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KRISLAI
Reikėtų Padiskusuoti. v 
Parama Draugams.
Pasidarbuosime.
Hooveris Apgaudinėja.
Klasiniai Reikalai.

Pereitą sekmadienį Lie
tuvos nepriklausomybės pa
minėjime Brooklyne buvo 
suloštas naujas veikalas 
“Lietuva”. Apie tai dabar 
visi brooklyniečiai plačiai 
kalba ir diskusuoja.

Dabar šį veikalą reikia 
rimtai apdiskusuoti ir trū
kumus, kurie pasirodė, pra
šalinti. Veikalas galimybių 
turi. Yra gražių scenų. Bet 
yra ir spragų. Tos spragos 
buvo gana aiškios.

Brooklyno menininkai tu
rėtų sušaukti susirinkimą 
“Lietuvos” kritiškai per
žvalgai. Daug kas susirink-- 
tų ir išreikštų savo nuomoj 
nes šviesoje pereito sekma/ 
dienio vaidinimo.

* ♦
Brooklyno lietuviai labai 

duosnūs. Jie užsimokėjo 
pusėtinai aukštą įžangą ir 
dar beveik be agitacijos 
ant greitųjų sumetė Lietu
vos politiniams kaliniams 
apie $70 aukų. Graži para
ma prakilniam reikalui.

Mes berinkdami aukas ir 
beaukodami Vilniaus pa
vargėliams, beveik pamir
šome Lietuvos politinių ka
linių reikalus. O jų pamirš
ti mes neturime.

* ❖
B r o o k 1 yniečiai suskato 

rinkti pasveikinimus dien
raščiui “Vilniai”. Aš jau 
turiu surinkęs virš dvide
šimties dolerių. Kiti drau
gai veikiausia irgi jau turi 
šiek tiek, šimtinę mes tu
rėtumėme surinkti.

Balandžio pradžioje dien
raštis “Vilnis” paminės sa
vo 20 metų gyvavimo jubi- 
lėjų.

*

* * «
Pora dienų atgal Brook

lyne ponų bankiete H 
Hooveris išsiplepėjo.f Jis at
virai pasakė, kad už "j su

 

rinktus pinigus Suomijos 
buržuazija galės pirktis 
ginklų ir amunicijos.

* ♦ #
Švedijos “Finams Gelbėti 

Komitetas” susideda iš ve 
kokių sutvėrimų:

Komiteto pirmininku yra 
Malm, pirmininkas keturių 

•didžiulių korporacijų, kurių 
kapitalas siekia $22,500,000. 
Jis taipgi yra direktorius 
Boling Mining korporaci
jos, kurios kapitalas siekia 
$10,500,000. Malmo paties 
turtai siekia $34,000,000!

Komiteto narys Vikan- 
der yra direktorius Swe
dish Trading Banko ir pen
kių industrinių korporaci
jų. Jis kontroliuoja biznį, 
kuris duoda gryno pelno 
$27,000,000.

Komiteto narys Stedingk, 
direktorius visos eilės kor
poracijų, kontroliuoja biz
nio už $31,400,000.

. Komiteto narys Lundvik, 
direktorius daugybės kor
poracijų ir savininkas $10,- 
000,000 kapitalo.
, Komiteto penktas narys 
kapitonas Paima kontro
liuoja apdraudos firmą su 
$1,560,000 kapitalo.

Šitie Švedijos tūzai šeria 
Grigaičio ir Michelsono 
draugą generolą Manner- 
heimą. Jie žino, kad Man- 
nerheimas gina jų ir viso 
pasaulio kapitalistų intere
sus.

i Turkija Šaukia Namo ^Al™
AR TALKININKAIVisus Savo Laivus;

Ruošiasi Karui
Istanbul, Turkija.— Tur

kų valdžia liepė visiem sa
vo laivam grįžt namo iš už
sienių vandenų.

Pagal Anglijos skaitme
nis, Turkija turi 168 gar
laivius ir 17 motorinių lai-

Bulgarai Šiltai Pasi
tiko Sovietų Laivą 

Su Žibalu
Sofija, Bulgarija. — So

vietų laivas “Tauopsi” at
plaukė su žibalo kroviniu į 
Bulgarijos uostą Varną, 
prie Juodųjų Marių; ir bul
garai su draugiškumo de
monstracijomis pasitiko tą 
laivą ir jo jūrininkus. Žmo
nės šiltai juos sveikino ir 
vaišino vynu ir vaisiais.

Tai pirmas Sovietų laivas 
atplaukęs į Bulgariją. Jis 
atvežė Bulgarijai žibalo, 
pagal naują prekybos su
tartį tarp Sovietų ir Bul
garijos.

ŽUVĘ DU SUBMARINAI IR
• 4 PREKINIAI LAIVAI

London. — Pranešama, 
kad francūzų karinis lai
vas nugramzdino Vokieti
jos submariną, o kitas na
zių submarinas žuvęs, kai 
Norvegijos laivas “Arnfin” 
savo pirmagaliu netyčia 
perskrodęs šį submariną.

Vokiečių mina sunaikino 
prekinį Anglijos laivą 
“Clan Morrison,” 5,936 to
nų. Kitas Anglijos laivas 
“Efos,” 1,245 tonų, susikū
lęs į kokį tai plaukiojantį 
griovėsi ir nuskendęs. Nu
grimzdęs Norvegijos laivas 
“Nordia,” 1,245 tonų, po 
susidūrimo su kokio tai ki
to laivo griovusiu.

Anglai suėmė prekinį 
Vokietijos laivą “Wahehe,” 
4,709 tonų.

Nežinia, kur dingo vienas 
prekinis Danijos laivas, 7,- 
000 tonų.

Kermit Roosevelt Kariau
siąs už Helsinkio Suomius

Pranešama,London.
kad Kermitas Rooseveltas 
sūnus seniau buvusio Jung
tinių Valstijų prezidento 
Theodoro Roosevelto, ren
giasi važiuot į Helsinkio 
Suomiją kariaut prieš So
vietus.

Jis yra išsižadėjęs Ame
rikos ir tapęs Anglijos pi
liečiu. Anglų valdžia davė 
jam ofieieriaus laipsnį.

Trenton, N. J. — New 
Jersey valstijos seimeliui 
įnešta aptaksuot visų žmo
nių nuosavybę po dolerį 
nuo kiekvieno $100, apart 
darbo ir raštinių rankių.

VU’ vUžsieniniai koresponden
tai supranta, jog Turkijos 
laivų šaukimas namo reiš
kia, kad jinai numato grei
toj ateityj karą, į kurį ren
giasi įsivelt ir Turkija.

Anglija Užsisakė Ame
rikoj Bombanešiy dar 

Už $20,000,000
Santa Monica, Calif. — 

Anglų valdžia davė užsaky
mus Douglas orlaivių kom
panijai pastatyt Anglijai 
greitų bombinių lėktuvų 
dar už 20 milionų dolerių.

Šie lėktuvai savo greičiu 
ir jėga viršysią visus iki 
šiol žinomus tos rūšies lėk
tuvus.

Douglas kompanijos fab
rikuose čia 12,000 darbi
ninkų dirba dieną ir naktį, 
trimis pakaitomis, staty
dami karo lėktuvus.

Halifax, Anglų Ministeris, > 
Kaltina Vokiečių Jaunimų

London. — Užsieninis
’Anglijos ministeris lordas New Yorko ‘Daily News’ 
Halifax Užreiškė, kad tai! 
Vokietijos jaunuoliai esą 
daugiausiai kalti už šį karą. 
Jie esą taip sufanatizuoti, 
kad “šimtais tūkstančių pa
sirengę mirt, nei vieną se
kundą nedvejodami”, už 
blogus dabartinės Vokieti
jos principus.

Lėktuvo Nelaimėje Žuvo 
Vienuolika Žmonių

Bogota, Colombia.—Skri
sdamas per tirštą ūkaną, 
keleivinis lėktuvas atsimu
šė į kalną, sudužo ir eks- 
plodavo. Su juom žuvo co- 
lumbietis lakūnas ir vokie- 
tys jo padėjėjas, taipgi vi
si 9 keleiviai, tarp kurių 
buvo ir trys brooklyniečiai.

TALKININKAI SUNAI
KINĘ PUSĘ VOKIEČIŲ 

SUBMARINŲ

Anglijos lai-
Winston

London 
vyno ministeris 
Churchill sakė seime, kad 
Anglija ir Francija sunai
kino pusę Vokietijos sub- 
marinų.

Taip jis tvirtino ir du 
trys mėnesiai atgal.

PADVIGUBĖJO LĖKTU
VŲ GAMYBA AMERIKOJ

Washington. — Užpernai 
Jungtinėse' Valstijose buvo 
pastatyta 1,843 keleiviniai 
ir prekiniai lėktuvai, o per
nai jau 3,715, kaip prane
ša civilės orlaivininkystės 
vyriausybė.

Roma. — Artimas Mus- 
soliniui, Italijos laikrašti
ninkas Virginio Gayda pa
reiškė, kad niekas nežino, 
ar karą laimės talkininkai 
ar Vokietija. Sako, dabar
tiniu laiku niekas to nega- 
galėtų įspėti.

Jis patvirtina, kad nėra1 
jokios karinės sutarties 
tarp Vokietijos ir Sovietų, 
ir teigia, kad vokiečiai pa
darė nekariavimo sutartį 
su Sovietais tik todėl, kad 
Anglija ir Francija mėgino 
visomis pusėmis apsupt Vo
kietiją ir kariškai nustatyt 
Sovietus prieš ją.

Pasikalbėjime su Ameri
kos United Press korespon
dentais Virginio Gayda iš
sireiškė, tarp kitko, kad 
Francija turės duot nuolai
dų Italijai Viduržemio Jū
ros srityje.

Italija eis karan, jeigu 
karas apims ir Balkanų 
kraštus (Rumuniją, Bul
gariją, Jugoslavija ir kt.), 
nes tie kraštai esą raktas 
Italijos saugumui.

Laikraštininkas Virginio 
Gayda, kuris dažnai pasako 
Mussolinio mintį,, tačiau, 
neatidengė, su kuom ir 
prieš ką Italija kariautų,1 
jeigu karas persimestų į 
Balkanus.

speja, kad talkininkai be 
Amerikos prisidėjimo nega
lį laimėt karo.

ANGLU KARIUOMENE PER 
NORVEGIJA IR ŠVEDIJĄ 

PRIEŠ SOVIETUS(?)

Chicago. — Čionaitinio 
dienraščio “Daily News” 
korespondentas, apeidamas 
Anglijos cenzūrą, atsiuntė 
žinią, kad Anglija siunčia 
kariuomenę ir daugius gin
klų ir amunicijos į Helsin
kio Suomiją prieš Sovietus. 
Anglų kariuomenė su pa
būklais būsianti persiųsta 
per bepusiškaš Norvegiją ir 
Švediją, nežiūrint, kad 
tam ir priešintųsi.

jos

Anglija Planuoja Blokadą 
Prieš Sovietą Sibirą

London, vas. 28. — Yra 
parodymų, jog Anglija ruo
šiasi įvest blokadą ir prieš 
Sovietų Sibiro prieplauką 
Vladivostoką, kad Sovietai 
negalėtų gaut kai kurių 
reikmenų^ iš Amerikos.

Iš Vakarų Karo Fronto

Berlin, vas. 28. — Vokie
čiai sako, kad atmušę tris 
smarkias talkininkų dary
tas atakas vakarų fronte.

Paryžius, vas. 28.—Pran
cūzai teigia, kad jie nušovę 
žemyn du Vokietijos lėktu
vus, kurie plačiai apžvalgi
nėje Franciją.

Anglų Laivyno Minis 
teris Grūmoja Bepu- 

siškoms Šalims
London. — Kalbėdamas 

seime, Anglijos laivyno mi
nisteris Churchill užreiškė, 
kad jam ir visai Anglijos 
Valdžiai “nusibodo” bepu- 

jsiškos šalys. Churchill sakė, 
ikad tos šalys “tylinčios,” 
kai vokiečiai skandina 
“šimtus” jų laivų, bet, gir-

N. Y. Seimelis Reika
lauja Uždraust Roo- 
seveltui Kandidatuot
Albany, N. Y. — New 

Yorko valstijos seimelio at
stovų rūmas 82 balsais 
prieš 47 priėmė prašymo 
rezoliuciją, kad Jungtinių 
Valstijų kongresas išleistų 
įstatymą, kuriuom uždraus
tų tam pačiam žmogui būt 
prezidentu trečiai tarnybai. 
Tokia rezoliucija buvo pri
imta valstijos senato jau 
diena pirmiau. Ji specialiai 
atkreipta prieš Roosevelto 
kandidatūrą trečiam termi
nui.—N. Y. valstijos seime
lio dauguma yra republiko- 
nai.

IŠ SUOMIJOS KARO
HELSINKIO VALDŽIA

APLEIS VIBORGĄ

Helsinki, Suomija, vas. 
28. — Senoji Suomijos val
džia ketina “liuosu noru” 
apleist Viborgą, kuriam 
grūmoja tiesioginis pavo
jus iš Sovietų pusės.

Jau iškraustyti gyvento
jai iš Suomijos miestelių 
per 25 mylias į vakarus ir 
rytus nuo Viborgo.

Helsinkio valdžia 
žįsta, kad Sovietų 
sėkmingai atakavo
kariuomenę Petsamo fron
te.

Suomių komandieriai jau 
nesako, kad jie atmušę So
vietų kariuomenės atakas 

| Karelijos tarp vandeny j e.

pripa- 
lakūnai 
suomių

SOVIETAI UŽĖMĖ DAR 
13 FORTŲ

Maskva, vas. 28. — So
vietų komanda praneša, 
kad jos kariuomenė pralau
žė Helsinkio Suomių apsi
gynimo liniją Viborgo sri
tyje ir užėmė dar 13 fortų, 
tarp kurių buvo devyni ge- 
ležies-cemento fortai. Nu
šauta žemyn 6 Suomijos 
lėktuvai.

