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

Aną dieną “Laisvėje” bu
vo minėta, kad dėl einamojo 
Europoje karo yra kalčiausi 
imperialistai, bet taip pat kal
ti yra ir social-demokratų ly
deriai. Jei jie būtų' karui prie
šinęsi—jo šiandien nebūtų.

Tų žodžių rašytoją “Nau
jienų” redaktorius išvadino 
“idiotišku plepalu.”

Mes jau ne kartą nurodėme 
kad plūstis, koliotis “Naujie
nų” redaktorius moka geriau 
negu kokią kitą profesiją. 
Prie turimų titulų, jam “už 
nuopelnus” dar galima pri
segti plūdalogijos daktaro 
laipsnį.

Dabar paklausykime, ką 
doresn-ieji social-demokratai 
kalba apie tuos, kuriuos p. 
Grigaitis gina. Pereitą savai
tę Švedijos komunistų laikraš
tis “Ny Dag” išspausdino at
virą laišką Suomijos socialde
mokratų lyderiui ir užsienio 
reikalų ministeriui Vaino Ta- 
nneriui. Laiško autorius—bu
vęs Suomijos parlamento na
rys, social-demokratas Mauri 
Ryone. štai ką jis sako:

“Kai gausite šį laišką, jūs 
būsite pasaulyj žinomas kaipo 
žudeika, atsakomingas už 
šimtų darbininkų ir valstiečių 
gyvybes...

“Jūs esate vienas šito karo 
ruošėjų. Pasirodykite, ar jūs 
galite pradėtąjį karą baigti. 
Geriausia jums pasitraukti iš 
istorijos arenos taip greit, 
kaip tik galima, ir užleisti vie
tą tiems vyrams, kurie yra jos 
verti.”

šis drąsus social-demokra- 
tas be to, pažymi:

“Suomijos darbininkų klasė 
trokšta gyventi su Sovietų Są
junga taikoj. Turiu pasakyti 
jums, kad Suomijos proleta
riatas prieš jojo norą yra 
siunčiamas j karą.”

Nusilpus Japonija 
Prašosi Taikos

Su Chinija
Shanghai. — Chinai atė

mė iš japonų Linping mies
tą, netoli Nanningo. Kitur 
suvarė į ežerą du tūkstan
čius japonų ir nuskandino 
juos.

“Tikėkimės Geriausio,” bet 
Gali Būt Blogai, Sako An

glų Darbiečių Vadas

London. — Anglų Darbo 
Partijos vadas Cl. R. Attlee 
išreiškė viltį, kad Anglija 
laimės karą, bet pridūrė: 

i, ale
Chungking, Chinija.—Ja- laimės karą, 

ponija atsišaukė į vyriausią | “Tikėkimės geriausio 
chinų komandierių Chiang,būkime prisirengę prie blo 
Kai-sheką taikytis. Japonija 
žada ’daugiau nedaryt karo 
ofensyvos prieš chinus, jei
gu jie nedarys ofensyvos 
prieš japonus.

Chinų valdžia atmeta Ja
ponijos pasiūlymą: mato, 
kad Japonija nusilpus.

Pagal chinų skaitmenis, 
jau daugiau kaip 300 tūks
tančių japonų armijos žuvo 
Chinijoj.

United Press agentūros ko
respondentas Suomijoj, Webb 
Miller, aną dieną rašo:

“Suomių karininkai ir ka
riai, kurie kovojo su raudon
armiečiais, pripažįsta, kad ru
sų artilerija puikiausia, jų 
tankai geri ir rusų orlaiviai— 
pirmos rūšies.”

Tik prieš kelias savaites tas 
pats p. Miller visaip minimi- Į 
zavo Raudonąją Armiją, ją 
išjuokdamas. Matot, kaip vis
kas greit keičiasi!

Iš Baltstogės (Bialostoko) 
pranešama, kad toje srityje, 
Studianka miestelyj, tapo 
įkurtas pirmasis kolektyvas 
(kolchozas)—pirmasis Vaka
rų Baltarusijoj, pereitais me
tais prisijungusioj prie Sovie
tinės Baltarusijos Respubli
kos.

Kolektyviečiai bendrai dirbs 
ne tik tą žemę, kurią jie se
niau turėjo, bet prie jos bus 
prijungta milžiniški plotai že
mės, pirmiau priklausiusios 
klioštoriui ir dvarponiui!

giausio.”

ŠALČIUOSE MIRĖ 102 
METŲ SENIS

SOVIETŲ SPAUDA SAKO, KAD TURKIJA 
VISAI ĮTRAUKTA Į TALKININKŲ RATĄ
Maskva. — “Izviestija,” 

Sovietų vyriausybės laik
raštis, rašo, kad Turkija 
jau “pilnai įtraukta į anglų- 

|francūzų įtakos ratą.” Bet 
I sako, gal dar turkai atsi
mins, kaip Sovietai 1922-23 
metais išgelbėjo Turkijos 
nepriklausomybę, kada 
glijo^Graikijos armija

An
il ž-

Izviestija” nužiūri, kad
dabar ruošiama Artimuose

Rytuose milioninė Anglijos- 
Francijos-Turkijos a r m i ja 
gali užpult ne tik Vokietiją, 
bet Sovietus per Kaukazą.

Paskutiniu laiku Turkija 
pravedė naują geležinkelį 
linkui Erzerumo, apie 60 
mylių nuo sovietinio Kau
kazo. O dabar, kaip sako 
“Izviestija,” tai Turkija 
stengiasi sudaryt karinį 
bloką su Iranu-Persija, Ira
qi! ir Afganistanu prieš 
Vokietiją.

Sovietai Užėmė 53
Suomijos Fortus ir 

Summa Miestą i

Goering Teigia, Kad 
Naziai Apsirūpinę 

Prieš Blokada

Ashland, Mass. — Per da
bartinius šalčius numirė 
Thomas A. Knowlton, 102 
metų amžiaus, buvęs karei
vis Amerikos Pilietinio Ka- 
ro.

Jis buvo ir gimęs dide
liuose šalčiuose 1838 m. 
sari o 3 d.

Berlin. — Feldmaršalas 
H. W. Goering, antras 
aukščiausias nazių vadas, 
kalbėjo per radio į ūkinin
kus ir tarp kitko sakė:

“Nežiūrint, kaip ilgai ka
ras tęsis,... Vokietija ne
galės būt sumušta kariniai, 
ekonominiai ar dvasiniai... 
Bus užtikrinta vokiečiam 
maisto ir riebalų... Angli
ja jaučiasi jau nesaugi... 
Anglai mano, kad blokada 
paklupdys mus. Bet anglai 
klysta, jeigu jie mano, kad 
mažiau sviesto ir mažiau 
riebalų gali priverst mus 
pasiduot.”

Goering, ekonominis Vo- 
'kietijos šeimininkas, teigė, 
kad Anglijai jau dabar esą 
blogiau su maistu negu Vo
kietijai. Jis pareiškė, kad 
Vokietija turi sandėliuose 7 
milionus tonų grūdų.

Goering šaukė ūkininkus 
ir daržininkus dėt visas pa
stangas, kad gaut daugiau 
derliaus, ir sakė, kad milio- 
nas lenkų bus įgabenta 
dirbt Vokietijos laukuose; 
žemės ūkio darbams taipgi, 
būsią paimta tūkstančiai 
kareivių ir sutelkta jaunuo
liai.

Anglijos kolonijų ministe
ris p. A. Eden šiuo metu yra 
Palestinoj. Jis ten bandys agi
tuot žydus, kad jie eitų ka
riaut prieš Sovietų Sąjungą 
Artimuose Rytuos.

Londonas mano, kad Pales
tinos žydai galį sumobilizuoti 
kelis šimtus tūkstančių vyrų 
karui už Anglijos imperialistų 
reikalus.

Jeigu žydai tai daryti sutiks 
—jie pasiliks didžiausi neiš
manėliai. Pereitam kare žydai 
nuoširdžiai rėmė Anglijos lor
dų reikalus, nes jiems buvo 
pažadėta Palestina.

Bet žydai Palestinos niekad 
nevaldė—lordų pažadas buvo 
apgaulingas. Jeigu žydai An-

va-

ANGLIJA SIŪLO
ŠARVUOČIUS LYDĖT

AMERIKOS LAIVUS

Washington. — Anglija 
per savo ambasadorių lor
dą Lothiana pasiūlė savo 
šarvuotlaiviais lydėti preki
nius Amerikos laivus, plau
kiančius su kroviniais į bet 
kurį Europos kraštą. Ame
rikos valstybės ministeris 
C. Hull ir kongreso vadai 
atmetė šį Anglijos pasiūly
mą. Ness jeigu kariniai an
glų laivai lydėtų prekinius 
Amerikos laivus, tai pagal 
t a r p t a u t inius įstatymus, 
vokiečių sųbmarinai turėtų 
teisę skandint tokius ameri
kinius laivus.

Maskva. — Oro sąlygos 
šią žiemą rodo, kad Sovie
tai šiemet turės gausų der
lių. Medvilnės (vatos) der
lius taip pat būsiąs geras.

Panaikino Bylas prieš Areštuotus dėl to, 
Kad Jie Rekrutavę Amerikiečius Liuosno

rius Kariaut už Ispanijos Respubliką
Washington. — Generalis 

Jungtinių Valstijų prokuro
ras Jackson panaikino by
las prieš 16 žmonių Detroi
te, kurie buvo areštuoti ir 
įkaitinti dėl to, kad jie trau
kę amerikiečius į Ispaniją 
kariaut už respubliką prieš 
generolo Franco fašistus. 
Jackson sako, kad jis nema
to nieko gero iš to, jei per 
tokias bylas—teismus “bū
tų atgaivinti priešingumai” 
Amerikoje kas liečia jau se-

nai užsibaigusį naminį Is
panijos karą.

Milwaukee, Wis. — 37 žy
mūs piliečiai, profesoriai, 
dvasiškiai, 1 a i k r aštininkai 
ir darbo unijų vadai, pa
siuntė Washingtono val
džiai protestą prieš arešta
vimą žmonių dėl to, kad tie 
žmonės Amerikoj “rekruta
vę” liuosnorius Ispanijos 
respublikai.

Turkų Laikraščiai Šaukia Gyventojus 
Prisirengt Karui Šį Pavasari

Maskva, vas. 16. — So
vietu kariuomenė užėmė ka
riškai svarbų miestelį Sum
ma Mannerheimo tvirtovių 
linijoj, Suomijoj, ir žy- 
giuoja toliau į šiaurių va
karus linkui Kaemaerae 
miesto, per kurį eina vieš
kelis ir geležinkelis į Vi- 
borgą ir Leningradą. Rau
donąja! Armijai telieka try
lika mylių pasiekt Viborgą, 
antrą didžiausią Suomijos 
miestą, svarbų pramonės 
centrą su prieplauka.

Sovietų komandos prane
šimas sako:

“Sovietų kariuomenė va
sario 15 d. padarė tolesnius 
sėkmingus žygius Karelijos 
tarp vandenyje. Priešas 
(suomiai) traukiasi atgal; 
palieka ginklus ir karo me
džiagas, ir kenčia didelius 
nuostolius. Sovietų kariuo
menė artinasi prie Kaema
erae.

“Sovietinė k a r i u o menė 
per dieną užėmė 53 apsigy
nimo fortus; tarp jų yra 
21-nas geležinis - cementi
nis artilerijos fortas.”—Per 
šešias dienas raudonarmie
čiai užkariavo 153 Suomi
jos fortus.

“Kitose fronto dalyse vei
kia žvalgai ir kai kuriose

ŠVEDIJA ATMETĖ HEL
SINKIO PRAŠYMĄ

Stockholm, Švedija, vas. 
16. — Helsinkio Suomijos 
valdžia prašė, kad Švedija 
tuojaus atsiųstų dvi savo • 
armijos divizijas talkon, 
nes kitaip Suomija jau ne
galės ilgiau atsilaikyt prieš 
Sovietų armiją. Švedų val
džia atmetė Helsinkio suo
mių prašymą. Sako, bijo
me, kad armijos siuntimas 
Į Suomiją “statytų į pavojų 
pačios Švedijos nepriklau 
somybę.”

HELSINKIO SUOMIAI 
TRAUKIASI ATGAL

Copenhagen, Danija, vas. 
16. — Pranešama, kad suo
miai traukiasi toliau atgal 
vakariniame gale Manner- 
heimo tvirtovių linijos.

Praleidžia Regulia 
rius Angly Karei

vius į Suomiją

Istanbul, Turkija. — Val-

London. — Anglijos val
džia leidžia reguliariams
savo armijos kareiviams va- 

vietose kertasi pėstininkai. I J Suomiją kariaut
Sovietų lėktuvai sėkmingai Pries Sovietus.. .

c _ Iz rl i avm o VAI 1 I II I

punktus. Oro.^H a^eJ° 1 Helsinkio^ Šuo
u g g — x ’ ----- c ' c j . 1 v • vnnno nf-otnxriThn icivoour

pavasarį pietiniai - lytinėje kovoj nukirto sesis suomių 
Europoje.

“Karas tarp Sovietų ir 
Anglijos - Franci jos galėtų 
išsemt kariaujančiųjų spė
kas. Tada Vokietija galėtų 
pradėt ofensyvą prieš nu
vargusius savo priešus 
užkart jiems savo taiką.”

Turkų spauda taipgi tvir
tina, kad Vokietija ar' So
vietai galį užpult Rūmuni-

laikraštis “Ikdam”
kad

“Vokietija norinti įstumt
Rusiją į užpuolimo karą šį

raso,

raščiai šaukia gyventojus 
būt pasirengusiais karui šį 
pavasarį. Turkų spauda su 
pasididžiavimu rašo , kad 
Turkija yra padarius tarpu
savio pagalbos sutartį su 
Anglija ir' Francija. Turkų 
laikraščiai nurodo į didžias 
Anglijos ir Franci jos armi
jas telkiamas Artimuose 
Rytuose, ir sako, “tai mes 
žinome, iš kur pavojus at
eina.”

Artimas Turkijos valdžiai ją, Iraqą ir Iraną-Persiją.

atakavo priešo kariuomenę 
ir karinius '

Ketvirtadienį apie 100 an

ir

lėktuvus.”

Helsinki. — Senoji Suo
mijos valdžia pripažįsta, 
kad jos kariuomenė pasi
traukė iš Summos, bet sako, 
kad suomiai atsilaiką kituo
se frontuose.

EXTRA!
STOKA ANGLIES IR ŠALČIAI VOKIETIJOJ UŽDARĖ NET GINKLŲ 

FABRIKUS; TŪKSTANČIAI NAMŲ ANGLIJOJ BE ŠILUMOS
PRALAUŽTAS VIDURYS 

MANNERHEIMO 
LINIJOS

'mijos atstovybę įsirašyt į 
Suomijos “1 i u o s n o r i us.” 
Daugelis jų pasirodė netin
kami.

Prisibijo Sovietų
Walter Citrine, sekreto

rius Anglijos Darbo Unijų 
Kongreso, neseniai sugrįžęs 
iš Suomijos, ragina anglus 
remt senąją Suomijos val
džią. Bet jis bijo, kad jeigu 
reguliarė anglų armija bū
tų siunčiama į Suomiją 
prieš. Sovietus, tai, girdi, 
Sovietai galėtų išstot į karą 
prieš Angliją. To bijo ir kai 
kurie anglų seimo nariai, 
kaip praneša N. Y. Times 
korespondentas R. Daniell.

• r.T
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Vengrijojga influenza nuo peršalimo,

Vyriausybė šiuo tarpu vi-

ORAS. — Bus šilčiau.

visu 
dir- 
pro-

Ne- 
jog

savo
nau-

įsa-
an-

London.— Karas pabran 
gino valgius Anglijoj 
trečdaliu; o fabrikinių 
binių kainos pakilo 24 
centais.

glijos ponų paklausys, tai jie 
dar kartą veltui žarstys 
nagais žarijas Anglijos 
dai.

London, vas. 16. — An
glija ir Franci j a išsiuntė 
didelį skaičių karinių orlai
vių seną j ai Suomijos val
džiai prieš Sovietus.

