
Rekordinė Suma Pi- LillkiSumušk Mannerheimą

ORAS. — Šį ketvirtadienį 
vidutiniai šalta, dalinai ap
siniaukę.

Trečiadienį dikčiai pasni
go.

Govėda Užpuolė Išplėšt iš 
Kalėjimo ir Nulynčiuot Dvi 

Negres

Senatorius George Sako: Paskola Suomijai Gali būt 
• žingsnis į Amerikos Karą su Sovietais

dijoj, į kurias varo “nepa
sitikimus asmenis.”
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. Stockholm, Švedija.—Šve
dų politikai nusiminė dėl

supara- 
veikimą 
Estoni-

London, vas. 14. — Neofi
cialiai pranešama, jog an
glų ir francūzų valdžios ta
riasi įvest blokadą prieš 
Sovietų Sąjungą.

Brooklyne šiemet bene bus vi
sais atžvilgiais patsai pas'ek- 
mingiausias iš visų bazarų, iki 
šiol turėtų.

Per keturius vakarus buvo 
daug svieto, bet sekmadienį— 
sunku tebuvo galima salėje ir 
apsisukti.

Visiems, kurie bazarui au
kojo, kurie jame dirbo, kurie 
jame dalyvavo—didelis, dide
lis aciu!
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Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Užsieniuose $6.00 
Brooklyne $6.00 
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atstovauja ne de- 
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—o—
pirmadienį New

I> ■ 1I l'i -e- ■ -------į. v. 4. J,-------H.',6. U1,,M',

KRISLAI
Viskas Ramu, Viskas Gražu.
Maisto Kortelės—Pasakos.
Du Lietuviai Kongrese.
50,000 Tonų Kviečių 

Mannerheimui.
Didelis Ačiū!

Rašo R. Mizara

Šiomis dienomis teko kalbė
tis su vienu tik ką sugrįžusiu 
iš Maskvos asmeniu, K. Jis 
yra Amerikos pilietis; Mask
voj išgyveno 8-nerius metus ir 
per tą visą laiką dirbo Stali
no vardo automobiliu fabrike. 
Kai savo asmeninius reikalus 
čia susitvarkys, K. ir vėl grįžš 
atgal į Maskvą dirbti.

Beje, jis pareiškė, kad pa
minėtam fabrike dirba nema
žai ir lietuvių.

—o—
Užklaustas, kaip dabar at

rodo Maskva, K. atsakė:
—Kas tame mieste buvo 

prieš penkerius - šešerius me
tus, tai jo dabar nepažintų, 
jei jame Kremliaus nebūtų. 
Viskas labai keičiasi, gražėja, 
puošiasi. Milžiniški namai ky
la ir kyla; gatvės plečiasi, 
tiesinasi; švara pirmos rūšies.

—Ar Suomijos - SSSR kon
fliktas neatsiliepė į patį Mas
kvos gyvenimą?

—Ne. Nėra jokių žymių. 
Miestas veikia, kaip veikė 
prieš to ginkluoto konflikto 
prasidėjimą. Maisto užtenka
ma, teatrai atidari, mokyklos, 
fabrikai ir visas kasdieniškas 
gyvenimas funkcionuoja seno
viška, ramia vaga. žmonės 
mažai ir tekalba apie tąjį 
konfliktą.

Didelį Suomijos - SSSR kon
fliktu susirūpinimą patyriau 
tik Švedijoj ir Norvegijoj, tę
sė K., per kurias man teko 
važiuoti. Ten žmonės yra pa
nikoj. Ten jiems .daug prime
luota apie Sovietų Sąjungos 
žmonių, gyvenimą. Jie ten 
manęs klausinėjo: “Argi tie
sa, kad Maskvoj negalima 
gauti maisto net su kortelė
mis?” Aš jiems atkirtau, 
ten jokių maisto kortelių 
ra ir jos nereikalingos; 
tamstos manote, kad aš
luoju, — pasižiūrėkit į mane, 
ar gi aš atrodau išbadėjęs? 
(K. yra stiprus, gerai atro
dąs vyras.)

“Liet, žinios” praneša, jog 
Lietuva iš Sovietų Sąjungos 
veik kasdien gauna aliejaus 
(naftos) produktų ir net jau 
turi susidarius atsargos.

Taigi Lietuvos kaimiečiai 
jau galės ir lemputes užsi
žiebti ; balanų mažiau reikės. 
Tai vis dėka tai sutarčiai.

—o—
Amerikos Jaunimo Kongre

so suvažiavime, įvykusiame 
pereitą šeštadienį ir sekmadie
nį Washingtone, dalyvavo ir 
du Brooklyno lietuvių jauni
mo atstovai: Jonas Ormanas 
ir Walteris Kubilius.

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo jaunimas įeina į Ame
rikos Jaunimo Kongresą — tą 
milžinišką Jungtinių Valstijų 
jaunimo organizaciją, kuri 
yra taip griežtai nusistačiusi 
prieš imperialistinį karą. 

—o—
Argentinos vyriausybė nuta

rė pasiųsti Helsinkio vyriau
sybei Suomijoj net 50,000 to
nų kviečių ! Toji pati Argen
tinos valdžia Ispanijos loja- 
listus boikotavo. Ar dar be
reikia aiškinti, kad Helsinkio 
vyriausybė 
mokratiją,

Pereitą
Yorke įvyko Heywood Brou- 
no, mirusiojo Amerikos Laik
raštininkų Gildijos prezidento, 
mirties minėjimo masinis mi
tingas. Susirinko tūkstančiai 
žmonių pagerbti tą vyrą, ku
ris tiek daug nusipelnė Ame
rikos darbininkų, judėjimui.

—Broun as,—sakė CIO va
das Lewis, — buvo vienas di
džiųjų modemiškojo darbinin
kų judėjimo kapitonų.

Visai teisingai pasakytai
; —o—

Mūsų dienraščio bazaras

Raudonoji Armija 
Užėmė dar 23 Suo

mijos Fortus
Maskva.—Sovietu kariuo

menė užėmė dar 23 Hel
sinkio Suomijos fortus, Ka
relijos tarpvandenyje. —Tai 
raudonarmiečiai per pen
kias dienas užkariavo jau 
84 Suomijos fortus.

Sovietų komandieriai pra
neša, jog stambios Helsin
kio suomių jėgos mėgino 
kontr-atakuot raudo nar- 
miečius, bet suomiai liko 
atmušti su dideliais sau 
nuostoliais.

Kai kuriose fronto dalyse 
smarkiai kaujasi artilerija 
ir pėstininkai. Sovietinė ka
riuomenė išvysto sėkmin
gus sau veiksmus, sa^o jos 
komanda.

Sovietų lakūnai skraidė 
apžvalginėdami suomių po
zicijas ir bombarduodami 
susibūrimus jų kariuome
nės ir kitus kariškai svar
bius punktus.

USA Bepusiškumas Ne
tinkąs dėlei Suomiu 

Ir Japony Kary
Washington. — Senator. 

G. M. Gillette ir J. A. Da
naher įteikė sumanymus, 
kad Amerikos valdžia vyk
dytų Bepusiškumo Įstatymą 
kas liečia Japonijos karą 
su Chinija ir Sovietų karą 
su Suomija.

Senato užsienių reikalų 
komisija užklausė valdžią, 
ką jinai mano apie tuos su
manymus. Atsakyda mas 
laišku, valstybės ministeris 
C. Hull pareiškė:

“Šio įstatymo vykdymas 
čia nesutinka su valstybės 
ministerijos programa”.

. Naziai Grąsina Skandint 
Ir Amerikos Laivus

Berlin, vas. 14. — Kai ku
rie vadovaujantieji naziai 
submarinai turį teisę skan
dint prekinius Amerikos 
pareiškė, jog Vokietijos 
laivus, jeigu tie laivai plau
kia pro Gibraltarą į Vidur
žemio Jūrą arba kuomet 
juos sulaiko Anglijos šar
vuotlaiviai ir varosi į Gib
raltaro prieplauką. Nes, 
girdi, tų amerikinių laivų 
kroviniais, gali. pasinaudot 
Vokietijos priešai.
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80,000 Armija Anglijai iš 
Australijos, N. Zelandijos

Jeruzalė. — Laivais iš 
Australijos ir Naujosios 
Zelandijos atgabenta apie 
80,000 kareivių į Anglijos 
armiją Palestinoj, Suezo ka
nalo srityje ir kitur Arti
muose Rytuose.

NUŠALO 10,000 
ŽMONIŲ LIETUVOJ, 
LATVIJOJ, ESTIJOJ
Amsterdam, Holandija.— 

—Per šešių savaičių šalčius 
skaudžiai nušalo daugiau 
kaip 10 tūkstančių žmonių 
E'stonijoj, Latvijoj ir Lietu
voj.

Holandijoj dabar šalčiai 
siekė per 11 laipsnių žemiau 
zero pagal Fahrenheito gra- 
dusninką. Nuo šalčių žuvo 
37 asmenys Holandijoj.

Danijoj ir pietinėj Švedi
joj šalčiai vasario 13 d. bu
vo 12-13 laipsnių žemiau 
zero. O šiaurinėj Švedijoj, 
Norvegijoj ir Suomijoj jie 
buvo siekę 54 laipsnių že
miau zero.

Baltijos Jūros ledai sura
kino 12 laivų, gabenančių 
Danijai anglį; ir danų led
laužiai dar negali pralaužt 
kelią tiem laivam.

Užšalo Rygos ir 
prieplaukos, kurios 
tai' neužšaldavo.

Šalčiai ir sniegai 
lyžiavo traukinių 
Lietuvoj, Latvijoj,
joj, šiauriniai-rytinėje Vo
kietijoje ir Vengrijoje.

Nuo šalčių Vengrijoj žu
vo bent 14 žmonių.

Ledai Dunojaus upėje 
įkalino laivus su šimtais 
tūkstančių tonų žibalo, ku
ris turėjo būt atgabentas 
Vokietijai.

Nuo susibrukusių ledų ...... ...
Dunojuj ir Holandijos upė- Sovietų laimėjimų prieš 
se kilo potviniai, kurie iš
vijo šimtus šeimynų iš na
mų. Kai kur ledai skaldo
mi oro bombomis.

DIDŽIULĖ ŠVEDIJOS 
PARAMA SUOMIJAI

Stockholm, Švedija.—Vie
nas Švedijos valdininkas sa
kė korespondentui New 
Yorko Times’o, jog švedai 
suaukojo senąjai Suomijos 
valdžiai tiek pinigų, kad iš
eina po pusketvirto dolerio 
nuo kiekvieno Švedijos gy
ventojo, didelio ar mažo.

Tas korespondentas gir
dėjo, kad Švedija yra nu
siuntus Suomijai šimtus 
karinių lėktuvų ir kad Šve
dijos ginklų ir amunicijos 
fabrikai dirba viršlaikius, 
gamindami karo pabūklus 
Suomijai.

PUSĖ DIVIZIJOS ŠVEDŲ 
KARIAUJA PRIEŠ 

SOVIETUS
Stockholm, Švedija.—Pri

pažįstama, kad bent pusė 
divizijos švedų “liuosnorių” 
kareivių veikliai dalyvauja 
Helsinkio suomių kare prieš 
Sovietus.

nigy Didini Karinį 
Amerikos Laivyną
Washington

laivyno komisija pasiūlė, 
kad kongresas paskirtų 
$966,722,878 Amerikos karo 
laivynui didint ir stiprint 
per vienus metus. Tai yra 
$111,699,699 mažiau, negu 
valdžia reikalavo tam tiks
lui. Bet kongresmanų komi
sija pareiškė, jog $966,722,- 
878 užteks dabartinei naujų 
karo laivų statymo progra
mai iv “suteiks tokius lai
vus ir tiek jų, kad bus gali
ma palaikyt’ mūsų jėgos 
viršenybę ir užtikrini sau
gumą ir taiką Jungtinėms 
Valstijoms”.

Už tuos pinigus būtų sta-, sidedame ant kitų civilizuo- 
toma 19 karo laivų, tarp jų | galių, kad jos kaip ga- 
du didlaiviai po 45 tūkstan- jjnį- daugiausiai pasistengs 
cius tonų vienas ir kitas, pagelbėt mums šioje padė- 
taip pat penki mažesni ka- ”
riniai laivai, 352 lėktuvai, 
daugiau ir geresnių ginklų 
ir daugiau jūreivių.

Dabar Amerikos laivynas 
turi 2,428 karinius lėktuvus. 
Šiuo laiku jame tarnauja 
150,000 jūreivių ir 25,000 
“marinų”.

Laivyno komisija sako, 
jog naujieji Amerikos karo 
laivai turi būt geresni už 
bile šalies karo laivus.

Dar niekada pirmiau 
miais Amerikoj laikais 
buvo per metus išleista
r o laivynui tiek pinigų, kiek 
dabar jam užgyrė kongresi
nė komisija.

ŠVEDIJA NUSIMI
NUS, KAD SOVIETAI 

LAIMI SUOMIJOJ

Suomiją Karelijoj. Jau ma
žai kas tiki pranešimais iš 
Helsinkio Suomijos, kad 
suomiai atmušą Raudono
sios Armijos atakas. Žino
vai tėmytojai sako, kad ne
labai ilgai Helsinkio armi
ja galės atsilaikyti.

Švedijos valdžia 
daug paraginimų 
priimt tūkstančius
jos pabėgėlių, kurie mesis į 
Švediją, kai Sovietai nuka
riaus Helsinkio armiją.

Sovietai Nereikalauja 
Latvių ir Estų Talkos

Ryga. — Šičia ir Estoni- 
joj paskleista girdai, M<ad 
Sovietai reikalavę, kad Lat
vija ir Estonija padėtų So
vietam kariaut prieš Suo
miją. ( •

.Latvių ir estų valdžios 
užginčija tuos girdus, kaip 
rašo N. Y. Times korespon
dentas.

Latvijos užsieninis minis
teris V. Munters pareiškė, 
kad Sovietų sąntikiai su 
Latvija yra “taisykliški ir 
patenkinanti”.

Goteborg, Švedija. — Čio- 
naitinių laivastatyklų darbi
ninkų susirinkimas užgyrė 
tuos suomius, kurie išvien 
su Raudonąja Armija kovo
ja, idant sumušt ir nuverst 
dabartinę Helsinkio Suomi
jos - Mannerhėimo valdžią.

HELSINKIS ŠAU
KIASI SKUBIOS 

PASAULIO TALKOS
Helsinki. — Senoji Suo

mijos valdžia šaukia pasau
lį kuo greičiausia duot jai 
karines pagalbos. Sako:

“Mums reikia daugiau 
i kareivių, daugiau kanuolių, 
1 daugiau lėktuvų... mes at-

tyje.”
Helsinkio Suomijos ko- 

mandieriai teigia, kad net 
praeitame pasauliniame ka
re niekur nebuvę tokių štur- 
mingų mūšių, kaip kad da
bar siaučią Karelijos pu- 
siausalyje. Jie sako, kad So
vietų kanuolės ten numeta 
po 300 tūkstančių šovinių 
per dieną į Suomijos Man- 
nerheimo tvirtoves.