Sovietai šturmuoja Vidurį 
Mannerheimo * Lini j os

Stockholm, Švedija, vas. 
28. — Pranešama, jog So
vietų kariuomenė šturmuo
ja vidurį Suomijos Manner
heimo tvirtovių linijos. Jei 
Sovietai perkirstų ją toj 
vietoj, tai Helsinkio suomių 
armiją būtų priversta bėgt 

iš Viborgo srities.

di, jos labai sujudo, kada 
jis andai pakvietė jas į vie
ną karo frontą prieš Vokie-

Korės p o ndentai įžiūri, 
kad čia Churchill grūmojo 
ypač Švedijai ir Norvegi
jai.

Angly Agentai Pasam
dė 100 Amerikony 

Lakūny per Savaitę
Los Angeles, Calif.—Am

erikos Tyrinėjimų Biuras 
čia gavo skundų, kad “sve
timų kraštų” agentai trau
kia amerikonus lakūnus į 
karo tarnybą Europoj. An
glijos - Kanados agentai 
per savaitę pasamdė 100 
jaunų amerikonų lakūnų. 
Geriau išsilavinusiem siūlo 
po $360 iki $500 per mėne
sį-

Washington. — Kai 
rie valdininkai sako, 
jei Amerikos lakūnai 
važiuoja į kitą šalį ir ten glies. Jinai pati pasigami- 
inlr\in i Irn it/i 4* n i'* VA t n tni v* 4-t 1 .r 4* o t TT1 o non V4*o zl n 1 iįstoja į karo tarnybą, tai 
nelaužo Amerikos bepusiš- 
kumo.

CIO Laimėjo Balsavimus 
N. J. Laivastatykloje

Kearney, N. J. — Darbi
ninkai Federal Shipbuild
ing and Drydock kompani
jos 4,683 balsais prieš 693 
pasirinko CIO uniją kaip 
vienintelį savo atstovą de
rybose su samdytojais. Bal
savimai buvo pravesti prie
žiūroje valdininkų iš Šalies 
Darbo Santikių Komisijos.

Kituose atskiruose balsa
vimuose ir sargai 45 bal
sais prieš 3 pasisakė už 
CIO uniją.

Minima laivastatykla pri
klauso galingai kompanijai, 
Jungtinių Valstijų 
Korporacijai, kuri 
stato ir kelis karo 
Amerikai.

Plieno 
dabar 
laivus

Raudonarmiečiai Veja Suo
mius Atgal šiaurėje

Oslo, Norvegija, vas. 28. 
—Pranešta, kad Sovietų ka
riuomenė atmetė Helsinkio 
Suomijos armiją 8-10 mylių 
atgal šiauriniame fronte: 
užėmė Nautsi miestelį, už 
75 mylių į pietų vakarus 
nuo Petsamo, ir veja suo
mius toliau į pietus. Naut
si randasi netoli Norvegijos 
sienos.
ATAKUOJA SALĄ ARTI 

VIBORGO
Helsinki. — Sovietų ka

riuomenė dabar atkuoj? 
Suomijos Uraas salą, Vi
borgo įlankoj, už 10 myliu 
į pietų vakarus nuo Vibor
go. Kai jiev užimtų šią salą 
tai galėtų apsupt Viborgą 
iš vakarų šono. v

R u o š kime žiemi
nes pramogas “Lais
ves” paramai. Jos 
yra didelė atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.

ITALIJA PERTRAUKE 
BEVEIK VISA PRE
KYBA SU ANGLIJA
Roma. — Per paskutines 

dvi savaites beveik visiškai 
pertraukta Italijos prekyba 
su Anglija, svarbiausiai to
dėl, kad Anglija varžo an
glies pristatymą Italijai.

Anglija sutiktų pardavi- 
nėt Italijai anglį mainais 
už Italijos mašineriją ir ki
tus dirbinius sunkiosios 
italų pramonės. Bet Italija 
sako, kad tie dirbiniai jai 
pačiai reikalingi, ir siūlo at- 
simokėt italų lauko ūkio 
produktais už anglį iš An
glijos.

Mussolinio valdžia dar la
biau pyksta ant Anglijos, 
kad Anglija nusprendė ne
leist laivais gabent anglį 
Italijai iš Vokietijos per 
Rotter damą. O Italijai 
traukiniais vežtis anglį iš 
Vokietijos perbrangiai kaš
tuotų, ir be to, nėra gana 
traukiniu šiam tikslui.

Italija sako, kad jos per
kamą iš Vokietijos anglį iš
kasa ten italai mainieriai ir 
pačios Italijos laivai parsi
gabena tą anglį; todėl An
glija neturėtų stabdyti an
glinių Italijos laivų.

Italijai per metus reikia 
ku- 
kad 
per- (12 iki 14 milionų tonų an-

na tiktai vieną penktadalį 
anglies, o keturis penkta
dalius turi iš svetur įsiga- 
bent.

NAZIAI SUŽEIDĖ DU AN
GLIJOS KARO LAIVUS

London. — W. Churchill, 
Anglijos laivyno ministeris, 
seime pripažino, jog nazių 
submarinas pernai gruody
je torpedavo ir sužeidė An
glijos karo laivą “Barba
mą” ir kad mina sužalojo 
kitą anglų karo laivą “Nel
soną”.

Bet kai naziai pranešė, 
kad jie sužeidė šiuos An
glijos karo laivus, tai an
glų valdžia užginčijo.

Dabar anglų laivyno mi
nisteris sakė, kad tiedu lai
vai tebetaisomi ir toliau 
vėl tiksią kovai.

Jis, be kitko, pranešė sei
mui, jog Anglija jau ne
laiko savo karo laivų Scapa 
Flow įlankoj, nes andai į 
ią prasiskverbė nazių sub
marinas ir nuskandino an
glų karo laivą “Royal Oak.”

Calif. Potviniai Išvijo 
3,000 Žmonių iš Namų

San Francisco, Calif. — 
Tvanlškai smarkūs lietūs 
ir tirpstantis sniegas per
pildė upes šiaurinėj Cali- 
fornijoj. Pakilę vandenys 
apsėmė šimtus namų Oak- 
lande, Sacramento klonyje, 
Woodlande, Napoj, Reddin- 
ge ir keliolikoje kitų mies
tų ir miestelių. Nuo potvi- 
nių pabėgo iš namų 
3,000. žmonių.

ORAS. — Dalinai 
niaukę ir nešalta.

bent

Še®
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Pasikėsinimas Prieš 
i “Daily Workerj”

Aną dieną Hearsto “ Journal-Ameri- 
can” korespondentas Washingtone pra
nešė, kad federalinė vyriausybė ruošiasi 
pradėti kovą prieš centralinį USA Ko
munistų Partijos organą “Daily Worke
rs”. Girdi, valdžios organai žiną, kad 
“Daily Workerio” leidėjai esą “neregu
liariai susitvarkę”, na, ir pasiremiant 
tais techniškumais, būsią galima laik
raščiui atimti antros' klasės siuntinėji
mo teisės, o jo leidėjus įkalinti. Tuo bū
du būsiąs sulaikytas “Daily Workeris.” 
Panaši byla būsianti keliama ir savait
raščiui “New Masses”.

Kad toki dalykai ruošiami, labai gali
mas daiktas. Bet mums atrodo, kad 
smaugti laikraščius, pasiremiant tech
niškumais, yra ne tik nedora, bet juo
kinga. Mes pagaliau netikime, kad dėl 
kažin kokių techniškumų “Daily Work
eris” bus puolamas arba sulaikomas. 
Yra gilesnė priežastis: karas. Dabarti
nė mūsų valdžia pradėjo sukti krašto 
dišelį linkui karo. “Daily Workeris” gi 
pastaruoju laiku labai smarkiai prieš 
tai kovoja. Daugiau: “Daily Workeris” 
vis daugiau ir daugiau įgauna įtakos 
kaipo dienraštis tarpe visų darbo žmo
nių. Valdžia tatai numato. Todėl ji nori 
surasti kokias tai techniškas priežastis 
ir jomis pasiremiant dienraštį uždaryti.

Vengdama pasakyti aiškiai, kad mes 
norime uždaryti “Daily Workerj” dėlto, 
kam jis kovoja prieš karinę politiką, val
džia j ieško techniškų priekabių, pana
šiai, kaip kad buvo jieškota jų prie Earl 
Browderio, ir Wienerio, kuriuodu abu 
nusmerkė kalėti neva dėl pasportų.

Turime atsiminti, kad 1917 metais, kai 
mūsų kraštas ruošėsi karan, ir kai jis 
įstojo karan, buvo uždaryta visa eilė 
laikraščių, priešingų karui. Panašiai no
rima daryti ir dabar.

Tai yra baisus dalykas, liečiąs ne tik 
komunistus, bet visus tuos žmones, ku
rie nenori, kad Amerika įsikištų į impe
rialistinį Europos karą. Ar Amerikos 
žmonės gali leisti pasikartoti 1917 metų 
istorijai? Ar jie nori, kad Amerikos jau
ni vyrai būtų milijonais siunčiami į Eu
ropą žūtį dėl kapitalistų reikalų?

Atsakymas aiškus: Ne!
Jeigu taip, tai jie privalo protestuoti 

prieš persekiojimą anti-karinės spaudos 
ir organizacijų.

vokavo prieš Sovietus. Net Bergeno tvir
tumas pradėjo budavoti, už kurių galėtų 
suomiai ir švedai sudaryti naujų fron
tą. Bet kada Raudonoji Armija ištaškė 
Mannerheimo linijos fortus, tai kiek 
prasiblaivė ir Švedijos valdonai. Angli
jos provokacijos prieš Norvegiją taip 
pat iššaukė didelį pasipiktinimą. Ir štai 
naujai įvykusi Švedijos, Norvegijos ir 
Danijos užsienio reikalų ministerių kon
ferencija pasisakė, kad visos trys šalys 
nesikiš į karą, kad stengsis išlaikyti sa
vo neutralitetą. Jeigu jos laikysis to nu
tarimo, jeigu tai yra tikrai jų nusistaty
mas, tai aišku, kad jų Sovietai nepuls, 
kad karo pavojus Skandinavijos ruožte 
sumažės. Pasisakymas kovoti už neutra
litetą, tai yra pasisakymas prieš Angli
jos, Francijos ir Wall Stryto imperialis
tų politiką.

Pietuose Anglijos ir Francijos žinių 
agentūros paskleidė daug melų. Jos skel
bė, būk einą jau susikirtimai tarpe So
vietų ir Turkijos pasienio kareivių. Gar
siai šaukė apie užpuolimą ant Baku alie
jaus. Bet dabar ir ten kiek dalykai pa
gerėjo. Turkijos valdžia užginčijo visus 
tuos išmislus. Ji sako, kad jokių nesusi
pratimų tarpe jos ir Sovietų nėra. Kad 
jokių susikirtimų nebuvo, kad Turkijos 
ir Sovietų santikiai nėra pablogėję.

Jeigu tai tiesa, tai ir ten Anglijai ir 
Franci j ai karo provokacijos nekaip 
vyksta. Ir atrodo, kad jeigu Anglijos ir 
Francijos imperialistai nesiliaus provo
kavę—Turkiją stūmę į karą, tai gali jų 
ir Turkijos reikalai pablogėti. Tai būtų 
naudinga Turkijos nepriklausomybei, 
jos reikalams.

Mes esame tikri, kad Sovietų Sąjunga 
neužpuls savo kaimynų nei šiaurėj, nei 
Balkanuose, nei Azijoj. Jeigu jai pri
sieis kariauti, tai tik tada, kada Angli
jos ir Francijos imperialistai išprovo
kuos kurį nors jos kaimyną, kaip kad jie 
padarė su Suomijos dvarponių ir kapita
listų valdžia. Neutrališkos šalys turėtų 
pasimokyti iš Suomijos provokacijų. Ir 
tai būtų naudinga joms, Sovietams ir pa
saulio taikai.

Veža Slaptai
Iš Jungtinių Valstijų slaptai veža karo 

orlaivius prieš Sovietų šalį. Pirm negu 
Washingtone valdžia nutarė suteikti 
Suomijai $10,000,000 paskolą neva “ne
kariniams reikalams”, tai dvi savaites 
prieš tai trys Jungtinių Valstijų laivai 
jau išvežė 44 Jungt. Valstijų karo lai
vyno orlaivius į Suomiją.

Dabar pranešama, kad Švedijon, į 
Limkopingą, jau pristatyta arti 100 
Jungtinėse Valstijose pagamintų karo 
lėktuvų. Ir dar daugiau jų gamina Re
public Aviation Korporacija. Lėktuvai 
neva skiriami Švedijai, bet Švedijos im
perialistai juos perduoda Suomijai. Taip 
Amerika ginkluoja Suomijos ponus ir 
kapitalistus. Tokis . būdas apsaugoja ir 
“neutralitetą,” “nesikišimą” ir suteikia 
Sovietų šalies priešams ginklų.

Kapitalistinė spauda ke
lia didelį skandalą, kad 
greitai Turkija ir per ją 
Franci j a ir Anglija iš pie
tų užpuls Sovietų Sąjungą. 
Kada skaitai, tai atrodo, 
kad Sovietų Sąjungos žiba
lo' šaltiniai Baku mieste 
taip guli, kad bile kada im
perialistai panorės, tai ir 
paims. Tikrumoj taip nėra. 
Kas išties imperialistinius 
nagus, tas gaus per juos 
smūgį nuo Raudonosios Ar
mijos, laivyno ir Sovietų 
orlaivyno.