šalčiai Vengrijoje ir 
Italijoje

Budapest.
šalčiai siekė 28 laipsnius že
miau zero, tai šalčiau negu 
bet kada per paskutinius 60 
metų. \

Berlin. — Vokietijoj už
sidarė daugelis fabrikų, kad 
negauna anglies; dėl to nu
stojo dirbę ir kai kurie gin- 

'klų-amunicijos fabrikai.
Prie kasyklų yra- įvalias 

gatavos anglies, bet negali
ma jos pristatyt, kur rei- 

Valdžia duos po 240 mar- kia. Nes šalčiai, gilūs snie- 
kių bpną kiekvienam far-’gai ir pūgos sustabdė trau- 
meriui už kiekvieną pievos (kinius, o ledai sulaikė lai- 
hektarą, kuris bus pavers- vus upėse ir kanaluose.

Tūkstančiai namų Berly-tas į derlių nešančią dirvą.
Valdžia prižada ūkininkams 'ne neturi jokios šilimos 
reikalingų sėklų, trąšų, ma-1 nors šalčiai žemiau zero. Di- 
šinų ir gazolino trakto- delis skaičius žmonių ser- 
riams.

Goering ragino farme- ir jais kimštinai perpildytos 
rius augint ne po vieną, bet ligoninės, 
po du derlius, ir pranešė, 
jog dabar valdžia pakelia sai uždraudė anglį ir mal- 
kainą pieno ir sviesto, atsi- kas krautuvėms, raštinėms 
žvelgdama į farmerių rei- ir fabrikų trobesiams Ber- 
kalus. lyne. Šiaip žpionės turi gaut 

leidimą pirkt bent kiek an
glies; tada jie valandų va
landas turi laukt eilėmis, 
kol prieina gaut mažą bus
ki anglies namo parsinešt.

Uždrausta vežtis anglį 
tomobiliais ir taksiais.

Anglies biznieriams 
kyta pirmiau parduot 
gjies tom šeimynom, kurios
turi kūdikių žemiau dvejų 
metų amžiaus arba kur yra 
nėščia moteris arba keturi 
ar daugiau mažų vaikų.

Berlyno pakraščiuose pri- 
snigta iki trijų pėdų. Dabar 
naziai sutelkė tūkstančius 
žydų valyt sniegą nuo gat
vių.

vaikščioja nuo vieno anglies 
biznieriaus prie kito, ir vis 
negauna anglies.

Sandėliai prie kasyklų ku
pini anglies, kad jau trūks
ta vietos jai sudėt, ir todėl 
daugelis mainierių liko pa
leisti iš darbo. Bet šalčiai, 
pūgos ir sniegai užkerta 
kelią angliai pristatyt į 
miestus, miestelius ir kai
mus.

Helsinki, vas. 16. — 
oficialiai pranešama, 
Sovietų kariuomenė pralau
žė vidurį Suomijos Manner
heimo tvirtovių linijos ir 
tiek nužygiavo pirmyn, kad 
Sovietų raudo narmiečiam 
telieka tiktai 4 mylios pa
siekt Viborgą, antrą' di
džiausią Suomijos miestą.

500 sovietinių orlaivių 
bombardavo Mannerheimo 
tvirtoves.

Raudon armiečiai štur
muoja Helsinkio suomius ir 
į šiaurius nuo Ladogos eže
ro.

Labai Pabrango Anglijoj 
Pragyvenimas

1 Anglų Armiją Pašaukti Vi 
si Vyrai iki 23 Metų

Anglai šala, nors Prikasta 
Daugybė Anglies,

London. — Tūkstančiai 
namų Anglijoj tebėra visai 
neapšildyti per šiuos šal
čius, nes trūksta anglies. 
Sandėliai net goriausiems 
savo kostumeriams nepar
duoda daugiau kaip šimtą 
iki dviejų šimtų svarų an
glies per savaitę. Tūkstan
čiai vargingų moterų, stum- 
damos ’kūdikių vežimėlius, rengėsi pražydėt.

Roma. — Šalčiai Italijoj 
dabar yfa keliais laipsniais 
žemiau zero, o vietomis sie
kia arti 14 laipsnių žemiau 
zero. Romoj nušalo daug 
vaisinių medžių, kurie jau

London. — Anglija pa
šaukė į armija visus tinka
mus vyrus iki 23 metų am
žiaus.

Valdžia sako, kad dabar 
jinai turi jau 1,200,000 ka
riuomenės.

London. — Vokiečių sub-
Stockholm, vas. 16. — So- marinai nuskandino dar du 

vietų kariuomenė užėmė stambius Danijos prekinius 
Kaemaerae, Suomijos gele-, laivus, 
žinkelių ir vieškelių centrą, 
netoli Viborgo.
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Taikos Diena
Balandžio men. 6 d. — nepamirštama 

Amerikos žmonėms diena. Tą dieną, 1917 
metais, Amerika įstojo į pasaulinį karą.

Šiandien toji diena yra juo labiau mi- 
nėtinesnė, kadangi mūsų kraštas ir vėl 
stovi karo angoje. Nepaisant žmonių 
balsų prieš karą, nepaisant protestų, tam 
tikri interesai darbuojasi, kad juo grei
čiau Jungtinės Valstijos siųstų savo mili
jonus jaunų sūnų anapus Atlantiko ka
riauti už Anglijos ir Franci jos imperia
listų interesus.

'Tūlos darbo unijos yra pasisakiusios 
šiemet balandžio 6-tąją minėti demons
tracijomis prieš naują karo pavojų. Bū
tų gerai, kad prie tų demonstracijų, prie 
tų protestų už taiką prisidėtų juo dides
nės žmonių masės ir kad balandžio šeš
toji parodytų karo ruošėjams, jog Ame
rikos žmonės jų neklausys ir į jiems sve
timą karą žūti neis.

Padėtis Lietuvių Darbininkų 
Susivienijime

LDS organas “Tiesa” praneša:
“Pilnas raportas valstijų apdraudos 

departmentams jau baigiamas prirengti, 
jis rodo, kad su sausio 1 d., 1940 m., LDS 
paaugo 472 nariais.

“Su sausio 1 d., šių metų, LDS turėjo 
7,788 suaugusius narius ir 551 vaiką, vi
so 8,339 narius. Sausio 1 d., 1939 m., LDS 
turėjo 7,539 suaugusius narius ir 328 
vaikus.

“Per visus 1939 metus įrašyta į LDS 
997 nauji nariai. Tuo pačiu laiku išsi- 
braukė 424 nariai, mirė 80 narių. 1938 m. 
išsibraukė 467 n., mirė 67.

“Vasario 15 d., aišku, mūsų Susivieni
jimas jau bus pasiekęs 8,500 narių, nes 
nuo naujų metų jau yra nemažai naujų 
narių įrašyta. Iki 10,000 skaitlinės, betgi, 
dar trūksta 1,500 narių.

“1939 metais mirtingumas, kaip ma
tyt, yra biskį padidėjęs, bet išsibrauki- 
tnai sumažėję. Ligonių skaičius taipgi 
sumažėjęs. Vaikų skyrius pilnai sutvir- 
tejęs. '

“Mūsų Susivienijimas, taigi, gražiai 
auga, bet ne taip sparčiai, kaip norėtų
si.”

Per metus į LDS įrašyta 997 nariai. 
Tai nemaža skaitlinė tokiai organizaci
jai, kokia yra LDS. Deja, per metus iš
sibraukė 424 nariai... Šis dalykas pri
valo atkreipti kiekvieno LDS nario dė
mesį. Jis privalo atkreipti ir LDS Cent
ro dėmesį. Kodėl tie nariai išsibraukė, 
jeigu jie buvo į LDS įstoję ir tam tikrą 
pinigų sumą įmokėję? Veikiausiai jie iš
sibraukė dėl apsileidimo kuopų valdybų, 
gal dėl kurių kitų priežasčių, kurios ga
lima būtų pašalinti. Visvien reikia tuo 
rūpintis ir daboti, kad 1940 metai būtų 
kitoki.

Toliau “Tiesa” rašo:
“Mes esame pasibrėžę šiais metais pa

siekti 10,000 narių skaičių. Ar mes tai 
padarysime, priklausys nuo šio jubilėji* 
nio vajaus sėkmingumo. Jeigu kuopos iš
pildys savo kvotas, jeigu visi nariai dau
giau tuo svarbiu darbu susirūpins, mū
sų Susivienijimas šiais metais pasieks 
10,000 narių skaičių.

“Svarbiausis dabar kelių mėnesių dar
bai— tai rekrutavimas naujų narių. Vi
si vajininkai, visi nariai turėtų gauti 
naujų narių. 'Kuopų valdybų nariai va
jaus laiku turėtų mažiausia gauti po vie
ną naują narį.

Thorez Gyvas ir Tebeveikia
Franci jos Komunistų Partija, kaip ži

nia, yra nelegalė, pavaryta palėpin. Dau
gelis josios veikėjų tapo sukišta į kalėji
mus. Kiti slapstosi. Slaptai veikia ir tos 
partijos gen. sekretorius Maurice Tho
rez.

Prieš tūlą laiką vienam laikraštinin
kui teko padaryti interview su šiuo vy
ru. Kalbėdamas apie karą, apie Daladie- 
ro politiką ir kitus klausimus, Thorez 
pasakė:

“Mes žinome, koki anti-hitleristas yra 
Daladieras. Jeigu šiandien Hitleris nau
dojasi 1,500 orlaivių, 500 tankų, 3,500 ka- 
nuolių, 40,000 kulkosvaidžių, amunicija 
ir kita karo medžiaga, atimta iš Čechi- 
jos armijos; jeigu šiandien tie visi gink
lai yra atsukti prieš Francijos žmones,— 
tai kas dėl to vyriausias kaltininkas? 
Vyriausias dėl to kaltininkas yra Dala
dieras, pasirašytojas Municho dokumen
to. Jeigu šiandien Franci jo j būtų vado
vaujamasi teisingumu, tai Daladieras tu
rėtų būti pastatytas prieš teismą dėl 
pardavimo mūsų krašto žmonių taikos 
interesų. *

“Mes, komunistai esame anti-hitleris- 
tai, anti-fašistai, bet mes niekad neats- 
kyrėme mūsų kovos prieš fašizmą kituo
se kraštuos nuo kovos prieš fašizmą mū
sų šalyj. Balandžio 5 d., 1936 metais, kal
bėdamas mūsų partijos Centro Komite
to vardu, aš paskelbiau, jog kova prieš 
fašizmą reikalauja pirmiausiai nugalėti 
naminį fašizmą, ir, prisiminęs herojiš
ką Karolio Liebknechto nusistatymą per 
pereitą imperialistinį karą, aš pridėjau, 
kad vyriausias priešas yra mūsų krašte.”

Toliau Thorez nurodo, kad Francijos 
socialistų lyderiai yra tie žmonės, ką 
daugiausiai pasitarnavo fašizmui stip
rinti Franci jo j.

Užklaustas, ką jis manąs daryti toliau, 
Thorez atsakė:

“Aš su kitais partijos draugais-veikė
jais tęsiu kovą už taiką... Partija gy
vuoja, gyvuos ir laimės. Kapitalistinė 
spauda skelbia, būk aš esąs dezertyras. 
Būčiau dezertyras tuomet, jei aš nebū
čiau pasirūpinęs atsistoti klasių kovos 
pozicijoj,—kovos, kurią Francijos žmo
nės turi vesti prieš karo ruošėjus, fašis
tus ir kapitalistinius išnaudotojus...”

Turkija Slenka Pražutin
Pabaigoj pereito pasaulinio karo Tur

kiją išgelbėjo So v. Sąjunga. Tada buvo 
gyvas Kemal Paša (Ataturk). Jis prašė 
Sovietų pagalbos, ir Sovietai suteikė ją 
Turkijai prieš Franci ją, Angliją ir Grai- 
kiją.

Ataturkas mirė. Nauji ponai užvieš
patavo ir “užmiršo” tą Sovietų pagalbą, 
surišo Turkiją sutartimi su Anglijos ir 
Francijos imperialistais ir velka ją į ka
ro pražūtį.

Anglijos ir Francijos imperialistai vis 
daugiau veža armijos į Syrijos ir Meso
potamijos provincijas, kurias pereitame 
kare nuo Turkijos atėmė. Jau sako, kad 
ten turi apie 500,000 armiją. Turkija ir
gi mobilizuojasi. Greitai mano sudaryti 
milijono kareivių armiją. Kam? Užpuo
limui ant Sovietų Sąjungos iš pietų, per 
Sovietų Armėniją, Azarbaidžaną ir Gru
ziją, Pirmoj vietoj užpuolimui ant So
vietų aliejaus Baku šaltinių.

Baku aliejaus šaltiniai yra turtingiau
si pasaulyj. Prie caro, 1913 metais, jie 
davė 7,500,000 tonų aliejaus per metus. 
Bet Sovietų valdžia daug naujų šaltinių 
atidarė, gamybą mechanizavo taip, kad 
1939 metais jau pagamino apie 25,000,000 
tonų aliejaus. 1942 metais siekia paga
minti 27,000,000 tonų.

Sovietams aliejus labai reikalingas, 
nes jie turi virš 500,000 traktorių, šim
tus tūkstančių kombainų, kuliamų ma
šinų, sėjamų mašinų ir kitokių. Impe
rialistai mano, kad jeigu jiems pavyktų 
paimti, arba nors sudeginti Baku alie
jaus šaltinius, tai jie užduotų mirtiną'

LAISVE

New Yorke, reikalaujant algas pakelti ir uniją pripažinti.

Tebėra Gy vas ir vėl
Rašo Laišką

Prieš keletą savaičių 
“Laisvėje” tilpo laiškas vie
no lietuvio jūrininko nuo 
vokiečių laivo, kuris buvo 
Atlantiko vandenyse prie 
Pietų Amerikos. Jis tada 
rašė apie baisius pavojus jo 
gyvybei.

Dabar paaiški, kad tas 
lietuvis jūrininkas buvo ant 
vokiečių karinio laivo 
“Graff Spee,” kurį anglai 
įvijo į Uruguajaus uostą, 
paskui Uruguajaus valdžia 
išvarė laivą laukan, tada 
vokiečiai laivą nuskandino, 
o už trijų dienų kapitonas 
nusišovė. Gi jūrininkai, ku
rie išliko gyvi, tapo inter
nuoti Argentinoje. Tarpe tų 
“laimingųjų” pateko ir mi
nėtas lietuvis jūrininkas. .

Dabar jis vėl rašo laišką 
tam pačiam draugui, kuris 
aną laišką mums persiuntė. 
Laiškas skamba:

Ponams U. ir A.
Gerbiami draugai: Aš ju

mis atsiminiau ir sumaniau 
parašyti jums keletą žode
lių apie savo nelaimingą gy
venimą. Jūrininkai ir kiti 
mano draugai visi randa- 
miesi tokioj pat padėtyje ir 
visi lygiai vargstame Pietų 
Amerikos šalyse Argentinoj 
ir Uruguajuje. Mes vargs
tame tų dviejų šalių erelio 
naguose. Niekur mūsų ne
išleidžia apsižiūrėti. Mes 
esame mūro tvora aptverti 
ir sargyba mus prižiūri, 
niekur neišleidžia, kaipo ko
kius prasikaltėlius. Labai 
štrangiai laiko Argentinos 
ir Uruguajaus valstybės. 
Labai blogį valgį mums 
duoda. Duoną, galima saky
ti, visai žalią valgom, o zu- 
pė beveik vienas vanduo ir 
tos nepakanka. Tai mes jū
rininkai tarpe savęs dalina- 
miesi po lygią dalį. Tai mū
sų visų nepaprastas skurdas 
ir vargingas gyvenimas. Aš 
kiekvieną rytą į dieną pa
galvoju, kam aš gimiau? Iki 
ko aš beprigyvenau!

