatingai koncertus, tai 
ypatiški tarp savęs beverčiai 
pasikalbėjimai laike progra
mos.

Pereitoj “Laisvės” progra
moj, po vakarienės, koncerto 
laiku pirmininkas šiaip taip 
apstabdė didumą publikos, 
nurimo, bet tūla dalis gražio
sios publikos, rodos, kad kur
ti— nei pirmininko šaukimo, 
nei triūbos balso, nei bubno 

• negirdi.
Nuo galerijos tėmiju publi

ką. įvairi: profesionalų, ama
tininkų, biznierių, darbinin
kų. . . Programos vienas, an
tras numeris, ir trečias, o toji 
gražioji publika vis dar ne
kreipia atydos. Iš po “Lais
vės” pastogės vienas apsista
tę.** būriu jaunimo ir roman- 
suoja. Antras būrys, irgi ar
timų laisviečiam, vėl kalbasi. 
Rodos, kad šitai publikai vi
sai nereikėtų aiškinti, kaip 
reikėtų koncerte užsilaikyti, 
žmonės pasimokinę, mokyti.

Lietuvos šlėktos neklausy
davo lietuviškų pamokslų dėl 
savo aukšto titulo, tai jie išei
davo iš bažnyčios.

Kada mes einame į kokius 
privatiškus “mūvius,” tai ta
da mes gerbiame save ir ki
tus ir tą parengimą. Darbi
ninkišką parengimą mes turė
tume šimteriopai daugiau ap- 
vertinti. Chorai mokinasi, 
taipgi ir solistai, eikvoja lai
ką, energiją, pinigus, pasiau
koja tam kilniam tikslui, prie 
kičino dirba keli desėtkai mo
terų, kurios gal niekad būryje 
nedirbusios, turi daug keblu
mų ir rūpinasi, kad čia kaip 
nors jų darbo-triūso gami- 

, niais patenkinus valgytojus.
Spauda garsina, tikietų par
davinėtojai deda pastangas 
kuo daugiausiai parduoti ti
kietų, ir geidžia, kad jų par
duotais tikietais būtų draugai 
patenkinti. . .

Labai trumpai suminėjau 
dalykus tam, kad mes steng
tumėmės įvertinti ir gerbti 
mūsų menininkus, o jie mus 
dar daugiau gerbs.

Kitą kartą parašysiu ge
riau.

K. Joneliūnas.

Plėšikai Įsiveržė Namuosna
A. Lewitz ir Harry Fine, 

brooklyniečiai, įkaitinti plėši
me, po suėmimo prie kontrak- 
riaus L. Zucker namų, 2 5 3 
Avenue P. Apylinkėj buvę 
policistai nužiūrėję juos keis
tai elgiantis, sulaikę, ir, ra
dus ginkluotais, tuojau areš
tavę. Stuboj radę surištą tar
naitę, kuri liudijus, kad jai 
vienai esant namie jie pasi- 
beldę ir grąsindami revolve
riais įsiveržę vidun ir apiplė
šę namus.
—

Daug Imasi Pilietybę
Pastaraisiais mėnesiais, sa

koma, priduodama po 1,000 
pilietybės prašymų per mėne
sį, bet nespėjama visų per- 
Klausinėti. Planuojama per- 
klausinėt po 2,500 per mėne
sį. Pereitą antradienį Brook* 
lyne išduota pilietybė 330 as
menų.

Merginos Nenusigando
Fanny Farmer saldainių 

krautuvėn, prie Times Square, 
įėjęs plėšikas pareikalavo par
davėjų atiduot pinigus. Dalį 
pinigų padavus, merginos pa
stebėjusios, kad jo neva re
volveris žaislinis, ir abi metėsi 
ant jo ir su juomi ant grin
di!. Ant jų šauksmo atbėgęs 
policistas pasikėsinusį plėšiką 
areštavo.

"Laisvės” Bazaro 
Paskutinė Diena

Pirmadienį, vasario 12-tą, 
yra pusiau šventė, Lincolno 
gimtadienis, jaunimas neis mo- 
kyklosna ir daugelis nedirba, 
tad bazaras vėl prasidės nuo 
pietų, kaip kad prasidėjo šeš
tadienį ir sekmadienį.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
Šiandieną bus išpardavi

mas daugelio didelės vertės 
daiktų labai žemomis kaino
mis, nes “Laisvė” neturi san
dėlio likusiems daiktams lai
kyti, o šiandien paskutinė ba
zaro diena, reikės išparduoti 
viską .

Bus išleista brangi, tiesiai iš 
fabriko atvežta Remington 
Premier. Kas nors parsiveš tą 
$54.50 kainuojančią rašomąją 
•mašinėlę. Taipgi bus išleistas 
5-kių dovanų setas, skiriamas 
kitiems miestams.