Helsinkio suomių vadai 
pareiškia, kad jeigu Sovie
tai sulaužys Mannerheimo 
tvirtovių liniją tarp Lado
gos ežero ir Suomijos užla
jos, tai Sovietai jau bus 
laimėję karą, ir raudonar
miečiams liks tik apvalyt 
Suomiją nuo jos kariuome
nės liekanų.

Snow Hill, Md. — Polici
ja atmušė baltųjų govėdą, 
kurie bandė išplėšt dvi neg
res iš kalėjimo ir nužudyt 
jas. Tos negrės įtariamos, 
kad nužudžiusios vieną bal
tą farmerį. Stockholm, Švedija. —Po

licija areštuoja komunistus 
visoj- Švedijoj, ir jau praei
tą šeštadienį buvo suimta 
iki 200 komunistų.

Komunistai Švedijos sei
mo atstovai H. Hagbert ir 
K. Senander užprotestavo 
m i n i s t e r i u i pirmininkui 
prieš ablavas, per kurias 
medžiojami komunistai. Jie
du taipgi protestavo, kad 
valdžia įsteigė koncentraci- 

sargybos^laivukusjį?? stovykla.s šia™Į §ve-

Naziai Sunaikino 5 Stam
bius Laivus Anglijos, Fran

cuos ir Bepusiškus

Landon, vas. 14. — Vo
kiečių minos ir submarinai 
nuskandino žibalinį Angli
jos laivą “Gretafield,” 10,- 
191-no tono; kitą anglų ži
balinį laivą “Triumph,” 8,- 
501-no tono, ir tris karinius 
Anglijos i 
nuo 195 iki kelių šimtų to
nų. ’ ‘ *!

Nuo vokiečių minosx ar 
submarino torpedos nusken
do prekinis Franci jos lai-, 
vas “Pickardy,” 8,200 tonų.

Naziai taipgi sunaikinę 
Švedijos laivą “Dalaro,” 3,- 
927 tonų, ir Norvegijos lai
vą, “Snestad,” 4,114 tonų.” 

____ t—_

Senatas Nutarė 
Skolint Suomijai 

$20,000,000

Washington. — Jungtinių 
Valstijų senatas nutarė pa
kelt valdiško Išvežimų-Įve- 
žimų Banko kapitalą nuo 
dabartinių $100,000,000 iki 
$200,000,000, kad valdžia 
galėtų duot naujas pasko- 
las-kreditus iki 20 milionų 
dolerių Helsinkio Suomijai, 
Chinijai ar bile kuriai ša
liai.

Už tokį valdiško banko 
kapitalo pakėlimą šiam tik
slui balsavo 49 senatoriai, o 
prieš jį 27. Kongresmanų 
vadai tvirtina, kad ir kon
greso atstovų rūmas greit 
priims tą valdžios sumany
mą.

Senatorius W. F. George 
persergėjo senatą, kad pas
kola Suomijai gali būt pir
mas žingsnis linkui Ameri-

Perša Amerikos Lai
vams Biznį su Angli

jos Kolonijomis
Washington, — Jungtinių 

Valstijų ambasadorius An
glijai, Joseph P. Kennedy 
padarė pasiūlymą, kad Am
erikos valdžia leistų kai ku
riem prekiniam - keleivi
niam šios šalies laivam 
plaukioti į Anglijos koloni
jas ir pusiau-kolonijas.

Dabar ambasadorius Ken
nedy plačiau kalbėjosi su 
prezidentu Rooseveltu, ko
kio užsiėmimo galėtų gaut 
Amerikos laivai, kurių vei
kimą buvo sustabdęs ame
rikinis bepusiškumo įstaty
mas.

ŠVEDIJA ĮKALINO 
ŠIMTUS KOMUNISTU

“Mes, Kurie Mirtume,” 
Vyry Draugija

Los Angeles, Calif.—Čia 
susitvėrė vyrų draugija, ku
ri vadinasi “Mes, Kurie 
Mirtume”. Draugijos tiks
las — “sulaikyt Jungtines 
Valstijas nuo karų užsie
niuose.” •

" “Mes, Kurie Mirtume“ 
draugija reikalauja čarterio 
iš valstijos vyriausybės.

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

kos karo su Sovietais. Prieš 
tokias paskolas kalbėjo se
natoriai H. W. Johnson, 
Russell ir eilė kitų.

Republikonas senatorius 
J. A. Danaher davė įneši
mą — neskolint jokiai sve
timai šaliai pinigų iš valdiš
ko banko padidinto kapita
lo. Bet dauguma senatorių 
nurėkė jo įnešimą.

Amerika jau yra davus 10 
milionų dolerių paskolos se
najai Suomijos valdžiai., 
Švedija ir Norvegija nori 
gaut bent po 10 mil. dole
rių paskolos iš Jungtinių 
Valstijų.

ŠVEDIJA PERKA 144 KA
RO LĖKTUVUS Iš 

AMERIKOS
Washington. — Švedija 

užsisakė Amerikoj 144 naU- 
j o v i š k u s karo lėktuvus 
“Vultee” modelio už $10,- 
000,000. Jie gali skrist virį 
400 mylių per valandą.

Pagal pirmesnius prane
šimus, tai Švedija šiuos lėk
tuvus užpirko Suomijai

NETIKI ROOSEVELTO 
“TAIKOS” PASIUNTINIU
Maskva. — Sovietų dar

bo unijų laikraštis “Trud” 
netiki, kad taikos sumeti
mais prezidentas Roosevel- 
tas siunčia savo valstybės 
vice-ministerį S. Wellesą į 
Europą. “Trud” lygina Wel- 
lesą su prezidento Wilsono 
atsiųstu į Europą pulkinin
ku House 1916 metais, “ku
ris apžiūrėjo dirvą Euro
poj, ir neužilgo po to Jung
tinės Valstijos veikliai pri
sidėjo prie pasaulinės sker
dynės”, kaip rašo “Trud”.

“Bet didžiųjų Amerikos 
milionierių tikslai 1914 me
tais ir dabar yra visai tie 
patys—jie stengiasi paverst 
dabartinį karą į pasaulinį 
gaisrą.

“Istorija pasikartoja. 
Kaip laike pirmojo pasauli
nio karo, taip ir dabar Ame
rikos kapitalizmas neina į 
karą tuojaus, o naudojasi 
laiku, kad pasipelnyt iš 
žmonių masių kraujo ir 
kančių. 1917 metais Ameri
kos kapitalizmas, apgaudi
nėdamas minias šauksmais 
apie žinoniškumą, prieš vo
kiečių barbarizmą, susidėjo 
su talkininkais ir, dalyvau
damas tame kare, prisikuo
pė didžiausių pelnų.

“Amerikos kapitalistai 
dabar laukią patogios pro
gos, o tuo tarpu pardavinė- 
ia ginklus kariaujančiom 
šalim, kuopiasi milžiniškus 
pelnus,.... didina savo ka
ro laivyną.”

Berlin. — Vokiečių vy
riausybė skelbia, kad naziai 
iki šiol sunaikinę 453 An 
glijos laivus ir 50 Franci 
jos laivų, viso 3,237,479 to 
nu įtalpos.
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Act of March 3, 1879.

Svarbus Dokumentas
Abraomo Lincolno 131 metų gimties 

sukaktuvių proga “Sunday Worker” iš
kėlė aikštėn labai svarbų dokumentą. 
Laikraštis išspausdino nuotrauką (foto- 
statą) originalaus laiško, kurį Pirmojo 
Internacionalo Centralinė Taryba buvo 
prisiuntusi Lincolnui 1864 m., kai jis bu
vo antram terminui išrinktas Jungtinių 
Valstijų prezidentu.

Po pareiškimu, sveikinančiu Lincolną, 
kaipo vadą kovotojų už laisvesnį ir gra
žesnį gyvenimą, kaipo žmogų, kurio dide
lėm pastangom dėka buvo oficialiai pa
naikinta negrų vergija Amerikoj, pasi
rašo ir Karolis Marksas, laiško autorius, 
drauge su visa eile kitų žymių tų laikų 
revoliucionierių.

. Ten pat telpa ir Lincolno atsakymas, 
kurį jis davė per savo ambasadorių Lon
done, Charles Francis Adams.

Savu laiku mes tąjį dokumentą įdėsi
me “Laisvėn”, o dabar tik tiek norime 
pabrėžti: “Sunday Worker” atliko nepa
prastai didelį darbą šį dokumentą iškel
damas iš archyvų ir paskelbdamas Ame
rikos žmonėms, kad jie matytų, kaip re
voliucinis darbininkų judėjimas įvertino 
Lincolną (žinoma, drauge ir kiekvieną 
žmogų, kovojusį už šviesesnį liaudies gy- 

- venimą, už laisvę).
Marksas, tasai didysis teoretikas ir ko

votojas už darbo žmonių išsilaisvinimą, 
labai gerbė Lincolną. Bet jis jį gerbė ir 
įvertino ne taip, kaip šių dienų Amerikos 
buržuazija.

Štai praėjo Lincolno gimimo diena, va
sario 12-ta. Kiek tą dieną Amerikoje bu
vo pasakyta kalbų, garbinančių Lincol
ną! Bet tai vis daugiausiai buvo veid
mainingos kalbos. Jie Lincolną bando 
įamžinti, Lincolno vardu bando prisi
dengti tik tam, kad juo žiauresnius dar
bus atlikti prieš liaudį.

Teisingai Lincolną tegali įvertinti tik 
žmonės, kovoją prieš neteisybes, prieš 
valdančiosios klasės žiaurumus; tik tie 
milijonai žmonių, kurie yra prislėgti ir 
pavergti stambiojo kapitalo; tik tie žmo
nės, kurie, kovodami prieš skriaudimą 
liaudies, patys patenka valdančiosios 
klasės nemalonėn ir paskui esti kemšami 

, į kalėjimus.
Šių dienų Amerikos valdovai—Wall 

gatvė ir jų tarnai Washingtone—Lincol
ną tik žemina, kai jie jį bando garbinti!

"98 Nuošimčiai..”
Prezidentas Rooseveltas, kalbėdamas 

Jaunimo Kongreso atstovams Washing
tone, be kitko, pareiškė, kad 98 nuoš. 

. ‘ Amerikos žmonių stovi su Helsinkio vy
riausybe Suomijoj.

Mes nežinome, kokiais skaičiais: ponas 
prezidentas priėjo prie tokios išvados) ta
čiau mes drįstame tikrinti, kad jie nėra 

^realūs.
Kodėl mes tą esame pasiruošę teigti? 

Ogi kad ir tuomi: į Amerikos Jaunimo 
Kongreso suvažiavimą Washingtone su- 

į skrido apie 5,000 jaunimo atstovų—at
stovų, reprezentuojančių įvairiausias or
ganizacijas ir jaunimo grupes. Na, ir 
milžiniška to suvažiavimo delegatų dau
guma faktinai pareiškė savo sanjausmą 
prieš Helsinkio vyriausybę Suomijoj!

Argi mes neturime teisės manyti, kad 
šitie jaunuoliai atstovauja Amerikos jau- 

■ nimo sentimentą? Aišku, taip. Jeigu jie 
neatstovauja milijonų Amerikos jaunuo
lių, tai kas juos atstovauja?

Tiesa, p. prezidentas davė suprast, kad 
jaunimas nėra subrendęs, negalįs spręsti 
tarptautinės reikšmės dalykų ir priimdi- 
sudraus tuos, kas sužiniai ir tiksliai 

" nėtiTezoliučijas savo nuomonei pareikš-

ti. Bet mes taip nemanome. Mes sutinka
me su CIO prezidento Lewiso pareikšta 
nuomone—Amerikos jaunimas turi teisę 
pasakyti savo nuomonę, jis yra užtenka
mai subrendęs dalykus suprasti.

Bet dėl argumento, na, sakykim, tegu 
jaunimas bus nesubrendęs ir tegu jis ne
atstovauja Amerikos žmonių—jų didelių 
masių.

Tuomet paimkim “subrendusius žmo
nes.” Paimkim United Maine Workers of 
America (angliakasių) uniją, — didžiau
sią, gal būt, tos rūšies darbo^ uniją pa
saulyj. Kągi ji tuo klausimu pasų/kė? Nu
gi ir tosios unijos suvažihviinas, įvykęs 
prieš keletą savaičių Columbus, Ohio, 
kaip tik tą patį pagiedojo: mainieriai 
priešingi Helsinkio vyriausybei ir atsi
sakė ją remti. Virš keturi tūkstančiai de
legatų, atstovaujančių 600,000 organizuo
tų darbininkų, išstojo prieš Helsinkio 
valdžiai paramos davimą!

Be to, visa eilė kitų darbo unijų ir 
šiaip organizacijų jau pasisakė panašiai.

Paimkim dar vieną faktą: Amerikoj 
gyvena nemažai suomių. Iš spaudos pa
tiriame, kad didesnė jų pusė stovi prieš 
Helsinkio vyriausybę; jie stovi su Teri- 
jokio vyriausybe ir su Sovietų Sąjunga.

Jei to dar neužtenka, žvilgterėkim į 
Amerikos intelektualų ir menininkų nu
sistatymą: visa eilė žymiųjų Amerikos 
rašytojų pasisakė prieš Helsinkio vyriau
sybę: tame skaičiuj stovi toki tūzai, kaip 
Theodoras Dreiseris ir Jonas Stein- 
beckas.

Aktoriuose taipjau pasireiškė pasida
linimas: dalis aktorių p. Hooveriui pavy
ko patraukti į savo pusę, tiesa, bet la
bai didelė dalis jų griežtai ir viešai pa
reiškė neduosią nei cento Helsinkio vy
riausybei.

Jei paimtume kitas organizacijas ir 
Amerikos žmonių visuomenines įstaigas 
bei pačius žmones, kaipo individualus, 
tai pilniausiai pamatytume, jog tas “98 
nuoš.” sutirptų iki labai mažo skaičiaus.

Sutiksime su p. prezidentu, kad Ame
rikoj yra žmonių, kuriuos pavyko ko
mercinei spaudai, radijui ir kitoms pro
pagandos įstaigoms suklanhnti ir pa
traukti Helsinkio vyriausybe&ųmsėn. Ta
čiau ir tų žmonių nemažas skaičius kas
dien vis atsikvoši ir pamato, kad jie'yra 
suklaidinti. Tatai suradę, jie iš to “98 
nuoš.” skaičiaus išstoja.

Laisvoji Sakykla
“Kritika” be Faktų

‘‘Taikos Angelas"
Greitai iš Amerikos į Europą išsisku

bins Roosevelto ir valstybės sekretoriaus 
pono Hull “taikos angelas” ponas Sum
ner Welles. Jis vyksta pas Mussolinį, 
Hitlerį, Daladier ir Chamberlainą, tai 
yra, Italijon, Vokietijon, Francijon ir 
Anglijon. Kaip komercinė spauda rašo, 
tai jo misija yra jieškoti dirvos užbaigi
mui karo tarpe Vokietijos, Anglijos ir 
Franci jos.