Bet įdomu yra tas, ar 
tikrai Turkijos dabartiniai 
valdonai,' užmiršę Sovietų 
Sąjungos draugiškumą, tą 
pagalbą, kurią ji teikė 1921 
—1923 metais Turkijai ap
siginti nuo Graikijos, Fran
cijos ir Anglijos, eis Fin
liandijos ponų keliu? Ar 
jie pavers Turkijos plotus 
Anglijos ir Francijos impe
rialistų baze karui prieš 
Sovietus?

Praeitą rudenį Maskvoj, 
buvo Turkijos atstovas 
Shukru Saracoglu, bet jis 
elgėsi panašiai, kaip Fin
liandijos atstovai, tauškė
jo, manevravo, ir greitai po 
to su Anglija ir Francija 
pasirašė sutartį. Dabar An
glija ir Francija sutraukė 
apie miliono armiją Turki
jos užnugary j, pirm 1914- 
1918 metų karo buvusiose 
Turkijos provincijose, ir 
kursto Turkiją karan.

Anglijos ir Francijos im
perialistai stumia Turkiją į 
karą prieš Sovietų Sąjungą 
ir Vokietiją, stumia į pra
žūtį.

Jie jau išgalvojo, būk ei
na ant Turkijos-Sovietų 
sienos susirėmimai, būk So
vietų lėktuvai kasdien pa
vieniais ir grupėmis skra
joja virš Turkijos, būk So

Klausimai ir Atsakymai

Italijos Pozicija
Italijos fašistai išsieikvojo Ethiopijoj 

ir Ispanijoj. Jie dabar sėdi ant tvoros, 
kaip kokis vanagas, ir laukia, katra pu
sė kare nusilps, kad tada pulti ant silp
nesnio ir pasipelnyti.

Jeigu Vokietija užduos smūgį Angli
jai ir Franci jai, tai nėra abejonės, kad 
Italija puls Afrikoj ir Azijoj Francijos 
ir Anglijos didžiules kolonijas. Musso- 
linio radio jau keli metai šaukia tų kraš
tų kolonijų gyventojus “pasiliuosuoti.” 
Jeigu Anglija ir Franci j a paklupdys Vo
kietiją, tai tada Mussolinis puls ant 
Austrijos, o gal ir Jugoslavijos.

Anglijos ir Francijos sutraukta armi
ja į Syriją ir Egiptą nėra vien prieš So
vietų Sąjungą, kaip buržuazinė spauda 
rašo. Ji yra atsarga ir prieš Italijos žy
gius. Tą numato ir Italijos fašistai, nors 
Anglijos, Francijos ir Amerikos kapita
listinė spauda tą užtyli.

Virginio Gayda, kuris reiškia Musso- 
linio mintį, rašo “Giornale dTtalia” laik
raštyj, kad jeigu prasidės karas Arti
muose Rytuose, tai Italija bus į jį įvelta.

Mums atrodo, kad jeigu Anglijos ir 
Francijos imperialistai negalės susikal
bėti su Italijos fašistais bendram veiki
mui, tai vargiai jie imsis karo provoka
cijų Balkanuose ir Turkijoj, nes tada 
jiems galėtų sumaišyti visus planus Ita-

KLAUSIMAS
Gerbiami Draugai: Meldžiu 

man per dienraštį “Laisvę” 
paaiškinti šiuos svarbius klau
simus. >

Mes tarpe savęs turime dis
kusijų kas link šių karų, kaip 
dabar kariauja Sovietai su 
Suomija, Vokiečiai su Anglija 
ir Francija. Kai kurie nurodo, 
kad Sovietai daug silpnesni 
už vokiečius ir kad Sovietų 
ginklai ir orlaiviai daug pras
tesni už vokiečių ginklus ir 
orlavius. Net nurodo, kad ir 
Amerikos garsusis lakūnas 
Lindbergas pripažinęs Sovietų 
orlaivius ir lakūnus silpnais. 
Be to, girdi, jeigu Sovietai ne
būtų su Vokiečiais padarę su
tarties, tai Sovietai nebūtų ka
riavę su suomiais ir nebūtų 
galėję padaryti apsigynimo 
sutarties su Lietuva, Latvija ir 
Estonija. Girdi, dabar Sovie

Geras Pasireiškimas
Anglijos ir Francijos imperialistai ne

sitiki patys vieni išlaimėt! karą. Todėl 
jie daro viską, kad visas neutrališkas ša
lis įtraukus karan už savo reikalus. Jie 
daro didelį spaudimą į Belgiją, Holandi- 
ją, Daniją, Švediją ir Norvegiją, kad jas 
įvėlus karan, kad iš jų sudarius šiau
rinį frontą prieš Sovietų Sąjungą ir Vo
kietiją.

Balkanuose jos stumia į karą Rumu
niją, Jugoslaviją, Graikiją ir Turkiją. 
Azijoj kursto Persija ir Afganistaną. 
Tuo kartu nori gauti talkos iš Italijos 
fašistų ir Amerikos imperialistų. Joms 
neapeina, kas atsitiks su mažesniais 
kraštais. Anglijos orlaiviai ir karo lai
vai jau kelis kartus begėdiškiausiu bū
du sulaužė Norvegijos neutralitetą.

Iš karto atrodė, kad Švedija ir Nor
vegija greitai bus įveltos į karą prieš 
Sovietų Sąjungą ir paskui Vokietiją.

af Švedija begėdiškai karą pro-

Ben Gold ir Irving Potash, kailiasuvių unijos (CIO) 
lyderiai, pašaukti teisman; jų unija kaltinama nusi

žengimu Sherman Anti-Trust įstatymui.

vietų kareiviai batalionais 
pereina į Turkijos pusę — 
bėga ir tt.

Bet Turkija visus tuos 
melus užginčijo. Matyti, 
kad ji dar pilnai nepasida
vė Anglijos ir Francijos ko
mandai. Gal laiku susipras.

Anglijos ir Francijos im
perialistai mario, kad jie, 
užpuldami Sovietus iš Tur
kijos: (1) Įsiveržtų į Juo
dąsias. Jūras, (2) Sudarytų 
prieš Sovietus rytų-pietų 
frontą; (3) Sugriautų Ba
ku žibalo šaltinius; (4) Už
duotų Sovietams mirtiną 
smūgį, nes jie netektų trak
toriams, orlaiviams, auto
mobiliams ir kitoms maši
noms žibalo ir (5) Nukirs
tų Vokietiją nuo Sovietų 
žibalo. To tikslo atsiekimui 
kapitalistinė spauda senai 
jau rašo, 'būk Raudonoji 
Armija netikus, Sovietų or- 
laivynas nemoka veikti, ka
ro laivai seni ir netinkami. 
Kas toms pasakoms pati
kės, tas nudegs nagus.

Sovietai vengs karo, bet 
jeigu Turkija paseks Fin- 
liandiją, jeigu ji pasiduos 
Anglijos ir Francijos impe
rialistams, užpuls Sovietus, 
tai buržuazinės Turkijos 
bus kapai!

Sovietų Sąjunga turi už
tektinai karo jėgų pamo
kyti u ž p u o 1 i k ę Turki j ą 
sausžemyj, ore ir jūroj. Ji 
galės išvystyti veikimą 
prieš Anglijos pavergtą In
diją, kur šimtai milionų 
žmonių trokšta laisvės. Ji 
taip pat turės užtektinai 
jėgų pasiekti Anglijos žiba
lo šaltinius Mesopotamijoj 
(Iraqe) ir Francijos kolo
nijoj Syrijoj. Apie tai nu
tyli karo provokatoriai, 
taip, kaip jie tyli ir apie 
Finliandijos ponų pralaimė
jimus. V. S. 

tai kariauna prieš Suomiją vo
kiečių ginklais.

Antras klausimas, tai Ispa
nijos lojalistų karas su fašis
tais. Jie sako, kad Ispanijos 
lojalistai padare didelę klai
dą, kam gynėsi nuo fašistų. 
Darė didelę klaidą viso pa
saulio darbininkai ir spauda, 
kurie aukomis ir savanoriais 
rėmė Ispanijos lojalistus. Jei
gu jie nebūtų rėmę aukomis 
ir neagitavę už juos, tai loja
listai būtų buvę greitai nuga
lėti ir karas būtų greitai pasi
baigęs. Tiek žmonių būtų ne
buvę pražudyta.

Trečias klausimas, tai 1905 
metų Rusijos darbininkų suki
limas prieš caro valdžią ir pa-Į 
razitų klasę. Tie žmonės nu
rodo, kad tas darbininkų suki
limas buvo didelė klaida, nes 
per tą sukilimą daug buvo 
darbininkų išžudyta, o naudos

trečią 
iš tų 
telieka

darbininkams nebuvo. Bet 
man atrodo, kad tas sukilimas 
buvo užgirtas ir Lenino.

Draugiškai, 
“Laisvės” Skaitytojas.

Atsakymas
Kas liečia antrą ir 

klausimą, tai išvada 
žmonių argumentų 
viena, būtent: darbininkai tu
ri nesijudinti iš vietos, nestoti 
į jokią kovą, nes jie gali pra
laimėti ir skaudžiai nukentėti. 
Šitokia logika vaduojantis, ne
būtų galima jokia kova, joks 
streikas, nes niekas negali iš 
anksto užtikrinti, kad ta ko
va ar tas streikas bus laimė
ta. Tie žmonės užmiršta, kad 
ir pralaimėtos kovos parodo 
darbininkų priešams, jog dar
bininkai yra jėga, su kuria 
reikia Tokuotis. Tose kovose 
darbininkai pamato savo klai
das, išmoksta geriau kovoti, 
prisirengia didesnėms ir pa- 
sekmingesnėms kovoms.

Todėl nei 1905 metų rusų 
darbininkų sukilimas, nei po
ra metų atgal Ispanijos loja- 
listų kova nepraėjo veltui. Tai 
buvo labai rimtas ir garbingas 
darbo žmonių pasipriešinimas 
parazitams. O kas dėl aukų, 
tai jokia kova neapsieina be 
aukų : kas nors nukenčia.

Dėl jūsų pirmo klausimo, tai 
netenka daug kalbėti. Tie visi 
plepalai, kad Sovietų ginklai 
esą niekam neverti, kad So
vietai pliekią Suomijos balta
gvardiečius vokiečių ginklais 
ir t.t., yra neverti nei išvalgy
to kiaušinio. Ta pati buržua
zinė spauda, kuri tik kelios 
savaitės atgal panašiai plepė
jo apie Sovietų militarinių jė
gų bejėgumą, dabar jau visai 
kitaip gieda. Jau ji stebisi So
vietų Sąjungos ginklų pasek- 
mingumu: kaip jie sėkmingai 
daužo Suomijos tvirtoves, ku
rios, kaip dabar pasirodo, yra 
dar stipresnės už vokiečių ir 
francūzų tvirtoves.

Sovietai kariauja su Suomi
jos baltgvardiečiais ne todėl, 
kad padarė sutartį su vokie
čiais, bet todėl, kad Suomija 
tapo paversta pasaulio impe
rialistų suokalbiu ir tvirtove 
prieš Sovietų Sąjungą. Vietoje 
laukti, kada imperialistai už
puls Sovietus iš visų pusių, jie 
nusprendė šitą šiaurinį frontą 
dabar likviduoti. Tai be galo 
išmintingas žygis.

Tas pats ir apie sutartis su 
Lietuva, Latvija ir Estonija. 
Per šituos kraštus Anglijos, 
Francijos. ir Vokietijos impe
rialistai irgi planavo užpulti 
Sovietų Sąjungą. Sovietai sa
vo protingu žygiu jiems ir čia 
užkirto kelią. Jie ne tik praša
lino pavojų sau, bet ir tiems 
kraštams užtikrino nepriklau
somybę.

Nauji Pragaištingi Gamtos 
Sujudimai Turkijoj

Istanbul, Turkija. — Iš- 
naujo vis dažniau dreba že
mė Turkijos provincijoj I 
Anatolijoj, ir dėlto per ke
lias paskutines dienas žuvo 
apie 200 žmonių.

Dabar Turkijoj šėlsta vie- 
suliška audra su sniegais. 
Daugelis Turkijos laivų, au
dros daužomi Juodosiose ir 
Marmuro Mariose, šaukiasi 
pagalbos.

Turkija Pradedanti Abejot 
Apie Kišimąsi į Karą

Istanbul, Turkija. — Dar 
praeitą savaitę Turkijos- 
laikraščiai, kontroliuojami 
valdžios, pritariančiai rašė, 
kaip Anglija ir Franci j a 
išvien su Turkija galėtų žy
giuot prieš Vokietiją ir už
pult Sovietų Kaukazą.

Dabar gi turkų spauda 
užginčija, kad esąs karo pa
vojus tarp Turkijos ir So
vietų. Turkų laikraščiai jau 
tvirtina, kad nepablogėję 
Turkijos santikiai su Sovie
tais.
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Laisvoji Sakykla
Ir Mūsų Balsas

Pas mus ateina keletas 
egzempliorių “ K e 1 e iv io”, 
bet nei vienas nežada mo
kėt, taip visi pasipiktinę ta 
jo agitacija už karą. Žmo
nės šneka: Kas ten galėtų 
būti, kad rusus muša, o ru
sai vis toliau ir -toliau eina. 
Juos sulaiko vieną dieną, o 
kitą dieną jie vėl toliau ei
na. Bet Maikis, nors visą 
savaitę renka žinias, vis 
Rusiją kaltina, tačiau iš 
Rusijos jokių žinių nepa
duoda.