Trūksta valgyti ir marš
kinių ant pečių užsimauti. 
Pasilikau kaip stoviu Ame
rikos krašte, Argentinoje. 
Viskas mūsų sudegė ir nu
skendo su laivu “Graff 
Spee” Uruguajaus vandeny
se ties Montevideo, kuris 
mus laikė ir šelpė didžia
jam Atlantiko Okeane. Lai
vo kapitonas Obmirant Lan- 
gsdorff į trečią dieną nusi
šovė. Jo širdis negalėjo iš
kentėti, žiūrint ant jūrinin
kų, pasilikusių alkanų, nuo
gų ir basų, beveik kaip mo-
—----- ---- -^--+-1. ....

tinos tik pagimdytų. Taip 
mes pasilikom nekalti jūri
ninkai. Ir mūsų vyriausybė, 
kuri valdė karo laivą “Graff 
Spee”, kartu su mumis 
vargsta...?

Gerbiami draugai ir toli
mi giminės U. ir A., nors 
man širdis neleidžia tokį žo
dį prabilti į jumis ir pra
šyti jūsų pagalbos dėl ma
nęs, bet esu priverstas tą 
padaryti. Ar negalėtumėte 
man atsiųsti kokius pane-

šiotuš marškinius ir kelines 
arba vieną dolerį? Aš ju
mis grąžinsiu dešimteriopai. 
Aš turiu Hamburge banke 
pinigų. Bet gal ir jūs žino
te, kad viską konfiskuoja 
anglai ir francūzai. Nieko 
aš negaliu iš Europos gau
ti. Gerbiamieji draugai, at
siminkite mane sunkioje pa
dėtyje, atsiųskite ką nors. 
Aš jums grąžinsiu su dide
liu nuošimčiu, kada sugrį
šiu į Hamburgą. *

Sudiev, pasilieku sveikas 
tik nelinksmas, jums linkiu 
daug laimės ir sveikatos ir 
nekantriai laukiu atsakymo 
nuo jūsų, gerbiami draugai.

L. J.

Kaip Anglija Rengėsi Karan
Anglijos, Franci jos ir 

Amerikos imperialistai ban
do perstatyti, kad, būk už 
dabartinį karą kalta tik Vo
kietija, o prie to ir Sovietų 
Sąjungą kaltina, save gi tei
sina visokiose “baltose” ir 
“geltonose” knygose. Tik
rumoj, taip nėra. Anglijos 
ir Franci jos imperialistai 
prie šio karo rengėsi nuo 
tada, kada baigėsi Pirmas 
Pasaulinis Karas, nes jos 
taiką padarė kitus kraštus 
apiplėšdamos.

Kuo daugiau stiprėjo ki
tos valstybės, tuo daugiau 
ginklavosi ir Anglija. Jau 
1937 metais Anglijos karo 
reikalams išlaidos pasiekė 
33 nuošimčius visų valstybi
nių įplaukų. O 1939 metų 
pradžioj karo reikalams 
buvo paskirta net 750,000,- 
000 svarų sterlingų. (Sva
ro sterlingų kaina buvo apie 
$4).

Kada karas prasidėjo, 
rugsėjo 3 dieną, 1939 me
tais, tai Anglija būdavo j o 
245 naujus karo laivus, 
bendrai per 1,000,000 tonų 
įtalpos. Jų tarpe buvo bū
da vo j ama: 9 šarvuočiai; 25 
krūzeriai; 6 orlaivių veži
kai; 43 naikintojai ir daug 
kitų laivų. Tai dar niekados 
Anglijos istorijoj, taikos 
metu, nebuvo taip daug ka
ro laivų būdavo ta. Tas pa
rodo, kad ji smarkiai ren
gėsi karan.

Greta karo laivų buvo 
būdavo j ama daug orlaivių, 
nes orlaivynui skyrė net 45 
nuošimčius iš karo reika
lams skiriamų lėšų. Buda- 
vojo naujus orlaivių staty
mui fabrikus ir savo avia
cijos industriją pakėlė iki 
to, kad 1939 metais, ji ga
lėjo į mėnesį duoti 400 nau
jų lėktuvų. O dabar, sako, 
jau į ‘ mėnesį pastato po 
1,000 lėktuvų. Prie to, An

glija vystė aviacijos indus
triją 'su pagalba Jungtinių 
Valstijų kapitalistų ir Ka
nados. Karo pradžioj An
glija jau turėjo iki 5,000 ka
ro orlaivių ir didelius užsa
kymus davė Amerikoj.

Buvo didinama ir sausže- 
mio armija, gegužės mėne
sį, 1939 metais, ji įvedė ver
stiną armijoj tarnavimą, 
kas buvo pirmas atsitiki
mas Anglijos istorijoj tai
kos metu. Pagalba verstino 
tarnavimo ji pakėlė savo 
armijos kiekį, namie ir kolo
nijose, net iki 1,000,000 ka
rių.

Vystė priešorlaivinį apsi
gynimą. 1939 metaią tam 
reikalui buvo paskirta net 
59,000,000 svarų sterlingų, į 
mėnesį pasigamindavo po 
6,000,000 priešdujinių mas- 
kų, kasė požeminius urvus 
—slėptuves.

Anglijos valdžia, ministe
rial ir parlamento nariai 
dirbo karo naudai, nes jie 
patys iš karo tikėjosi daug 
pelnyti. 23 parlamento na
riai yra savininkais orlai
vių gaminimo fabrikų; 51 
narys yra savininkais avi
acijos fabrikų Šerų arba di
rektoriais, savininkais me
talo fabrikų ir šėrininkais. 
Daugelis parlamento narių 
yra šėrininkais ginklų ir 
amunicijos trusto Vickerš— 
Armstrong Co. Chamberlai- 
nas seniau buvo karo fab
rikų “B. S. A.” trusto direk
torium, o dabar yra susiri
šęs su ginklų ir amunicijos 
gamintojais. Ponas Bald
win yra savininkas daugelio 
šėrų ginklų ir amunicijos 
trustų. Bendrai, Anglijos 
valdžios ir parlamento na
riai turi 1,494 atsakomin- 
gas vietas karo industrijoj, 
yra pirmininkais trustų ir 
kapitalistų sindikatų. Ką gi 
iš tokios valdžios gali lauk-

ti? Juk jiems karas, tai ru
giapjūtė.

Anglija į metus laiko 
įveždavo iki 16,000,000 tonų 
žibalo; medžio reikmenis 
tik ant 10 nuoš. ji padengia 
savo miškais, o kitą medį 
reikia įvežti. Anglija yra 
priversta įvežti 70 nuošimč. 
maisto; 100 nuoš. gurno, 
95 nuoš. metalo; medvilnės 
100 nuoš. ir daug kitų 
reikmenų. Tame yra Angli
jos silpnybė. Jeigu Vokie
tijai pavyks energingai iš
vystyti prieš Angliją bloka
dą, skaudžiai ją bombar
duoti iš oro, tai Anglijos 
imperialistai gali visai ko 
kito susilaukti iš karo, o ne 
pelnų.

Anglijos gyventojų padė
tis jau dabar yra sunki. 
Kiekvienas visada turi su sa
vimi nešiotis pirmos pagal
bos pundelį ir maską nuo 
nuodingų dujų. Vaikai iš- 
vešti iš didmiesčių, į mieste
lius ir sodžius, kur jie at
skirti nuo tėvų, kenčia var
gą ir stoka mokyklų. Gy
ventojams įvedama kortos 
ant visos eilės maisto reik
menų.

Todėl, Anglijos imperia
listų, Chamberlaino, Chur- 
chillo, Halifax’o ir kitų 
šauksmai apie Vokietijos 
blogą padėtį, grūmojimai 
Sovietų Sąjungai, yra iste
rijos išdavas, kad paslėpus 
katastrofišką padėti pačios 
Anglijos. Šie metai gali 
Angliją paklupdyti, jeigu 
tik Vokietijai pavyks prieš 
ją išvystyti aviacijos už
puolimus ir kietą submari- 
nu blokadą.

D. M. š.

Tuščioj i Galva
Komedijantas ant galvos 

atsistojęs viršun kojom mo
sikuodamas, šypsodamas sa
ko : “Žiūrėkite, kaip dabar 
mano veidas ir galva raudo
nuoja.”

Bet kuomet atsistojo ant 
kojų ir vėl klausia: “Kodėl 
dabar mano kojos neraudo
nuoja?”

“Žiūrėtojas: “Už tai, kad 
jos netuščios.”

Kvapsnį Paliks ant žemės
Juoda senukė buvo įpra

tus rūkyti pypkę. Jos dva
sios vadas jai išmetinėjo, 
kad tai nešvarus paprotis 
ir su tokiu kvapsniu mote
rų neleidžiama net ir į dan
gaus karalystę.

“Tai niekis, aš tikiuosi tą 
visą nešvarumą su kvapsniu 
palikt jums, ant žemės.”

smūgį Sovietams. Tiesa, Sovietai dar tu
ri keliose kitose vietose aliejaus, bet Ba
ku aliejaus šaltiniai turtingiausi. Baku 
aliejaus gamyba sujungta su Juodų Jū
rų Batumo prieplauka dvejais rynų per
laidais. Vienas perlaidas, 8-nių colių, dar 
caro laikais pravestas; kitas—500 mylių 
įlgio, 10 colių, diametriškai, nutiestas So

vietų. Tais perlaidais aliejus varomas iš 
Bakų į Batumą, o ten į laivus ir veža
mas į kitas šalis.

Turkijos valdonai labai apsiriks ir iš
vien su Anglijos ir Francijos imperialis
tais nudegs nagus, jeigu jie mesis į tą 
bjaurią, avantiūrą. Turkija bando vilkti 
į karą paskui save ir Balkanų šalis.

Nepriėmė Agento 
Tarpininkystės

Mirtinai susirgo populia- 
riškas agnostikas (bedie
vis).

Artimam klebonui rūpėjo 
padrumst! tyrą šaltinio van
denį; nekviestas atsilankė 
pas ligonį ir pasiūlė jam pa
skutinį patepimą,—kad len
gviau būtų pereiti per čys- 
čių.

Ligonis pasižvalgė ir silp
nu balsu atsakė: “Nereika
lingas dabar man jokių svie
tiškų agentų tarpininkavi
mas. Pervėlu! Juk už poros 
valandų aš jau susieisiu pa
tį poną Dievą.”

Tiesa, už poros valandų ir 
mirė.

Kunigo Giminė.
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Kaune Pagerbiamas 
Rusų Poetas M.

Lermontovas
1939 m. gruodžio 15 d. suėjo 125 motai 

nuo Lermontovo gimimo, o 19 11 m. birželio 
27 d. 100 metu nuo jo žuvimo.

Jo gimimo sukaktuvės davė progos iš nau
jo įvertinti ir prisiminti didžiojo rusu poeto 
gyvenimą ir kūrybą.

Ta pačia proga ir Lietuvių draugija SSSR 
tautų kultūrai pažinti, “Spaudos Fondui” 
bendradarbiaujant, surengė M. Lermontovo 
gyvenimo vaizdų ir kūrinių parodą.

Parodos atidarymo iškilmėse dalyvavo 
SSSR nepapr. pasiuntinys ir įgaliotas minis- 
teris Pozdniakovas, Vokso atstovas Lietuvai 
konsulas Moločkovas ir kt. SSSR atstovybės 
nariai. Iš lietuvių pusės parodos atidaryme 
dalyvavo taip pat gausūs intelektualiniai 
sluoksniai: gener. Nagius, prof. V. Krėvė, 
M. Miržiška, V. Biržiška, Susis viceministe- 
ris inž. Jankevičius, Kultūros dep-to dir. So- 
blys, Užs. reik, min-jos Rytų referentas dr. 
Mačiulis, dir. žygelis, dir. Survila, SSSR 
tautų kultūrai pažinti draugijos nariai ir 
daugelis kitų.

Parodą atidarant pirmas kalbėjo dir. Sob- 
]ys, be ko kita pabrėždamas, kad Lermonto
vas Kaune yra pagerbiamas kaip ir visame 
pasaulyje.

Dir. Soblys dėkojo rengėjams ir kvietė 
parodos dalyvius parodos apžiūrėti ir su 
Lermontovo gyvenimu susipažinti.

Konsulas Moločkovas savo kalboje pabrė
žė, kad Lermontovo gyvenimo data yra 
reikšminga ne tik rusų tautai, bet ir visam 
kultūringam pasauliui, kuris brangina ir su
pranta Lermontovo literatūrinį palikimą.

Pasaulinės literatūros istorijoj, sako p. 
Moločkovas, Lermontovas yra tokio pat 
masto kūrėjas, kaip ir Puškinas, Baironas, 
Gėtė. Rusų literatūroje Lermontovas yra tik
ras Puškino palikuonis, jis užbaigė rusų tau
tinės literatūros procesą ir davė akstiną to
limesnei jos plėtotei.

Ši paroda tik dalinai supažindinanti su 
Lermontovo gyvenimu, kuris buvo ne tik 
sunkus, bet ir gerojiškas. Be to, Moločkovas 
pažymi, kad šios parodos proga mes galime 
užregistruoti dar vieną SSSR tautų ir Lietu
vos kultūrinio bendradarbiavimo faktą.

Artimiausiu laiku ir Sov. Rusijos visuo
menė turėsianti progos susipažinti su atski
romis Lietuvos kultūros sritimis — Maskvo
je rengiama Lietuvos knygos paroda. Be to, 
“Vokso’’ yra kviečiami Valst. operos solis
tai apsilankyti Sov. Rusijoje su gastrolėmis.

Baigdamas p. Moločkovas nuoširdžiai pa
dėkojo visiems tiems, kurie prisidėjo šią pa
rodą surengti.

Paskui kalbėjo L. Gira. Jis savo kalboje 
pabrėžė pastangas tautų kultūriniam ben
dradarbiavimui ir pasidžiaugė, kad tas ben
dradarbiavimas duoda gerų vaisių.

Po tų iškilmių dalyviai apžiūrėjo parodos 
eksponatus.

Parodos eksponatai suskirstyti į šešis 
skyrius: 1) Vaikystė ir jaunystė. Pirmieji 
Lermontovo kūriniai, 2) eilėraštis “Poeto 
mirtis” ir pirmasis ištrėmimas į Kaukazą. 
“Borodino,” “Daina apie pirklį Kalašniko
vą,” Lirika. 3) “Mūsų laikų herojus.” An
trasis ištrėmimas į “Kaukazą,” 4) Lermon
tovas Kaukaze. “Mciri,” “Valenika,” “De
monas,” 5) Dvikova ir naktis, 6) Lermonto
vas lietuviškai.

Paroda įdomi.

Lietuvių Liaudies 
Teatro Albumas

e

Šiomis dienomis gavome vieną kopiją ne
senai išėjusio iš spaudos Lietuvių Liaudies 
Teatro Albumą, išleistą Buenos Aires, Ar
gentinoje. Tai apie 90 puslapių leidinys, 
gražiai atspaustas, ant brangios popiėros. 
Telpa Argentinos ir Uruguajaus lietuvių te
atro istorija ir daugybė paveikslų žmonių, 
kurie tą istoriją sudarė—artistų-mėgėjų.

Negalėdami (dėl reakcijųs) pasireikšti 
kitose visuomeninėse srityse, Argentinos ir 
Uruguajaus lietuviai, pažangūs žmonės, 
daug veikia scenoje: mokinasi ir lošia įvai
rius veikalus ir tuo būdu kultūrėja, auga ir 
palaiko lietuvybę.

Šis albumas yra savos rūšies dokumentas, 
užrekorduojąs tuos gražius darbus, kurie 
buvo atlikti paminėtuose kraštuose.

Toli nuo priešo (Japono), gilumoj Chinijos, chiniečiai taisosi kooperatyvišką spau
stuvę knygoms ir laikraščiams spausdinti ir žmones šviesti.