PROGRAMOJ:
Dainuos šaunusis Aido Cho

ras, vadovaujant Žilinskaitei. 
Šokiai prasidės 5 vai. vakaro. 
Įžanga tik 10 centų.

Visu bazaro laiku gausiai 
atnešama dovanų tiesiai baza- 
ran. Visų dovanos bus pa
skelbta “Laisvės” laidose.

Puikiai Pavyko Bazaro Pirma Diena
Penktadienio vakarą įvykęs 

“Laisvės” bazaro atidarymas 
praėjo smagioj nuotaikoj, da
lyvaujant skiatlingesnei pu
blikai negu buvo galima ti
kėtis paprastą darbo vakarą. 
Nepavyko nei pastangos kelių 
kerštinčių, kurie tiksliai pa
naudojo kriaučių kliubo- var
dą ir melavo, kad pakenkti 
bazarui, garsino kalbėsiant 
“vieną iš ‘Laisvės* redaktorių” 
kriaučių kliubo vardu rengto
se diskusijose, kuomet gerai 
žinojo, kad visi laisviečiai 
dirbs savo laikraščio bazare.

Gražią dainų programą da
vė brooklyniečių mylimas Ai
do Choras, vadovaujant mo
kytojai Aldonai Žilinskaitei. 
Taipgi gyvai sudainavo keletą 
duetų Al. Velička ir P. Gra
bauskas, akompanuojant Al
binai Depsiūtei. Pirmininkavo 
A. Bimba, šokiams griežė Mi
kalausko orkestrą.

DAUG IŠPARDUOTA
Išparduota bei ^išleista ga

na daug maisto produktų ir 
kitų daiktų : lašinių, kumpių, i 
skilandžių, medaus, vyno, 
degtinės, vazonuose ir dirbti
nių gėlių, dišių, įvairių užval- 
kalų-užtiesalų ir dėvimų dra
bužiu. Ypatingai moterys ap
supo pundą worcesteriečių 
moterų skoningai pasiūtų 
žiurstų. Mat, praktiškas, vi
soms reikalingas dalykas. Ir 
miera ne taip svarbu; mažes
nis ar didesnis, visoms gali 
tikti.

žinoma, visų akį traukė 
puikusis Petraičio dovanotas 
Virtuvei Setas, Radio - Fono
grafai,. rašomosios mašinėlės, 
laikrodėlis—brangieji daiktai.

jus išvalyt, jau pradėjo rink
tis publika.

BAZARE NAUJOVĖ
Smagiam liuoslaikio pralei

dimui įtaisyta mašina prakti
kuotis šaudymo. Mašinoj iš už 
krūmo ir už krūmo, ratu, bė
gioja mažytis čiučela ir jam 
taikoma petin. Už penktuką 
turi 10 šūvių. Kai kas didžiu
mą “nušauja,” kitas nei vie
no. šitam “kare” visi pasi- 
rįžę “kariaut.” Mat, niekas 
nešauja priešą, neigi pašauta
jam skauda petį. Jis net ne- 
nuvirsta, tik kareiviškai su- 
stuksi kojomis ir marš atgal. 
Jūsų rep. seniau niekad ne
buvo prisiėję prieš nieką “ko
vot,” vis spėdavo greitai pa
bėgt, bet šį sykį irgi pavyko 
vieną “priešą nudėt.”

TOLIMUS VIEŠNIOS
Smagų siurprizą suteikė 

hartfordietė Anna Visockienė, 
Anna Arrison ir Aldona Vei- 
veriūtė savo atsilankymu ba
zaro pirmą vakarą. Mat, to
limų svečių tikėjomės tik 
šventėmis. Jos sakė, kad iš 
Hartfordo ir iš kitų Connec
ticut valstijos vietų bazare 
bus daug svečių sekamomis 
dienomis, žodžiu, pradžia ro
dė į bazaro visapusišką sėk
mingumą. Jisai baigsis šian
dien, vasario 12.

Bazaras vyksta didžiulėj 
Central Palace salėj, 16-18 
Manhattan Avė., Brooklyne. 
Salė randasi tarp Lorimer St. 
ir Flushing Ave. stočių ant 
BMT Jamaica linijos. Taipgi 
privažiuojama daugeliu gat- 
vekarių. Rep.