Taipgi ir visi pažangesni 
korespondentai atsisako 
“K.” bendradarbiauti, nes 
jie numato, koks buvo Mai
kis 1917 metais iki 1927 m. 
Ką jis tada rašė, viskas vė
jais nuėjo. Nors “K.” ma
nė, kad .darbininkų tėvynė 
žus, bet taip neišėjo, ką 
Maikis pranašavo.

Mes manome, jeigu Mai
kis nueitų į geresnę škulę, 
tai geriau galėtų pamatyti 
dalykus, negu dabar mato. 
Jis pamatytų, ką kiti stu
dentai mato, nes ką jau
nuoliai. Washingtone kalbė
jo, tai Maikis nematė. O 
ką Rooseveltas kalbėjo, tai 
tą pamatė.

“Keleivis” vis kartoja, 
kiek Rusija nuostolių turi, 
bet kiek kapitalistams kai
nuoja ir kiek jie turi nuos
tolių, tai nemato ir neap- 
skaito.

Kai Hitleris norėjo pulti 
darbininkų tėvynę, tai “K.” 
nieko nesakė. Bet kai Hit
leris padarė taiką su Sovie
tų Sąjunga, tai “K.” pra
dėjo ne savo balsu rėkti, 
kad lenkus puola. Kada 
Lietuvą i lenkai kapitalistai 
spaudė ir plėšė, tai “K.” 
tylėjo. Bet dabar jis drįsta 
sakyti, kad Rusija ten vis
ką aukštyn kojom apvertė.

Tokiam laikraščiui nega
li būti vietos tarpe darbo 
žmonių. Todėl mes South 
Barre ir Barre 
Mass., ir apylinkės lietu
viai nenorime su juomi nie
ko

Plains,

bendro turėti.
“Keleivio skaitytojai:

J, A. Jerome,
K. Savickas, 
J. Bublis.

Sunkiausias Darbas 
Metų Gale

Tėvas sūnui: “Pasakyk, 
sūnau, koks sunkiausias 
darbas metų gale?”

Sūnus: “Kitiems tai ne
žinau, o tėtei tai laikraščio 
prenumerata, nes per di
džiąją pusę metų neprisi
rengi jos išsiųsti.”

Suklydo Terminologijoj
—Mažasis Juozukas žiū

ri į žemėlapį ir nervinasi.
—Ko tu jieškai, Juozuk? 

—klausia jį jo bičiulis.
—Aš jieškau žygio.
—Kam tau jis reikalin

gas?
—Matai, man brolis ra

šė, kad jie dabar esą su sa
vo kuopa žygyje, o tokios * 
vietos čia nematyti. *

Surankiota.
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Dabar nukentėję nuo šalčio 
gyventojai guli ligoninėse ar
ba namuose ir gydosi.
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poros dienų pertraukomis, neatleisdami laiko sukaustę 
vidutine” temperatūra Lietuvoje. Retkarčiais šaltis

dviem vos 
yra šios žiemos
visai nebetoli 40 laipsnių žemiau nulio. Tokią sibirišką žiemą labai

Tokios žiemos ir senieji žmones nebeatmena. Tuojau po Kalėdų prasidėję speigai su 
orą ir žemę jau antras mėnuo. Temperatūra 20-30 laipsnių žemiau nulio (Celsijaus) 
sumažėja ir iki 10-12 laipsnių, bet dažniau pakyla ir iki 35-37 laipsnių, o sykį siekė 
skaudžiai pajuto ne tik žmortės, bet ir naminiai gyvuliai, ir laukiniai žvėrys, ir sodų medeliai.

Vaizduose matomas Kaunas, koks jis išrodo ir kaip gyvena šią žiemą: 1. Bendras Kauno miesto vaizdas speiguotą žiemos dieną, kada ir dūmai 
bekildami iš kaminų, rodosi, sustingsta ore. 2. Už auksą brangesnis šią žiemą yra kuras, kuris gabenamas vagonais iš krašto girių ir išvežiojamas 
gyventojams nuo šalčių apsiginti.

LIETUVOS ŽINIOS
Nedavė Vizų Vykti j Klaipėdą' naujų tikrų banknotų pasiro- 

Kai kurie Kaune gyveną 
klaipėdiškiai lietuviai vokie
čių įstaigų buvo prašę vizų 
nuvykti į Klaipėdos kraštą ir 
aplankyti savo tėvus ar kitus 
artimuosius. Bet vizų vokie- 
čiai nedavė.

Laisvoj Zonoj Dirba Per 100 
Darbininkų

Lietuvos laisvojoj zonoj 
Klaipėdos uoste dirba jau 
apie 100 uosto darbininkų lie
tuvių. Bet ateity tas skaičius 
padidės. Dalis dabartinių uos
to darbininkų jau dirbo uoste 
Lietuvos valdymo laikais.

| Vilnių Vyks Keliolikos Tūk
stančių Asmenų Ekskursija 
Ypatingai gausingas ekskur

sijas į Vilnių ruošia katalikiš
kos organizacijos tikslu ap
lankyti Aušros Vartų šven
čiausiąją Panelę. Apskaičiuo
jama, kad šios organizacijos 
narių lankėsi Vilniuje apie ke
liolika tūkstančių, šiomis die
nomis iš Vilkijos organizuoja
ma ekskursija į Vilnių, kurio
je žada dalyvauti apie 2,000 
asmenų.

Dideli Šaldytuvai

Didelis Gaisras Marijampolėj
Sausio mėn. 24 d., 3:30 vai. 

Marijampolėje, Laisvės g., J. 
Baliko baldų dirbtuvėje kilo 
didelis gaisras, kuris greit su
naikino tą dirbtuvę su visu in
ventorium ir įrankiais. Vien 
tik įrankių sudegė už apie 2 
tūkstančiu litų, šalia buvęs

popierinių krepšiukų dirbtu
vės sandėliukas, kuriame buvo 
daug popieriaus, taip pat su
degė.

Nuostoliai dideli. Gaisro 
priežastis nežinoma, tačiau 
spėjama, kad jis kilo dėl ne
atsargumo.

Kiekvienas apšvietę bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
svės” bendroves-

GERKITE keliu j
Nauja (mažumą

’ 1. Ar norite sveiko spindėjimo
skaistaus, švelnaus veido? Ger-

I į kite |>o .didelį stiklą šviežio 
/ \ pieno du sykiu kasdien. Gau- 
/ i. \ KALKIŲ, kurias skiria
' ''' \ brangūs odos gydytojai ...

• gaukite nenusidėvinčią grožę.

2. Vėlybos valandos, perdaug rūpesčio 
reik liauja šviežio pieno. Gerkit dide
lį jo stiklą kas vakarą. Gaukite SAK
MIŠKĄ VEIKSMĄ, ir smagiai jaus
kitės iš ryto

3. Neduokite slogom progos. Turtin
gas VITAMINU A, kovojančiu slogas, 
pienas kas naktį ir rytą padeda pa
laikyt atsparumą prieš užsikrėtimus.

PIENAS, visai šeimai, pagerins svei
katą ir sumažins išlaidas. Raštu rei
kalaukite DOVANOS knygutės, kuri 
pasako naujus būdus, kaip taupyt su 
pienu.

Bureau of Milk Publicity, 
Albany, N. Y., Dept. M-l.

4. Gražioji Marcy Wescott, žvaigždė 
George Abbot's puikaus muzikaliu ju- 
džio, “Too Many Girls,” atsideda ant 
šviežio pieno dėl gyvumo be tukimo.

Malonėkit atsiust man knygelę, 
“Milk The Way to Health and 
Beauty,” DOVANAI ir apmokėtu 
paštu:
Vardas .................................................
Adresas ...............................................
Miestas ...................... Valstija .......
RAŠYKIT AIŠKIAI, DRUKUOTAI

Kai Talka Baigiama 
Išgertuvėm

Kėdainių v., Zutkių kaime 
pas Antaną Zutkj buvo su
ruošta linų mynimo talka, ku
rioje dalyvavo Taučių ir Zut
kių kaimo gyventojai. Talkai 
pasibaigus, šeimininkas talki
ninkus pavaišino naminiu alu
mi. 4 vai. ryto, skirstantis na
mo, talkininkas Petras Margis 
pistoleto šūviu peršovė Alfon
są Riaubą. Kulipka pataikė į 
dešinį petį ir sužeistasis buvo 
nuvežtas į ligoninę. Petras 
Margis aiškinosi, kad peršovė 
netyčia, o nukentėjęs Riauba 
tvirtina, kad Margis jį 
vęs iš keršto.

Jau seniai buvo rimtų 
siūlymų pastatyti didelius 
dytuvus, kuriais naudojantis 
būtų laikomi eksportui supirk
ti žemės ūkio produktai ir kt. 
šaldytuvų statyba kaštuotų 
apie 2 mil. litų, šaldytuvus 
numato statyti ‘Pienocentras.’

pa- 
šal-

varžytinės.

peršo

Užšalo Malūnai
Šiomis dienomis kai 

vandeniniai malūnai buvo vi
siškai užšalę. Be to, esant šal
čiams, žymiai sumažėjo vah- 
dens ir malūnuose darbas ėjo 
labai lėtai. Todėl, kiek sun
koka buvo su malimu ūkinin
kams.

ku r i e

Malkų Medžioklė
Kadangi sandėliuose malkų 

negalima gauti, tai žmonės 
ūkininkus su malkomis gaudo 
priemiesčiuose ir tarp pirkėjų 
vyksta didelės
Laimi tas, kuris daugiau pini
gų turi ir kuris brangiau su
moka. Savaimi aišku, kad dėl 
malkų stokos jų kaina pakilo.

Miestiečiai labai nepaten
kinti, kad sandėliuose malkų 
nėra, ypač tokiomis šaltomis 
dienomis.

Netikri Banknotai
Šiomis dienomis Jonišky 

vienas pilietis klebonui įkeitė 
netikrą tūkstantinę.

Pasienio gyventojai pasako
ja, kad Klaipėdoj ir kitose 
Rytprūsių vietose pasirodę ne
tikrų banknotų po 50 ir 100 
markių, žmonės, priimdami 
markių banknotus, nežiną, ar 
tai tikri, ar ne, nes dabar ir

Spiritinių Gėralų Akcizavimas
Jau nuo seniai mūsų akcizi- 

nėj praktikoj yra keistenybė, 
kad už tą patį gaminį dukart 
imama akcize. Būtent, per
kant spiritą mokestis sumoka
mas vieną kartą, o paskui iš 
to paties spirito gaminamas 
krupnikas ar panašus gėrimas 
dar antrą kartą akcizinamas. 
Tuo išaiškinamas ir keistas 
faktas, kad vietinių ’fabrikų 
pagaminti krupnikai ir pana
šūs gėrimai pa mus yra nepa
prastai brangūs, lyg jie būtų 
iš užsienio importuoti ir ap
muitinti.

ver
čiama blogam pristatymui — 
esą, nėra priemonių malkų pri
vežti. Tačiau yra ir priešingų 
balsų: sako, kad malkomis 
apsirūpinti, galima buvo ir jų 
trūkumas jaučiamas dėl blo
gos organizacijos.

tėra apsidraudę tik apie 14%. nėra malkų. Visa kaltė 
Gaisrų kiekvienais metais į- 
vyksta apie 2,000, kurie suda
ro nuostolių apie 3,000,000 Jt. 
Kadangi dėl įvykstančių gais
ru. susidaro labai dideli nuo- 

vėl keliamas klausimas,- kaip j stoliai, tai norima suorgani- 
\ “ 1 ' ‘ J zuoti vietinį žemės ūkio drau

dimą. Pagal parengtą planą 
žemės ūkio draudimą norima

Dėl to atitinkamose vietose

šita reikalą tinkamiau sutvar
kyti.

500 Interesantų Kasdien
Į savivaldybės socialinį sky

rių kasdien atsilanko apie 500 
interesantų, kurie prašo mal
kų, žibalo, pašalpų ir kt. pra
gyvenimui reikalingų daiktų. 
Apie prašančius yra vedamos 
asmens bylos, kur yra smul
kios žinios apie prašančio so
cialinę padėtį, žinios dažnai 
tikrinamos spec, tarnautojų;

Vasara, kada darbo būna’ 
daugiau, socialinis skyrius in
teresantų turi mažiau. 1938 
m. šį skyrių aplankė net 56,- 
000 asmenų, šia proga tenka 
pažymėti, kad ruošiamas so
cialinio aprūpinimo įstatymas, 
kuris šį darbą žymiai supras
tins ir racionalizuos.

Tik 14% Apdraustu Ūkių

Lietuvoje yra apie 2o6,000 
ūkių, kurių tarpe apdraustų 
tik 38 tūkstančiai. Tokiu būdu 
visų mūsų krašto žemes ūkiu

Bus Sudaryta M^k inių-

THE STATE OF NEW YORK SAYS:

Atvyks Rusų Menininkai

Vykdant kultūrinių santy
kių plėtimo -r meniškų pajėgu 
apsimainymo program*,, po 
kurio laiko laukiama keliu ru
sų menininkų atvykstant į Lię-' 
tuvą gastrolėms.

A oro Klube toliau vyksta 
aviacijos teorijos kursai. Juos 
nemokamai lanko didelis bū
rys Kauno mokyklinės jau
nuomenės, studentų ir tarnau
tojų. Pavasarį iš kursantų bus 
sudaryta mokinių — lakūnų 
grupė.

Statomi Nauji Lėktuvai
Šiuo metu mūsų jaunieji 

konstruktoriai ypačiai susido
mėję naujų lėktuvų statybą, 
Kaune statomi privačiai du 
lėktuvai, o Ukmergėje — vie
nas. Statytojai žada savo ma
šinas baigti ligi pavasario 
tuo'laiku jas išbandyti.