Užbaigimas karo yra geras dalykas. 
Mes visą laiką kovojome prieš karą, mes 
jo ir dabar nepakenčiame. Tik visa bė
da, kad ponas Sumner Welles siunčia
mas į Europą ne užbaigimui karo, bet 
dar didesnio ir žiauresnio karo suorga
nizavimui. Pamatinė jo misija yra ta, 
kad jis nori surasti dirvą, ant kurios 
būtų pravesta buvusio kaizerio, Romos 
popiežiaus ir, kaip pasirodo, tai Ameri
kos imperialistų troškimai,—kad kaip 
nors sutaikius Vokietiją su Anglija ir 
Francija ir visą kapitalistinį pasaulį at
sukus prieš Sovietų Sąjungą.

To neužginčija nei ponai iš Washing- 
tono. Ir užginčyti negali, nes jie nesiun
čia poną Welles podraug į Sovietų Są
jungą, o jie puikiai žino, kad pasaulyj 
negali būti taikos, kada kapitalistinis pa
saulis yra kurstomas ir organizuojamas 
kryžiaus karui prieš tokią šalį, kaip So
vietų Sąjungą, kuri užima daugiau, kaip 
vieną šeštadalį pasaulio sausžemio, kuri 
turi arti 200 milijonų gyventojų!

Yra aišku, kad pono Welles misija nė
ra taikos misija, ir todėl, mums atrodo, 
kad taikos reikalams jis nei kiek nepasi
tarnaus, kad vargiai jam pavyks ir ka
pitalistinis pasaulis sujungti kryžiaus 
karui prieš1 Sovietų Sąjungą. Vienas da
lykas jam pasiseks, tai arčiau Jungtines 
Valstijas prijungti prie Anglijos ir Fran
ci jos imperialistinio karo vežimo. Dabar 
mūsų šalis teikia Anglijai ir Francijai 
karo orlaivius, ginklus, amuniciją. Grei
tai‘duos pinigų. O paskui siųs ir mūsų 
jaunus vyrus už imperializmo reikalus 
galvas dėti. Taip bus, jeigu Amerikos 
liaudis savo prieškariniu nusistatymu ne- 
Jungtines Valstijas velka į karo katas
trofą.’"'

“Laisvės” 33 num. (8 d. 
vasario, 1940 m.), po ant
rašte “Laisvoji Sakykla”, 
tilpo “Baltojo Aro Sveti
mais Sparnais” reikalu P. 
Baranausko parašyta savi
kritika.

Baigdamas savikritiką P. 
B. priduria:

“Įdomu būtų išgirsti kitų 
nuomonę kas link minėtos 
apysakos”.

Pageidavimą išpildau.
Savikritika yra labai ge

ras ir naudingas dalykas. 
Tik didelė bėda su mūsų 
“kritikom” ta, kad dažniau
siai mes nežinome, ką kriti
kuojame. Kad ir pastaroji 
P. B. “savikritika,” reikia 
atvirai pripažinti,- nepataikė 
taikikliu.

Visųpirma, P. B. neteisin
gai apsklembė kritikuoja
mą raštą. “Baltasis Aras 
Svetimais Sparnais” jokiu 
būdu negalima priskaityt 
nei prie apysakų rūšies, nei 
prie novelių, nei prie roma
nų. Nors, tiesa sakant, dau
gelis “menininkų” to neat
skiria. Žinoma, 'žodis “apy
saka” yra toks slidus ir 
lankstus žodelis, kuriuo gal 
būt galėtum pavadint viską, 
kas tik galima aprašyt, ap
sakyt. Tačiau, pagal P. B. 
išreikštą mintį “savikriti
koj”, mes matome, kad jis 
pageidauja tokių apysakų, 
kaip “Grapes of Wrath”.

Gerai.
Bet gi čia neina klausi

mas apie tai, ko nori, bet 
apie tai, ką kritikuoji.

Na, o “Baltasis Aras Sve
timais Sparnais” ir yra ne 
apysaka, o vokiečių-lenkų- 
rusų karo įspūdžiai, chrono
logija (metraštis).

Tad ir P. B. turėjo teisę 
viršminėtą kūrinį kritikūot 
kaipo tokį, bet nereikalaut 
iš autoriaus apysakos.

Neleistina kritikūot tas, 
ko ten visai nėra.

Nepaisant, kiek tas kūri
nys, t. y. “Baltasis Aras 
Svetimais sparnais”, yra ne
tobulas, nepaisant, kiek ja
me yra gramatikos-rašybos 
paklaidų, vis vien apsimo
kėjo. Nes šis kūrinys, kaip 
kiekvienas, kad ir netobu- 
liausias, turi savų vertę. 
Kalbamasis raštas, kaipo 
tokis, taipgi turi savo ver
tę; yra naudingas laikraš
čiui, be to dar, faktų ir de- 
t a 1 i ų gausumu, neap
sakomai daug pasitarnavo 
tiem žmonėm, kurie per sa
vo trumpą amželį vos te-

suspėjo išmokti vieną-vie- 
nintelę lietuvių kalbelę.

Tiesa, tame rašte yra de
vynios galybės jaustukų. 
Bet tai nebuvo D. M. Šo- 
lomsko išradimas. Tas, ži
noma prisidėjo prie mono
tonijos, kurią P. B. karčiai 
smerkia ir net “vaikiška” 
vadina. Bet, jei mes pripa
žinsime, kad karas yra ne
apsakomai nuobodus, mo
notoniškas ir įkiriai, diena 
dienon, kartoj ąs tuos pačius 
veiksnius, tai turėsime su
tikti, kad jaustukų gausus 
naudojimas, šiame atsitiki
me, pagelbėjo pavaizduot tą 
monotonišką veiksnį.

P. B. sako, būk “Baltojo 
Aro Svetimais Sparnais” 
autorius rašęs apie “lenkų 
iš vergijos išliuosavimą”.

Tai netiesa. Bent aš to
kio įspūdžio negavau. Kiek 
man yra žinoma, tai auto
rius kalbėjo apie baltarusių- 
ukrainų-lietuvių paliuosavi- 
mą iš vergijos.

Apie “Pasigyrimus”
Juk P. B. ikišiol negalėjo 

nežinoti, kad Sovietų ka
riuomenė tikrai išvijo len
kus iš Ukrainos-Baltarusi- 
jos ir Vilnijos. Tai nėra jo- 
kis “pasigyrimas” nei “per
dėjimas”. Tai yra įvykintas 
faktas, kurio niekas negali 
užginčyti. Tiesa, Lenkijos 
kariuomenė buvo iškrikdy- 
ta ir bėgo, bet niekad ne
reikia užmiršti to fakto, 
kad kariuomenių pakriki
mai neįvyksta vėjo papūti- 
mu. Tam reikia ypatingų są
lygų, reikia ir jėgos, kuri 
prie tos tragedijos privestų 
armiją. Jeigu jau lenkų ka
riuomenė taip žioplai bėgo, 
pasak P. B. posakio, tai ar

galima būtų paklaust, kokiu 
būdu Raudonoji Armija ne
teko virš 2,000 karių kovo
jant su lenkais?

Norint kritikūot neįtikė- 
tinumus, perdėjimus ir pasi
gyrimus, būtinai juos reikė
jo iškelt ir parodyt. Be fak
tų, be konkrečių įrodymų 
negali apsieiti nei savikriti
ka, nei jokia kitokia kritika. 
Kas gi dabar žino, ką P. B. 
vadina perdėjimu ir pasi
gyrimu? Pagaliau P. B. kal
tina “Baltojo Aro Svetimais 
Sparnais” autorių ir už ne
vykusią agitaciją, bet nei 
vienu pavyzdėliu jos nepa
rodo. Perskaitę savikritiką 
žinome tiek pat, kiek ir pir
miau žinojome. Tiesa pasa
kius dar mažiau. Iki nebu
vome skaitę “savikritikos”, 
mes manėme, kad “Baltasis 
Aras Svetimais Sparnais” 
yra metraštis, parašytas ne 
vieno asmens, bet kelių de- 
sėtkų asmenų, dalyvavusių 
tuose mūšiuose, o perskaitę 
“savikritiką” mes sužinome, 
kad buvom asilai nuo kojų 
iki galvos ir skaitėm “nevy
kusią, agitacija ir pasigyri
mais” užtraktuotą “apysa
ką”.

P. B. taipgi nepatarnavo 
nei autoriui nei laikraščiui 
sakydamas, būk “rusai va
davo lenkus iš vergijos”, 
būk “perdaug pasigyrimų”, 
“perdėjimų”, ir tt.

Tokie nerimti užmetimai, 
tokios “savikritikos”, daro
mos sąmoningai ar nesąmo
ningai, mūsų laikraščiui ir 
jo bendradarbiams pasitar
nauja taip, kaip tas neapsi
galvojęs žmogelis pasitar
navo sau, pjaudamas šaką, 
ant kurios pats sėdėjo.

Išvada: kažin,- ar apsimo-

Senatorius Ragina Nušluot 
Sovietus nuo Žemės Veido
Washington. — Senato

rius McKellar iš Tennessee, 
kalbėdamas senate, šaukė 
Ameriką sutraukyt visokius 
ryšius su Sovietais; ragino, 
kad Amerika “padovanotų 
ar paskolintų” daugiau pi
nigų senajai Suomijos val
džiai, ir sakė, kad dabarti
nė Rusija “turėtų būt /nu
šluota nuo žemės veido.”

kėjo tokia “savikritika?”
P. Pakalniškis.

Laiškas iš Vokiečių Užimto
Punsko

Šiomis dienomis gavome 
laišką^ rašytą iš T. kaimo, 

| Punsko Valsčiaus, Seinų 
Apskrities,—iš tos dalies, 
kuri dabar yra vokiečių už
imta. Laiškas rašytas Onai 
Miliauskienei į Plymouth, 
Pa. Laiškas seka:

“Aš, Vladas, sveikinu jus 
visus linkėdamas geriausios 
laimės. Mes esame visi svei
ki ir gyvi. Motiejus buvo 
paimtas į lenkų kariuome
nę. Buvo ir ant fronto, bet 
sugrįžo sveikas ir gyvas, o 
Petras buvo iššauktas į ka
riuomenę,—bet jis pabėgo į

William Dudlėy Pelley, Sidabramarškininkų (Silver 
Shirts) fašistų lyderis, kuris pareiškė Diešo komite
tui, kad jis esąs pro-hitlė'ristas, anti-semitas; dabar

Lietuvą. Dabar visi esame 
namie, o mane šaukė, bet ne
suspėjo paimti.

“Pas mus dabar tai toks 
gyvenimas: Gyvename po 
prūsais. Bet buvo užėję ir 
sovietų raudonarmiečiai. Jie 
visus mus sveikino ir drau
gais vadino; labai gražiai 
su žmonėmis apseidinėjo.

O vokietis tai ne kaip ap- 
seidinėja: viską iš žmonių 
ima: mėsą, gyvas kiaules, 
avis, paukščius abelnai, dra
panas—kas tik jiems patin
ka. Jie stovi ant tų pačių 
vietų kur ir lenkai stovėjo. 
Dabar pradėjo žiauriai ir su 
žmonėmis apseidinėti, —pa
gavę, muša žmones. Pas 
mane buvo atėję ir padarė 
kratą, visus labai išgązdi- 
no. Šokinėjo muštis. Bet tik 
kepurę nuo galvos paėmė ir 
antis susigaudę ir nusinešė.

Žydus visus iš visur išva- 
1 rinėjo. Suvalkuose, griauna 
jų namūs, ir VgŽSFį'Vokieti
ją. Ir šiaip,^Višiyžydų tur
tą paėmė, ir pinigus, pas ku
riuos .’tik rado, o juos pa
čius išvarė kaip stovi. Da: 
bar jau ir lenkus pradėjo 
varinėti iš Suvalkų ir iš Sei
nų. Šnekama, ’kad ir mus, 
lietuvius, varys. Taigi pas 
mus žmonės vaikščioja kaip 
numirę. Nemielas nei dar
bas, nei valgis; vienu žodžiu 
vargas. Pas mus iki šių lai
kų dar buvo geriaus, kaip 
kituose kaimuose. Trumpa- 
ly ir Guliuišiuose tai dar 
mažiau ką paėmė, bet kituor 
se kaimuose tai labai daug 
apcystino. Nėra nieko nusi
pirkti, bet ir pinigų nėra. 
Nėra žibalo, druskos, ir ki-

Anglai Sako, Kad Jų Laivų 
Žuvę Neperdaug

London. — Anglijos val
džia skaitliuoja, kad nuo 
karo pradžios naziai sunai
kinę tik apie vieną šimtas- 
penkiasdešimtą dalį Angli
jos prekinių ir keleivinių 
laivų įtalpos.

Užty Įėjimai
Anglai paduoda tiktai 

vieną nuo minos žuvusį Lie
tuvos laivą, o žinoma, kad 
minos sudraskė du preki
nius Lietuvos laivus, “Pane
vėžį” ir “Kauną”.

Tik dabar paskelbtas žu
vimas graikų laivo “Kera- 
miai”, 5,085 tonų, kurį na- 
zių submarinas ar mina nu
skandino praeitą mėnesį.

NAIKINTUVO ŽYGIAI 
PRIEŠ SUBMARINES

London. — Anglų laivy
no ministerija paskelbė, jog 
naziu mina ar submarinas 
nuskandino prekinį Anglijos 
laivą “Chagres,” 5,406 tonų, 
į šiaurių vakarus nuo Ško
tijos.

Žydų Kongresas Linki 
Talkininkam Laimėt

Washington. — Amerikos 
Žydų Kongreso vadai savo 
kalbose linkėjo, kad • talki
ninkai laimėtų karą prieš 
Vokietiją. Be kitų, Anglijos 
ambasadorius lordas Loth
ian taipgi atsiuntė sveikini
mą Žydų Kongresui ir tei
gė, kad Anglijos ir Franci- 
jos laimėjimas tai būsią 
“tikroji žydų viltis.”

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimas:
“Laisvės” Redakcija: — 

Mums labai rūpi, kas pasi-f 
darė su Juozu Jurginių, ku
ris čionai viešėjosi ir pas
kui išvažiavo į Lietuvą? 
Apie jį nieko nebesigirdi. 
Gal kur nors žuvo su lai
vu? Ar žinote ką nors? 
Ačiū.