ANT VALGIŲ STALO
Valgių stalas taipgi buvo 

turtingas namie keptais py
ragais, ausiukėmis, dešromis, 
kumpiais. Tačiau daugiausia 
radosi norinčių paragaut alas- 
kinės žuvies, kurios bačką, 
163 svarus, iš Alaskos atsiun
tė geras “Laisvės” rėmėjas J. 
Dulskis. Svečiai valgė ir gyrė 
jos skonį. Kai kurios moterys 
ateidamos atnešė dovanoms 
valgių, kitus paga,mino baza
ro gaspadinės Uršulę Berno
tienė ir Josefina,, y Ąugųtienė. 
Pirmą bazaro vakarą joms 
pagelbėjo O. Depsienė, P., 
Vižlianskienė, E. Yumplot, O. 
žurauskas ir čirikas.

Prie baro, kur parduota vi
sokį gėrimai, irgi sukaitę dir
bo keturi vyrai.

PRIE MOTERŲ 
DARBŲ STALO

Reikia pripažinti, kad mo
terų darbų stalas yra vienas 
iš turtingiausių, ir mirgėte mir
ga gražumynais. Tiesa, pirmą 
vakarą nei tuos rankdarbius 
nei ką kitą negalima buvo 
spėti išdėstyti pilname jų 
gražume, nes salė buvo paim
ta tik vakarui. Tuo tarpu pa
sitaikė, kad salė per visą po
pietį buvo išduota streikierių, 
mitingui ir po jo, vos tik spė-

LIGONINĖS PRAŠO 
DAUGIAU PINIGŲ

Miesto kontrolierius Mc 
Goldrick siūlė Sąmatų Tary
bai paskirt $1,988,450 dau
giau pinigų privatiškoms ligo
ninėms. Jos grasinančios už- 
daryt savo duris labdarybių 
ligoniams, jei nebus pakeltos 
mokestys. Jų .aprokavimu, už
laikymas ligonio per dieną lė- 
šuojąs nuo $5 iki $6, o iš 
miesto skiriama mokesties tik 
po $3.

Dėl Ateiviams Gint 
Konferencijos

Ernest Hemingway, žymus 
novelistas, kovo 2-3 Washing
tone įvyksiančios Ateiviams 
Gint Nacionalės Konferenci
jos šaukėjų pirmininkas, dar 
kartą atsikreipė į visokias or
ganizacijas raginant pasiųst 
skaitlingas delegacijas.

Šaukėjų Komitetą sudaro 
apie šimtas žymių veikėjų iš 
įvairių organizacijų ir visokių 
gyvenimo sričių. Jų susido
mėjimas ateivių gynimu šiuo 
kylančios reakcijos ir karinės 
isterijos laikotarpiu turėtų bū
ti įvertintas visose liaudies or
ganizacijose - draugijose-kliu- 
buose, o ypatingai pačiuose 
ateiviuose, kuriem laiku išvys
tytas stiprus veikimas gali bū
ti apsauga nuo begalinių kan
čių.

Dalyvumo Sąlygos
Organizacijos gali siųst de

legatus ar tėmytojus, po du 
nuo organizacijos. Tėmytojai 
galės kalbėt, bet negalės bal
suot. Konferencijai mokestis 
nenustatyta, tik prašoma pa- 
aukot sulyg išgalės lėšoms ir 
tolimesniam komiteto darbui.

Kelionė, vykstant sykiu su 
delegacija specialiu trauki
niu iš New Yorko (į abi pu
ses—round trip), lėšuos tik 
$6.75 (tskirai lėšuoja $9.65). 
Norinti vykt su delegacija 
privalo iš anksto užsisakyti 
vietą.

Nakvynė Annapolis viešbu
tyje, kur bus konferencija, 
gaunama vienam už $3.50 
nakčiai ir dviem viename 
kambaryje už $4.50 nakčiai. 
Jas taipgi geriau ųžsisakyt iš 
anksto. Nakvot reikės vieną 
naktį — išvyks iš N'. Y. šeš
tadienio rytą, sugrįš vėlai sek
madienį. Tačiau, kam per
sunki! išsimokėti čia paduotą 
sumą, galima rast gana gerų 
kambarių po $1.50 ir $2 
nakčiai. Pramitimo lėšos to
kios pat, kaip ir Brooklyn© 
valgyklose.

Negalinčios7'pasiųst delega
tų draugijos prašomos atsiust 
užgyrimus ir aukų.

šaukėjų komiteto adresas: 
Fourth Annual Conference, 
Suite 1505—79 Fifth Avenue, 
New: York City.

Mažu Vagišėliu Būti 
Daug Blogiau

Pereitą trečiadienį įvykusių 
bylų'-teismų rekorduose, tarpe 
daugelio kitų, randame se
kamas dvi bylas, iš kurių gau
nasi keistoka teisdarybės “ly
gybė :”

Edward J. Rigney, 57 m., 
buvęs miestavos subvės penk
tukus registruojančių mašinų 
prižiūrėtoju, Geperalių Sesi
jų teisėjo Mullen nuteistas du 
ir pusę metų kalėti už nusuki- 
mą $25,000.