MARIŲ KIAULYTE
Petras Cvirka

Mikas Prakapas, Prakapib sodybos šeimi
ninkas, nepaisydamas lietaus, ėmusio pilti 
lyg iš kibiro, nelaukdamas nė susirinkimo 
galo, patraukė iš miestelio ir jau kuris lai
kas šlitinėjo vietomis tikru klanu virtusiame 
kelyje. Visu svoriu guldamas ant lazdos, 
giliai įtraukęs galvą į vatinio apykaklę, žen
gė jis susikrimtęs, prislėgtas, štai, jau visas 
mėnuo jis darė pastangų užimti mirusio ko
operatyvo “Meškos” vedėjo vietą. Toji vie
ta Prakapui buvo reikalinga ne todėl, kad 
jis nebūtų turėjęs iš ko misti. Išleidęs už vy
ro dukteris, apvesdinęs sūnų, jis tarėsi vi
sai pasitrauksiąs iš ūkio ir įvykdysiąs savo 
svajonę apsigyventi mieste, arčiau bažny
čios. Tais tikslais, prieš metinį “Meškos” pa
jininkų susirinkimą, Prakapas aplankė eilę 
žmonių, padarė galimų žygių, ir daugelis 
pasižadėjo jo reikalą paremti. Tačiau išėjo 
kas kita....

Dabar jis grįžo apjuoktas, suniekintas ir 
jautė, kad žmonės negeri, kerštingi, nenorį 
užmiršti ir atleisti jam tai, ką kitiems, ne 
tokius nusikaltimus, padariusiems, atleido ir 
užmiršo. Su visomis smulkmenomis Praka
pas atsiminė, kad prieš pat naujo “Meškos” 
vedėjo patvirtinimą jam atsistojus kalbėt 
krautuvės išplėtimo reikalu, iki tol visą lai
ką erzėjęs, jau gerokai ėmęs, siuvėjas Lu
košius riktelėjo:

—Prakap, verčiau papasakok, kaip ten 
su ta marių kiaulike buvo!...

Tuoj salėj suūžė, ėmė kvatotis, ir sumi
šęs, užsikirtęs, valandėlę dar pastovėjęs, 
Prakapas lyg basliu smogtas, atsisėdo. To
liau jis tik tiek teatsiminė, kad valdybai 
patiekus, krautuvės vedėju patvirtino ne jį, 
o kitą, kad niekas jo nesuminėjo ir kad ilgai 
dar už nugarų kažkas į saują kikeno.

Marių kiaulikė Prakapą, dorą, sąžiningą 
ir dargi gerbiamą apylinkėje vyrą, žmonių 
akyse visiems laikams padarė nerimtu, ver
tu pajuokos. Pakakdavo tik jam, tegul ir 
gražiuoju kokį piemenį subarti, kai tas, pa
bėgėjęs, imdavo ir surikdavo:

—Prakops Mikė—marių kiaulikė!...
Kl’ebonas kalėdodamas taip pat neapsiei

davo nepaminėjęs kiaulikės. Būdavo, kai tik 
pagiedos įėjęs į vidų, kai tik apšlakštys šei
mos narius švęstu vandeniu, baigęs cere
monijas nusišypsos ir sako:

—Tai ką, Prakap?! Išvertė iš po kojų 
tau marių kiaulikė viršaičio kėdę...

Prakapo moteriškė, vyrui raustant ir mik- 
čiojant, čia pat prisidėdavo: x

—Jau nežinau, klebonėli, kas sū juo tą
syk pasidarė... Rodos, senas žmogus, su 
protu... niekad gyvenime svetimo trupinė
lio nepaėmė... Dėl tokio menko nieko — 
apsijuokė. . . apsijuokė prieš visą svietą. . .

* * >K
Tai atsitiko prieš kokį dešimtį metų, per 

Švento Mataušo kermošių. Tų metų kermo
šius, įvykęs tuojau po jubiliejinių Mataušo 
atlaidų, sutraukė dar nematytą, neregėtą 
jūrą žmonių. Prakapas iš pat ankstyvo ryto 
išsiruošė pėsčias į miestelį, kur turėjo įvykti - 
kelių kaimų seniūnų pasitarimai dėl besiar
tinančių viršaičio rinkimų. Didesnė valsčiaus 
seniūnų dalis, įėjusių taip pat į bažnytinį, 
klebono vadovaujamą komitetą, buvo numa
čiusi naujuoju viršaičiu Prakapą, kaipo rim
čiausią, patikimiausią tos apylinkės .katali

kiškos visuomenės atstovą, dargi ilgametį 
parapijos maršalką. Dėl to klebonas kiek 
anksčiau tą rudenį pradėjo kalėdoti ir, va
žinėdamas per žmones, atsargiai ruošė Pra
kapui dirvą. Išrinkus Prakapą viršaičiu, 
klebonas vylėsi lengvai galėsiąs išnuomoti 
puiestelio mokyklai senąjį špitolės namą. Iki 
šiol mokyklai patalpas valsčius samdėsi iš 
artimo dabartiniam viršaičiui giminaičio. 
Ir ką klebonas nedarė, kiek skundų neprira
šė ministerijai apie netinkančias viršaičio 
giminės patalpas mokslo įstaigai, kaip ne
higieniškas, per arti stovinčias nuo žydo 
smuklės — vis viena nieko nelaimėjo. Tuo
met jis užsispyrė pastatyti valdžioje savo 
žmogų. Kita dalis seniūnų ir bedieviškai nu- 
sistačiusieji taip pat nesnaudė, stengdamiesi 
žūt būt valsčiaus galva perrinkti tą patį.

Anksti miestelin atėjęs, spėjęs išklausyti 
mišių, mažumą klebonijoj pavaišintas vyš- 
nine, tačiau tiek, kiek reikalinga gerai nuo
taikai, maršalka Prakapas apie vidudienį 
pasirodė turgavietėje.

Buvo pats ūžesys. Nuo pat kapinių iki 
šventoriaus tik vilnijosi ir klegėjo. Į šen ir 
ten tvino žmonės, vežimai, stumdėsi, lenkė 
vieni kitus, rėkė savo prekes, tarškėjo vir
šum minios galvų iškilęs laimės ratas, žven
gė arkliai. Prakapas neskubėdamas brovėsi 
pro žmones, laiks nuo laiko sustodamas 
žvilgtelėti į prekes, pavartyti puodus, ži
novo nagu pažvanginti dalgį, ir reikia, ar 
nereikia, pas kiekvieną kepurininką prisi-- 
mieruoti kepurę.

Ilgai šnirpštęs pro nosį, ilgai ir iš visų 
pusių apžiūrėjęs daiktą, maršalka išsitrauk
davo iš dantų pypkę pasiklausti kainos, o 
ją sužinojęs, dėjo daiktą jo senojon vieton 
ir vėl įsigrūdęs kanduką burnon, lėtai dūli
no tolyn.

Ko čia tik nebuvo! Puodžiai, skardinin
kai, kepėjai su savo margytais tešlainiais ir 
kurpiai, molinių švilpukų, žaislų pardavė
jai, kiaurų indų nituotojai, kubiliai, račiai. 
Narvuose, narveliuose čia gagėjo, rėkė an
tys, žąsys, kurkinai, žvygiavo paršiukai, pro 
rankas slydo batistas, perkelis, gelumbės. 
Kas rūpinosi duona, sėkla, tas ėjo kiaurai 
pro vežimus, kišo rankas į atraitotus mai
šus, sėmėsi, sklaidė delne, krimto. Ginčyda
miesi, deredamiesi, mažiau žiūrėjo į prekę, 
negu viens kitam į akis, o kam jau labai 
daiktas patiko, tik nebuvo galima nusiderė
ki, tas krapštėsi pakaušį, tarėsi su pažįsta
mais, saviškiais.

—Maršalka, o ko gi tu dairaisi ? Ar pa^- 
simetei nuo ko? Taigi, taigi, tiek svieto — 
lengva pasimesti...—prabilo kažkas, timp
telėjęs už Prakapo lazdos, kurią jis nešėsi 
po pažastimi.

Maršalka atsisuko ir pažino savo kaimo 
moteriškę, pasitubdžiusią kašutėje gaidį.

—žiuriu, ar nepamatysiu kur rimoriaus,— 
atsakė jis.—Kaklininkas sartajai nutrūko, 
sakau, gal naują nupirksiu. Ar nematei, kur 
čia jų yra?

—Nemačiau, širdele, nemačiau.. . Eik 
ten, į aną galą, į patį galą, visko rasi,—pa
rodė moteriškė ir jau pajudėjusį Prakapą 
čiupo už rankovės, prisikišo ir paklausė:

—Ar teisybė: visi tik šneka, tik šneka, 
kad jau mūs ponu būsi. . . viršaičiu. . .

Prakapas užsitraukė pypkę, užvertė gal

vą ir patenkintas nusikvatojo. Nusikvatojęs, 
reikšmingu žvilgsniu pasižiūrėjo į moteriš^ 
kę, iš vienos pažasties į kitą perdėjo lazdą 
ir savo ruožtu paklausė:

—Tai, sakai, šneka?
—Kurgi nešnekės,—pridūrė moteriškė ir 

alkūne kelis kartus sudavusi Prakapui į šo
ną, sumurkdžiusi atgal į kašutės dugną beiš
lendantį gaidį, nuskubėjo savo keliais.

Ir nesistengdamas slėpti savo linksmumo, 
su kuriuo jis dabar žvelgė į žmones ir ku
rie jam staiga pasirodė taip pat meiliai žvel
gia į jį, ilgai vinguliavęs tarp vežimų, mar
šalka pagaliau atsidūrė pačiame aikštės ga
le. Stabtelėjęs valandėlę atsipūsti ir pasidai
ryti rimoriaus, jis išgirdo netoliese grojant. 
Toji vieta, iš kur sklido muzika, buvo ap
klota tirštu būriu, daugiausia vaikų. Priėjęs 
arčiau, Prakapas pamatė barzdotą, čigoniš
kos išvaizdos senį, sukantį katarinką. Ka
tarinkos narve krebždėjo nedidelis, rusvai 
juosvas žvėrelis, kuris savo guviomis, spin
dinčiomis akimis spoksojo į susirinkusius ir 
kažką sau krimto.

—Pusė lyto, tik pusė lyto — apturėsi lai
mikį: zerkaluką, šiukas, karielus, peiluką, 
priegtam tikriausią savo gyvenimo išprana- 
šavimą!—gargiančia, keista kalba kvietė 
senis pro katarinkos balsus.

Tačiau iš žiopsančių ilgai niekas nesiryžo.
—Na, pabandykit. . . pabandykit!—kum

štelėjo Prakapas vienam, kitam vaikėzui, 
bet tie tik šypsojosi.

Galiausiai susigundė dvi mergytės. Susi
merkusios, iš nosinių mazgelių išsikrapš- 
čiusios po pinigą, jos įteikė seniui, kuris ma
žajam žvėreliui tuojau pakišo dėžutę, pri
krautą vienodo dydžio vokų, žvėreliui vik
riai dantimis išplėšus voką, mergystės jį nu
sitvėrė, perplėšė ir radusios kažką blizgan
tį, kikendamos spruko šalin.

—Mat, kokia gudri žiurkė!—tarė garsiai 
Prakapas, neatitraukdamas žvilgsnio nuo 
keistojo žvėrelio.

—Ne žirukė, o marių kiaulytė,—atkirto iš 
pažemės vaikis, piktai dėptelėjęs į viršų.

—Jukš, parše! Aš ir pats žinau!—staiga 
įsižeidęs murmtelėjo maršalka, šitaip negar
bingai piemens pamokytas, ir dar arčiau 
prasistūmė prie katarinkos.

Iš tikrųjų gi, nors Prakapas ir buvo gir
dėjęs apie marių kiaulytes, tačiau iki to lai
ko jų nebuvo matęs. Daugelis vaikščiojančių 
po miestelius su katarinkomis dažniausiai 
nešiojosi tik papūgas, taip pat gražius pasi
žiūrėti paukščius.

Prakapui iš karto patiko marių kiaulytė, 
kuri vis dėlto nepaprastai skyrėsi nuo tikros 
kiaulės ir, ką besakytum, daugiau buvo pa
naši į žiurkę.

Tolimų kraštų žvėrys, paukščiai, kuriuos 
tekdavo matyti nupieštus tik vaikų knygose 
ar laikraščiuose, visuomet įdomaudavo mar: 
šalką. Ne kartą šventadieniais, pasilikęs 
saugoti namų, atkalbėjęs rožančių, šiaip jau 
nemėgstąs skaityti, susiieškodavo jis aki
nius, išsitraukdavo seną laikraštį ir radęs 
apie kokį nors keistą žvėrį, būtinai perskai
tydavo.

Baigęs rūkyti antrą pypkę bespoksoda- 
mas į kiaulytę ir jos mažas, juoką sukelian
čias išdaigas, Prakapas susigriebė per ilgai 
žiopsojęs. Saugodamas būsimo valsčiaus 
galvos orumą, jis greitai išėjo iš būrio ir 
jau buvo besukąs atgal, kai vėl atsiminė tu
rįs pasiieškoti kaklininko. Suradęs rimorių, 
jis ėmėsi apžiūrinėti prekių. Pirmiausia mar
šalka išvartė viržius, kamanas, plėškes, va
džias, iššiklausinėjo jų kainų, pasibarė dėl 
brangumų, nupeikė darbą ir tik po to per
ėjo prie kaklininkų. Ilgai juos dėliojęs, mai- 
gęs, braižęs nagu, pagaliau vieną išsirinko. 
Tąjį vėl iš visų pusių apžiūrėjęs, patampęs, 
sulyginęs su kitais ir kelis kartus atsidusęs, 
kas reiškė jog prekė jam ne visai tinkama, 
paklausė:

—Kiek už tą nieką?
—Devyni,—atsakė žmogus.
Maršalka apsimetė nenugirdęs ir pakrei

pęs galvą su atkišta ausimi, dar kartą pa
klausė. Gavęs tą patį atsakymą, sviedė jis 
kaklininką vežiman, mostelėjo atgalia ran
ka ir greitai atsitraukė. Paėjus jam galą, iš
girdo šaukiant:’

—Palauk, ei! Kiek gi duosi?
Prakapas žengė dar keletą žingsnių, bet 

nesulaukęs daugiau šaukiant, lėtai pasuko 
atgal.

—Na, tai ką?...—atsiliepė lyg nenoro
mis, tik be reikalo grąžintas, piktai dėptelė
jęs į pardavėją.

—Kiek duodi ?
—Tiek duodu, kiek duodu!— sumurmėjo 

Prakapas.—Užsiprašo lyg durnių radęs, o 
paskum tu su juo ir derėkis, še, tris litus 
gausi . .. •

(Tąsa ant 4-to pusi.)

DETROITO ŽINIOS
Palaidotas Petras Krivitckas

Vasario 3 d. š. m. tapo pa
laidotas P. Krivitckas. Kadan
gi velionis buvo susipratęs, są
moningas darbininkas, mylėjo 
apšvietą, buvo “Laisvės” skai
tytojas iki mirties, tai nors 
trumpais ruožais reikia per
bėgi velionio gyvenimą. Petras 
Krivitckas paėjo iš Lietuvos 
Biržų Apsk., Pasvalio Miesto, 
Parvalkų vienkiemio. Jaunas 
būdamas Latvijoj mokinosi ir 
dirbo už šaltakalvp Vėliau li
kosi paimtas į rusų caro ka
riuomenę. Būdamas amatnin- 
ku, tarnavo prie k an uolių 
mieste Tvėry. Pagal velionio 
atpasakojimą, jam teko susi
pažinti su caro aršiausia re
akcija ir žmonių pardavikais, 
kurie slopino revoliucinį judė
jimą. Todėl velionis turėjo 
tiesioginį darbininkišką nusi
statymą.

Atvykęs į šią šalį 1894 me
tais, į anglies kasyklas Wilkes 
Barre, Pa., dirbo jose virš 23 
metus. Vėliau pakirto jo svei
katą anglies kasyklos, atvyko 
1916 metais į Detroitą, dirbo, 
kol spėkos leido, automobilių 
išdirbystėse. Paskutiniais ke
liais metais krutėjo po savo 
“palivarka,” anot jo žodžiųt 
tai yra, “garadžių”, galąsda- 
vo pjūklus, kas pareikalauda
vo. Kol tvirtesnis buvo, eidavo 
žvejoti, kad tik duonos kąsnį 
užsidirbus. Vėliau jo spėkas 
pabaigė pakirsti kad ir nami
niai darbai, sunkios gyvenimo 
sąlygos. Išgyveno šioj šalyj 
45 metus. Nesykį jam draugai 
sakydavo: “Eik, seneli, pensi
jos jieškok.” Atsakydavo * 
žmogus rukšlėtu, vargų ir aša
rų išvagotu veidu: “Kas tau 
čia duos ‘almužną,” paeiti ne
begaliu, o buržuazija laukia, 
kad vargšai išmirtų.”