Jurginio Draugų Grupė.
Atsakymas:

Girdėjome, kad vienas 
brooklynietis turi laišką iš 
Lietuvos, kuriame rašoma 
apie Juozo Jurginio sugrį
žimą į Lietuvą. Taigi, galite 
būti ramūs, joks laivas to , 
Lietuvos žurnalisto į jūrų 
dugną nenusinešė.

tokios medžiagos, žodžiu, < 
nieko nėra, kas žmonėms 
reikalinga. Ko susilauksim, 
niekas negali pasakyt. Jau 
surašė vyrus nuo 17 iki 45 
metų amžiaus ir turi jie eiti 
per mėnesį du kartus į vals
čių malduotis (užsirašyti). 
Gal ims 'j kariuomenę. 
Mums tai visiems trims rei
kia tas padaryti. Atsipra
šau, kad ilgai ne rašėm laiš
ko—jokiu būdu negalėjome, 
bet jei šį gausite, tai malo
nėkite mums parašyti, nes č 
jums yra daug lengviau 4 
gyventi negu mums.jis yra po areštu už žulikystes.
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Kadangi teikimas tokių di 
dėlių paskolų Europos ka 
niaujančioms valstybėms suda 
ro pavoju J. V. Amerikos ne

Roma. — Visi pirkiniai 
Italijoj apdetit naujais 2 
procentų taksais, apart duo
nos. * ,

Turiningas svarbiais paveikslais iš New Yorko mies
to ir iš Pasaulinės Parodos. Gausus šaltinis įvairių in
formacijų, svarbus kūrinys turėti savo namų knygy
ne kiekvienam lietuviškai kalbančiam žmogui.

Norėdami įsigyti tik po vieną egzempliorių mokes
tį galite prisiųsti pašto ženkleliais (USA) postai 
stamps. Mokestį prašome prisiųsti kartu su užsaky-

LLD 15 Apskr.
Konfer. Pirmininkas

J, Kalakauskas

Rezoliucijų Komisija
A. Mockaitis, 
F. J. Madison, 
J. Stripeika.

Lietuvos 
sugrąžino

Rezoliucija Prezidentu 
Rooseveltui

Washington
Morris apšaukė Sovietus ir 
Japoniją “barbarais” ir rei
kalavo, kad Amerika visai 
nieko. nepardavinėtų tom 
šalim.

Padėkos Rezoliucija Sovietų 
Sąjungai

Kadangi Sovietų- Sąjunga, 
atkariavusi nuo Lenkijos 
Vilniaus kraštą, si 
sostine Vilnium, 
Lietuvai,- ir

Kadangi Sovietu 
sudarė 
puolimo ir bendro apsigynimo 
sutartį,

Todėl Lietuvių Literatūros 
Draugijos 15-to Apskričio 
konferencija, laikyta sausio 
21, 1940. Cleveland, Ohio, 
siunčia Sovietų Sąjungai šir
dingiausius sveikinimus ir dė- 
kuoja už tokį Jūsų Valstybės 
draugiškumą dėl mūsų tėvynės 
Lietuvos.

(ši rezoliucija pasiųsta ir 
Sovietų Sąjungos atstovybei, 
Washingtone.—J. N. S.)

Išau 
reika 

Vilniai,’

____

Rezoliucija Prieš Dies’o 
Komitetą

Kadangi Dies Komitetas ei
nat prieš visą pažangą ir prieš 
visą, kas yra naudinga J. V. 
Amerikos liaudžiai, tuomi gel
bėdamas reakcijai prirengti 
dirvą fašistiniam perversmui,

Kadangi Dies Komitetas, 
persekiodamas visus tuos, ku
rie stengiasi išlaikyti mūsų ša
lį nuo įsivėlimo į Europos im
perialistinį karą, gelbsti amu
nicijos magnatams įtraukti J. 
V. Amerikos į karą,

Todėl Lietuvių Literatūros 
Draugijos 15-tas Apskritis, 
savo konferencijoj, laikytoj 
sausio 21 d., 1940, Cleveland, 
Ohio, griežtai pasmerkia Dies 
Komitetą ir reikalauja Kon
greso, kad jį tuojau panaikin-

Sąjunga
mūsų Lietuva ne

neišvengiamai gali būti įtrauk
ta karau, ir

Kadangi J. V. Amerikos mi- 
lionams bedarbių gręsia ba- 
d as;

Todėl Lietuvių Literatūros 
Draugijos 15-to Apskričio me
tinė konferencija, įvykusi sau
sio 21, 1940, Cleveland, Ohio, 
griežtai smerkia teikimą pa
skolų kariaujančioms valsty
bėms ir tuomi reikalauja, kad 
būtų paskirta daugiau pinigų 
sušelpimui bedarbių.

Wilkes-Barre ir Apylinkės 
Lietuvių Žiniai

Lietuvos nepriklausomybės 
22 metų sukaktuvių apvaikš- 
čiojimas įvyks vasario 18-tą 
dieną, Lietuvių Progresyvių 
Kliubo svetainėje, 325 E. 
Market St. Pradžia antrą va
landą po pietų. Rengia SLA 
7-tas apskrįtis ir kitos vietinės 
organizacijos. Kalbėtojais bus 
Lietuvos atstovas Amerikai ir 
kiti labai geri kalbėtojai.

Vietos ir apylinkės lietuviai 
ir lietuvaitės pasinaudokit šia 
proga, skaitlingai dalyvaukit 
šiame apvaikščiojime.

Įžangos nebus.

11 d. vasario Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo 133 
kuopa buvo surengusi prakal
bas paminėjimui 22 metų Lie
tuvos, nepriklausomybės. Pra
kalbos pavyko, žmonių pagal 
Jersey City, buvo gana aps
čiai. Kalbėjo drg. D. M. šo- 
loniskas< iš Brooklyno, pasakė 
gerą prakalbą, ypatingai iš 
Lietuvos istorijos, paliesdamas 
šių dienų tarptautinius nuoti- 
kius. Klaušovai gana aty^džiai 
klausėsi, apart vieno.
' Nevedant agitacijos, surink
ta aukų, Vilniaus nūkentėju- 
siem $20. Aukavo sekami: J. 
B. Paserpskis $2. Po $1, A. 
Matulevičius, S. Matulevičie
nė, J. ir O. Kačergiai, A. Ma
tulevičius, T. Augutis, A. Gra- 
žis, A. žalkauskas, P. Ka
lanta, M. Sabaliauskas, J. 
Daugėla, Pažėra ir Juknevi
čius. Po 50 centų, K. Bara
nauskas, J. Butkus. K. Mazi
liauskas ir P. Jasaitis. Pinigai 
bus pasiųsti per Lietuvos kon
sulą į Lietuvą Raudonajam 
Kryžiui. Priimta rezoliucija, 
kuri bus pasiųsta į Lietuvą A. 
Smetonai, kaipo Lietuvos pre
zidentui.

Tą; pačią dieną prieš . pra
kalbas įvyko trumpas LDS 
133 kuopos susirinkimas. Ta
rimų svarbių nebuvo, išski
riant tą, kad atmestas įneši
mas duoti jaunuoliam 
duoti rengiamos LDS

organizuotis i 
ekonomines bei 

organizacijas;
Lietuvos vyriausybė 
amnestija visiems 

; antifašistiniams

kuopos vakarienės tikietų iš- 
kalno ir, kad tuos pinigus už 
parduotus tikietus jaunuoliai 
pasilaikytų savo ižde, kaipo 
pradžią jų pradėto darbo. Nė
ra geras dalykas. Jaunuolius 
mes turime remti visais gali
mais būdais, jeigu norim jau
nuolių kuopą suorganizuoti ir 
ją tinkamai palaikyti, kitaip 
nieko iš to neišeis.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 15-to Apskričio metinė 
konferencija Įvyko sausio 21 
d., 1940, Lietuvių Darbininkų 
Svetainėj, Cleveland, Ohio.

Konferenciją atidarė apskri
čio organizatorius Rudis 11 
vai. ryte. Į mandatų komisi
ją paskyrė sekamus draugus: 
Rūbą, Jasiūną ir Madisoną. 
O kolei mandatų komisija su
tvarkė mandatus, organizato
rius pakvietė visą eilę draugų 
ir draugių išsireikšti apie sa
vo kuopų veiklą ir apie mū
sų organizacijos veikimo už
duotis. Visi, kurie tik ėmė 
balsą, pareiškė gerų minčių ir 
nekurie rimtai kritikavo savų 
kuopų trūkumus.

Mandatų komisija raporta
vo, kad kuopos prisiuntė de
legatų sekamai: 22 kuopa, 
Cleveland, 6 delegatus; 51 
kuopa, Ohio farmerių, 2 dele
gatus; 57 kuopa, Coreletto, 3 
delegatus; 90 kuopa, Youngs
town, 3 delegatus; 101 kuopa, 
Bedford, 2 delegatus; 190 
kuopa, Collinwood, 6 delega
tus, ir 59 kuopa, Akron, 2 de
legatus. Viso delegatų nuo 
visų 7-nių 15-to 
kuopų konferencijoj

Nutarta suteikti 
komiteto nariams 
mas ir svečiams 
balsas.

Konferencijos 
išrinktas J. Kalakauskas, se
kretorium J. N. Simans. Re
zoliucijų komisijon išrinkti: 
A. Mockaitis, F. J. Madison 
ir J. Stripeika.

Skaitytas dienotvarkis kon
ferencijai ir priimtas. Proto
kolas iš pereitos pusmetinės 
konferencijos irgi priimtas 
kaip skaitytas.
Apskričio Komiteto Raportai

Organizatorius trumpai ra
portavo žodžiu, kad komite
tas nedaugiausiai ką tegalėjo 
nuveikti per pereitą pusmetį. 
Kaip buvo nutarta suorgani
zuoti LLD kuopa Lorain, ne
pavyko. Maršruto 15-tam 
Apskrityje nesurengta nė vie
no. Komitetas turėjo 7 po
sėdžius. Raportas priimtas.

Finanų sekretorius raporta
vo, kad Apskritys turėjo me
tinių įeigų $14.38, išlaidų 
$34.93; pradžioje pereitų me
tų ižde buvo $41.18, dabar 
ižde randasi $20.53. Raportas 
priimtas.

Apskričio Moterų Komiteto 
raportą draugė M. Valentą 
pridavė raštu. Moterų komi
tetas turėjo bendrą 
susirinkimą reikale 
Seimo, kuriame tapo 
pasiųsti 3 delegates į
Seimą ir išrinkta komisijos su
kėlimui pinigų delegačių ke
lionės lėšoms ir Seimo pasvei
kinimui. Viso tam sukelta pi
nigų $36.99. Moterų Seime 
Apskritį atstovavo d. M. Va
lentą. Moterų komitetas ren
giasi sušaukti, trumpoj atei
tyje, kitą bendrą moterų su
sirinkimą : sulaikymui mūsų 
šalies nuo karo ir prisirengi-

laidotuvėm su- 
Parduota tikie- 
kovotojams už 

guzikėlių vai
kučių pieno fondui už $2.24. 
Visą pinigų sukėlimo ir lite
ratūros pardavimo darbą at
liko d’-gė M. Valentą. Iš kuo
pos iždo paaukauta visokiems 
darbininkų reikalams $18.00.

51 kuopos, farmerių, rapor
tas: Narių turi 29, vienas mi
ręs, 23 pasimokėję už 1939 
metus. Kuopa metinių įeigų 
turėjo $5^5.70. Išaukauta dar
bininkų reikalams sekamai; 
“Vilnies” suvažiavimui $3, 
“Vilnies” bazarui $3, “Liau
dies Balsui” $7.50. Mirusiam 
nariui, M. Valentinui, nupirk
ta gėlių už $5. Kuopos ižde 
randasi $41.87.

90 kuopa, Youngstown, pri
rašė 4 naujus narius, 
mirė, dabar kuopa turi 
rius. Parengimų turėjo 
rie davė pelno $54.98. 
kauta darbininkiškiems 
Jams: “Laisvei 
“Daily Workeriui,” “Daily 
Recordui” ir kitokiems kartu 
$45.27. Dabar ižde randasi 
$38.49. Susirinkimai laikomi 
reguliariai ir į susirinkimus 
nariai lankosi visi.

57 kuopa, Coreletto, turi 
32 narius, 4 dar nepasimokė- 
ję. Iš parengimų turėjo pelno 
$32.80. Darbininkiškiems rei
kalams išaukauta $15. Dabar 
ižde randasi $36.20.

101 kuopa, Bedford, narių 
turi 16. Išaukauta spaudai, 
streikieriams ir kitiems darbi
ninkų reikalams $28. Iždo 
turi $13.80. Būk kuopos se
kretorius pasielgęs nepridera
mai ir dėlto nesą galima ra
porto išduoti pilnai. Delega
tai pasižadėjo veikti, kad 
kuopoje atsteigti tvarką.

190 kuopa, Collinwood, na
rių turi 46 ir 6 dar neužsimo
kėję už 1939 m. Iš parengi
mų gauta pelno $11.43. Į su
sirinkimus narių lankosi ma-

dėlto porą susirinkimų 
Literatūros parduo- 

Ižde turi $16.36.
Piknikų Daržo Bendrovės Šerų 
turi už $100.

59 kuopa, Akron, turi 17 
narių. Susirinkimų atlaikyta 5. 
Surengta dvejos prakalbos. 
Turėję vieną parengimą, kuris 
davęs pelno $49.61. Išaukauta 
darbininkų reikalams $32.47. 
Su pradžia šių metų ižde ran
dasi $69.85.

Diskusuota kuopti raportai, 
ir su mažomis pastabomis vie
nom kuopom, o su gražiu už- 
gyrimu kitom, visų raportai I utralumui, dėl ko mūsų šalis

Rezoliucija Lietuvos Valdžiai
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 15-to Apskričio metinė 
konferencija, įvykusi sausio 
21, 1940 m., Cleveland, Ohio, 
vienbalsiai užgiria Lietuvos 
valstybės taikos politiką ir su
darymą bendro apsigynimo 
sutarties, su tokią tvirta ir 
taiką mylinčia valstybe, So
vietų Sąjunga.

Taipgi pareiškiame džiaugs
mo su atgavimu Vilniaus 
krašto su mūsų sostinės mies
tu Vilnium.

Kadangi dabar. Lietuvos ne
priklausomybei negręsia jokis 
pavojus, tai ir Lietuva privalo 
patapti pilnai demokratiška 
šalis, su pilna jos liaudies 
laisve, ir todėl

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 15 Apskričio metinė kon
ferencija griežtai reikalauja:

1) Kad Lietuvos vyriausybė 
tuojau paskelbtu rinkimus į 
seimą ir kad rinkimai būtų 
visuotini ir slapti;

2) Kad 'sugrąžintų 
nėms žodžio, spaudos 
sirinkimų laisvę;

3) Kad Lietuvos vyriausybė 
suteiktų darbininkams ir vals
tiečiams teisę 
politines 
kultūrines

4) Kad : 
paskelbtų 
politiniams 
kaliniams.

šios rezoliucijos lai būna 
nasiųstos Lietuvos Generaliui 
Konsulatui New Yorke ir į 
spaudą.

28 d. sausio vietos lietuvių 
parapija suruošė prakalbas. 
Kalbėjo trys kalbėtojai, Lauč- 
ka, Paulauskas ir kunigas, 
tik ką atvykęs iš Vilniaus 
krašto. Geriausią prakalbą 
pasakė Laučka ir prasčiausią 
Paulauskas. Tačiau prakalbos 
buvo švarios, be užgauliojimų. 
Aukų surinkta $51 ir biznie
riai, kurie bijosi vardus pa
skelbti, vėliau suaukavo dau
giau ir kartu susidarė virš 
šimto dolerių. Aukas pasiuntė 
Kataliku Federacijai į Lietu
vą, kuri užsiima šelpimu tik 
savų ir klebonijų . . .