Baisūs Šalčių Atgarsiai

ir

Kas Kaltas?
Apie malkų trūkumą 

ne įvairiai kalbama. Kasdien į 
tuščius malkų, sandėlius atsi
lanko šimtai žmonių, kurie 
reikalauja paaiškinimų, kodėl

Kau-

Iš įvairių provincijos vietų 
pranešama, kad paskutinieji 
šalčiai padarė labai daug nuo
stolių : visiškai sušalo kai ku
rie gyvuliai, žmonės nušalo 
kojas, ausis ir k.

Netoli Utenos buvo rastas 
sušalęs vienas senukas. Aiški
nant įvykį, paaiškėjo, kad tas 
senukas buvo kiek išgėręs, 
nepajuto, kaip važiuodamas iš 
rogių iškrito ir staiga sušalo.

1940.
Už
Už
Už

Už
Už

Už
Už
Už

barčekių

vienas

$1.25 
$1.50 
$1.85 
$2.25 
$2.50 
$2.75 
$3.00 
$3.25

$4.00

čekiukas. Jie bus susegti

%^< ♦*

Sžįšsši

^L>

r , v
Ledo “pramonė”: Kaunas apsirūpina vasarai ledu. Šiemet ledas Nemune storesnis uz pu- 

..........sę metrp, nuo didelio speigo net žvanga. '

Draugijų Atydai!
Parengimuose naudokite barčekius su savo draugijos 

vardu. “Laisvės” spaustuvė padarys jums aiškius, gražius 
barčekius su jūsų draugystės vardu ir su diena kada 
įvyksta parengimas. Kainos labai žemos. Speciale nuo
laida iki 1 d. balandžio-April, 

$50.00 vertės 
$100.00 “ 
$200.00 “ 
$300.00 “ • 
$400,00 “ 
$500.00 “ 
$600.00 “ 
$700.00 “ 
$800.00 “ 
$900.00 “ 
$1000.00 “

Barčekių kaina — 5c 
į pluoštukus po $1.00 vertės. Tuojau užsisakykite barče
kių draugijų parengimams.

Naudojimas barčekių iš rolių, kuriuos gali kas tik nori 
nuėjęs į krautuvę nusipirkti, yra nepraktiškas ir nesau
gus dalykas. “Laisvė” padarytų barčekių su jūsų draugi
jos vardu, niekas negalės nusipirkti ir negalės nuskriaus
ti draugiją.

Prašome įsitėmyti, kad už tas kainas, kaip aukščiau 
pažymėta, galite gauti tik iki pirmai dienai balandžio. 
Vėliau kainos bus aukštesnės.

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA 
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

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

(Kampas Roebling St.)

Tel. EVergreen 7-1645 License No. L. 880

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

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Sto^e

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ ROSIU GĖRIMŲ



Ketvirtas puslapis

WORCESTER, MASS.
Iš Aido Choro Veiklos

Vasario 18 dieną Aido Cho
ras laikė pamokas vieną valan
dą anksčiau, nes buvo praneš
ta, kad 3-čią valandą įvyks dak
taro Bariso paskaitos. Pamo
koms užsibaigus, pirmininkė 
Gurskienė pranešė, kad po dak
taro paskaitų Aido Choras tu
rės “surprise parę.”

Tačiau, pašė neįvyko. Vėliau 
paaiškėjo, kad kai kurie choro 
nariai pranešimui pasipriešino, 
už tai, kad be visų choro narių 
žinios parė rengiama.

Rengėjos nusiskundė, jos tu
rėjo išrokavimą. Publika su
kviesta, ne vienas būtų dalyva
vęs minėtoj parėj ir būtų pri
sidėję su centais, kurie būtų 
buvę nauda Aido Chorui. Šis 
įvykis padarė rengėjams susi
rūpinimą ir nuostolių, valgius 
turėjo grąžint su nuostoliais.

Pageidautina, kad ateityje 
vengtų tokių nesusipratimų.

J. Karsokienė pranešė, kad 
nuo vasario 25 dienos po cho
ro pamokų vyrų grupė laikys 
pamokas. Na, ir pamatysime, 
kurie geriau atsižymės, vyrai 
ar merginų-moterų grupė ant 
Jubiliejinio Koncerto, kuris 
įvyks 21 dieną balandžio (Ap
ril).

Vyrų grupė susideda iš šių 
dainininkų: J. Sabaliauskas, 
V. Tumanis, J. Labanauskas, A. 
Vilčiauskas, A. Mačiulis, F. 
Keršulis, A. Daukšys, F. J.

• Repšys, J. Bakšys, I. šiupenas, 
Deksnis, J. Karsokas, J.

Norvaiša, V. Daukšys, V. Vo- 
akis.

Merginų-moterų grupė, ku
rios jau daug dalyvavusios pa
rengimuose, susideda iš šių dai
nininkių: E. Trosk, M. Deksnis, 
Sukackienė, Gurskienė, A. Žit
kus, A. Daukšiūtė, D. Antanavi
čienė, V. Chistney, Mačiulienė, 
J. Žitkus, V. Mickevičiūtė, E. 
Dane, Yanulienė.

Trečią vai. įvyko d-ro Bariso 
paskaita. Publikos atsilankė 
gana daug. Paskaita tęsės gana 
ilgai, nes buvo leista duot klau
simai. Užsibaigus paskaitai 
pasipylė klausimai apie akis, 
akinius, arti ir toli regėjimus.

Daktaras Barisas visus klau
simus atsakė aiškiai, publika 
buvo užganėdinta. Kai kurie iš 
publikos nedrįso duot klausimų 
viešai. Tai, buvo matyt, krei
pėsi ypatiškai.

Buvo rinkta aukos lėšų pa
dengimui, rodos, surinkta virš 
7 doleriai.

Aido Choro
Korespondentas.

jm 8 E I

Vaizdas iš Vakarų Fronto Francijoj; kiek daug ten spygliuotų vielų!

šokiams, tai bus gera proga 
pasišoktu Įžanga tik 50c.

2. LDS 74 kp. rengia tea
trą ir šokius šeštadienį, ba
landžio 6 d., viršminėtoj svet., 
7:30 vai. vakare. Waterburio 
lošėjų grupė vaidins 2 aktų, 
komediją “Vis pamokyti.” Be 
to, duos ir daugiau margumy
nų, taip, kad bus kaip ir mar
gumynų vakaras. šokiam 
grieš Golden Bells orkestrą.

3. ALDLD 63 kuopa rengia 
teatrą ir šokius gegužės 4 d., 
š. m., 407 Lafayette St., 7:30 
vai. vak. New Haveno drau
gai vaidins “Baudžiavos Nuo
takos,” tai didelis ir labai 
gražus veikalas. Prašomi visi 
simpatikai pasinaudoti šiuomi 
pranešimu.

Draugas.

Abelnai imant, visi kalbėjo 
bepartyviškai, taikės nieko 
neužgauti.

Po prakalbų buvo parinkta 
aukų; surinkta $27 su centais. 
Visos parengimo aukos ir 
pelnas yra skiriamas vilniečių 
pagelbai.

Pasimirė Kaz. Norkus, su
laukęs 57 metus amžiaus; gy
veno savo namuose po nr. 868 
Washington St. Mirė trečia
dienį, 14 vasario. Palaidotas 
17 d. vasario be bažnytinių 
apeigų, nes velionis buvo lais

Ketvirtad., Vasario 29, 1940

vas. Priklausė prie A. L. P. 
.Kliubo ir prie S. L. A. 198 kp.

Dideliame nuliūdime velio
nis K. Norkus paliko savo 
žmoną Sally, dukterį Helen ir 
sūnų Walter; seserį Anną Ja- 
naitienę; brolį Elizą, gyve
nantį Rumforde, Me., ir vieną 
seserį Lietuvoj.

Laidotuvėse dalyvavo daug 
žmonių, palydėjo apie 37 au
tomobiliai.

Lai jam būna lengva šios 
šalies šaltoji žemelė.

Kliubietis.

Akron, Ohio

Paterson, N. J. gias išnešti rezoliuciją prieš 
“Laisvę,” jeigu “Laisvė” vie-

Baltimore, Md.
Kas Veikiama?

,Tas nors trumpais bruožais 
bus pabriežta šioje korespon
dencijoje, kurių ir taip maža 
iš mūsų miesto Lyros Choro 
veikimo matosi. O kamgi už 
tat vėjo teks mitinge — dėl 
ko nerašai, arba kodėl nege
rai- parašei? Mat, tai jau pa
prasta korespondentų padėtis.

Vasario 22 d. choro mitin
ge gyvavo puikus ūpas-entu- 
ziazmas, tai atbalsiai operetės 
“Nebaigta Kova,” kuri įvyko 
21 diena sausio, palikdama 
$63.55 mūsų iždą turtinges
nių.

Kad ir toliau gyvuoti-dai- 
nuoti galėtum, štai pabriežti 
ateičiai planai: Turėt dar vie
ną koncertą-perstatymą (tik 
trumpuką)' o po tam šokiai. 
Išrinkta komisija tam darbui. 
Prie dabar dainuojamos ‘Te
gul Skamba Mūsų Dainos” 
dar pridėti “Gamtos Rūsty
bė”, “Lakštutė” ir pasirodyti 
“Laisvės”, piknike birželio 9 
d., Liberty Bark, jogei netik 
žuvis kepti, bet ir dainuoti 
galim. Prisiminkite tą ir ar
timų kolonijų draugai.

Daug karštų diskusijų sukė
lė, tai LMS IX suvažiavimas, 
kuris įvyks rugp. 30, 31 d d., 
Brooklyn, N. Y. Jaunuoliai — 
važiuoti; suaugusieji — namie 
pasiliktL Jaunuoliai laimėjb, 

» nes Ch. Juškauskas, Jr. tikrai 
herojiškai laikėsi savo nusi
statymo. Darbas pradėtas sun-

Reikalinga Pagerbti

Kas daugiausia išplatina bi
lietų ir knygučių iškalno vil
niečių gelbėjimo surengtam 
baliui ? Čia paduosiu tuos var
dus, kurie pasidarbavo dau
giausia : Martinas Ragauskas 
pardavė 55 bilietus ir 29 kny
gutes vertės $45. J. Matačiu- 
nas — 26 bilietus ir 7 knygu
tes vertės $15.15. Bronius 
Baublis — 31 bilietą vertės 
$10.80. Juozas Baublis — 15 
bilietų ir 7 knygutes vertės 
$8.50. Juozas Bimba — 17 bi
lietų vertės $5.10. Antanas 
Stankus — 6 bilietus, 2 kny
gutes, vertės $3.90. Jonas 
Spranaitis — 9 bilietus vertės 
$2.70. Juozas Simonavičius — 
2 bilietus ir 2 knygutes, $2.60. 
Pijus Sakat — 6 bilietus, 
$1.80. Ignas Kulikaitis — 5 
bilietus, vertės $1.50. Ben 
Obieliavičius — vertės $1.20. 
Varaškiavičius — 2 bilietus, 
60c. Virš minėtiems darbuoto
jams priklauso didelis kredi
tas.

“Laisvėje” korespondentas 
iš Patersono pasirašęs slapy
vardžiu “Kliubietis” duoda 
smarkų pamokslą kas link pri
vatiškų parių. Kliubiečio žo
džiais, Patersoną užpuolė tik
ra epidemija privatiškų parių, 
kaip tai, saliūnčikų, burdin- 
gierių, gyvanašlių ir tt.

Man rodosi, kad “Kliubie
tis” sėdėdamas už keturių sie
nų apsitveręs kritikuoja visą 
svietą, sarmatydamasis ir pasi
rašyti tikrą savo vardą ir pa
vardę. Manęs prašė moterų 
kliubo narės, kad, aš pasi
stengčiau surasti, kas tas ko
respondentas per vienas, kuris 
kiršina Patersono lietuvius su 
tokiais raštais. O už vis la
biausia tai atsakomybė puls 
ant dienraščio “Laisvės” už 
talpinimą tokių raštų be pa
stabos. Moterų kliubas ren-

kus, bet jis bus naudingas. 
Kadangi dalis jaunuolių dar 
vis mokslo suole tebesiranda, 
todėl komitetas iš Ch. Juš
kauskas, Jr. ir Bertha Bartu- 
liūtė kiekvieną dainų praktiką 
išrinks tuos dešimtukus ir kvo- 
terius, ką jaunuoliai bus su
taupę nuo krutamu paveikslų 
bei šaltakošės valgymo. Tai 
bus tikietas į Brooklyn, N. Y. 
Gerų pasekmių; darbas ras ir 
pritarėjų. Netolima praeitis 
pasako, jogei aukos M. Ku
činsko $5, J. Juraičio $3, J. 
Gumausko $3, V. Jekevičio 
$2, E. Balsienės $1, A. Bra
zio 50c gautos laike operetės 
pokilio sausio 21 d. Šie ir kiti 
draugai-gės atsimins, jogei ir 
toliau jų pagelba mums reika
linga. Ačiū už tat.

Mes irgi ne šykštuoliai. LMS 
mokestis 5 dol. už 1940 m. sis 
silauks greitai. Taipogi “Vil
nis” 20 m. sukaktį minirit, 1 
dol. auką su pasveikinimu. 
Nors ir mažai, bet mūsų šir
dingiausiu linkėjimu jai dar 
20 metų gyvuoti, į tą laiką 
gal ir mes turtingesniais liksi
me.

Choro Korespondentė.

šai nepaskelbs minėto kores
pondento vardo. Greičiausia 
“Laisvė” susilauks svečių iš 
Patersono ištyrimui tų ' “Kliu
biečio” korespondencijų.

Mano nuomone, kliubietis 
neturėtų biznio kištis į priva
tines pares. Tai kas čia to
kio, jeigu moterys susitaria ir 
surengia parę pagerbimui ve
dybų 25 metų sukakties, par
duoda bilietą įžangos už dole
rį, duoda gerai valgyti ir išsi
gerti iki valiai. Man rodosi, 
kad tokį jų darbą reikėtų tik
tai pagerbti. O “Kliubietis” 
tatai vadina raketų.