Pasktuiniais laikais nesusi
rašė su broliais ir seserimis 
Lietuvoje, todėl davinių nėra, 
ar kas ten paliko. Tik iš jo 
pirmesnių laiku išsireiškimų 
žinoma, kad Wilkes Barre, 
Pa. gyvena puseserės. Bet su 
jomis irgi vėlesnais laikais ne
susirašinėjo. Priežastis ta, kad 
iš jo bakūžės per pastaruosius 
tris metus liga neišėjo. Ir vos 
nespėjus pereitais metais pa
laidoti savo moterį, su kuria 
vedė dorą, draugiška gyveni
mą, ir pas Petrą Krivitcką 
atėjo sunki liga, nuo kurios jau 
nepajėgė atsilaikyti, nors bu
vo po daktarų priežiūra. Tie
sa, būdavo žmogui kuri diena 
šviesesnė, beskaitant laikraštį 
prisiminė kartą šeimynai: 
“Jau pradės duoti pensiją, na, 
.tai ir aš būsiu ‘milionierius’.”

Trumpai viską sutraukus, 
gaila visiems gero būdo žmo
gaus, kurie jį pažino. Gaila 
senelio, kuris mylėjo skaityti 
darbininkišką literatūrą, ypač 
ALDLD išleistas knygas ir 
darbininkiškus laikraščius, ku
riuos jam draugai atveŠdavo,

Laidotuvėmis rūpinosi ir 
pagal išgalę gražiai palaidojo 
jo duktė M. Naujokienė. 
Taipgi ji ir nuo savęs ir šei
mynos teikia visiems geros 
valios žmonėms ir giminėms, 
kurie vienokiu ar kitokiu bū
du prisidėjo su gėlėmis ar 
simpatija jos ir šeimynos liūd
noj valandoj, daugelį kartų 
ačiū! Taipgi ji dar kartą 
ačiuoja graboriui D. B. Bra
ziui už jo mandagų atsineŠi- 
mą ir patarnavimą laidotuvė
se.

Ilsėkis P. Krivitckai, Ame
rikos turtingoj žemėj. Tu jau
nas, geros sveikatos atvykai į 
šią šalį. O mes pasiliekame 
grumtis su gyvenimo sunkio
mis sąlygomis kovų gadynėj 
už geresnį rytojų. Detroitietis.

I
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(Tąsa)

V.
Ne visi išnaudotojai ir jų tarnai išbė

giojo. Daugelis bandė pasilikti viduj, pri
sitaikyti, kad iš vidaus kenkti darbo 
žmonių tvarkai.

—Lvovo mieste, gatvėj stovėjo žmo
gus liaudies milicijos uniformoj su rau
donu ženklu per kairę rankų,—rašo P. 
Korzinkinas.—Žalioji lenko kareivio uni
forma, darbininko kepurė, šautuvas be 
durtuvo.

Gatve ėjo kriaučius Rutkovskis. Susi- 
lygiavęs su milicininku jis sustojo, aty- 
džiai pažvelgė milicininkui veidan ir 
greitai nusiskubino paskui Raudonosios 
Armijos komandierių, kuris ėjo gatve.

—Drauge,—tarė kriaučius komandie- 
riui.—Ten ant kampo stovi milicininkas. 
Dabar jis turi raudona ženklą, o aš ži
nau, kad nesenai jis gatvėje iki kraujo 
mušė areštuotus komunistus. Kada vie
nas parkrito, tai spardė kojomis, į šo
nus ir veidą. Tas žmogus yra priešas!

Milicininką suėmė, ištyrė ir tuojaus 
keli patvirtino, kad jis pirmiau buvo 
lenkų policininkas.

Provokatoriai, niekšai bando prisitai
kyti, prisigerinti, pasislėpti. Vieni iš jų 
nuduoda darbininkais, kiti automobilių 
valdytojais, kad tik prilindus prie nau
jos valdžios. Tokiose sąlygose kiekvienas

s Meno Skyriaus Dalis
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

Tą kartą jau rimorius mostelėjo piktai 
ranka, atsigręžė į maršalką nugara ir ėmė 
kalbėtis su kitais pirkėjais. Tačiau ūmai jis 
nutvėrė kaklininką, sviedė maršalkai, ne
pasižiūrėjęs į jį, sakydamas:

—Tavo laimikis, kad man šiandien ne
siseka. imkis už aštuonis!

—Už aštuonis? Kad tu nesulauktum... 
duosiu aš jam aštuonis! Išrėžė, atsiprašant, 
iš katės uodegos drįžį, prisiuvo misinginę 
rinkutę — mokėk aštuonis litus. Už aštuo
nis litus aš šiandien naujus batus nusipirk
siu. . . Ką čia ir šnekėt — nusilupimui arklį 
parduok, daugiau aštuonių negausi... ir už 
kviečių centnerį mažu daugiau negausi, o 
juk iš centnerio kiek gali pramisti?. . . Dar . 
kiek reikia prakaito išlašint, kiek drebėt, 
kad tau lytus nesuplaktų, ledai neišmuštų, 
kol tą centnerį pasidarai... o nieko prirei
kus—mokėk aštuonis litus!

Prakapas ilgai murmėjo, įrodinėjo, savo 
kalbai stengdamasis susilaukt pritarimo iš 
kitų. Tačiau rimorius daugiau neatsigręžė 
ir vedė gyvas derybas kitame savo vežimo 
gale. Netekęs kantrybės riestuoju lazdos ga
lu Prakapas bakstelėjo jam į nugarą:

—Mat tave žvirbliai!
Išsiėmęs senobinę, panašią į tabako maš- 

ną, piniginę, iškrapštęs iš jos keletą sida
brinių, dar suskaitęs visą krūvą smulkių, 
pakišdamas juos tarė:

—Te šešis! Kad man rytoj nereiktų net 
būtinai kinkyti, ir pusės to negautum.

Žmogus buvo jau bepriimąs pinigus, bet 
išgirdęs kainą, atitraukė ranką ir, ją pridė
jęs sau prie širdies, apgailestaujančio balsu 
prabilo:

—Negaliu! Pigiau jokiu būdu negaliu...
Prakapas jau sukruto rodyti tuojau pasi

trauksiąs nuo vežimo, bet tuo tarpu žmogus 
pridūrė:

—Paskutinis mano žodis — pusaštunto. 
Kaip norite, taip darykite. . .

—Tai nė kiek nenuleidi?—paklausė mar
šalka, nekreipdamas ir dėmesio į paskutinę 
pardavėjo nuolaidą.

Žmogus ryžtingai papurtė galvą.
—Gauni šešis su puse. . . Na? Apsigal

vok, gerai apsigalvok!
Kai rimorius ir šį kartą papurtė galvą, 

Prakapas garsiai nusispiovė sau po kojomis, 
dar daugiau ant akių užmaukšlino kepurę 
ir, lyg Mozė, lazda persiskyręs kelią tiršty
mėj, greitai kiūtino tolyn. Didžiausiam jo 
nusivylimui, rimorius daugiau jo nepašaukė, 
nors Prakapas stengėsi laikytis netoliese, 
kad jį laiku pasiektų balsas.

Pasivaikščiojęs jomarke, apjieškojęs, pa- 
siklausinėjęs kitų rimorių, tačiau jų nera
dęs, jis vėl grįžo atgal. Nusiderėti šį kartą 
jis būtinai norėjo, nes degė noru už likusius 
pinigus išsitarpuoti sau buteliuką. Nepakan
kamos klebono vaišės jį tik suerzino. Paža
dinta kirmėlė vartėsi kažkur viduje ir rei
kalavo iki galo nuraminti jos troškulį. Juo 
labiau, kad dar buvo netoli po pusiaudienio, 
o linksmybė ir lengvumas, kurį neseniai jau
tė, pradėjo ne laiku garuoti iš maršalkos. 
Maršalka Prakapas jau turėjo tokį paprotį: 
gerdavo tik tuomet, kai kas nors jam pa
statydavo arba kai jam pasisekdavo daiktą 
perkant nusiderėti. O derėtis jis mokėjo Jr

kovotojas turi budėti. Dar reikės gerai 
padirbėti ir šalį iššukuoti, kad išvalius 
niekšus. * * *

Lvovo gyventojas Janovskis pranešė, 
kad ant Koperniko gatvės gyvena buVęs 
lenkų pulkininkas, kuris neužsiregistra
vo. Liaudies reikalų apsaugos komisijos 
nariai nuvyko ten. Nurodyto namo kie
me sutiko šlaviką, namo prižiūrėtoją.

—Pasakyk, drauge, kas gyvena šiame 
name?—jie klausė.

Prižiūrėtojas įvardino visų pavardes, 
bet jokio pulkininko ten nebuvo. O pri
žiūrėtojas, kaip reikia, su šluota, prie
kaištu—tikras ir senas to darbo žmogus.

—Aš girdėjau, — sako namo prižiū
rėtojas, — kad po tokiu pat numeriu ant 
Galicijos gatvės gyvena pulkininkas. Gal 
kas gatvių vardus sumaišė.

—Ačiū,—tarė slaptosios policijos na
riai. Ir jie išėję iš namo sutiko žmogų 
ir klausia:

—Ar tamsta nežinai, kaip tiesiau išei
ti į Galicijos gatvę, ten, sako, slapstosi 
buvęs lenkų pulkininkas.

—Žinau, bet tas pulkininkas ne ant 
Galicijos gatvės gyvena, o tame name, 
iš kurio jūs tik išėjote. Jis gyvena pa- 
grindyj ir dirba namo prižiūrėtojo dar
bą.

(Bus daugiau)

po ilgų, suktų ir įkyrių gudrybių jis laimė
davo net ten, kur kitam jokiu būdu nepa
vykdavo.

Kelis kartus iš tolo praėjęs pro rimorių, 
stengdamasis apsimesti ieškąs ko kito ir ne
kreipdamas į jį dėmesio, vis dėlto ir dabar 
nepašauktas rimoriaus, Prakapas prisiartino 
prie vežimo, čia jis vėįsusirado kaklinin
ką ir ėmė piktai plūsti tariamai prastą jo 
darbą, niekam tikusią medžiagą. Kai ir tos 
past-angos niekais nuėjo, Prakapas išsitrau
kė pinigus, atskaitė juos, dar pačią pasku- I 
tinę valandėlę stengdamasis sau pasilaikyti 
litą, bet ir tai nepavykus, viską užmokėjo 
ir griebęs kaklininką, atsitraukė.

Šiaip ar taip, maršalka buvo patenkintas: 
pusbonkiui jis nusiderėjo.

Saulei leidžiantis, linksmas, raudonas, 
užsikabinęs kaklininką per petį, Prakapas 
išsmuko iš traktyriaus. Aikštė, kurioje prieš 
kelias valandas buvo toks klegesys, stumdy
masis ir susigrūdimas, atrodė beveik tuščia. 
Tik kur-ne-kur dar stovėjo pašaliais veži
mai, daugiausia užtrukusių alinėse ir kar- 
čiamose, vienur kitur karabelninkai tvarkė 
savo mantą, o ties šventoriumi dvi moterė
lės jau kėlė dulkių debesis, šluotomis valy
damos prišneikštą gatvę. Mažumą svyruo
damas, kažkaip aukštai keldamas kojas, 
berniškai, ant pakaušio užvertęs kepurę, 
maršalka pasileido nuo kalno, pro dvaro 
sodą. Staiga, netoli sodo tvoros, prie grio
vio jis pamatė kažkieno paliktą dėžę. Stab
telėjęs ir įsižiūrėjęs, Prakapas tuojau paži
no katarinką. Aplinkui nebuvo nė gyvos 
dvasios, ir maršalka, nusistebėjęs tokiu ra
diniu, dargi arti kelio, priėjo arčiau. Kai tik 
jis pamatė katarinkos narve sukrutėjusią' 
marių kiaulikę, kažkokia nesulaikoma' jėga 
traukte jį pritraukė. Pats gerai nesuvokda
mas ką darąs, tačiau ir negalvodamas apie 
tai, Prakapas atidarė katarinkos narvo dure
les, čiupo žvėrelį, besispardantį, jį pasikišo 
po vatiniu,užantin, ir kaip niekur nieko—nu
žingsniavo tolyn. Paėjęs galelį, jis išgirdo 
šnypštelėjus nosimi, paskum mostelėjus, o 
netrukus ir išgąstingą, perėjusį į grąsinimus 
balsą lĖ-ė-ėėėe!

Ties kelio užsisukimu akimirkai dirstelė
jęs atgal, maršalka pamatė jo pusėn skver- 
niojantį katarinkos savininką, ūmai tartum 
iš žemės iššokusį. Senis bėgo grūmodamas 
abejomis kumštimis, vienplaukis, kažką, be 
aiškaus ryšio šūkaudamas, o jo žila barz
da, apšviesta nusileidžiančios saulės, atrodė 
liepsnojanti. Tuo pačiu metu ir dar vienas 
žmogus pasirodė kalne, šaukdamas atgal, 
matyt, toliau stovintiems. Pasiekęs med
žiais nusodintą kelio užsūkį, nors ir nespė
riomis kojomis, krypliuodamas, lyg ant ledo 
patekęs, maršalka įsijudino riščiukė. Jo ne
pasisekimui, čia pat, priešakyj, atsirado ve
žimas, prisėstas moterų ir vyrų. Teko kas 
nors pasirinkti, nes užnugaryj jau šaukė 
keli balsai. Iš vienos kelio pusės ėjo stačiai 
nukastas kalno šlaitas, o iš kitos—eglaičių 
gyvatvorė. Ilgai nesvarstęs, toptelėjo ir pa
silaikydamas ranka kepurę, veik dvilinkas 
Prakapas įsmuko gyvatvorėn. šiaip taip nu
galėjęs tankiai susipynusių šakų brūzgynus, 
už kurių, kliuvo jo kaklininkas, drabužiai, 
jis atsidūrė dvaro sode. Toje vietoje sodas 
buvo Jaunas, medeliai sukaišioti ręįai, o iki.,. 

krūmų, į kuriuos maršalka tikėjosi patek
siąs, buvo dar gerokos varsnos. Kaip zuikis 
medžiotojų į atvirą lauką išvytas, jis vėl me
tėsi atgal į gyvatvorę.

Vos spėjęs pasislėpti, Prakapas išgirdo 
šaukiant visai arti:

—Vykitės keliu!
—Vyrai, palaukit! Sako, čia pasuko.
—Ei, čia, čia!
Valandėlei 'dundėjimas nutilo, bet netru

kus jis vėl įsigavo. Kažkas prabėgo pro pat 
maršalką, sunkiai alsuodamas ir spjaudy
damasis. s

—Kur įlindo ? Ties katra vieta ?—klausė 
tas pats, ką tik prabėgęs, ir Prakapas girdė
jo, kaip nepertoli sutraškėjo sausos gyva
tvorės šakos.

—Nepabėgo! Surasim, bestiją!. . . Tik ne
leiskit į daubą!—girdėjo Prakapas kažkaip 
pažįstamą balsą, kurio jokiu būdu neįsten
gė atsiminti.

—Sako, čia, va, ties ta vieta įlindo!. . . 
Kur jis, rupūžė, galėjo dėtis!

Pro šalį vėl prabėgo, grįžo ir stabtelėjo 
vienas žingsnis nuo tos vietos, kur tupėjo 
maršalka. Jis pamatė tik žmogaus batus, 
apneštus dulkėmis. Paskum, šone prasisklei
dė eglaitės ir pasidarė šviesu. Maršalka už
simerkė, susirietė į kamuolį ir galvą veik 
sukišęs tarp kelių, pasidavė Dievo valiai.

—Vyrai, čia! Greičiau, čia! Raaa-dau!
Aplink dar smarkiau sutraškėjo, kažkas

Harry A. Van Arsdale, elektros darb. unijos (ADF) 
lyderis pasirašo su Harvey D. Gibsonu, New Yorko Pa
saulio Parodos direktorių tarybos pirmininku sutartį, 
ginančią darbininkams streikuoti dirbant Parodos Pa- 
vilijonų darbus.