Lietuvos Nepriklausomybės 
Paminėjimas

Tą pačią dieną ir tuo pačiu 
laiku įvyko jaunuolių trumpas 
susirinkimas, kuriame dalyva
vo iš Jaunuolių Tarybos V. 
Zablackas. Pradedant prakal
bas, pakviesti vietinis Dauge- 
lukas ir V. Zablackas pakal
bėti, bei pranešti jų tarimų 
pasekmes. Daugelukas ir Za
blackas pasakė tinkamas, pra- 
kalbėles, pažymėdami, kad 
jie dar galutinai nesuorgani
zavo jaunuolių kuopos, bet ki
tame susirinkime galūtinaį tą 
darbą užbaigs.

K. Biuras.

Rezoliucija Lietuvos Valdžiai
Mes Jersey City, N. J., lie

tuviai, apvaikščiodami Lietu
vos nepriklausomybės 22 me
tų sukaktį, suruoštą per Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji-

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 k art t o vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

SUBJECT TO CONDITIONS 
PRESCRIBED BY THE SECRETARY 

OF AGRICULTURE

Miesto administracija kiek 
vienais metais 
mokėtojam ir 
dovaną, šiais 
taksus $4.75 
tūkstančio dolerių, o Iloboke- 
no miestas $7.40 ant kiekvie
no tūkstančio. Taip, kad ant 
kiekvieno tūkstančio išeina 
po $53 iki $54 ir ant dvie
jų šeimynų namuko reikia 
keti į metus taksų $560.

Miesto administracija 
kiekvieną kokį balsavimą 
naip ar kitaip prigaudinėja 
balsuotojus, sakydama, jeigu 
nenorite, kad taksos nebūtų 
pakeltos, tai balsuokit už mū
sų pateiktus sumanymus, bet 
kuomet balsavimus laimi, tai 
tuojaus taksas pakelia. Ir t&ip 
laipsniškai per keletą metų 
taksos pakilo virš trijų šimtų.

A'reštai-Sužeidimai
Laike .1939 metų Jersey Ci

ty suareštuota 2,514 žmonių, 
1938 metais 2,941 ir 1937 
metais 4,110. Reiškia 1939 
metais laimingiausi metai ir 
mažiau buvo areštuotų, negu 
per paskutinius du metu. 1937 
metais pasiekė aukščiausį 
laipsnį.

Automobiliai užgavo 164 
žmones, 36 mažiau negu 
1938. 29 žmonės dingo be ži
nios. 48 automobiliai likosi 
pavogti. Tokį raportą pateikė 
policijos čyfas McFeely,
Sakoma, Pašelpos Sumažėjo

Iš priežasties gavimo darbų 
industrijoj, sakoma, valstijos 
bedarbiai ir jų šelpimas suma
žėjo 15.6 nuošimčių. 1939 me
tais išleista bedarbių šelpimui 
$19,308,728, arba $3,581,259 
mažiau, negu 1938 metais. 
Gruodžio mėnesį buvo 73,180 
WPA dirbančių žmonių. Tokį 
raportą pateikė valstijos di
rektorius Arthur Mudd.

mui prie Taikos Parado. Mo
terų komitetas ragina visas 
apskričio kuopas įstoti Moterų 
Tarybon, užsimokant po $1 
metinės mokesties. 
priimtas.

Kuopų Raport
22 kuopa, Cleveland, gavusi 

12 naujų narių. Viso pilnai 
užsimokėjusių narių turi 62. 
Susirinkimai laikomi regulia
riai. Ižde turi $34. Litera
tūros parduota už $14.80 ir 
“Darbininkų Kalendoriaus” 
parduota 25 kopijos. Ant 
blankų surinkta darbininkiš
kiem reikalam $13.40. Nario 
A. Naunčiko 
rinkta $5.15. 
tų Ispanijos 
$4.• Parduota

GERA NUOLAIDA KAINOJE PLATINTOJAMS

Platintojams, kurie ims nuo 10 iki 
kaina po 2oc už egzempliorių, nuo 
po 15c už kopiją.

Prašome tuojaus siųsti užsakymus

BRONE ŠALINAITE
1 Muzikos Mokytoja

Praneša, kad su spalių 16 d. atsidaro jos muzikos stu
dija. Suteikiamos instrukcijos dėl sekamų dalykų: for
tepijonas, balso statymas, teorija, solfedžio, chorvedyba.
4323 — 9th AVENUE BROOKLYN

TELEPHONE WINDSOR 8-4228

mo 133 kuopą, išklausę pra
kalbos Lietuvos ekonominiu ir 
politiniu klausimu, ir susipa
žinę su Lietuvos valdžios po
litika, kad po 22 metų Lietu
vos nepriklausomybės Lietu
vos valdžios politika, suran
dame, kad po 22 metų Lietu
vos nepriklausomybės Lietuva 
atgavo sostinę Vilnių su pro
vincijomis, ir tuomi mes 
džiaugiamės. Tačiau tuo pa
čiu tarpu surandame, jogei 
Lietuvos kalėjimuose laikomi 
politiniai kaliniai, taipgi pa
neigta demokratinės teisės 
Lietuvos žmonėm. Todėl mes 
reikalaujame Lietuvos val
džios sekamų dalykų: 1) Pa- 
liuosuoti politinius anti-fašis- 
tinius kalinius lygiai visus; 
2) Atsteigti demokratinę 
tvarką Lietuvoje su lygiu bal
savimu visiem Lietuvos žmo
nėm.

Susirinkimo Pirmininkas.

New Yorko Pasaulinės Parodos ir New Yorko miesto 
Paveikslų Albumas. Didelio formato knyga, 9X12, iš 
56 puslapių, spalvuotos spaudos viršeliais, blizgančiai 
baltos ir aukštos rūšies popieros. Įsigiję šį albumą 

turėsite Pasaulinę Parodą savo namuose.

ALBUMO KAINA 25c KNYGA

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

Telefonas EVergreen 7-1661

tapo priimti.
Nutarimą

Nutarta surengti prakalbų 
-maršrutą LLD jubilėjinio va
jaus laiku. Draugė Lubienė 
išreiškė pageidavimą, kad bū
tų' surengtas prakalbų marš
rutas dėl moters kalbėtojos, 
kuri neorganizuotas moteris 
įtrauktų į veikimą. Nutarta 
kreiptis į LLD Centrą, kad 
pastarasis parinktų kalbėtojus 
dėl 15-to Apskričio.

Nutarta suteikti dovanas 
kuopoms, kurios gaus daugiau 
naujų narių j ūbi Įėjimam va
juj. Apskričio komitetas tu
rės nuspręsti, kokios dovanos 
bus duotos, ir greitu 
praneš kuopoms.

Nutarta rengti Apskričio 
metinį pikniką, kurį surengs 
Apskričio komitetas.

Nutarta pasveikinti “Vil
nies” jubilėjinį 
su $5.

Diskusuota, kaip įtraukti 
daugiau jaunimo į LLD kuo
pas ir į abelną veikimą. Nu
tarta, kad 15-to Apskričio 
komitetas kooperuotų su LDS 
4-to Apskričio komitetu orga
nizavime neorganizuotų 
nuolių ir įsteigime vaikų 
kyklėlės.

Sekamą konferenciją 
tarta laikyti Youngstowne.

Priimtos keturios rezoliuci
jos įvairiais klausimais.

Išrinktas 15-to Apskričio 
komitetas 1940 metams iš se
kamų draugų: J. Bagužis, P. 
Nemura, J. Kalakauskas, F. 
Krugerienė ir K. Lapinskas. 
Altematais J. Rudis ir J. N. 
Simans.

Nutarta paraginti LLD Cen
tro Komitetą, kad išleistų 
agitatyviškus lapelius, pritai
kytus jubilėjiniam vajui ir pa
varytų daugiau agitacijos per 
spaudą vajaus laiku.

Konferencija baigėsi 3:30 
vai. po pietų.

Konfer. Pirmininkas \ 
J. Kalakauskas.

Sekr. J. N. Simans.

Šitokius kuponus agrikultūros deparunentas pardavinėja^ kad suteikus progos 
reikalingiems pašalpų žmonėms įsigyti pigiai medvilnės.

LIETUVIŠKAM MONOPOLY!
REPUBLIC, Maryland valstijos, grynų rugių 

degtine, 3 metų senumo 90 proof.
z Kvorta $2-09

Pint $1.07
Imant 12 kvortų, 10% nuolaidos

Republic Liquor Store 
415—17 Keap St. arti Grand St. Brooklyn© %
Tel. EV. 7-2089 Lie. L-72
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Kiitrlrtffs puslapis

Chiniečiu paroda New Yorke, kur newyorkieciai chinai ragino visus gelbėti beko
vojant; su japonišku imperializmu jų kraštą.

Scranton, Pa.

Baltasis Aras Svetimais Sparnais |
<xxxxxxxxxx?QQ*xxxxx?rxxxxxxxxxxxxxxxxxx5oooooooooncxx>.xx v V y. 1 1 Q9999999999999999999999999999W9999W999999W79999999S/?D. M. šolomskas

(Tąsa)
1936 metais kalėjime įvedė naują re

žimą. Politinius kalinius padėjo vieno- 
don padėtin su kriminalistais. Kalėjimo 
komitetas, kurio priešakyj buvo Pes- 
trakas, pareiškė griežtą protestą. Ka
lėjimo sargai įsiverždavo į kameras ir 
guminėmis dūdomis mušė kalinius. Su
mušė ir Pestraką. Bet niekas negalėjo 
sulaužyti jo pasiryžimą. Jis drąsiai per- 
kentėjo mušimus ir pasityčiojimus, labai 
dažnai iškeldamas protestus. Kartą pa
skelbė bado streiką, kurį vadino “juo
das”, nes atsisakė ir nuo vandens. Kali
niai laižė cemento grindis, kad nors tuo 
kiek suraminus troškulį.

Ypatingai sunkus buvo politinių kali
nių streikas gegužės mėnesį, 1933 metais. 
Kalėjimo sargai atėmė iš kalinių viską 
ir kiekvieną uždarė skyrium. Atėmė nuo 
kalinių apsiavus ir net apatinius drabu
žius. Bėgiojo kaliniai kamerose, kad 
nors kiek sušilus. Iš nuovargio griūdavo 
ant grindų, drebėjo ir vėl kėlėsi. Tada 
Pestrakas sutvėrė savo baltarusiškas 
dainas, pilnas neapykantos prieš Lenki
jos ponus. Jo eilės pasiekė laisvę ir liau
dis jas dainavo.

Gardino kalėjime bjaurus karceris— 
cemento maišas, kuriame ne kartą Pes
trakas kankinosi. Daug kartų jam prisi
ėjo ten išbūti po 48 valandas be šviesos, 
maisto ir vandens.

Taip jie iškentėjo vienuoliką ilgų me
tų. Reikėjo geelžinio organizmo, kad at
silaikyti. Ir štai Raudonoji Armija ati
darė vartus ir išleido Pestraką ir kitus 
kalinius. Gardino inteligentai vienbal
siai iškėlė jo kandidatūrą į savo atsto
vus.

* * *
Vargingame baltarusių miestelyj Sa- 

muilovičiai kiekvieną dieną ką nors len
kų policija skriaudė, tai arklį, paskutinę 
karvę už taksus išvedė, tai vietinis ku- 
lokas atėmė sklypą žemės nuo valstiečio. 
Kam nusiskusį, su kuo pasitarsi? Ėjo 
pas senelį Steponą Francevičių Struchą, 
kuris dabar jau 78 metų amžiaus.

Senelis ne turčius. Neturi jis pinigų, 
kad sušelpti badaujančius. Jis nėra ko
kis lenkų viršininkas, kad galėtų paliuo- 
suoti areštuotus. Gyveno Struchas, gal 
vargingiau už visus. Atrodė, kuo tokis 
senis gali nelaimėje padėti?

Bet jis moka su žmonėmis pasikalbėti. 
Daug kartų valstiečiai ateidavo į jo grį- 
čelę, kąd pasikalbėti apie savo vargus. 
Nekartą jie matė, kaip senelis ėjo stuba 
nuo stubos ir rinko aukas politiniams 
kaliniams, arba jų šeimynoms.

Vietos viršininkai jautė, kad Samuilo- 
vičių gyventojai laikosi vieningai ir kie
tai viens už kitą.

—Kokis ten, “psia krev”, kurstytojas, 
agitatorius, bolševikas yra?—klausė jie 
areštuotų.

Bet žmonės tylėjo.
Rinkimų metu iškėlė jo kandidatūrą.
—Kur man? Juk aš jau 20 metų, kaip 

niekur neišvažiuoju.
—Apsiimk, seneli. Tau žmonės pasiti

ki,—kalbėjo valstiečiai.-Dabar ne tie lai- 
\Jkai, .Raudonoji Armija su mumis.

M:

(Bus daugiau)

*

—Aš 78 metus išgyvenau pasaulyj. Ir 
niekados to nebuvo, kad štai mužiką, 
vyžuotą, kaip aš, rinktą svietą valdyti! 
Juk niekas niekados pas mus neklausė, 
su mūsų reikalais nesiskaitė! Žinojome 
tiek, kad kiekvieną valstietį valdžia ir 
ponai skute. 0 dabar, mes patys valdy
sime! Bet jeigu taip, jeigu Raudonoji 
Armija yra iš biednų, tai gerai, būsime 
ir mes po Stalino saulute!—baigė kalbą 
senelis, priimdamas kandidatūrą.

*
Volkovyskas iškėlė Annos Markus 

kandidatūrą į seimą, tai slaugė. Apie ke
turi metai atgal lenkų defenzyva užpuo
lė darbininkų namus. Ten Anna Markus 
radavojo kamputį. Šnipai iškratė viską, 
j ieškojo įrodymų, kad Anna Markus pri
klauso prie komunistų. Išardė grindis ir 
ten surado gražiai sudėtų lapelių.

—Kur ėmei?—piktai suriko žandaras. 
Mergina tylėjo.
Anną Markus nuteisė 8 metams kalė

jimam Tris metus ji išbuvo šlapiuose ur
vuose “Kartuz-Bereza”. O kada Raudo
noji Armija atėjo, lenkų ponai išbėgiojo, 
tai liaudis iškėlė jos kandidatūrą j dele
gatus.

**
Trylika ir pusė metų atgal Baranovi

čių gyventojai persiskyrė su būdavo to
jum Juozu Raiškiu. Raiskis išėjo apsup
tas galingo žandarų būrio. Jis buvo su
muštas, kruvinas, jo drabužiai sudras
kyti skivitais kabojo.