Aš nuo savęs “Kliubiečiui” 
duosiu patentą, kad jis raši
nėtų teisingas žinias, o jų Pa- 
tersone yra daug, o liautųsi 
rašmėjęs nonsensus. Bus svei
kiau “Kliubiečiui” ir dienraš
čiui “Laisvei.” O tų privatiškų 
parių buvo ir bus. O jeigu 
“Kliubietis” reikalauja atskai
tų, tai tegul nesisarmatina, 
ateina į privatinę parę, o jam 
moterys duos atskaitą. Tada 
“Kliubietis“ bus užganėdintas.

Zig-Zag.

Nuo Red. “Laisvė” niekam 
neišduoda savo koresponden
tų lapyvardžių. Ve, kad ir jūs, 
smarkiai kritikuojate “Kliu- 
bietį” už nepasirašymą savo 
tikros pavardės, tačiau patys 
irgi pasirašote slapyvardžiu. 
Mes pasižadame ir jūsų sla
pyvardžio niekam neišduoti.

Mums atrodo, kad draugės 
moterys neturėtų įsižeisti dėl 
tų pastabų. “Laisvėje” jau 
seniai įvairių kolonijų drau
gai kelia klausimą, kad tų 
privatinių parių perdaug ren
giama, kad jos jau pradeda 
kenkti darbininkų judėjimui. 
Mes tuo klausimu duodame 
laisvai visiems išsireikšti ir. iki 
šiol niekas taip neužsigavo.: 
Todėl leidome ir “Kliubiečiui” 
savo pastabas padaryti. Da
bar leidžiam “Zig-Zagui” 
priešingą mintį išreikšti. Nei 
vieni, nei kiti neturėtų įsižeis
ti arba supykt, o labiausia ant 
“Laisvės”. Visi turėtų būti tik 
dėkingi “Laisvei,” kad ji lei
džia laisvai ir gražiai mintis 
išreikšti tokiais klausimais, 
kurie pasidaro visuomenines^ 
svarbos.

Hartford, Conn.
Rezoliucija

Priimta masiniam susirinki
me, kuriame dalyvavo apie 
300 lietuvių, sušauktam Hart
fordo, Conn., lietuvių darbi
ninkiškų organizacijų, vasa
rio 11 d., 1940 m., paminėji
mui Lietuvos nepriklausomy
bės 22 metų sukakties.

Mes nuoširdžiausia sveiki
name Lietuvos ir Sovietų Są
jungos padarytą apsigynimo 
sutartį.

Mes esame dėkingi Sovietų 
Sąjungai už sugrąžinimą Lie
tuvai Vilniaus miesto su sriti
mis. Mes tai skaitome didžiau
siu Lietuvos laimėjimu.

Mes remiame ir pasižada
me remti visais būdais Vil
niaus varguolius.

Bet mes taipgi reikalauja
me, kad Lietuvos vyriausybė 
tuojau suteiktų amnestiją Lie
tuvos politiniam kaliniam!

Toliau, mos reikalaujame, 
kad Lietuvoj būtą" atsteigta 
demokratinė santvarka; kad 
be jokio atidėliojimo būtų su
grąžintos Lietuvos žmonėms 
demokratinės teisės ir civilės 
laisvės!

Lai šios rezoliucijos kopijos 
būna pasiųstos Lietuvos prezi
dentui A. Smetonai, ministerių 
pirmininkui Merkiui ir Lietu
vos ir Amerikos lietuvių spau
dai.

Sykiu siunčiame, per Lie
tuvos konsulą Now Yorke, p. 
Budrį, $43 vilniečių, paramai, 
suaukotų šiame masiniame su
sirinkime.

Susirinkimo pirm.
Zigmont R. Yuska.

Bridgeport, Conn.
Parengimų Kalendorius

1. LDS 74 kp. rengia silkių 
vakarienę ir šokius šeštadienį, 
kovo 2 d., š.m., 407 Lafayette 
St. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Gaspadinės žada prirengt la
bai skanią vakarienę, visaip 
sutaisytų silkių ir kitų valgių. 
Golden Bells orkestrą grajys

Minėjom Lietuvos Nepriklau
somybės Sukaktį

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubas surengė minėjimą 
Lietuvos 22 metų nepriklauso
mybės sukakties ir atidengi
mą lietuviškos vėliavos. Pa
rengimas įvyko vasario 18 d., 
Bavarian Hali, 546 Grant St. 
Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubas įsigijo Amerikos ir 
Lietuvos vėliavas. Dėl išvy- 
niojimo lietuviškos vėliavos 
Kliubas parsikvietė iš Cleve- 
lando Smetonos kavalierių, K. 
Karpių, kuris atvažiavo, kaip 
generolas su žvaigžde ant 
krūtines.

Išvyniojęs vėliavą, pradėjo 
sakyti prakalbą apie Lietuvos 
nepriklausomybę ir Vilniaus 
atgavimą. Džiaugės, kad pa
sisekė Vilnius atgauti be krau
jo praliejimo. nepasakė, 
kas už Vilniaus atvadavimą 
praliejo kraują, nes Vilnius 
nebuvo atvaduotas be kraujo 
praliejimo. Už tai daug Rusi
jos sūnų padėjo savo gyvastis 
ir daug kraujo praliejo dėl 
Vilniaus atgavimo. Bet K. 

Karpius to nepasakė, nenorė
jo Rusijai atiduoti tos garbės 
ir net vengė suminėt Rusijos 
vardą per visą savo prakal
bą. Suprantama, Kaziukas 
nenorėjo bolševikų nei girti, 
nei peikti.

Taipgi iš Cleveland kalbė
jo J. Jaras ir adv. česnulis. 
Česnulis tai daug garbės su
teikė Rusijai už atidavimą 
Vilniaus Lietuvai. Jis sakė, 
jeigu ne bolševikai, tai Lie
tuva niekados nebūtų atgavu
si Vilniaus.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
«Iš senų padarau 

n a u jus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų 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

Office Phono 
EVergreen 8-1090

Inside Phone
EVergreen 4-6485

SPECIAL!
LIETUVIŠKAM MONOPOLY!

REPUBLIC Maryland valstijos, grynų rugių 
degtinė, 3 metų senumo
90 proof. Kvorta $2-09

Pint $1.07
Imant 12 kvortų, 10% nuolaidos

Republic Liquor Store
415—17 Keap St. arti Grand St. Brooklyne
Tel. EV. 7-2089 Lie. L-72

Ko Nori 
Kunigas 
Coughlinas?

Kaina 5c

Tuojau įsigykite šią knygelę ir (^žinokite kas yra 
tas radio rėksnys Kunigas Coughlinas. Knygelė iš 32 
puslapių, kaina 5c. Platintojams, kux:e ims 25 knygeles 
ar daugiau, kaina 3c už knygelę. Užsisakykite tuojau.

“LAISVES” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Išleido 
“Laisvė” 

1939

PARAŠE

R. MIZARA

Holandy Lėktuvas Šaudėsi 
Su Vokietijos Lėktuvu

Haga, Holandija. — Skri
do karinis Vokietijos lėk
tuvas virš Holandijos. Sar
gybinis holandų lėktuvas 
ėmė šaudyt į nazių lėktuvą. 
Nazių lėktuvas atsišaudė ir, 
sakoma, trimis šūviais pa
taikė į holandiškį ir pabėgo 
per Belgiją.

Holandų valdžia rengiasi 
užprotestuot naziams, kad 
jų karinis lėktuvas sulaužė 
Holandijos bepusiškumą.

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

OPEN DAY AND NIGHT
» Managed by 4

RHEA TEITELBAUM

Room, Turkish Room, Russian 
Large Swimming Pool, FreshII Room,

Artesian Water, Restaurant, Barber 
>?wl Shop, Sleeping Accomodations.

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

bota.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
. . Skaitytojų.

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

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

Sun. all day and night

Pasaulinė Paroda
Jūsų Namuose

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

turėsite Pasaulinę Parodą savo namuose.

ALBUMO KAINA 25c KNYGA

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

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

GERA NUOLAIDA KAINOJE PLATINTOJAMS

'Platintojams, kurie ims nuo 10 iki 24 egzempliorių, 
kaina po 2oc už egzempliorių, nuo 25 ir daugiau— 
po t15c-už kopiją.

Prašome tuoj aus'siųsti užsakymus šiuom antrašu:

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



Penktas puslapis

Scranton, Pa.
2 d.

ir

Brother-

PARAŠE
*
*

KAINA TIK 5 CENTAI

Kiekvienam
me

Draugai

įvyks

tos

SVARBIOS KNYGOSadvokatas

a

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

SIUTAI ir OVERKOTAI

E

Naudokitės Mūsų Patogiu 10 Išmokėjimų Planu

negalėjo 
priežasties

teks kalbėti 
nesimato, o 
labai iškrai- 
Kalbėjo pįr-

Lietuva
Rusai | 

Lietuvą 
valsty-

metai, 
Lasterių 
ir darbą

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

Taip 
lietu- 
pilie-

Gaminam valgius b 
turime Amerikos 
išdirbinio ir impor
tuotų degtinių, vi

sokių vynų ir 
gero alaus.

literatūros platinimo agentai, siųskit 
kuoveikiausiai užsakymus.

“Kur 
vieną

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

užbaigus, 
himnas, 

Vanagai-

masiniam mitinge, kiekvienam pąrengi- 
turi būti platinama ši brošiūra.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Ne- 
su- 

Lie-

CAMDEN, N. J.
118 ir ALDLD 133 kp. su-

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Parašė Kun. Povilas Jakas. Jis nurodo, kaip krikš
čionybė daro skerspaines progresui ir pažangai.

93 puslapių.
KAINA 50 CENTŲ

galime 
ir visi

bankietas.
Korespondentas.

to- 
bė- 
yra 
tai

Tėvy-

WORCESTEk, MASS.
Automobilistai ir trokų val

dytojai, užsukite į Sinclair

Nurodė, 
stipres- 

15 m. 
šeporai- 

iš

Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

Surengė bendrai 
Lietuvių Taryba ir 
Kongreso vietinis

HUDSON, MASS.
ALDLD 103 kp. susirinkimas 

įvyks 2 d. kovo, 8 v. v. Prašome vi
sus narius dalyvauti, turėsime daug 
svarbių reikalų apkalbėti. — M. 
Kazlauskienė, fin. sekr. (51-52)

BALTIMORE, MD.
LDS 48 kp. rengiami šokiai 

kovo, neįvyks. Priežastį sužinosite 
kuopos sekančiame susirinkime, ket
virtadienį, kovo 7 d. Prašome narių 
dalyvauti susirinkime, atsiveskite 
naujų narių. (51-52)

J. LeVANDA E. LcVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKERS
HAMTRAMCK, MICH. -

LLD 188 kp. susirinkimas įvyks 
naujoj vietoj, pas drg. Latožą, 1035 
Caniff, penktadienį, kovo 1 d., 7:30 
v. v. Visi nariai būkite laiku, nes 
yra daug svarbių reikalų aptarti. At
siveskite ir naujų narių. — A. V., 
Sekr. (51-52)

LDS 
sirinkimai įvyksta penktadienio va
kare, 7 vai. pas J. Lastauską, 686 
Central Avė. Dėl blogo oro praeitam 
susirinkimui neįvykus, tad visi drau
gai būtinai dalyvaukite šiame susi
rinkime ir atsiverkite naujų narių į 
kuopas. — S. V., Sekr. (51-52)

Lietuvių Kalbos Gramatika
Parašė Kun. D r. Jonas Starkus

Mariampolės Kolegijos Profesorius
KAINA $1.00

“LAISVE”
BROOKLYN, N. Y.

Knygelė pilna istorinių davinių ir faktų, įrodančių, 
kas kovojo ir kovoja už Lietuvos nepriklausomybę 

ir Lietuvos žmonių laisvę.

PLYMOUTH, PA.
LDS 60 kp. ruošia kazyrių parę ir 

kilbasų vakarienę, dd. Krutulių 
kambariuose, 72’ Nesbitt St. Sekma
dienį, 3 d. kovo, 2 vai. po pietų. 
Vakarienė 6 v. v. Kviečiame daly
vauti, galėsite skaniai pavalgyti, bus 
ir alučio. Kas mylės kazyriuot, pra
šomi savo kazyrėm lošti. — Kom, 

(51-53)

ir raugytų. Šokiams gros Golden 
Bells orkestrą. Įžanga 50c, — Kvie
čia Korn. (51-52)

Ketvirta#., Vasario 29, 1940 f

BRIDGEPORT, CONN.
LDS 74 kp. rengia silkių vakarie

nę ir jokius, šeštadienį, kovo 2 d., 
407 Lafayette St. Pradžia 7.30 v. v. 
Gaspadinės sako, kad vakarienė bus 
skani, nes duos silkių keptų, virtų
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Lietuvos Nepriklausomybės 22 
m. Sukaktis Apvaikščiota La

bai Iškilmingai
Vasario 18 d., 3-čią vai. po 

pietų, Jermyn viešbutyj, Pet
ras Pestinikas, lietuviškų or
ganizacijų sanryšio preziden
tas, pranešė, kad prasideda 
ceremonijos, kurias surengė 

• 17 įvairių draugijų bei organi
zacijų. Taip pat prezidentas 
atsiprašė publiką, kad pradė
jo vai. vėliaus, negu buvo gar
sinta, nes laukė Shenandoah 
mainierių kvarteto, kurie buvo 
prisižadėję dalyvauti, bet dėl 
nežinomų priežasčių nepribu
vo. Publika, akompanuojant 
O. Vanagaitei, sudainavo 
Amerikos himną “America.” 
Po tam P. Pestinikas pakvietė 
pirmininkaut A. Kubilių, ku
ris tam darbui gana tinka
mas. Pakviesta panelė A. Ge
nytė, kuri skambino pianu so
lo; po tam p-lė Olga Mačiutu-, 
kė iš Pittstono pagrajino kor- 
dina solo. Ji taip puikiai var
tojo tą instrumentą, kad pub
lika ją. iššaukė antru kartu.