Kitame, Kings apskričio 
teisme, teisėjas Garvin nutei
sė Leon Boston, negrą, kalėti 
15 metų už pagrobimą iš mo
teriškės piniginės su $4.

Lincolno Dieną Pašvęs 
Laisvėms Ginti

Šiandieną,, vasario 12-tą, 2 
West 64th St., New Yorke, 
įvyks svarbi konferencija, ku
rioj visoms didžiojo New Yor- 
ko ir priemiesčių draugijoms 
bei organizacijų kuopoms rei
kėtų turėti atstovus.

Konferencija šaukiama ko
miteto iš virš šimto žymių vi
suomenės darbuotojų, kurie 
stoja už tai, kad Amerikos 
visų žmonių laisvės būtų ap- 
saugotos-užtikrintos, kad Tei
sių Dilius nebūtų pamintas, 
panaudotas mažumų priespau
dai. Į

Organizacija gali siųst du 
delegatus ar tėmytojus. Kiek
vieno registracija $1. Regis
tracijos pradžia 11 ryto ir tę
sis iki vėlaus vakaro.

Mrs. A. Madonna, 622 Lin
coln Avė., apsiskundus polici
jai, kad Fulton linijos Rock
away Ave. stotyje nežinomas 
vyras stvėręs iš jos piniginę 
ir pabėgęs. Vėliau piniginė 
rasta ant laiptų su viskuo, 
kas joj buvę.

Mary J. Hackett, 76 m., 132 
2nd St., mirė nuo apdegimo 
kerosininiam pečiui eksploda- 
vus ir apipurkštus ją degan
čia kerosina.
w-----------------------------------—■

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179 
©--------------------------------------------------o

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

t \
580 SUMMER AVENUE, 

Arti Chester Avenue 
, NEWARK, N. J.

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

1 Estate of

BARRY P. SHAUNS 
(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

, BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas
Mint

Nuteistas už Kyšius

Gaminam valgius Ir 
tu r Im o Amerikos 
Išdirbimo ir impor
tuotų degtinių, vi
sokių vynų ir gero 

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

Gaetano Abbate, 84 m., be
vydamas kaimynų vaikus se
nais šautuvais, 1 vaikutį pa
šovė, manydamas revolverį 
esant neužlioduotu. Sulaiky
tas be kaucijos.

Tarp Battery ir Governors 
Island kursuojanti pervaža, 
kurios paprasta kelionė ima 6 
minutes, aną dieną ėmė pus
trečios valandos. Priežastis— 
migla.

Didelis (špardavimas 
Nupigintom Kainom

SIUTAI ir OVERKOTAI
Išparduodami dabar už • 

J 1/^—vieną trečdalį 
originališkos kainos.

10 Išmokėjimų PlanuNaudokitės Mūsų Patogiu

NARINS
670 Grand St., corner

Brooklyn, N.

SONS
Manhattan Avė.
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VARPO KEPTUVĖ 
36-40 Stagg St. TcJ. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Rūgšti rugine, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir rąisin 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 J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj Ir kainas.

VARPAS BAKERY 36-40 Stagg Street Brooklyn, N. Y.

Vasario Menesio Išpardavimas!
NUŽEMINAME KAINAS ANT 30 NUOŠIMČIŲ

“Meilės” Kodylą Išvijo 
Gyventojus

Mrs. M. Mixson, 386 Deca
tur St., apskundė teismui “ste
buklingų” smilkalų pardavė
ją, kuris už $235 jai parda
vęs tokią galingą kodylą, ku
rią užrūkius namuose visi .gy
ventojai nuo smarvės išsi- 
kraustę ir dėl bankrūto ji ne
tekus stubos. Wardell, skun
džiamasis, persistatęs jai dak
taru ir sakęs, kad jo smilka
las panaikins galią kitos mo
teriškės, kurią Mixsoniene nu
žiūrėjus viliojant jos vyrą. Jis 
pripažintas kaltu.

Joe A. Ruddy, buvęs Miesto 
Civilės Tarnybos Komisijos 
egzaminieriumi, pripažintas 
kaltu priiminėjus iš aplikantų 
tarnybon mokestis už pagelbą 
praeit fiziškus egzaminus. 
Baudą paskirs kovo 7-tą.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikStynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

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

Iš senų padarau 
lūs krajavus 
n a u jus paveiks- 
sudarau su ame- 
rikoniškais. Rei- 
kalni esant ir 

a d i d inn tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

' JONAS STQKES
512 Marion St., kamp. Broadway 
Ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMTLinfc 

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

Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis kainomis. 
Pasirinkimas didelis.

BEDROOM SETS — PARLOR 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. EVergjeen 7-8451

W