Sudiev, Juozai!—kas tai šūktelėjo.
Jis buvo ištremtas į “Kartuz Berezą” 

kalėjimą. Sunkūs metai kankinimų ir 
pasytyčiojimų nesulaužė Juozo Raiskio 
pasiryžimą. Ir kada Raudonoji Armija 
atidarė “Kartuz - Bereza” logerio var
tus ir iš ten paleido tūkstančius baltaru
sių, ukrainiečių ir lenkų revoliucionierių, 
tai Juozas Raiskis vėl grįžo į prigimtą 
kraštą, kur jis pirmu kartu prisiekė, 
kad dirbs pasiliuosavimui Vakarinės 
Baltarusi j os. Juozas Raiskis yra tokis pat 
draugiškas, energingas, kaip ir pirmiau. 
Kada Baranovičių darbo liaudis iškėlė jo 
kandidatūrą, tai ją priimdamas jis pa
reiškė :

—Aš pažadu jums, brangūs draugai, 
kad visomis jėgomis pildysiu jūsų valią. 
Balsuosiu iš gilumos širdies už Sovietų 
tvarką, už prijungimą Vakarinės Balta
rusijos prie Sovietų Baltarusijos. Bal
suosiu už užgyrimą konfiskavimo nuo 
dvarponių žemių ir išdalinimo jų tarpe 
valstiečių ir balsuosiu už nacionalizaciją 
stambios pramonės. Pradėsime budavo- 
ti naują gyvenimą, smagų gyvenimą be 
prakeitosios lenkų ponų gaujos! Su
tversime ten, kur nesenai buvo kator
ga, laisvą ir laimingą gyvenimą!

* *
' Arba štai M. Šefas, darbininkas kriau- 

čius, 8 metai atgal buvo atiduotas teis
mui už priklausymą Komunistų Partijai. 
Teismas jį nuteisė 18 metų ir pusei į ka
lėjimą. Sėdėjo “Kurtuz-Bereza kalėjime, 
kur kankinos tiek daug revoliucionierių. 
Dabar jis veiklus būdavotojas naujo gy
venimo.

Tariame Ačiū “Laisvei”
LLD 39 kp. taria labai šir

dingą ačiū “Laisvei” už grei
tą atlikimą darbo. Mes tik 
porą savaičių prieš lošimą 
“Išdykusios Pačios” sumanėm 
rinkt garsinimų dėl programų, 
bet buvo didžiuma nuomonių, 
kad mažai laiko, nes tik dvi 
savaitės. Buvo patarimų, kad 
nuvest į “Garso” spaustuvę, ir 
ten padarys, d kitaip tai bus 
per vėlu.

Mano buvo nuomone, kad 
per savaitę galima apcit vi
sas bizniškas vietas ir užbaigt 
rinkimą garsinimų, o duot ki
tą savaitę laiko “Laisvei,” tai 
gal ir suspės atspausdint. Ir 
matytumėt, į šešias dienas 
gaunam jau gatavas progra
mas ir darbas atliktas taip 
gražiai, kad net miela pažiū
rėt.

Patarčiau visiems, kurie tu
ri kokius spaudos darbus, lai 
kreipiasi į “Laisvę,” o gaus 
gerai atliktą darbą ir už daug 
pigiau, kaip kitose spaustuvė
se.

Todėl dar kartą ačiū.
ALDLD 39 Kp. Sekr.

P. Šlekaitis.

Montello, Mass.
GAUKITE DOVANAI SETĄ ROGERS SILVERWARE

VISOKIŲ NAUJIENŲ
Vasario 4 d. Moterų Ap

švietus Kliubas surengė pa
skaitas sveikatos klausimu. 
Paskaitą skaitė Dr. Ch. J. 
Seymour-Landžius, iš Bostono, 
apie vėžį.

Daktaras atliko savo užduo
tį puikiai. Daug buvo klau
simų, į kuriuos daktaras aiš
kiai atsakinėjo.

Bravo, Montellos moterims, 
kad jos tokius naudingus dar
bus atlieka!

Be to, kliubas turi daininin
kių grupę, kurios jau gerai, 
prasilavinusios ir jau kelis 
kartus gražiai pasirodė kon
certuose .

—o—
Vasario 10 d. LDLD 6 kuo

pa buvo surengus teatrą su 
šokiais. Tapo sulošta trijų 
veiksmų komedija “Gyvieji 
Nabašninkai.” Lošė teatralė 
grupė iš Norwood, Mass. Visi 
lošėjai savo roles atliko pa
girtinai ir pridarė daug juo
ko. Ypač turiu pagirti suflio- 
rių. Tai jauna, čia augusi 
mergaitė ir taip sugabiai at
liko savo užduotį.

—o—
Ta pati Literatūros kuopa 

laiko debatus kas sekmadie
nio 2-rą valandą po pietų, 
Tautiško Namo svetainėje. 
Debatuojama įvairūs bėganti 
klausimai.

—o—
16 d. vasario įvyks masinis 

susirinkimas paminėjimui 22 
metų, sukakties Lietuvos ne
priklausomybės ir sušelpimui 
nuskriaustų vilniečių. Kalbės 
ponia Shallnienė iš Bostono, 
R. Mizara iš Brooklyno ir kiti. 
Taipgi bus ir puiki programa.

—o—
Liuosybės Dailės Ratelio te

atralė grupė mokinasi veika
lą “Medicinos Daktaras,” ku
rį žada sulošt 22 d. vasario, 
Jurgio Washingtono dienoje. 
To paties ratelio kita grupė 
daro pratimus veikalo “žentai 
iš Amerikos.” šis veikalas 
bus suloštas kovo mėnesį, 
Norwoode. A. Baronas.

Ketvirta#., Vasario 15, I94U

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, vertes 
$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 gražų 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 stali niai 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 kavallcų 
setą keturiem žmonėm. Gausite šešius naujus skaitytojus “Laisvei”—gausi
te šešius setus—turėsite šešiems žmonėms.

Kaip tik prisiusite už 1-ną naują metinę “L,” prenumeratą $5.50, arba už 
parduotas knygas $2.50, “Laisvė” tuo jaus pasiųs jums vieną setą.

Prašome Pasirinkti Platinimui Knygų iš Šio Surašo:

Roosevelt Tariasi su Am
basadoriais apie Taiką

• MOTINA, paraše Maksimas Gorkis. Apysa
ka iš darbininkų kovų caristinėje 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 22^, 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.

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas ir valstybės 
ministeris C. Hull tariasi su 
atvažiavusiu Wm. C. Bul- 
littu, Amerikos ambasado
rium Franci j ai, ir su J. P. 
Kennedy, amerikiniu amba
sadorium Anglijai. Prane-

• 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. COUGHLINAS, parašė R. 
Mizara, nurodoma, kas yra kun. Coughlin ir ko 
jis nori kdd įvykti Amerikoje, puslapių 32, 
kaina 5c.

šama, kad jie svarsto, ko
kiais būdais Amerika galė
tų pasidarbuoti kaip taiky
toja kariaujančių Europos

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

• KRIKŠČIONYBE IR KĄ JI DAVE DARBI
NINKAMS, parašė 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, parašė Dr. J. J. KaŠkiaučius, patarimai, 
kam naudinga alkoholis ir kam nenaudinga; 
puslapių 160, kaina 50c.
• TŪLI MŪSŲ PARAZITAI, parašė Dr, A. 
Petriką; aprašymas vidurinių ir išlaukinių gy
vių, su kuriais žmogus tūri kovoti. Pamokini
mai kaip nuo jų apsivalyti; 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.

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 ........ .............................. .......................



Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto Iki Vėlai Vakaro

Ketvirta#., Vasario 15, 1940

Lawrence, Mass izabeth, N. J
va-

4

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

Montello, Mass Great Neck, N. Y

LJ VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
Aps.

bet ir Kauną prari-

PARAMOUNT CABARET

BAR ir GRILL

Wilkes Barre, Pa.

Visi Laikrodžiai Garantuoti

E

w<w;

APSKR.
DOMEI 

d., 10 vai.

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

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

akių 
op- 

val.

580 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

Bimba, 
Broo- 
kiek- 
apie 

Todėl

CONN. VALSTIJOS 
KOMITETŲ NARIŲ

Sekmadienį, vasario 18 
774 Bank St., Waterburyje,
suvažiavimas LDS, LMS ir 

apskričių komitetų narių ben- 
apsvarstymui-organizacinių ir 

bei prisirengimui

PHILADELPHIA, PA.
Birutes Kliubo susirinkimas įvyks 

15 d. vasario, 8 v. v., 735 Fairmount 
Ave. Visos narės dalyvaukite ir nau
jų atsiveskite. Turime labai svarbų 
ir skubų pranešimą mūs kliubo ge
rovei. — J. S., Sekr. (38-39)

Tie įspūdžiai tilpo 
Laisvėje.'’ ’

A. Sfripeika.

ryto, 
įvyks 
LLD 
dram
veikimo reikalų, 
prie apibendrinto veikimo sekančiam 
sezono. Kviečiami atvykti visi mini
mų apskričių komitetų nariai. Taip
gi kviečiame ir kolonijų veikėjus 
dalyvauti. —■ A. Taraška, LDS 
Sekr. (38-40)

lauskas (jaunasis), Liet. Gcn. Kon
sulas, attache Vytautas Stašinskas 
ir prof. K. Pakštas. Kviečiame vie
tinius ir iš apylinkės dalyvauti. — 
Kom. (38-39)

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

kunigai nu- 
kad gal 

“paklydėlis” sugrįš 
Kristaus avelė į avi-

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 2-3842

turėsime apart bėgančių reikalų 
diskusijas, rašybos ir kitais svar
biais klausimais. — Valdyba.

(38-40)

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. L e VAN JA E. LeVANDA 
(Tėvas ir sūnus Levandališkai) 

UNDERTAKER

SCRANTON, PA.
LDS 82 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, 15 d, vasario, 8 v. v. 
pas drg. Indriulį, 129 W. Market 
St. Visi nariai pribūkite, nes yra 
svarbių reikalų aptart. — J. Nor
kus, Sekr. (38-39)

PATERSON, N. J.
LDS 123 kp. rengia vakaruškas, 

šeštadienį, 13 d. balandžio. Pradžia 
7 v. v. Įžanga 25c. Kviečiame kitų 
organizacijų nerengti toj dienoj pa
rengimų. Turėsime gerą muziką, 
įvyks Bakanausko Svet. — M. Ra
gauskas, Prcs. (38-39)

SCRANTON, PA.
Scrantono lietuvių organizacijos- 

draugijos bendrai rengia apvaikščio- 
jimą 22 m. sukaktį nuo Lietuvos 
Nepriklausomybės, 18 d. vasario. 
Jermyn Hotel. Bus gerų kalbėtojų ir 
graži koncertinė programa. Pradžia 

: 2 vai. .po pietų. Įžanga veltui. Po 
prakalbų bus bankietas, įžanga 
$1.50. — Rengėjai. (38-39)

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker) 

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numini 
sius ant visokių kapinių; paršam' 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

DETROIT, MICH.
Detroito Rašėjų Ratelio narių su

sirinkimas įvyks šeštadienį, vasario 
17 d., 7:30 v. v., Draugijų Svet., 
4097 Porter. Šis susirinkimas bus 

I labai svarbus, todėl malonėkite visi 
nariai ir narės dalyvauti laiku, nes

Lietuvių Restaurantas
Gaminam valgius Ir 
t u r lm e Amerikos 
Išdirbifno Ir impor
tuotų degtinių, vi
sokių vynų ir gero 

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

Pra
buvo rengiamos tam, 

pasidžiaugti. 
“Keleivyje,”

įvykio didžiau- 
kada Michelso- 
sakyti prakal- 
tautiškos para-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR 
PHILADELPHIA, PA.

Birutės kliubas rengia kortų ir 
bingo pąrę su gerais užkandžiais ir 
alučiu. Įvyks sekmadienį, vasario 18 
d., 2 vai. po pietų, po antrašu 1009 
Jackson St. Geriausiom lošėjam bu§ 
duodamos dovanos. Prašome lietu
vius paremti šį Birutės kliubo mote
rų pirmą šilj metų parengimą. Kliu- 
bietės dirba nuoširdžiai ir yra ver
tos visų paramos. — Kom. - (39-41)

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, vasarą 38 d., Lietuvių 

Svet., 29 Endicott St., įvyks svarbi 
paskaita, kurią duos Daktaras F. 
Barysas, vienintelis lietuvių 
gydytojas, baigęs chemijos ir

' tholmologijos mokslą. Pradžia 3 
po pietų. — Kom. (39-40)

BALTIMORE, MD.
Laisvės pikniko rengimo komisi

jos susirinkimas įvyks vasario 19 d., 
7:30 v. v. pas drg. Juškauskus, 1152 
Cleveland St. Būtinai visi komisijos 
nariai dalyvaukite. — J. Stanys.

(39-41)

Fontaninli; plunksnų 
Ir paišelių setai, 
žemos kainos Ir 

garantuoti.

Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą

ROBERT LIPTON
JEW

701 GRAND STREET
Bet. Graham &

Įsteigta 1892

PenklM pUBlspn

pasidarbuokite pakviest savo 
drauges ir draugus, kurie dar 
nėra šios organizacijos na
riais bei narėmis, dalyvauti, 
nes šios paskaitos sveikatos 
reikalais bus labai svarbios. 
Taipgi mūsų darbščios drau
gės, kurios yra apskričio val
dyboje,* turės prirengę mais
tingą vakarienę.

Po vakarienei,. kurie mylės, 
galės smagiai pasišokti, nes 
turėsim ir muzikos.

Apskričio Valdyba.

Pamiršau Paminėti
Rašydamas “Laisvės” 

jaus įspūdžius ir pažymėda
mas draugus, kurie man pa
dėjo vajuje su automobiliais, 
pamiršau pažymėti drg. K. 
Pociūną. Prašau tą draugą at
leisti, nes tai įvyko iš neapsi
žiūrėjimo, 
vas. 13 d.

DETROIT, MICH.
Atydai ALDLD 52 kp. nariams.— 

Susirinkimai šios kuopos perkeliami 
iš vieton trečią šeštadienį kiekvieno j 
menesio, 7:30 v. v., bus laikomi 
trečią sekmadienį kiekvieną mėne
sį, 1:30 vai. po pietų, tuoj pačioj! 
svetainėj, 4097 Porter St. Sekantis 
susirinkimas įvyks vasario 18 d. 
Prašome narių dalyvauti. — P. Gy
vis, rašt. (39-40)

M n t e u š a s S i in < > n a v i r i 11 s

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

karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
įlomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

Nepasitikėjimas “Keleiviui”
Kada Sovietų valdžia atka

riavo nuo lenkų Vilnių ir ati
davė Lietuvai, tai Lawrence’o 
Lietuvos Šelpimo Fondas su
rengė “Keleivio” redaktoriui 
Michelsonui prakalbas, 
kalbos
kad tuo įvykiu 
Betgi skaitome 
kad jam iš to 
šia nelaimė. Ir 
nas atvažiavo 
bą, tai vienas
pijos žmogus jam pasakė: Tu 
nekalbėk taip apie Vilnių, 
kaip rašai savo “Keleivyj,” 
nes aš tave užtikrinu, kad tu 
būsi nušvilptas. Todėl mūsų 
draugams buvo nuostabu, kad 
Michelsonas vienaip rašo, o 
kitaip kalba.