Pakviestas kalbėt lietuvis 
advokatas Ed. Yawars (Yeva- 
rauskas), kuris savo trumpoj 
kalboj pabrėžė, kad lietuviš
kas jaunimas nesilanko į 
kius parengimus, ir laikui 
gant visai pamirš, kad jie 
lietuviai. O kad tas tiesa, 
perskaitė ištrauką
nės”. Jo nuomone, tėvai turi 
rūpintis daugiau išmokyt savo 
vaikus ir padėt į ofisus, kitaip 
po 20 metų toki apvaikščioji- 
mai išnyks. Kalbėjo 5 minutes.

Pakviestas dainuot V. Va
lukas, padainavo “Prie Balti
jos Krašto Kryžeivis Vaitojo.” 
Sudainavo labai gerai, publi
ka iššaukė antru kartu, tada 
sudainavo “šių nakcelių.”

Labai gerą prakalbėlę pa
sakė A. A. Yenushat, buvęs 
legislatūros seimelio atstovas. 
Jis, trumpai perbėgęs lietuvių 
gyvenimą Suvienytose Valsti
jose, nurodė, kaip ant kanuo- 
lių griuvėsių turėjo išsibuda- 
vot Lietuvos nepriklausomy
bė, ir kad draugiškas diplo
matiškas susitarimas su Sovie
tais (jisai sakė su rusais) su
grąžino Lietuvai jos sostinę 
Vilnių, nes Vilnius yra širdis 
Lietuvos kultūros, 
kad galim laukt dai
nės Lietuvos. Kalbėjo 

Sudainavo p-lė F.
čiutė, “Nupinsiu Dainužę 
Meilės Jausmų.” Labai gražus 
balselis. Publika ją iššaukė 
antru kartu, tada sudainavo 
angliškai. Jai akompanavo II. 
Kižiutė, abidvi iš Pittston, Pa.

Dabar pirmininkas perstato 
kalbėt “Garso” red. Matą 
Zujų ir praneša, kad jis per
eitą metą šventė 25 m. sukak
tį savo literatinio darbo ir pa
stebi, kad ten dar neviskas 
gerai, nes Rusai, padalę su
tartį atiduot Vilnių lietuviams, 
10 dienų užvilko, kad galėtų 
pasiimt kas jiems tinkama, 
bet nė vienas kalbėtojas į tai 
nekreipė atydos, nes matė, 
kad pirmininkas kalba nesą
mones. Mat, jis, anot prezi
dento, “tai jau 21 metas kaip 
bosauja.” Matyt, todėl jam ir. 
nepatinka Sovietų tvarka.

Zujus kalbėjo gana įspū
dingai. Kalbėjo 50 minučių.

Rinkta aukos dėl Vilniaus 
nukentėjusių. Aukas renkant 
Biruta Lubas skambino pianu. 
Aukų surinkta $33.10.

Pašaukta padainuot jaunas 
Valukas 'Zenonas, padainavo 
“AŠ Berniukas, kaip Skur- 
džiukas.” Tapo iššauktas an
tru kartu ir sudainavo “žinau 
Aš Dainą Vieną.” Labai pub
likai patiko jo balselis ir dai
nos.

Pribuvo miesto majoras p. 
Fred J. Huester, kuris pasvei
kino prezidiumą ir publiką, ir 
išreiškė kuoširdingiausius lin
kėjimus Lietuvai jos 22 m. ne- 
prigulmybes sukaktyje, 
pat pagyrė Scrantono 
vius, kaipo pavyzdingus 
čius.

V. Valukas sudainavo 
Bakūžė Samanota,” ir 
dainą angliškai. Po tam per-

statytas kalbėt garbės konsu
las advokatas Antanas Shal- 
na.

Jis pradėjo savo kalbą su 
pasveikinimu visų serantonie- 
čių, pavadindamas visus 
draugais! ir draugėmis, ir pra
nešė, kad jam 
tas, kas spaudoj 
jei ir matosi, tai 
pytai, be faktų.
miaus Anglų kalboj, po tam 
lietuviškai, nes jam abidvi 
kalbos labai gerai žinomos. 
Pirmiausia faktais įrodė, kaip 
svetimtaučiai pasisavinę mūsų 
garsius vyrus, kurie nėra len
kai, ar rusai, bet tikri lietu
viai.

Apie Lietuvos sutartį su 
Sovietais atsinešė labai šiltai, 
pasmerkė tuos, kurie tai su
tarčiai prieštarauja. Laiky
mas Sovietų kariuomenės Lie
tuvoje nieko nekenkia, taip, 
kaip nieko nekenkia Panamai, 
kur Suvienytos Valstijos turi 
Panamos Kanalą. Sovietai pa
darytas sutartis su 
kuopilniausiai pildo, 
pirmutiniai pripažino 
kaipo nepriklausomą 
bę 1918 m. Labai gražų da
vė pavyzdį apie jaunimą, kad 
laikytųsi lietuvybės, kad ne
reiktų. vėliau iš gėdos verkti, 
kaip V. Kudirkai, kuris buvo 
sulenkėjęs, ir tik skaitydamas 
Basanavičiaus raštus, pamatė 
savo klaidą. Kalbėtojas net 
perskaitė V. Kudirkos atsiver
timo žodžius. Publika labai 
susigraudino. Ponas šalna ne
užgavo nė jokių partijų bei 
įsitikinimų, be ko neapsieina 
kiti kalbėtojai. Jam 
sudainuota Lietuvos 
akompanuojant O. 
tei.

Labai gaila, kad 
Shenandoah

ne pribu
vo Shenandoah. Mainierių 
Kvartetas ir O. Kazlauskaitė 
iš Binghamton, N. Y. Jų 
serantoniečiai labai pageida
vo.

Publikos buvo virš tūkstan
čio, kuri kalbėtojais ir kon
certine programa buvo labai 
patenkinta. Po prakalbų bu
vo

Montello, Mass.
Paminėjimas Lietuvos Nepri

klausomybės ir Kitos 
Naujienos

Paminėjimas. Lietuvos 
priklausomybės 22 metų 
kakties įvyko vasario 16,
tuvių Tautiško Namo apatinėj 
svetainėj. 
Brocktono 
Lietuvių 
skyrius.

Pirmininkavo W. Zinkevi
čius, koncertą išpildė Frank
lin Glee Club, vadovaujant 
Adolfui Krušui, ir apšvietos 
Kliubo moterų grupė, vado
vaujant O. Mineikaitei. Solo 
sudainavo Marijona Milteny- 
tė, pianu skambino Zabaraus- 
kytė, ir vienas jaunuolis kor
neto solo.

Miltinytė, Zabarauskytė ir 
Mineikytė gavo gyvų gėlių 
bukietus.

Skaityta telegrama nuo 
miesto majoro su linkėjimais. 
Apgailestavo, kad 
būt parengime iš 
sniego.

Trumpai kalbėjo
Kalinauskas, iš Boston, Mass. 
Buvo pakviesti organizacijų 
pirmininkai ir biznieriai pa
reikšti $yxvo nuomones. Vaka
ro kalbėtojum buvo R. Mįza- 
ra, iš Brooklyn, N. Y. Jis pa
sakė labai tinkamą prakalbą 
apie Lietuvos 22 metų, sukak
tį, kuri visiems patiko. Publi
kos susirinko apie tris šimtus. 
Aukų surinkta ,$34.74; išnešta 
rezoliucija, užgyrimo Lietuvos 
užsieninės politikos ir padė
kos žodis Sovietų Sąjungai už 
sugrąžinimą Vilniaus, lietuvių 
sostinės. Rezoliucija taipgi 
reikalauja atsteigimo Lietuvoj 
demokratijos ir paliuosavimo 
politinių kalinių.

Parengimas gerai nusisekė.
Vardai aukavusių:
W. 'Zinkevičius ir M. Kem

zūra po $2; po $1: A. Dens- 
manas, J. Kukaitis, K. Beniu
lis, K. čirbulenas, P. Seilius, 

F. Kemzūra, F. Merkevičius 
ir J. Balionis; po 50c: F. Milte
nis, F. Alksninis, V. Tamule
vičius, A. Baronas, K. žiurin- 
skas, P. Klimas, V.’ Saulėnie- 
nė, J. Vaitekūnas, A. Stirie-’ 
nė, P. Mineikienė; J. Nenor
tas, J. Vaitaitis, G. Shimai- 
tis, Yezukevičius, D. Pagojis, 
D. Gutauskas,. A. Vasaris, V. 
Šarkis ir A. Sauka.

Viso su smulkiomis $34.74.
Lietuviai Brocktone Užima 

Svarbias Vietas
Advokatas Antanas Kupka 

yra čermanas Mass, valstijos 
Repu b 1 ikonų Partijos. Dabar 
gavo vietą už Brocktono dis- 
trikto Court Clerk; jo tėvai 
seniau yra buvę per ilgus lai
kus “Laisvės” skaitytojai.

• Alfonsas Samsonas, šapos 
darbininkas, nuo pat Brother
hood unijos susitvėrimo daug 
joje darbosi, dabar likosi iš
rinktas unijos prezidentu ir 
jau pradėjo eiti savo pareigas.

J. Davis jau keli 
kaip eina pareigas 
lokalo price-experto, 
tinkamai atlieka.

O Geo. Davis yra 
hood unijos kolektorius.

City* Hali mes turime lietu
vę miesto majoro offise, M. 
Miltinytę ir assesorką 
kavonytę.

Kur tik einam, visur 
lietuviškai susikalbėti 
čion suminėti lietuvių reikala
vimus visados išklauso manda
giai, lietuviškai išaiškindami. 
Neturi jokio lietuvių kalbos 
slėpimo nuo amerikonų. Tai 
turėtų būti pavyzdis kitų mie
stų lietuviam, kurie užima 
miesto valdvietes.

G. Shimaitis.

PRANEŠIMAI B KITUR
SO. BOSTON, MASS.

ALDLD 2 kp. Moterų ekstra su
sirinkimas įvyks sekmadienį, 3 d. 
kovo, 3 vai. po pietų. Lietuvių Am. 
Piliečių Kliubo Svet., 376 Broadway. 
Visos draugės dalyvaukite, nes turi
me svarbių reikalų, kurie turi būt 
atlikti. Atsiveskite ir naujų narių. 
Po susirinkimo, 6 v. v. prasidės pa
rengimas, kuriame galėsime pavaka
rieniauti ir linksmai laiką praleis
ti. — H. T. (51-53)

PATERSON, N. J.
LDS 123 kp. susirinkimas 

sekmadienį, 3 d/ kovo, 2 vai. po pie
tų, S. Bakanausko Svet. Visi nariai 
būkite laiku, nes turėsime daug da
lykų aptarti. J. Matačiūnas. (51-53)

MONTELLO, MASS.
Sekmadienį, 3 d. kovo įvyks svar

bios prakalbos, 7 v. v. LTN Svet. 
Kalbės Moterų Tarybos sekretorė K. 
Petrikienė iš Brooklyno. Bus graži 
muzikalė programa. Moterų Apšvie- 

Kliubas kviečia visus dalyvauti.
‘ (51-53)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimu ir 
tt. Puįkus steičiųs su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

Kaiųos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842

Modernišką Gasolino 
532 West Boylston St.

Naujas vedėjas ir darbinin
kas lietuvis D. G. Jussius, 
tinkamai aprūpins, žema kai
na, ypač dėl alyvos po 5 kvor
tas blekinės, apsirūpinkite —, 
tas neilgam laikui, pasakykite' 
ir kitiems. (48-53)

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

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

BAR ir GRILL 
Lietuvių Restaurantas 
M (n e

PATERSON, N. J.
Lietuvių Ūkėsų Neprigulmingas 

Piliečių Kliubas rengia lietuviškus 
“Show.” Bus rodoma filmą, Lietu
vos šalies gyvenimas. Filmą nuėmė 
Lietuvoj p. VI. Mučinskas, buvęs 
švedų Amerikos linijos lietuvių sky
riaus vedėjas. Bus rodoma 3 d. ko
vo, 6 v. v., 62 Lafayette St., Baka- 
nausko Svet. Įžanga suaugusiems. 
35c, vaikams 15c. Kviečiame daly
vauti. (51-53)

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberiai

lįiąuor#
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

Vasario Mėnesio Išpardavimas!
NUŽEMINAME KAINAS ANT 30 NUOŠIMČIŲ

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

Minint Lietuvos Nepriklausomybės 21 
Metą Sukaktuves, Platinkime Žmonėse 

Labai Svarbią Brošiūrą

LIETUVOS LAISVĖS
DRAUGAI IR PRIEŠAI

Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis kainomis.
Pasirinkimas didelis.

BEDROOM SETS — PARLOR SETS 
STUDIO COUCHES—KITCHEN SETS 

DINETTE SETS, MATRASAI IR SPRINGSAI

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

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

Tei. EVergreen 7-8451

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

427 LORIMER ST.

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas

Muzika ir Floor Show kiekvieną 
jienktadienį i? šeštadienį

Degtinės, Konjakai, Vynai 
Alus ir Valgiai

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

Prie R. K. O. Republic Teatro

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

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

KRIKŠČIONYBĖS TRAGIZMAS

Didelis Išpardavimas 
Nupigintam Kainom

Išparduodami dabar už 
1/3—vieną trečdalį

a

s 
E

• DINGUS ROŽYTE
Parašė Pranulis

Gražių eilių kūrinys. Tik dabar išleido dienraštis 
“Laisvė.”