Laisvoji Sakykla
giau tokios progos nebebus,^ 
kada Rusija sunaikins pasku
tinį kapitalistų baltagvardie
čių lizdą savo susiedijoje. Ta
da niekas mums nebeliks da
ryt, kaip tik pasakyt, “gud- 
bai tuščios svajonės!”

Bet nuo savęs aš norėčiau 
pasakyti toms aukštoms gal
voms : Nekibkite perdaug į 
kapitalistų uodegą, nes gali ji 
nutrūkti ir palikti jums pasi
džiaugti tik tiek, kiek rankoje 
turėsite. Jūs vadovauti lietu
viams darbo žmonėms netin
kate.

Ot, kada išsipildė patarlė: 
“Pažinsi savo tikrą draugą ne
laimėje.” Jūs pasirodėte, kuo
mi jūs esate, kada reakcija 
galvą kelia. Jums nerūpi dar
bo žmonių reikalai, iš kurių 
sau gražų gyvenimą pasidaro
te. Jūs tik žiūrite, kad pa- 
siliktumėte ištikimi kapitalis
tų klasei. Nekomunistas.

Pažinsi Savo Tikrą Draugą 
Nelaimėje

O kaip dabar su mūsų taip 
vadinama darbininkiška spau
da? Turiu mintyje menše
vikų spaudą. Visi jie sako, 
“mes esame darbininkų vado
vai ir užtarėjai.” Bet kada re
akcija galvą kelia, tai tie visi 
vadai lenda, kaip tie žvirbliai, 
į žagarus.

Dabar, brolučiai, jie sako, 
verskime kitą lapą ir giedoki
me kitu tonu. Būkime vyrai ir 
geri biznieriai ir nelaukime, 
kada ateis valdančiosios kla
sės pasiuntinys ir pasakys: 
“Pijušai, Stasy arba Juozai, 
ką jūs darote, ar jūs norite 
susilaukti Palmerio laikų ?”

Taigi, vyrai, nuo šio laiko 
būkime tikri kapitalistų patri
otai ir imkime visus jų šlamš
tus už gryną pinigą, o jeigu 
tie melai neaiškūs, tai juk mes 
turime tam tikrą gabumą juos, 
padailinti.

Taigi, dar sykį sakau, mes, 
visa menševikų traicė, varto
kime visokias gudrybes, ne
paisant jokios teisybės, ir duo
kime nuo ausies komunistams 
ir jų spaudai ir visokiam vei
kimui. Ot, ir kada mes būsime 
tikri kapitalistų patriotai, tai 
ne tik mums pasakys “bravo, 
vyrai,” ale dar kartais gali 
ir šmaro pasukti bizniui pa- 
šmėruoti, kad geriau sektųsi 
komunistus apmeluoti.

Menševikas No; 1 sako: Aš 
kovojau per dvidešimt metų 
prieš Rusiją, melavau kiek 
galėjau, net plaukus nuo gal
vos patrotijau, bet mano bal
sas paliko tyruose. Dabartės, 
jis sako: vyrai, gera proga 
yra, kada mūsų patronai, vi
so pasaulio kapitalistai, puo
la darbininkų tėvynę sunai
kinti. Tai lai būna mūsų pa- 

. skutinis _ pasispardymas, » dau

Malonūs draugai: Aš rašau 
jums laišką iš džiaugsmo, kad 
nors vienas “Keleivio” skaity
tojas susiprato ir savo mintis 
parašė “Laisvei”. Aš tik vė
linu, kad tokių “K.” skaityto
jų daugiau atsirastų.

Draugiškai,
A. K.

Prancūzai Sučiupę Preki
nį Vokiečiu Laivą

Paryžius. — Francūzų 
vyriausybė praneša, jog ka
riniai jos laivai suėmę ir 
parsivarę vieną prekinį Vo
kietijos laivą. Tai gal bū
siąs vienas iš tų šešių Vo
kietijos laivų, kurie mėgino 
tamsoje pasprukt iš Ispani
jos prieplaukos ir sugrįžt 
namo. Francūžai nepasako 
suimto laivo vardo. .

energingai stvėrė už maršalkos kaklininko, 
patempdamas į save.

—Lįsk lauk, rūū-puže!—užkamandavo.
’ Tuojau pat įsikibo jau daugelis rankų: 
vienos už čiuprynos, kitos už krūtų, trečios 
už kaklininko ir maršalką, lyg maišą, pakė
lė iš gyvatvorės, stengdamosi jį pastatyti 
ant kojų. Tačiau maršalka iš paskutiniųjų 
laikėsi susirietęs ir paleistas vėl kaip mai
šas sudribo žemėje.

Iš to įvykio Prakapas tik tiek beatsiminė, 
kad jam kažkas įspyrė į blauzdą, besitam
pant atplėšė rankovę, atėmė kiaulikę ir tuo 
pačiu metu jį pažino.

—Prakap, tu čia?! Tfu, kad tave!...— 
tarė, ir liovėsi jį tąsyti.

Tuomet vieni ėmė keiktis, kiti jį teisinti, 
daugelis juoktis, kol galų gale kažkas jam 
uždėjo kepurę ir nusispjovęs atsiliepė:

—Eiva, mat jį bala! Ką čia su kvailu ir 
dar girtu. . .

Ir pats nežino, kaip maršalka tuomet at
sirado namuose, tik jau kitą dieną jo at
sitikimas skambėjo visoje apylinkėje.

Visą mėnesį Prakapas ištūnojo troboje, 
nedrįsdamas žmonėms pažvelgti į akis, o 
kam nors apsilankius iš kaimynystės, kiūti
no daržinėn arba virtuvėn. Klebonas, išgir
dęs apie savo maršalkos išdaigas, smarkiai 
užsirūstino ir kalėdodamas aplenkė jo kie
mą. Viršaičio rinkimai staiga pakrypo se
nojo valsčiaus galvos naudai.

donarmiečių) diviziją kas
dien.

“Dabar vietoj tų ‘laimin
gų’ pranešimų ateina jau 
tikresnės žinios apie daly
kų stovį palei Mannerheimo 
(tvirtovių) liniją. Tai čia 
(Londone) yra rūpesčio, 
kad gal suomiams pagalba 
ateis pervėlai arba kad jie 
gaus negana tos pagalbos.”

Talkininkų Ginklai Suomi
jai Vietoj Vokiškų

London. — Anglų valdi
ninkai sako, kad Helsinkio 
Suomija iki šiol daugiausia 
vartojo gautas pirmiau iš 
Vokietijos kanuoles ir šovi
nius. Bet nuo karo pradžios 
su Sovietais Suomija ne
gauna daugiau ginklų iš 
Vokietijos. Tai, girdi, An
glija ir Francija turi su
krus! gabent savo kanuoles 
ir šovinius Helsinkio Suo
mijai.

Londonas Susirūpinęs Hel
sinkio Suomijos Likimu

London. — Londoniškis 
New Yorko Times kores
pondentas R. Daniell rašo, 
kad Anglijoj iki šiol buvo 
spaudinami ir skelbiami tik
tai “džiaugsmingi praneši
mai apie kartotinus suomių 
laimėjimus. Buvo praneši- 
nėjama, kad suomiai sunai
kinę beveik po visą (rau-

Tel. TRObridge 633«

Dr. John Repshis 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central Skvtro, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedaliomis ir šventadieniais i 
10-12 ryte

NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

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

■

Rūgšti ruginė, saldi rugine, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake 
Coffee Cake,. Butter Cake, Bunko 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 svori ir kainas.

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

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Jlūsų duoną valgyda
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkes, j krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

VARPO KEPTUVEU



J. Vaivada.

OPEN DAY AND NIGHT

ir 
ir 

18

P E R S ERGĖ JIMAS TUR
KIJAI IR KITIEM BEPU- 

SIŠKIEM KRAŠTAM

PHILADELPHIA, PA.
Birutės kliubas rengia kortų 

bingo patę su gerais užkandžiais 
alučiu. Įvyks sekmadienį, vasario

Managed by

TEITELBAUM

mane vieną, Joną 
gyvenantį Rochester

Naziai Per Dieną Nuskan
dinę 58,000 Tonų Priešingų 

Jiems Laivų

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

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, lietuviško 

namų darbo, kilbasai ir kepta paršlena; gaspadoriškai 
nuvirti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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

Sun. all day and night

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St — Brooklyn — “Laisves” Name

Maži Rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą.

Mokyklos Baigimo Specialai
Mokyklos baigimo žiedai 
Riestiniai laikrodėliai 
Rožančiai

Office Phono Inside Phone
EVergreen 8-1090 EVergreen 4-6485

FLUSHING
Russian & Turkish Baths, Inc.

29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y

šeštadienis, Vasario 17, 1940

Bayonne, N. J

New Kensington, Pa

pa-

vi-

Rumford, Me

15c.

apy-

Seattle, Wash.

JJ-L

^4Drg.

ti

Cleveland, Ohio vi

Šį

dar nėra

R. Mizaros Maršrutas Boston ir Apylinkėj
>

VtliŪfHIN

S

ir lietuvybei, 
Bet tiek to

Valdy- 
vasario

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

pri- 
rin-

prie 
sve-

Kuopos Organizatorė,
M. Valentą.

Visi daimontai Melsvi 
balti ir perfekto

Gaminam valgius ir 
turime Amerikos 
išdirbinio ir impor
tuotų degtinių, 

šokių vynų ir 
geto alaus.

Tokie 
vyrukai dirba 
už dyką, net graudu

pabaigia savo služ- 
viską surokuoja, ar galime 

yra la- 
na-

NOTICE is hereby given that License No. 
(IB 11885 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1378 Broadway, Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed off the 
premises.

CEASAR RAUST & HARRY REHBOCK 
1378 Broadway Brooklyn, N. Y

Gaila, kad neturiu aukauto
jų vardų čion paskelbti. Gal 
tą atliks “viernasis,” atstovų 
sekr. J. Sprainaitis?

Senas Pijus.

Liquors 
JOSEPH ŽEIDAT

I Savininkas
411 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 WilloUghby Ave.

Tel.: STagg 2-8842

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; 
parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir pasivažinėjimam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN, N. Y.

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated 
_ •

J. LeVANDA E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandaūskai

UNDERTAKERS

Newark N. J.

Paterson, ĮĮJ^
Penktas pTuispSi

Gražiai Pavyko Lietuvos Ne* 
prigulmyoes Atzymejimas 
nenoras ir nuosiruus dar

bas visuomet suteikia gerus 
vaisius!

iviusų kolonijos lietuvių is
torijoj pirmu Kart, aCiu geram 
seniuneiiiui, pavyKO susiouru 
l bendrą uaruą visoms vietos 
draugijoms bei kuopoms, jų 
veikėjams ir jau aniKom Kelis 
prakilnius visuomemsKus dar
nus! Praeitą vasarą labai 
skaitlingai dalyvauta Lietuvių 
Dienoj Pasaulinėj Parodoj, 
kuomi visi džiaugėsi. . . Dar 
neseniai turėta brolių vilnie
čių šelpimui bankietas. Apie 
tai jau buvo “L." rašyta. Gi 
vasario 11 dieną turėjome la
bai gražų ir puoliKa skaitlin
gą, kokio iki šiolei nebuvo,— 
Lietuvos neprigulmybes zz m. 
apvaikščiojimą!

Tačiau teko girdėti iš dau
gelio lupų neuzsiganėuinimo, 
nes truko vieno ar dviejų, 
apart Lietuvos Generalio Kon
sulo p. J. Budrio, taip sakant, 
iškaloių-profesionalų kalbėto
jų, kad plačiau, giliau ir žy
miau nusviesti Lietuvos praei
tį ir dabartį lietuvišku, vi
siems pilnai suprantamu žo
džiu !

Konsulas Budrys ir vietinis 
kunigas Kentą kalbėjo gana 
gražiai, tačiau, šiuomi pasau
liniu momentu — siaurai, 
trumpai; ir patys pasisakė, 
kad nesą jokiais kalbėtojais.

Buvo 3 angliški kalbėtojai, 
net neatitiko momentui. Tiesa, 
visi stengėsi į tašką. . . bet. . . 
O, beje, T. F*. Vigorito — ita
lų tautos žmogus, mėgino aiš
kinti Lietuvos Istoriją, bet ne
vyko ir mažai kas ką suprato.

Konsului pakalbėjus, jis 
patsai kvietė, kad kas kam 
neaišku, duotų klausimus. 
Klausimų buvo, tačiau aiškiau 
atsakė tik į tuos, kas jam, 
kaipo valstybės atstovui, leis
tina... Pavyzdin, klausia, 
raštu, kodėl Lietuvos valdžia 
kalėjimuose kankina politi
nius kalinius? Atsako: “Kiek
viena valstybė, ir Lietuva, tu
ri įstatymus ir sulyg to prasi
žengėlius baudžia.”

Negaliu nepažymėti ir to 
gana gražaus įspūdžio, ką su
teikė vietinis lietuvių parapi
jos choras, sudainuodamas 
Amerikos, Lietuvos himnus ir 
keletą gana vykusiai dainelių, 
vadovaujant vargoninkui. Su
sirinkimo tvarkos vedėju buvo 
J. Jasulaitis ir gana tinkamas.

Aukų Vilniaus varguoliams 
buvo surinkta $63.75. Bendrai 
su buvusio, tam pat tikslui, 
baliaus pelnu, patersoniečiai 
aukauja virš 3 šimtus! Drau
gijos iš savo iždų 
aukavusios.

Būtų labai gražu 
tina, kad mūsų

ir pagir- 
bendrasis 

frontas susicimentuotų dar 
glaudžiau, nes visuomeninių 
reikalų-darbų yra ir bus!!

Tačiau negaliu nepažymėti 
ir to, kad jau tūli mūsų “vei
kėjai,” vos tik pradėjus ben
drai dirbti, pradėjo draugijų 
atstovus skirstyt į gerus ir ne
ištikimus; o tie “neištikimieji” 
nuoširdžiau ir teisingiau dir
ba visuomenei 
negu “viernieji. 
su viernūniais.

Aukotojų surašąs:
Po 1 dolerį aukavo: Anta

nas šūkis, M. Urbaitis, J. Na
vickienė, D. Buzevičius, J. 
Malinavičius, J. Linka, Užda- 
vinienė, Ripnerienė, Saranka, 
Misiūnas, Lekavičius, Jasulai
tis, A. Mazurkevičius, A. La
pinskas, V. Lapinskas, šatku- 
vienė, Bingelienė, A. Am- 
arato, M. Ragauskas, John 
Spranaitis, Julia Michial, V. 
Agulkis, Adolf Galvelis, B. 
Kerševičius, R. žalnierauskas, 
S. Vilkas, J. Jockievičius, K. 
Černelis, J. Mereckis. J. Lu
kas aukavo $2, o kun. Kinta 
$10.

Po 50 centų: M. Danielie
nė, J. Taciuvienė, Petraitienė, 
Marčinskienė,
Cilincevičius, V a r a n s kienė 
1 asiUkevičius, J. Bimba, F 
Šatkus, P. Tručilauskas, J 
Motuzas.

Su smulkiomis aukomis 
so surinkta $63.75.

Gerbiami aukotojai, atleis
kite, jeigu kurių pavardės ne
visai teisingai bus parašyta, 
nes tai ne nuo manęs 
klauso, todėl, kad aukų 
kėjai veik neįskaitomai 
kurias pavardes užrašė.

J. Bimba.

Blynų ir Dešrų Pare
Rengia Lietuvių Liter. Dr. 

84 kuopa, šeštadienį, vasario 
17, Bakanausko svetainėje, 
62 Lafayette St. Pradžia 
valandą vakaro. Įžanga 
asmeniui.

Gerbiami Patersono ir 
linkės lietuviai! LLD 84 kp. 
gaspadinės rengiasi prikepti 
tokių blynų ir dešrų, kokių 
dar Patersono lietuvės gaspa
dinės nėra darę jokiam Pater
sono lietuvių parengime. Tad 
nepadarykite klaidos eidami į 
šią parę vasario 17 d., neval
gykite netik vakarienės, bet 
ir pietų, nes šioje parėję gau
site tokių skanių blynų ir deš
rų, kokių, veikiausiai, dar ne
sate valgę.