Dabar, kaip tik užsimena
ma surengti prakalbas Mi
chelsonui, tai ve kokie argu
mentai kyla: Sako, kur tik jie 
socializmą perėjo, ten jie iš
perėjo fašizmą. O Vilniaus 
atvadavimą socialistai dergia, 
kad kaip nors sumažinti bol
ševikams tą didelį prestižą. 
Juk tai natūralu, kad pats 
nenori kitam gero daryti, tai 
paniekink tą, kuris kitam ge
ro padarė. Jautiesi pasiteisi
nęs pryeš visuomenę ir savo 
sąžinę suraminęs!

Čia užpereitą sekmadienį 
kalbėjo SLA kuopai Bagočius. 
Jis pasakė, kad Sovietai yra 
mūsų geras Susiedas ir daug 
ko priešingo prieš jį negalima 
pasakyti. Sako, yra tokių, ku
rie yra nusiminę ir kurie sa
ko: Tai kas, kad mum Vilnių 
atidavė,
jo. Bet tas netiesa. Jeigu So
vietai būtų norėję tą padary
ti, tai būtų padarę į pusę va
landos, kad buvo Vilniuje. 
O kas link Sovietų kariuome
nės laikymo Lietuvoje, tai ją 
mums nereikia maitinti ir ji 
ten ne tam, kad Liet, užvaldy
ti, bet tam, kad, matyt, Sta
linas nepasitiki Hitleriui.

Gražus Bankietas
Vasario 17, 7 vai. vakare, 

Lietuvių Svetainėje Literatū
ros Draugijos 37 kuopa ren
gia didelį bankietą. šį ban- 
kietą rengia su pagelba far- 
merių, “Laisvės” skaitytojų ir 
vajininkų. Bankietas bus ti
krai nepaprastas, nes farme- 
riai pasižadėjo suaukoti val
gius, o vajininkai irgi ką nors. 
Tokiu būdu įžanga tebus 50 
centų ypatai. Bankiete taip
gi bus minčių išsireiškimai 
apie visokius reikalus.

Todėl į šį bankietą kvie
čiame ne tik Lawrence’o, bet 
ir apylinkės lietuvius. Visi 
dalyvaukite., Rep.

Conn. Valstijos Apskričių Komitetų 
Narių Dėmesiui

Sekmadienį, vasario-Feb. 18 
vai. ryte, po num. 774 
St., Waterbury, Conn., 
metinis suvažiavimas 
valstijos LLD, LDS ir 

na-

d., 10
Bank 
įvyks 
Conn.
LMS apskričių komitetų 

' rių.
Šiame suvažiavime, kaip ir 

kiekvienais metais, bus ap
svarstytas, apibendrintas mū
sų veikimas apskričiuose; pa
daryti planai bendram veiki
mui sekančiam sezone; per
žvelgiama atskirų kolonijų

veikimas ir veikimas atskirų 
kuopų, chorų, kolonijose, o 
jei kur reikalinga pagelbos, i 
jieškomi būdai, kaip pagelbė
ti.

Kviečiami pribūti laiku vi
sų suminėtų apskričių komite
tų nariai. Taipgi kviečiame ir 
šiaip veikėjus, kuriem paran
ku, atvykti ir bendrai svarsty
ti veikimo ir organizacinius 
reikalus mūsų apskrity.

A. Taraška, 
LDS Aps. Sekr.

NEW BRITAIN, CONN.
Sekmadienį, vasario 18 d. bus mi

nėta Lietuvos Nepriklausomybes 22 
m. sukaktį. Pradžia 1:30 vai. po pie
tų, Liet. Svet., 354 Park St. Šis pa
minėjimas rengiamas bendrai visų 
vietinių draugijų-kuopų, vadovau
jant Lietuvos Rėmėjų Komitetui ir 
Šv. Andriejaus Parapijai. Bus ir 
koncertinė programa. Kalbės miesto 
majoras Geo. J. Coyle. Prosecutor 
Algirdas F. Povilaitis, dr. A. Nevu- 
lis ir kiti lietuviai profesionalai. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
dalyvaut. — P. P. Pilipauskas.

(38-39) ,

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes elevelterio stoties

Brooklyn, N. Y
Tel. Evergreen 4-9508

Nuvyto Nepražydęs
Vietos progresyviai lietu

viai turi gražų, namą su ke
liais kambariais ir didžiule 
svetaine. Tuose kambariuose 
telpa: knygynas, vaikų lietu
viška mokyklėlė, mažesnės sa
lės ir krautuvės. Čia įvairios 
draugijos bei organizacijos 
laiko susirinkimus, prakalbas, 
paskaitas ir koncertus. Tai ve 
čia ir sukasi lietuvių šviesio
sios visuomenės apšvietos ir 
kultūros ratas. . .

Vienok tūli skundžiasi: Kai 
mes nusensim, tai mūsų vietą 
užpildys čia augęs jaunimas ir 
tuomet dėl mūs gražiai išpuoš
to namo bus pavojus nuo re
ligiškų draugysčių ir priešaky
je jų kunigų, bei į privatiškas 
rankas galės nueiti. . . Nes 
čionykštis jaunimas mažai in
teresuojasi lietuviška kultūra.

Šis jų skundas iš dalies turi 
nemažai ir teisybės. Bet šis 
dalykas daug priguli nuo se
nesniųjų, laisvę mylinčių tėvų 
ir motinų — jūs turite išmo
kinti savo sūnus ir dukteris 
veikti laisvoje darbininkiškoje 
dirvoje ant visuomeniškų pa
matų,—tuomet jie ir bus lais
vi ir supras proletarišką už
duotį ir palaikys minėtą namą 
po progresyvės visuomenės 
protekcija — neleis darbinin
kų priešam kunigam ar kitiem 
privatiškiem vertelgom už
grobti visuomenišką nuosavy
bę.

Masines prakalbas paminėti 
Lietuvos nepriklausomybės 22 
metų sukaktį rengia Great 
Necko Draugijų Veikiantis 
Komitetas. Įvyks penktadienį, 
vasario 16, pradžia 7 vai. va
kare, A. ir J. Kasmočių sve
tainėje, 91 Steamboat ltd.

Kalbės Antanas
‘Laisvės’ redaktorius, iš 
klyn, N. Y. Bus įdomu 
vienam išgirsti plačiau 
visos Lietuvos padėtį,
kviečiame vietinius ir iš apy
linkės dalyvauti. Pirmyn Cho
ras, vadovaujant Geo. Kaza
kevičiui, išpildys koncertinę 
dalį programos. Įžanga veltui.

Komisija.

Prekybos Sutartis Tarp 
Anglijos ir Turkijos

London. — Vasario 19 d. 
įeina galion nauja prekybos 
sutartis tarp Turkijos ir 
Anglijos. Turkija pristatys 
Anglijai tabaką, džiovintus 
vaisius ir žaliąsias medžia
gas, o mainais už tai gaus 
iš Anglijos lėktuvus, maši
neriją ir įvairius karo reik
menis. Anglija žada duot 
Turkijai bent 20 procentų 
daugiau reikmenų vertės, 
negu Turkija duos Anglijai.

B

0

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y* 

Tel. Triangle 5-3622

168' Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patryę Barberiai

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

337 UNION AVE.
BROOKLYN, N. Y.

STANLEY MISUNAS
Savininkas

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

Alus ir Valgiai

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA
417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

222222222J22JJ 2222 2222222  2 2 22 22222222222>S5^liS^

Mokyklos Baigimo Specialai
Mokyklos baigimo žiedai 
Riestiniai laikrodėliai
Rožančiai

Vokiečių Lakūnai Nuskandi
no Karinį Angly Laivuka
Berlin. — Nazių lėktuvai 

apžvalginėj o Anglijos pa
kraščius, nežiūrint blogo 
oro, ir bombomis nuskandi
no vieną karinį anglų žval
gybos laivuką.

liquors

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

— o—
Čia per kelioliką metų eg

zistavo lietuvių metodistų pa
rapija. šių parapijonų tikslas 
(taip jie patys sakė) buvo su- 
amerikonizuoti lietuvius bei 
savo sūnus ir dukteris apže- 
nyti su anglais po metodistų 
vėliava... Bet ta jų užduotis 
nuvyto nepražydus, it šalnos 
pakąstas vėlyvas dagilis. Gir
di, anie metodistai nenori su
simaišyti su lietuviškom para- 
pijonkom. Ir ve taip tie para- 
pijonai iškriko, kaip Grigo bi
tės.

Iš to nuotikio tik katalikų 
parapijonai ir
džiugo, manydami, 
kelintas 
atgal, it 
nyčią. . .

W.Wt»WWWWll! 
w -t

nuo $1.50 augštyn

Montellietis.

••

'--i

W1M

L BROOKLYN, N. Y.
Manhattan Avės. 

TeL Stagg 2-2178

Wilkes-Barre ir Apielinkės 
Lietuvių Žiniai

Pirm kiek laiko atgal LLD 
12 Apskričio reikaluose buvo 
rašyta dienraštyj “Laisvėj,” 
kad LLD 12-tas Apskritis va
sario 18-tą dieną rengia labai 
svarbias paskaitas sveikatos 
klausimu ir silkių vakarienę. 
Bet kada teko sužinot, kad 
Scrantono organizacijos tą pa
čią dieną rengia Lietuvos ne
priklausomybės apvaikščioji- 
mą, tai LLD 12-tas Apskritis 
nutarė tas paskaitas ir vaka
rienę atidėt ant toliau, kad j 
neužbėgt už akių draugams 
serantoniečiams.

Literatūros Premijos
’ Kaunas. — Valstybine 
premija paskirta Bernardui 
Brazdžioniui; Spaudos Fon
do premija—Krėvei Micke
vičiui.

Tie, kurie esate nusipirkę 
tikietus dėl tos vakarienės, 
laikykite juos — jie bus geri 
ant toliau. Tos paskaitos ir 
vakarienė dabar įvyks vasario 
25 dieną, Lietuvių Progresy
vių Kliubo svetainėj. 325 E. 
Market St. Pradžia 3-čią va
landą po pietų.

Vietos ir apielinkss lietuvis- je būdamas andai tarnavo 
ka visuomenė kviečiama skait- kaip automobilių vairuoto- 
lingai dalyvaut. jas prez. Roosevelto giifti-

LLD kuopų nariai būtinai nėms. x

Roosevelto Giminių Ex-šo- 
feris Helsinkio Kapitonas

Helsinki. — Suomijos ko- 
mandieriai padarė kapitonu 
ąmerikietį suomį liuosnorį 
Al. Penttilą, kuris Ameriko-

NEWARK, N. J.
Ketvirtadienį, 15 d. vasario New

ark© Lietuvių visos sriovės rengia 
masinį mitingą Lietuvos Nepriklau
somybės 22 m. sukakties minėjimą. 
Lietuvių Svot., 180 New York Avė., 
pradžia 7:30 v. v. Įžanga veltui. 
Programoj dalyvauja Sietyno Cho
ras, vad. B. Šalinaitės. Kalbės visų 
sriovių kalbėtojai: Vietinis klebonas 
Kelmelis, A. Bimba, “Laisvės” re
daktorius iŠ Brooklyno, adv. Pau

Maži Rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą.

Visi daimontai Melsvi- 
balti ir pertekto
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Šeštas puslapis ” • ' LAISVE/ * x ‘ • ' Ketvirtad., Vasario'15/1940

NewYorko^AifcrZiiiii»
“LAISVES” 
BAZARAS

Komunistų Atstovas 
apie Taksavimą

LIETUVOS 
NELAIMĖ

Daug Policistų Esą 
“Frontininkuos”

biz- 
ten 
m a-

žimo, tegul dirba, — paaiški
no Juška.

Dar kiek pasikalbėjus, pa
juokavus, — apavė mane Juš
ka naujais, erdvais čevery- 
kais, išgėrėm po puoduką ka-

vos, o tuo tarpu,įsmuko krau
tuvei! pilietis su pairusiais če- 
verykais; netrukus kitas. Tuo
met pasakęs Juškai “gud-bai“ 
—ėjau jieškot namų.

Gražiais Čėverykais Apsiavęs

AUKOS ANT BLANKŲ:
Per drg. Mockaitį iš Bridge

port aplaikyta aukų sekan
čiai: Po $1 : J. Pudimas ir 
Mockaitis. F. Liepomis, 50c, 
po 25c: V. Žukauskas, 
Cherry.

Per drg. K. Žukauskienę
aplaikyta sekamai: 
$2. Po $1 : Uršulė 
J. Gerulis, P. Toma- 
J. Mikšis, W. Skeis- 

Žukauskų šeima.

ir

C.

iš
Newark 
Draugas, 
iZitkienė, 
šauskas, 
taitis ir 
Charles Skaitinis, 50c.

V. Vilkauskas, Nashua, N. 
H., 50c.

Per drg. A. Stripeiką, iš 
Elizabeth, N. J., daiktais nuo 
bayonniečių : Anna Warwick, 
bonką lietuviškos degtinės ir 
bonką vyno 
Česnauskas, 
P. Čiurl ienė 
Skaitei, J.
degtinės ir A. Tumosa, kvortą 
degtinės. Nuo elizabethiečių: 
J. Jančiulis, kvortą degtinės ir 
L. Paulauskas, kvortą degti
nės. W. Dragūnas, Linden, N. 
J., kvortą degtinės.

Pinigais: P. Saulis, Eliza
beth, N. J., $2; Po $1: M. 
Panelis, iš Bayonne, N. J., J. 
Wizbor, Elizabeth, N. J., A. 
Rupsis, Linden, N. J., St. Ke- 
turvitis, Elizabeth, N. J., 
Stripeiką, Elizabeth, N. J., 
Burkauskas, Elizabeth, N. 
O. Verteliai, Linden, N. J., 
Baranauskas, Elizabeth, N. 
W. Bite, Elizabeth, N. J., 
Simonaitis, Linden, N. J. ir 
Kudirka, Hillside, N.
$1.15.

Po 50c: O. Dolinskai, New
ark, N. 
Linden, 
Linden, 
Hillside, 
Linden, 
čius, 
kai, 
Petrikas, Newark, N. J., ! 
ir A. Pavidis, Elizabeth, N, 
25c. Viso $15.00. .

(Dar bus)

Tarpe daugybės kitų orga
nizacijų atstovų, iš didžiojo 
New Yorko nuvykusių į Alba
ny dalyvaut budžeto diskusa- 
vime, kalbėjo ir Komunistų 
Partijos New Yorko Valstijos 
Komiteto atstovas Isadore 
Begun iš Bronx. Jis griežtai 
pasisakė, kad paskyros moky
kloms, kokios jos dabar yra, 
ne tik ,kad būtų paliktos, bet 
reikalavo su grąžint-p ak ei t iki 
prieš nukapojimą buvusios' 
skalės.

“Jogaila!. . . Sakyk, ko tavo 
didinga širdis labiausiai gei
džia?... Gal muzikos?... O 
gal skanaus vyno?... O gal 
trokšti meilės skaisčių pane-

N
N.

is užrubežio. K. 
kvortą degtinės, 
užvilktuką padu- 
Stanelis, kvortą

N.
Linden
Hillside, N. J

D.

B

J. Užkurėnai, 
A. Lazattskas,

J. (Gaidelis,
F. Bartasevi- 

. J., Krupins- 
35c, A. 
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Solomon Įkaitintas

Tos vadinamos taksų mokė
tojų grupės, sakė Begun, yra 
tik priedanga bankieriams ir 
apdraudų kompanijoms, ku
rios pačios nedrįsta išstot gin
ti savo milioninius pelnus, 
gaunamus iš valdomų didžių
jų nuosavybių. Jos negali sa
kyt, kad joms bėda, tad jos 
gauna sau tarnų, kurie sumo
bilizuoja grupes mažų namų 
savininkų ne kovai už jų pa
čių reikalus, kas galima būtų 
atsiekt dirbant ne bendrai su 
kompanijomis, bet tik su mo
kytoj ų-tėvų-darbininkų orga
nizacijomis prieš kompanijas. 
Kadangi mažų namų savinin
kai ištiesų turi bėdos su mo-. 
kesčiais, tad kompanijos tą jų, 
vargą lengvai panaudoja pri
dengi kompanijų-bankų inte
resus.

Šitaip Lenkijos diplomatas 
stengiasi palenkt silpnadvasį 
Jogailą Lenkijos pusėn, k a d 
prijungus Lietuvą prie Lenki
jos. Ir ant galo jam pažada:

“Kunigaikštytę Jadvygą tu 
vesi ir tapsi Lenkijos-Lietuvos 
karalium !“

Daugybę vaizdų iš Lietuvos 
istorijos matysime triveikSmėj 
alegorijoj LIETUVOJ, kurią 
suvaidins Lietuvių Liaudies 
Teatras šio mėnesio 25, Labor 
Lyceum’e, minint Lietuvos ne
priklausomybės 22-rą metinę 
sukaktį.

be 
val
kas

Petras Grabauskas

William Solomon, Tamma
ny Hall vadas 17-me Assem- 
blio Distrikte (AD) ir vienas 
iš tammaniečių organizacijos 
stipriausių figuru nuo
tuose pramerkusio Hineso nu 
laipinimo nuo sosto, 
antradienį tapo

TAI KĄ TAKSUOT?

Kiekvienas žino, kad 
taksų — be įplaukų jokia 
džia negali verstis, tad
nors turi sumokėt įplaukas ir 
Begun nurodė, kas jas turėtų 
mokėti daugiausia, sakyda
mas :

“Valstija gali rasti pinigų 
tinkamam auklėjimui-priežiū- 
rai savo vaikų, savo globoja
mųjų, savo bedarbių, bet tik 
vienu būdu — taksuojant 
tuos, kurie išgali mokėti.“

Kalbėtojas pavyzdžiais iš 
i “New Yorko Times“ finansi
nio skyriaus skaitė tūlas skait
lines parodymui, kad stam- 

: bios įstaigos daro milžiniškus 
i pelnus šiais metais ir ragino, 
į kad tie pelnai būtų aptaksuoti 
gavimui gana pinigų socia- 
liams reikalams.

Jis vaidins saldliežuvio len
ko diplomato rolę. Pažadu 
Jadvygos ir karaliaus karū
nos jam pavyksta sužavėt Jo
gailą, ir su tuo Lietuva tam
pa suvienyta su Lenkija.

Vaidmenyj įpinta nemažai 
dainų, kurias dainuos Aido 
Choras.

Rengia darbininkiškų orga
nizacijų bendras komitetas.

Pasirengkit vasario 25-tai, 
Labor Lyceum svetainėj!

Emfazis.

Sugrįžus policijos komisio- 
nieriaus Valentine išsiuntinė
toms anketoms, kuriose klaus
ta (tarp kitko) ar policistai 
priklauso t e r o r i s t iniame 
“Krikščionių Fronte,“ paskli
do kalbos, kad mažiausia nuo 
200 ir iki 1,000 priklausę ar 
tebepriklausą “frontininkuos.“

Departmente viso yra apie 
18,000 uniformuotų ir apie 
1,000 slaptųjų tarnautojų.. 
Anketos siųsta majoro reika
lavimu ir departmento pa
ruoštą raportą paskelbsiąs 
pats majoras su savo pastabo
mis. Ar bus daromi koki žing
sniai prieš frontininkus de
partmente, kol kas tik spėlio
jama.

Pačių policistų organizaci
jos susirinkime viešbutyje 
Commodore, N. Y., pereitą 
antradienį, sakoma, irgi dis- 
kusuota tas klausimas. Dauge
lis policistų išsireiškę prieš 
kamantinėjimą, tačiau organi
zacija stojanti su komisionie- 
riumi.

Reporteriams paklausus jo 
atsinešimo į Kings Apskričio 
assemblymano Moran reikala
vimą, kad įstatymdavystė pra
vestų tyrimą “paplitusių suk
tybių“ policijos departmente, 
ką minėjo specialis prokuro
ras Amen savo raporte, komi- 
sionierius atsakė raštu:

“Jeigu, kaip sakoma, yra 
paplitęs suktumas policijos 
departmente, aš • įsileisiu bile 
teisingą, širdingą, nepartinį, 
nepolitišką tyrinėjimą per bile 
kokią teisėtą viršenybę.“

gražiai aptvarkytą čeverykų 
krautuvę, ir paklausus, ’ kaip 
sekasi naujoje vietoje, — jis 
su šypsą veide atsako:

—Tai žinai, brol, čia 
nis kiek gyvesnis, negu 
pajūryj kad buvo... čia,
tai, ir “seileris“ kaip kada už
suka ir draugų iš toliau kaip 
kada atvažiuoja. . . Mat, čia 
didesnis strytas, didesnis ju
dėjimas.

—Na, o kur jūs sūnus Hen
ris ?

—Henris? jau arti metai, 
kaip lanko universitetą.

—Ar čia New Yorke?
•—Kas tau!.. Net už Čika

gos.
— O kaip jam sekasi? Ir 

kokią profesiją mano užimti 
tol i aus? 1 •

—Tai jis, matai, turi palin
kimą chemijoj; ir dabar tame 
“University of Illinois,“ tai jis 
savo klasės studentų tarpe 
stovi pirmoj eilėj. Štai, ve, 
žiūrėk, pažymėjimai: iš šešių 
kursų tik vienas “B plūs“; ki
ti pažymėjimai “A“...

—Tai tur būt jums dabar 
pasidaro išlaidų leidžiant sū
nų į universitetą?

—Turim, bet ką padary
si?. . . Ale kaip geras vaikas, 
tai nepaisome... Iš paskuti
nio. . . Tai ve, matai, dar mo
tina dirba; paskui jis 
kaip pabaigė kolegiją, 
dirbo apie arti porą motų 
chemijos ligoninėj, tai
taupė... na tai dabar tegul 
vaikas siekiasi.

—O mene, drauge Juška, 
nedalyvauji jau daugiau?

—Tai šiuo tarpu ne.
—Truputį nusišypso Juška, 

paglosto biskelį pražilusius 
plaukus ir atkerta:

—Bet aš dar galėčiau da- 
I lyvauti, lošti, ir parašyti, kaip 
kad ir per eilę metų 
vau ir lošiau, bet. . .

—O kas bet ? . . .
—Nugi yra jaunų 

kurie pilni energijos,

pats 
tai 

prie 
susi-
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I )idelis Išpardavimas 
Nupigintom Kainom

SIUTAI ir OVERKOTAI
Išparduodami dabar už 

I/3—vieną trečdalį 
originališkos

Naudokitės Mūsų Patogiu

kainos
10 Išmokėjimų Planu

Apsilankius pas J. Jušką

d ai y va-

žmonių, 
pasiry1-

SUSIRINKIMAI

MOTINOS GYNĖ 
MOKYKLAS

Moterų Kliudo susirinkimas 
įvyks* vasario 15-tos vakaro 8 
vai., 419 Lorimer St.

NARINS
670 Grand St., corner

Brooklyn,

SONS
Manhattan Avė.

tnt iai uu tnt tnt mt w w era im tm tra tnt km mm int

VARPO KEPTUVE
36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

■Bi

h. U/i ‘PARDAVIMAILygiai metai atgal teko vė
lai vakare vaikščioti po Cen
tral Brooklyną; tuo metu Cen
tral Brooklynas buvo be galo 
triukšmingas — didžiausią ju
dėjimą sudarė jūrininkai be- 
spaciruodami su panelėmis; 
tai vėl taksikai — vieni tas 
poreles kaži kur nuvežė, kiti 
atvežė; ten marguliavo dide
lių alinių vitrinos; viduj ali
nių buvo didelis ūžėsis; prie 
to judėjimo prisidėjo ir pa
prastų žmonių tam tkras nuo
šimtis.

šiandien bendrai judėjimas 
atrodo kiek mažesnis tame 
Central Brooklyne; kiek ma
žiau jūrininkų matosi.

Bet užėjus pas Joną Jušką, 
kuris turi ant Sands Stryto

Parsiduoda Bar ir Grill (aludė) 
už $2000. Renda $47 j menesį, yra 
keturių metų leastas. Vieta garu 
šildoma, randasi geroj apylinkėj. 
Pardavimo priežastis — mirtis šei
mynoj. Autumn Cafe, 324 Lincoln 
Ave., kampas Atlantic Ave., Brook
lyn, N. Y. . (39-44)

Nepaprastas Palengvinimas
Reumatiškų Skausmų

Nekentekite bereikalingai raumenį; 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastų palengvinimų 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. Šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamų pa
lengvinimų. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.

Viena iš skaitlingiausių 
pasisakiusių 

paskyrų

ir 
rakė- griežtai pasisakiusių prieš 

; mažinimą paskyrų mokyk- 
pereita Į Joms buvo Tėvu-Motinų Są- 

formaliąi i- junga, kurios delegatės viena 
kaltintas nelegaliais būdais iŠ- po kitai ėmė balsą ir smerkė 
gavimu pinigų, kvšininkystėje 
ir priėmime neteisėtų mokes
čių.

Jkaltinima Išdavė New York 
apskričio “Grand Džiūrė.“ Jis 
iškelta pasekmėj prokuroro

Kingsborough butams 
tą pradėsią ruošt, senus 
mus griaut kovo 1-mą.

vie
na

paskyras 
atstovavo 
kampelį.

Antras iš LoDicd šeimynos, 
1146 Remsen Ave., mirė nuo 
apsinuodijimo maistu prieš 3 
savaites.

PAJIEŠKOJIMAIbandymą nukapot 
mokykloms. Jos 
kiekvieną miesto 
Jos taip pat, kaip ir komunis
tų atstovas, nurodinėjo, kad 
ir taip daugelis mokyklų bil-

Dewey pravesto tyrimo dėlko 
ir kaip išduota valstijos spau
dos darbu kontraktai Burland 
Printing Kompanijai.

Taipgi įkaitintas Charles H. 
Mullens, N. Y. valstijos kon
trolieriaus padėjėjas. Mullens 
yra tokia figūra, jog 1938 m. 
republikonai jarrt siūlė nomi
naciją į valstijos kontrolie
rius, bet jis nominacijos ne
priėmė.

dingų yra netinkami, 
iingi vaikų sveikatai ir 
bei.

pavo- 
gyvy-

P-lė Rosa Laird, amunicijos 
karalių DuPontų giminietė, 
sakė mokestį už privatiško or
laivio pasistatymą LaGuardia 
Orporte esant raketų. Ji no
rėtų, kad jai stotį užlaikytų 
miesto gyventojai.

Arthur A. Thompson, se
niau tarnavęs pašte, N. Y., su
laikytas už naudojimą pašti
ninko ženklo kaipo asmens 
liūdymo tikslu apgaut. Jis 
taip iškeitęs bevertį čekį.

William Hubbard, 37 
kuris sakėsi palikęs pirmą pa
čią už “zurzėjimą“ ir antrą 
už “prastai virimą,“ nuteistas 
du metus kalėti.

m.,

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

Pajieškau draugės, senyvos mo
ters apsivedimui. Turiu vieną duk
terį, 11 m. Aš esu 50 m. amžiaus. 
Dėl daugiau informacijų suteiksiu 
laiške. W. Barkausky, 274 S. Ame
rican St., Philadelphia, Pa.

. (38-43)

Prakalbos
GREAT NECK, N. Y.

Penktadienį, ‘vasario 16 d. įvyks 
prakalbos paminėti Lietuvos Nepri
klausomybės 22 m. sukaktį. Bus 
Kasmočių Svet., 91 Steamboat Rd. 
Pradžia 7 v. v. Kalbės Antanas Bim
ba iš Brooklyno. Pirmyn Choras, 
vad. G. Kazakevičiui išpildys kon
certinę dalį programos. įžanga vel
tui. Kviečia Great Necko’ Draugijų 
Veikiantis Komitetas. (37-39)

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Lietuvos Nepriklausomybei 
Minėt Rengia Pramogą

Ateinantį sekmadienį eilė 
tautininkų ir jiems artimų 
ffrupių-draugiju ruošia paren
gimą “paminėti Lietuvos ne
priklausomybės sukaktį ir pa
sidžiaugti atgavimu sostinės 
Vilniaus.“ Programoj bus vi
siems žinomų gerų menininkų. 
Pelnas, sako rengėjai, visas 
būsiąs skiriamas vilniečiams 
sušelpti.

Pramoga įvyks šį sekmadie
nį. vasario 18-tą, Grand Para
dise salėj, kampas Grand ir 
Havemeyer Sts., Brooklyne. 
Programa skelbiama 4:15 po 
pietų, šokiai 7:30 vakaro.

206Gesinant gaisrą prie
Canal St., N. Y., sužeista du 
gaisragesiai. Toj pat vietoj 
žuvo 15 žmonių 1914 m.

B. Gardner, 22 m., palikus 
17-kos mėnesių sūnelį * pas 
Mrs. W. Lockey, 77 Lefferts 
PL, negrįžo. *

Queens-Midtown tunelį ma
noma baigti-atidaryti gruo
džio 16-tą. Lėšuos $58,365,- 
000.

Keturi brooklyniečiai pa
šaukti Gen. Sesijų Teisman 
kaltinimu paženklintomis ko- 
zyrėmis apsukus savo bendrus 
“draugiškame“ tošyje.

BARRY P. SHALINS 
(Shallnskas) 

FUNERAL HOME 
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr. / 
84-02 Jamaica Ave.

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

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

Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svorį Ir kainas.

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

Iš senų padarau 
lūs ir krajavus 

į n a u jus paveiks- 
1 sudarau su ame-
■ rikoniškais. Rei- 
BĮkalui esant ir
■ padidinu tokio 
B dydžio, kokio pa- 
<' geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.
STOKES
kamp. Broadway

JONAS
Marion St.j

Ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line, 

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

512

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

(Kampas Roebling St.)

Tel. EVergreen 7-1645 License No. L, 886

Tildai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamo  j Z

Krautuvėj. C

Manhattan Liquor Sto-e gs

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

*• • CL‘1e. ai
L<rl Dif^uy

Vasario Mėnesio Išpardavimas!
NUŽEMINAME KAINAS ANT 30 NUOŠIMČIŲ

Parduodame {vairius 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. EVergreen 7-8451

i