Kurie norės, galės pasišok- 
prie geros muzikos .
Širdingai kviečia,

Komisija.

Joe Stan e lis atsidarė antrą 
vietą restauracijos ir likerių 
biznio. Jis iki šiol sėkmingai 
bizniavojo 184 W. 54th St. 
Dabar atidarė antrą vietą:

762 Broadway, Bayonne, N. 
J. Stanelis yra geras rėmėjas 
dienraščio “Laisvės.”

ApvaikŠčiojimas 22 Metų Lie
tuvos Nepriklausomybės

New Kensingtono Lietuvių 
abidvi organizacijos, L.D.S. 
ir S.L.A., rengia 22 metų ap
vaikščiojimą Lietuvos nepri
klausomybės. ApvaikŠčiojimas 
įvyks nedėlioj, vasario 25 
dieną, 2 vai. po pietų, Sla
vų (Sokolų) Svetainėj, 1136 
—4th Ave. Yra rengiamos

If ,Til 
Bet jie negauna nei cento 
daugiau. Valgį nevisada gali 
priduot į kalnus.

Tie jaunuoliai, kurie dirba 
CCC kempėse, turi tėvus ant 
pašelpos ir turi juos maitint 
iš tų $30 ant mėnesio. Tėvam 
prisiunčia $22, o jaunuoliui 
palieka $8 ant mėnesio. Kai 
jaunuolis pradeda dirbt CCC 
kempėje, tai tėvam atima pa- 
šelpą.

Tokiu būdu tie jaunuoliai 
dirba" tik už $8 ant mėnesio, 

po 
dar

Rochester, N. Y
“Laisvėje” buvo rašyta, 

kad mirė K. Vaivada. Susida1- 
rė įspūdis, jog tai rocheste- 
rietis K. Vaivada. Bėtgi ro- 
chesterietis tebegyvena, kaip 
gyveno.

Mirė K. Vaivada Sunmount, 
N. Y. Kitų brolių jis neturėjo, 
kaip tik 
Vaivadą, 
ryje.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
HARTFORD, CONN.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų Draugi
ja rengia kazyrių parę (Card Par
ty). Bus šeštadienį, 17 d. vasario. 
155 Hungerford St. Visi yra kviečia
mi dalyvauti, gausite užkąsti ir išsi
gerti. Įžanga 50c. — J. K. (40-41)

d., 2 vai. po pietų, po antrašu 1909 
Jackson St. Geriausiem lošėjam bus 
duodamos dovanos. Prašome , lietu
vius paremti šį Birutės kliubo mote
rų pirmą šių metų parengimą. Kliu- 
bietės dirba nuoširdžiai ir yra ver
tos visų paramos. — Kom. ” (39-41)

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)

Kulikaitienė, ■ prakalbos. Bus iš Pittsburgh© 
| kalbėtojas.

Ir tą pačią dieną, tuoj po 
prakalbų, įvyks kazyrų parė. 
Si parė rengiama tam, kad 
sukelti kiek finansinės para
mos dėl Vilniaus lietuvių, pa- 
gelbos. Kiek bus pelno per 
parengimą sukelta, visas bus 
pasiųsta Vilniaus lietuviams.

Į prakalbas įžanga visiems 
dykai. Kazyrų parė, kurie ka- 
zyruos, turės užsimokėti po 
25c. O kurie nekazyruos, 
tiems nereikės mokėti, galės 
būti veltui, su draugais pasi
kalbėti ir linksmai laiką pra
leisti.

Todėl abiejų draugijų ko
misija kviečia narius ir New- 
kensingtono ir apylinkės visus 
lietuvius atsilankyti ir pa
gerbti’ mūsų brangios Lietuvos 
nepriklausomybę.

J. Čiuplis,
Komisijos narys.

New Jersey Lietuvių Radio 
sekmadienį, 9-tą valandą 

ryto, minės Lietuvos nepri
klausomybės 22-jų metų su
kaktį. Kalbės Ad. Paulauskas 
iš Kearney, N. J., Simonas 
Gudas, iš W. Orange, N. J. 
Tikimės ir daugiau kalbėtojų 
turėti. Muzikalią programą 
pildos radio choras, kuris su
dainuos Lietuvos patrijotiškas 
dainas sykiu su orkestrą, va
dovaujant Adolf Smalenskiui.

Prašom nepamiršti užsisuk
ti savo priimtuvą vasario 18- 
tą, 9-tą valandą iš ryto, ant 
WHOM, Jersey City, 1450 kc.

Visais reikalais kreipkitės į 
Radio Centrą, 309 Harrison 
Ave., Harrison, N. J.

Vedėjas Juozas Ratkus.

s geležies už 
pinigus įsidėjo sau į 
Jis gaudavo metinės 
valdžios $2,400. Čia 

vienas 
dirbo 

vai
tas 
yra

Prakalbas rengia A. L. K. Sąryšis paminėjimui Lietuvos 
Nepriklausomybės 22 m. sukakties.

STOUGHTON, MASS.
šeštadienį, vasario 17 d., Lietuvių Svet., 24 Morton St., 

pradžia 7 vai. vakaro. Kviečiame stoughtoniečius dalyvauti.
Kom.

NORWOOD, MASS.
Sekmadienį, vasario 18 d., 3 vai. po pietų, Liet. Svet., 13 

St. George Avė. Apart R. Mizaros kalbės A. Kupstys iš Bos
tono. Dainuos LLR Choro vyrų grupė ir Ig. Kubiliūnas.

SO. BOSTON, MASS.
Sekmadienį, vasario 18 d., 8 vai. vakaro, Lietuvių žinyčioj, 

2 Atlantic Street, kampas 4th St. Bus ir geras muzikalis pro
gramas. l nj :

Lietuviai yra nuoširdžiai kviečiami susirinkti į viršminėtas* 
prakalbas ir bendrai paminėti sukaktuves mūsų tėvynės Lie
tuvos Nepriklausomybės ir atžymėt Vilniaus atgavimą.

Kom.

čia- laikraštis “Washington 
New Dealer” praneša, kad 
Elma, Wash. CCC • kempės 
komandierius Paul E. Meyer 
rinkdavo visokias geležis ir 
parduodavo į Western Machi
nery Co., Aberdeen, Wash. O 
ta kompanija parduodavo ja
ponams dėl karo medžiagos 
ir išrašydavo čekius' ant to 
CCC kempės komandanto. Jis 
pardavė tokio 
$400 ir 
kišenių, 
algos iš
šitą atsitikimą išnešė 
jaunas vaikinas, kuris 
toj kempėj ir buvo troko 
ruotojas. Jis nuvešdavo 
geležis į Aberdeen, kuris 
50 mylių nuo tos kempės, 
džios išlaidomis.

Tai pasirodo, kad valdžios 
vadovai negali būt be apga
vysčių. Tokiem ponam nega
na, kad jie gauna $2,400 ant 
metų. O jauni vyrukai, kurie 
dirba CCC kempėse, gauna 
tik 30 dolerių į mėnesį. Ir 
dar iš jų algos išima po 75c 
į mėnesį už “pool table” ir 
išima iš algos ant tabako. Tai 
ant galo mėnesio jų algos ne
daug telieka. Tokie jauni, 
gražūs vyrukai dirba tose 
kempėse 
žiūrėt.

O kai 
bą, tai 
kas nėra pamesta, ar Manke
tai nesudeginti nuo cigaretų. 
O jeigu tik kas būna prapuo
lę, tai parokuoja tiek daug, 
kad tie daiktai neverti nė pu
sės. Vadinasi, tikri Amerikos 
piliečiai dirba už $1 į dieną 
ir da kolei gauna tą darbą, 
turi išlaukti kelis mėnesius. 
Bet kaip įtrauks šią šalį į ka
rą, tai kapitalistai šauks, 
“Eikit kovot už savo tėvynę, 
už demokratiją!”

Dauguma gah pasakys, kad 
tie jaunuoliai tenai tik boles 
meto. Nieko panašaus. Jie tu
ri dirbt 40 valandų į savaitę ir 
turi dirbt pusėtinai sunkiai. 
Kaip vasaroš laiku užeina 
miškai degt, tai išvaro juos į 
kalnus. Kaip kada turi jau
nuoliai išbūt 2 ar 3 dienas 
nevalgę ir turi gesint ugnį. 
Tai gana pavojingas darbas.

o jų užžiūrėtojai gauna 
tūkstančius ant metų ir 
vagia, kiek tik galėdami.

Tai ponas Hoover tegul
žiūri į savo naminius reikalus, 
tegul aprūpina savo šalies 
žmones, o nešaukia išsižiojęs, 
kad reikia gelbėt mažą šalį 
Finliandiją. Tegul nemano po
nas Hooveris, ar ponas Roo
sevelt, kad tie jaunuoliai 
jiem apgins jų turtus. Gal tie 
jaunuoliai atsakys: Jūs pa- 
skyrėt milionus dolerių dėl 
karo reikalų; jūs reikalauja
te, kad būt paskolinta Finijai 
60 milionų. Bet atimate pašel- 
pą nuo mūsų tėvų, o mes tu
rim dirbt už 8 dolerius į mė
nesį. Aprūpinkite savo žmo
nes, savo šalyje. O tik tada 
kiškit nosį į svetimas šalis. 
Mes jaunuoliai neateisim ap
gint jūsų nikelio mainas Li
nijoj. Mes neeisim apgint 
Chamberlaino turtus Finlian- 
dijoj. Jūsų turtai ir jūs ponai 
apsiginkite juos. S. G.

Kaikas iš LDS 28 Kuopos 
Metinio Parengimo

Parengimas įvyko sausio 27. 
Tai buvo vakarienė. Svečių ne 
per daugiausia, ale visi buvo 
pilnai pasitenkinę. Mat, komi
sija darbavosi ištikimai ir 
tvarką vakarienėje buvo pa
vyzdinga. Mat, draugė Pad- 
galskienė pasirinko tinkamas 
drauges patarnavimui 
stalų, už tai taip, gražiai 
čiams buvo patarnauta.

Tas pats su virėjomis.
E. Klemanskienė pasiėmė pa
tyrusias virėjas, tai valgius 
pagamino labai skaniai. S. 
Puidokas ir J. Satman gelbėjo 
sunkesnius darbus atlikti.

Pelno liko $81 su centais. 
Labai širdingai ačiū komisijai.

Rumfordietis.

Iš ALDLD 22 Kp. Praeito 
Susirinkimo

Tame susirinkime buvo atsi
lankęs d. H. Jagminas ir pa
aiškino apie “Vilnies” jubilė- 
jų 20 metų sukaktuvių; tam 
reikalui paaukauta iš kuopos 
$11.40.

Delegatai raportavo iš pra
eitos ALDLD 15-to Apskričio 
konferencijos, kuri atsibuvo 
sausio 21 d., Liet. Darb. Sve
tainėje. Buvo nutarta, katra 
kuopa gaus daugiau, negu 10 
naujų narių,- tai 15-tas Ap
skritys duos $3. Tai mūsų 
kuopa nusitarė gauti 25 nau
jus narius, nes Centro 
ba paskelbė vajų nuo 
1 d. iki gegužės 1 d.

Mes savo kvotą 
lengvai išpildyti, nes
bai nupiginta naujiems 
riams metinė mokestis, tik $1. 
Tai katrie da nesate ALDLD 
nariais, tai dabar yra gera 
proga tapti jos nariais.

Šiemet šiai garbingai ap- 
švietos organizacijai sueina 25 
metai nuo įsisteigimo. Mūsų 
22 kuopos susirinkimai įvyks
ta kožno mėnesio pirmą ket- 
vergą, 8 vai. vakare, 920 E. 
79th St., Liet. Darb. Svetainė
je.

Gerbiami draugai ir drau
gės, mes nusitarėme gaut 25 
naujus narius—.tai ir gaukim. 
Aš savo priž,adą išpildysiu su 
kaupu.

Visi dalyvaukime sekančia
me kuopos susirinkime kovo 7 
d.

Berlin, vas. 15. — Naziai; 
teigia^ kad jų submarinai ir 
minos per dieną sunaikinę 
58 tūkstančius tonų talki
ninkų laivų ir bepusiškų 
kraštų laivų, variusių biz-j 
nį su Anglija ir Franci j a.

Maskva. — Sovietų val
džios laikraštis “Izviestija” 
persergėjo Turkiją, Afga
nistaną ir tūlas kitas bepu- 
siškas šalis, kad jos neitų 
kariaut išvien su Anglija ir 
Franci j a prieš Sovietus ir 
Vokietiją. Sako, kad tiem 
kraštam tektų gailėtis tokio 
išsišokimo.

BAR ir GRILL
Lietuvį Restaurantas
Mine

RHEA

Vapor Room, Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh 

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c.
SPECIAL RATES PER WEEK

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
■ ■ ' ——   ........................... ...... I .........................................

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

nuo $1.50 augštyn

Visi Laikrodžiai Garantuoti

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

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas
Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenuė

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

Gerai Patyrė Barberiai

BROOKLYN, N. Y.
Bet. Graham & Manhattan Avės, 

įsteigta 1892 TeL Stagg 2-2173

Fontaninių plunksnų 
Ir paišelių setai. 
Žemos kainos ir 

garantuoti.

Priminkite Šį skelbimą ir gausite nuolaidą

ROBERT LIPTON
J R W E

701 GRAND STREET
337 UNION AV1ĖNUE

BROOKLYN, N. Y.



Istorijos Vaizdus
su-

660 Grand Street

PUIKI SALE4

Negrui Ginti Pramoga

61-28 Grand Ave., Maspeth,

t
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Ar jums reikia sales vestu
vėm, krikštynom, parėm, ban- 
kietam ar baliam? Jei reikia, 
tai salė su puikiai įruošta vir-

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Ateikite pamatyti ir pasi
kalbėti dėl kainos. Pamatę 
tikrai džiaugsitės. Arba tele1- 
fonuokite: Havemeyer 8-2928.

LANKĖSI “LAISVĖJE”

meniškos
visos jos

rib- 
“džiūrė” jį 
Ir ėmė jiems 
minutų prieit

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

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

padarau

Sestas puslapis šeštadienis, Vasario 17, 1940 
-»—******1 ........ .

NwYorko^-^K^fcrZlniiHi

Padaugėjo Susirgimai 
Skarlatina

Robert Wiener Nuteistas, 
Nors Prieš Jį Liūdymai 

Buvo Labai Menki
Nežiūrint, kad kiekvienas 

valdžios liudininkų parody
mas prieš Wienerj buvo jo ad
vokato Stanley Fowlerio dis
kredituotas, bešališkomis aki
mis žiūrint neįtikinantis, ta
čiau iš bankierių, brokerių ir 
apdraudų agentų (blue 
bon) sudaryta 
pripažino kaltu, 
ne daugiau 25 
nuosprendžio.

Wiener yra žymus komunis
tas, Am. Komunistų Partijos 
finansų sekretorius.

Wiener, kaip ir Browderis, 
nuteistas kaltinimu vartojus 
pasportą, anot kaltintojų, 
gautą neteisingais pareiški
mais pasporto gavimo aplika
cijoj.

Federalis teisėjas John C. 
Knox, kuris pirmininkavo by
lai jos 5 dienų eigoj, sekamą 
antradienį paskirsiąs baudą. 
Jis Wienerj paliko ir toliau po 
$10,000 kaucija. Teisėjas per 
visą bylos laiką užsispyrusiai 
protestavo kiekvieną Wiene- 
rio gynėjo reikalavimą išmest 
bylą ar kai kurias dalis, ku
rtoms iš pat pradžių nebuvo 
įtikinančių parodymų. Nebuvo 
kreipta domės nei į protestą, 
kad iš bankierių “džiūrė” ne
galės bešališkai teist komunis
tą.

Vienu iš svarbiausių vyriau
sybės parodymų buvo, būk 
Wiener, kuomet jis sugrįžo iš 
užrubežių 1937 m., laivu Nor
mandie, savo bagažo pareiški
me įrašęs savo gimimo vietą ir 
dieną taip, kad išėjo, jog jis 
visą laiką nuo gimimo iki šiai 
dienai gyvenęs J. Valstijose, 
o jis važinėjo užrubežiuosna. 
Bet Wienerio gynėjas parodė, 
kad visa kita pareiškime ąįš- 
kiai įrašyta rašalu, o tie du 
žodžiai “gimimo” ir “dienai” 
įrašyta paišeliu ir tokiu rank
raščiu, kuris negalima 
esant paties Wienerio 
raščiu, taipgi kad tos 
pusėtinai sumozotos, 
kibs, kad jos galėjo būt falsi
fikuotos. Ir kada Fowler klau
sė rankraščiu eksperto Char
les A. Anpel, kuris buvo pa- 
šąuktas liudyti, ar negalima 
daleist, kad taip galėtu atro
dyt nuo trynimo minkštu iš
trinamuoju. Appel nenoromis 
atsakė, kad “galirria daleist.”

Panašiai neįtikinančiai išė
jo ir eilė kitu valdžios paro
dymų. bet Wiener visgi pri
pažintas kaltu. Planuojama 
apeliacija.

įrodyt 
rank- 
vietos 
neaiš-

Miesto Sąmatų Taryba nu
tarė leist Long Island City 
statyt paukščių turgavietę.

Iššokus nuo 8-to Aukšto 
Pati Parėjo Vidun

Mrs. Blanca Gary, 36 m., iš 
Austrijos pabėgus žydė 
slaugė, iššoko nuo 8-to aukšto 
iš Bloomingdale Klinikos, 225 
W. 99th St., N. Y., kur ji dir
bo už 50 dol. per mėnesį. Ji 
nukrito ant 15-kos pėdų aukš
čio tvoros ir, apsvaigus, ten 
tūlą laiką kabojo iki stiprus 
vėjas ją gana sujudino ir pra
dėjo atsipeikėti. Tada ii nu
krito kieman ir, pasikėlus, 
parėjo į vidų.

Klinikos tarnautojams ji 
aiškinosi iškritus nuo 8-to 
aukšto ir esanti biskį prisvai- 
gus, norinti eiti namo. Tačiau 
patyrinėjus pasirodė, kad ji 
mėginus nusižudyt, kambary
je rasta nota jos vyrui. Ji nu
vežta Bellevue ligoninėn, kur 
jinai jau pirmiau buvus pasi
davus liuosnoriai ir išbuvus 
tūlą laiką dėl nervų ligos.

Harry Gannes, “Daily Wor- 
kerio” užrubežinių žinių re
daktorius, einąs geryn.

Darbininku Mokykloj
Benjamin J. Davis, Jr., žy

mus negrų darbuotojas ir 
“Daily ’ Worker” redakcijos 
narys, duos prelekciją apie 
vėliausį Jungtinių Valstijų 
Aukščiausiojo Teismo nuo
sprendį negrų teisių klausimu 
ir jo reikšmę šios šalies gyve
nime ir tarptautine plotme.

Prelekciją rengia Darbinin
kų Mokykla, bet kad savose 
patalpose tokių kambarių ne
turima, kurie talpintų visus 
norinčius išgirst speciales 
svarbias prelekcijas, tad jos* 
rengiama Irving Plaza, 15th 
St. ir Irving Pl., N. Y. Įvyks 
vasario 17-tą, 2:45 po pietų, 
įžanga 25c.

Vasario 14 d. “Laisvės” į- 
staigoj lankėsi “L.” skaityto
jas drg. Juozas Davis iš Lin
den, N. J. Jis atnaujino savo 
prenumeratą ir apžiūrėjo visą 
“Laisvės” įstaigą.

Masės Subruzdo Gint 
Mokyklas

Niekas nenorėtų savo jau
nuolį, kuris sėkmingai moki
nasi, išimt iš mokyklos. Taipgi 
nei vienas tėvas ar motina, 
turintieji priaugančius vaiku
čius, nenorėtų sulaukt padė
ties, kad atėjus laikui leist 
vaikus mokyklon, nebūtų mo
kyklos. O kaip tik sykis tas. 
atsitiktų, jei būtų leista bu- 
džetų nustatytojams nukapot 
paskyras švietimo 
po priedanga - neva 
taksų.

Masės tą numato 
veikt. Kas vakarą
miesto dalyse įvyksta eilė mi
tingų, kuriuose diskusuoja-aiš- 
kina, kuriuo keliu einant ga
lima išlaikyt ir gerint švieti
mą, tuo pat sykiu neapsunki
nant didesniais mokesčiais 
tuos, kurie neišgali mokėt. 
Vienas iš tokių mitingų 
ruošta vasario 16-tos 
rą, Pel-Park Palace, 
Ave. ir White Plains 
Bronx; kitas — Manhattan 
Industrial High School, 22nd 
St. ir Lexington Ave., N. Y.

reikalams 
mažinimo

ir sujudo 
įvairiose

I SU- 
vaka- 
Lydig 

Rd.,

Nužudė Vaikus ir Save
Mrs. Mary Birmingham, 28 

m., 586 Rogers Ave., išleidus 
vyrą darban ketvirtadienio ry
tą išprausus du savo sūnelius, 
sušukavus, parėdžius geriau
siais darbužiukais, pati taip 
pat pasipuošus, ir su vaiku
čiais prie šonų nusinuodijus 
gasu savo namų virtuvėj.

Thomas Birmingham, Navy 
Yard darbininkas, parėjęs iš 
darbo ir radęs duris užrakin
tas įėjęs pro išmuštą langą 
nuo gaisrinių laiptų, žmoną 
su vaikučiais radęs jau miru
sius ant patiesto blanketo vir
tuvėj. Durų ir langų plyšiai 
buvę rūpestingai užlipdyti lai
kraščiais. Ji palikus notą; jog 
ji tai daranti dėl nepakenčia
mos ligos. Jis nesveikavus per 
metus laiko. Vaikučiai buvo 4 
ir 1 metų.

MIRĖ
Anastazia Rimšienė, 49 me

tų, 36 Bogart St 
N. Y., pire vasario 
Kings County ligoninėj', 
palaidota vasario 19-tą, 
Jono kapinėse. Pašarvota 
mie.

Brooklyn, 
14-tą, 

Bus 
šv. 
na-

me-Juozas Landsberger, 65 
tų, 310 East Ave., Brooklyn, 
N. Y., mirė vasario 12-tą. Pa
laidotas vasario 15-tą, Alyvų 
Kai. kapinėse. Buvo pašarvo
tas pas graborių J. Garšvą.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nosi graborius J*. Garšva/

Brooklyniečiai Kitur I Lietuvos Nepriklausomybės
- - - - - -  Minėjime Perstatys Jos

-n r •________ ut • . •• IT • 1R. Mizara, “Laisvės” redak
torius, penktadienio rytą išvy
ko į Naujosios Anglijos mies
tus, kalbėt Lietuvos nepri
klausomybei minėt ruošiamuo
se mitinguose. A. Bimba vasa
rio 15-tą ir 16-tą kalbėjo new- 
arkiečių ir greatneckiečių su
ruoštuose nepr. minėjimuose. 
D. M. šolomskas išvyko pra
džioj šios savaitės, sugrįš ga
lop sekamos.

Dvi apylinkės Komunistų 
Kuopos ruošia arbatos “parę” 
š[ sekmadienį, vasario 18-tą, 
nuo 4 po piet lig 8 vakaro, 
1477 Pacific St. Pelną skiria 

•negro John Williams bylai. 
Williams nuteistas parody
mais, kuriuos kartą Apeliaci
jų Teismas buvo išmetęs, kai
po neganėtinus dėl nuteisimo. 
Pramogoj kalbės Sadie Van 
Veen, K. P. Moterų Komisijos 
šiai valstijai pirmininkė.

Didžiulis Lietuvių Meno 
Sąjungos 3 Apskričio 

Suėjimas-Pramoga
Metinė konferencija ir ban- 

kietas įvyks kovo (March) 3- 
čią, sekmadienį, Brooklyne. 
Konf. prasidės 10 vai. iš ryto.

Šiuo įvykiu turi susirūpinti 
netik LMS 3-čio apskričio vie
netai ir pavieniai nariai, bet 
ir visos Brooklyno/New Jer
sey ir apylinkių lietuvių orga
nizacijos. Kodėl ? Todėl, kad 
ir kitos organizacijos neapsi
eina be menininkų. Labai 
dažnai kreipiasi prašydami 
patarnavimo, o menininkai ir
gi nuoširdūs, visados mielai 
patarnauja. Taigi, visos orga
nizacijų grupės-kuopos pri- 
siųskite atstovus į konferenci
ją. Taipgi grupių komitetai 
ar pavieniai, kurie interesuo- 
jatės menu, nežiūrint, kad jūs 
dar neprigulite, ateikite į kon
ferenciją. Mes mielai jus pri
imsim, suteiksim progą kalbėt 
ir priimsim jūs patarimus. 
Mes, iš savo pusės, turime 
daug dalykų apkalbėti, kaip 
ateityje lietuvių meną ugdyti, 
pavyzdžiui: auklėt liaudies 
šokių grupes, prasisiekusių 
grupes, ir panašiai.

Po- konferencijos bus ban- 
kietas ir šokiai. Nusamdyta 
dvi svetainės Liet. Am. Pil. 
Kliube: apatinėj bus bankie- 
tas, viršui šokiai — įžanga 
35c. Bankietui ir gražiai dai
nų programai bilietas $1.25. 
Prašome įsigy£ bilietą iš ank
sto.

G. Klimas,
LMS 3-čio Apsk. Pirmin.

East N. Y. Apylinkėj Pa
kaitės ir Skandinavų Filmos

Ketvirtadienį, vawario-Feb. 
22 d. (George Washington 
Dienoj) pp. A. Mikalausko- 
M. Stalionio salėje, 3296 At
lantic Avė., Brooklyne, 8 vai. 
vakare, bus rodomos natura- 
lės spalvos filmos apie Šve
diją, Suomiją, Estiją, Latviją 
ir Lietuvą. Karo šmėkla ap
siautus! minėtas tautas, šios 
visos valstybės šiądien yra pa
saulio dėmesio centru. Ne visi 
mes jas galėjom aplankyti, 
tad matykime jas filmose. Fil
mos aiškinamos lietuviškai 
žodžiu ir angliškais parašais. 
Rodo ir aiškina VI. Mucins1! 
kas, žinomas turizmo organi
zatorius.

Žvalgas.

Mrs. J. Wortman, 1939 
Park PI., sulaikyta po $1,000 
kaucijos kaltinimu, kad ji no
rėjus iškolektuot apd'raudą 
už kailinį ploščių, kaipo pa
vogtą, kuomet pati buvus jį 
paslėpus.

Veikalas “Lietuva” bus 
vaidintas visų darbininkiškų 
organizacijų bendrai rengia
mame Lietuvos nepriklauso1- 
mybės minėjime vasario 
(Feb.) 25-tą, sekmadienį, La- 

Willoughby 
Prasidės 

9

Sulygo sveikatos komisionie- 
riaus d-ro John L. Rice rapor
to, pereitą savaitę New Yorke 
susirgo skarlatina 383 asmenys. 
Ta liga susirgimai vis kyla 
aukštyn jau kelinta savaitė, 
bet mirtingumas esąs neperdi- 
džiausis. Iš 1,583 susirgusių 
pirmomis šešiomis savaitėmis, 
šių metų, mirė tik trys.

šiaip sveikatingumas mieste 
esąs neblogas, tik automobiliai 
begėdiškai daug paima gyvybių. 
Tomis pat 6-mis savaitėmis 
New Yorke žuvę 113 asmenų.

NOTARY 
PUBLIC

£

Telephone
STagg 2-5043

bor Lyceum, 949 
Ave., Brooklyne. 
4 :30 po pietų.

Čion susibūrė 
dailės grupės ir
smarkiai rengiasi prie išpildy
mo pareigų. Liaudies Teatras 
rūpinasi vaidinimu, Aido Cho
ras ir Aidbalsiai —išpildymu _ ... ,_____  i_____ .
dainų, o stygų orkestrą, apart Į tuve ir visais kitais paranku- 
kitos muzikos kavalkų, smar-|mais yra Logan Bar & Grill, 
kiai mokinasi sugriežt: “Kur 
bėga Šešupe, kur Nemunas 
teka, ten mūsų tėvynė, graži 
Lietuva,” ir “Volga Boat
men.”

Taigi, patartina visiems įsi
gyti bilietus iškalno. Kainos: 
50c, 75c ir $.1.

G. Klimas.

“Laisvės” Bazaro 
Žinios

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

Brooklyn, N. Y.
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas hus 
užtikrintas ir už prieinamų kalną.

Vasario Mėnesio Išpardavimas!
NUŽEMINAME KAINAS ANT 30 NUOŠIMČIŲ

Buvo atvežta tiesiai baza- 
ran, bet neužregistruota pas 
dovanų priėmėjus, tik pas at
skirus darbininkus sekanąos 
dovanos:

Balčiūnai, Varpo Kepyklos 
savininkai (36 Stagg St.), do
vanojo kelis specialiai bazarui 
iškeptus pyragus.

Ona Balčiūnienė 
2nd St.) —namie 
ragaičių.

M. Maželienė — 
vazonus gyvų gėlių.

Walter Morkus, iš Newark, 
N. J., bonką degtinės.

Galimas daiktas, kad galė
jo būti ir daugiau tokių nuoti- 
kių, kur dovanos buvo paduo
ta tiesiai į atatinkamus sky
rius, neužregistruotos pas ka
sininką. Jeigu keno taip pa
duotos dovanos likosi nepa
skelbtomis — atsiprašome. 
Pranešusių bus paskelbtos vė
liau.

Iš senų 
n a u jus paveiks
lus ir 
sudarau 
rikoniškais.
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kamp. Broadway ir Stone Ave., 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6191

didelius

(nuo So. 
keptų py-

krajavus
su ame-

Rei-

PAJIEŠKOJIMAI

ESTATE OF

BARRY P. SHALL1NS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
Pajieškau drauges, senyvos mo

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

(38-43)

REIKALAVIMAI

VESTIE E. DAVIS 
Licensed Mgr.

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

Reikalinga apysenė moteris dirb
ti prie namų darbo. Dėl daugiau in
formacijų, kreipkitės po antrašu: 
1626 E. 37th St., Brooklyn, N. Y. 

(40-42)

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

PARDAVIMAI
Parsiduoda saldainių krautuvė, 

randasi sale mokyklos. Aprūpinta 
pirkiniais ir gerais įtaisymais. Pra
šome kreiptis pas Anthony Dumbles, 
202 Leonard St., Brooklyn, N. Y.

(40-42)

Parsiduoda Bar ir Grill (alude) 
už $2000. Renda $47 į 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)

fit, ....T'7~' ............J.'-.......................S

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2-4 ir 6-8 
Nėra valandų sekmadieniais

S
±

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

(Kampas Roebling St.)

Tel. EVergreen 7-1645 License No. L. 886 i'^OKR,

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamoj

9 Krautuvėj.

Manhattan Liquor Sto-e

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ
* *

Speoial

RŪSIŲ GORIMŲ

Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis kainomis. 
Pasirinkimas didelis.

BEDROOM SETS — PARLOR SETS
STUDIO COUCHES—KITCHEN SETS

DINETTE SETS, MATRASA1 IR SPRINGSAI

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

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

Tel. EVergreen 7-8451

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

kMūsu inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokat ,mus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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Didelis Išpardavimas 
Nupigintam Kainom

SIUTAI ir OVERKOTAI
Išparduodami dabar už 

1/3—vieną trečdalį 
kainos.

Naudokitės Mūsų Patogiu 10 Išmokėjimų Planu

NARINS
670 Grand St., corner

Brooklyn, N. Y.

SONS
Manhattan Avė
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ateušas Simonavičius
Gražiai {rengta Susiejimams Įstaiga

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

nuo 1 valandos

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė-

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes elevelterlo stoties

Brooklyn, N. Y. 
TeL Evergreen 4-9308