PUSLAPIU 82, KAINA 15c.
I

427 Lorimer St

NARINS
670 Grand St., corner 

Brooklyn, N. Y.

SONS
Manhattan Avė



Šertas puslapis

NwYorto^/^feZInliH
Buvusi Milionierė 
Išmesta iš Namy

Atėmė Advokato Teises Unijos Planuoja
“Taikos Dieną”

Noras Pasivažinėti
Nuvedė Kalėjiman

"laisvei” Dovanos
Alexander R. Baldwin, bu

vęs distrikto prokuroro padė
jėjas prarado advokatūros tei
ses. Brooklyno apeliacinės di
vizijos teisme jam atimta lei
dimas praktikuot advokatūrą 
ir patvarkyta jo vardą iš
braukt iš advokatų sąrašo. Jis 
buvo kaltintas, ėmus kyšius 
nuo Juffe, kailių raketieriaus, 
pereitą vasarą Įvykusiame tei
sme, bet nebuvo nuteistas. 
Atimdami teises, teisėjai sakė, 
kad jis “nesąs prasikaltęs ad
vokatavime,” bot “netikrai 
perstatęs, užlaikęs informaci
jas” išgaunant leidimą 1926 
m. Teisėjai svarbiausia prie
žastimi mini jo “silpnybę krei
vom priesaikom.”

Pereitą trečiadi.enį sušaukta 
eilės vietos unijų atstovų pasu 
tarimas tikslu išdirbt planus ir 
sudaryt komitetą, kurio parei
ga bus pravesti balandžio 6- 
tos demonstracijas už taiką. 
Balandžio 6-ta yra sukaktis 
Jungtinių Valstijų įsitraukimo 
į pereitą pasaulinį karą.

Pakeitus planus statyt nuo
savą Queens Miesto Salę, tą 
žemės bloką greta 78th Cres
cent ir Queens Blvd parduo-

Šešiolikos Metų 
--Nusižudė

m.,Francis C. Humel, 20 
auto mechanikas, prisipažinęs 
kaltu primušus auto pardavė
ją Harry McGill, kad jo ma
šina galėtų su mergina nuva
žiuot į Bear Mountain pereito 
spalio 14-tą. Sumuštąjį jis bu
vo palikęs įgrūstą skrynion, 
bet važiuojantį jį suėmęs ne
rimas ir jis tada telefonavęs 
apie tai uolicijai, o pats nuva
žiavo savo keliu. Sugrįžus na
mo, tapo suimtas ir dabar pa
statytas teisman. Gausiąs nuo 
10 iki 30 motų kalėjimo.

Liet. Literatūros Draugijos 
84-ta k p., Paterson, N. J., 
sveikino “L.” suvažiavimą per 
savo delegatą S. Wolf su $5.

B. Adomaitis, brooklynietis, 
sveikino suvažiavimą su $2.

O. Čepulienė, brooklynietė, 
“Laisvės” bazarui dovanojo 
rankomis siuvinėtus ir apmeg- 
stus pagalvėm užvalkalus ir 
paduškaitę su raudona žvaig-

Virš minėtos dovanos 
likusios nepaskelbto m is 
tu iškilmių.

buvo 
laiko

Transportininkai Vėl 
Rašė Majorui

Penkias Dienas Gyveno 
ant Šaligatvio

■New Yorko Fondas, priva- 
tiškoms labdary bin įstaigoms 
aprūpint centras, pradės savo 
vajų su balandžio 1-ma.

Anarchisliška pelnagrobys- 
tės sistema, be socialio saugu
mo įstatymų, vis daugiau ir 
tankiau parodo savo prašmat
nybių.

Štai kadaise buvusi bent 
dešimties milionų turto savi
ninkė ponia Marion Kiamie, 
iš Sirijos atvykusio šilkais 
prekėjo žmona, pereitą antra
dienį su visais brangiais ra
kandais ir šimto metų senumo 
knygų kolekcijomis išmesta iš 
50 kambarių namo prie 2857 
Sampson Ąve., Bronx. Tarsi 
gailėdamasis, (o gal iš gė
dos), sniegas išmestą mantą 
užklojo storu, baltu klodu.

Prieš 8 metus, vyrui mirus, 
ponia jau buvus gerokai nu- 
biednėjus, tačiau dar vis turė
jus tarp miliono ir trijų milio
nų turto. Dabar jau pritrūko 
pinigų namo mortgičiams ir 
buvusi ponia atsidūrė su elge
tomis ant šaligatvio.

Ketvirtai., Vasario 29, 1940

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

Mokyklos Baigimo Specialai
Mokyklos baigimo žiedai 
Riestiniai laikrodėliai 
Rožančiai

nuo $1.50 augštyn

Visi Laikrodžiai Garantuoti

i

Maži Rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą.

Fontantniy plunksnų 
ir paišelių setai, 
žemos kainos ir 

garantuoti.

Negavę jokio atsiliepimo į 
unijos Central in io Komiteto 
laišką, pasiųstą majorui šio 
mėnesio 21-mą, unijistai 
transportininkai per savo uni
jos New Yorko lokalą pereitą 
antradienį vėl pasiuntė majo
rui laišką, kuriame stipriai 
kritikuoja majorą už radimą 
“gana laiko ir miesto pinigų 
deryboms su Morgano ir 
Rockefellerio interesais, kurie 
valdo IRT ir BMT nuosavy
bes,” o nesuradimą laiko pasi- j 
tart su unija.

Laišką pasirašė Hogan, Fo- 
dy, Faber, Fitzsimon, vietos 
lokalo viršininkai.

Transporto Darbininkų Uni
ja primena majorui, kad ji 
kovos kiekvieną bandymą su
naikint teisę kolektyvių dery
bų, jei to bus siekiama važiuo
tas apvienijime. Nesitarimas 
su darbininkais, kaip nurodo 
unijistai, nelemia gero.

Vestuvėse Nepavyko

Joseph Rinaldi, 11-27 128th 
St., College Point, Queens, 16- 
kos metų vaikinėlis, nusižudė 
iššokdamas pro langa nun 
10-to aukšto iš YMCA Sloane 
House, 356 W. 34th St., N. Y. 
Prieš tai jis buvo paėmęs nuo
dų ir skausmų suimtas prisi
skubinęs mirtį užsimuši mu.

Jo kambarėlyje, ant moky
klos sąsiuvinio, rasta surašy
tas skurdus jo gyvenimas ir 
vyriausieji dabartiniai slogu
čiai. Prašoma patalpint spau
doje.

Vaiko tėvas miręs prieš me-, 
tus laiko, o jo motina gyve- 

. nanti su antru vyru ir jo vai- 
I kais. Jis jau prieš metus bai
gęs vidurinę mokyklą ir visur ( 
jieškojęs darbo, bet negalėjęs Blato paroda, 
gaut. Matomai, namie ne kaip 
gyvenosi ar nenorėjo būt šei
mai sunkenybe, kad prieš sa
vaitę buvęs išsikraustęs pas 
senutę į Bronx. Prie to, jo my
lima mergaitė laukianti ar 
jau> susilaukus kūdikio, kurį 
jis negali aprūpinti. Tad jis 
ir baigė savo raštelį, sakyda
mas: “Gyvent man nevyksta. 
Aš jieškojau darbo, bet jo 
negavau. Gyvenimas pasidarė 
nepakenčiamu.” ,

Kada mūsų miesto “tėvam” 
širdys tirpsta kaip sniegas pa
vasarį iš “gailesčio mažytei 
Su om i j ai ” (M an n erh ei m ui), 
tai Andrew Abrogen, 69 me
tų, ir jo žmona Annie, 74 me
tų, išmesti iš namų už neužsi- 
mokėjimą rendos, penkias die
nas išgyveno ant šaligatvio 
prie 433 Watkins St., Brook
lyne.

Gražiai Parėmė Lietu
vos Politinius Kalinius

Visi daimontai Melsvi- 
balti ir pertekto

Priminkite ŠĮ skelbimą/ir gausite nuolaidą

ROBEim LIPTON

Max Bando Paveiksly 
Paroda

French Art Galleries (51 E. 
57 st. — Fuller Building) 
New Yorke, kur neseniai bai
gėsi Lietuvos piliečio Arbit 

įvyksta kito
Lietuvos piliečio, žymaus dai
lininko, gyvenančio Paryžiuje, 
Max Bando paveikslų paroda. 
Ponas Max Bandas jau kelis 
kartus turėjo New Yorke ir 
Washingtone parodas, be to, 
piešė prezidento D. F. Roose- 
velto portretą, tad jis jau 
daugeliui lietuvių yra žino
mas.

Jo paroda tęsis nuo kovo 
d. iki kovo 23 d.

2

Alfred Brasile, 40 m., 334 
E. 102nd St., patekęs į vestu
ves grekų bažnyčioj, 18th St. 
ir 5th Avė., N. Y., negalėjo 
suprasti, kodėl jis su vestu v- 
ninkais neturėtų linksmauti. 
Jis suleidęs ranką į vieno ves- 
tuvninko kišenių, bet tas, ne
supratęs broliškos dvasios, pa
davęs Brasile policijai. Pasta
roji aprobavus, bad Brasilei 
jau 27-tas areštas ir laukiąs 
17-to nuteisimo už panašiu? 
bandymus.

Mergaites Rado Namie “Mažai Apšvietos”

Buvusios paskelbtos pabė
gusiomis iš vienuolyno ir visur 
po miestą jieškotos mergaitės 
pirmadienio rytą rastos išsi- 
slapsčiusios pačiame vienuoly
ne — vienos aukštinyje, kitos 
koplyčioj, dar kitos korido
riuose, gal su minčia prisitai
kyt patogesnį laiką pabėgt ar 

^ik laikinai išvengt kokio ne
malonumo.

Daktarui Robert M. Hutch
ins, Chicagos Universiteto 
prezidentui, sustojus LaGuar
dia Orporte pakeliui į New 
Haven ir Bostoną, reporteriai 
apspito klaust apie apšvietą. 
Jis atsakė: “Negaliu nieko 
pasakyt, nes jos yra labai ma
žai.”

Prisipažinęs Dvipatystėj

RENGIA LMS 3-čias APSKRITYS

Sekmadienį, Kovo 3 March, 1940

William Dunn, 34 m., 142- 
06 Roosevelt Ave., Flushing, 
sulaikytas už dvipatystę ir 
prisipažinęs kaltu. Tačiau 
areštavus surasta, kad jis jau 
buvęs kalėjime už antrą, tad 
ši trečia, o gal ir kokia kito
kia daugmena. Vaikų su pir
ma prigyvenęs du, su antra 
ir su trečia du.

i

Negras Buvo Kalėjime
Nekaltai

"O

ENSEMBLE AI DBA LSI AI DALYVAUS PROGRAMOJE

Dainuos A. Kllmaltė, koloratūro-soprano. Turėsime vienų žymų 
menininkų, kuris aiškins visuomenei meno reikšmę 

ir menininkų tikslų.

Lietuvių Amerikos Piliečių Kliube
280 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y.

PRADŽIA 6 VALANDĄ VAKARO
LAIKE VAKARIENES, KONCERTINE PROGRAMA 

įžanga $1.25
G. KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ GROS KOKIAMS 

šokiai prasidės 7 vai. vak; vien tik šokiams įžanga 35 centai. 

Užkviečia LMS APSKRIČIO KOMITETAS.

Pereitų metų rugpjūčio 6-tą 
negrui James T. Brown pasi
taikė didelė nelaimė. Mat, jis 
rado deimantą, kuris aprobuo
ta vertės $10,000. O kadangi 
Brownas biednas porteris, ir 
dar negras, tai kaip čia juo- 
mi pasitikės — jis palaikyta 
už vagišių, kamantinėtas ir iš
laikytas 10 dienų kalėjime. 
Bet brangakmenio savininkas 
ir lig šiol neatsirado. Dabar 
skelbiama, kad Brown buvo 
teisūs ir jis kviečiamas atsiimt 
radinį.

Atėjus jo krautuyėn plėši
kui, Ph. Lauben, Š5 Throop 
Ave., .pašaukė savo didelį šu
nį, kurio išgązdintas plėšikas 
nėrė už baro, o savininkas tuo 
tarpu — laukan ir, užrakinęs 
duris, pašaukė policiją, kuri, 
plėšiką areštavo.

Šuo įkando 4 mokines prie 
parapijinės mokyklos, 
Avė, ir 60th St. Policistas 
nį sugavo ištirt, ar nebus 
siutęs.

Vaiky Meno Darbai

5th 
šu- 
pa-

Brooklyne Muziejuje išdėta 
parodon apie 1,500 įvairių 
meno kūrinių, pagamintų per 
vidurinių mokyklų studentus. 
Paroda tęsis iki kovo 15fttos. E

Balčiūnas, K.
Degutis, G.

Urbaitis, Kai-
K. Rušinskie-
Skirmont, Li-

REIKALAVIMAI
Reikalingas patyręs presorius dir

bti prie vyrų gerų paltų. Prašomo 
atsišaukti: S. Markowitz, 119 Greene 
St., New York City, N. Y.

(50-52)
E

J E W
701 GRAND STREET 

Bet. Graham &
(steigta 1892

E R
BROOKLYN, N. Y.

Manhattan Avės.
Tel. Stagg 2-2178

t

Didžiųjų darbininkiškų or
ganizacijų apskričių (LDS, 
LLD, LMS) suruoštame Lie
tuvos nepriklausomybės su
kakties minėjime, vasario 25- 
tą, Brooklyne, buvo į publiką 
atsišaukta aukų paramai Lie
tuvos politinių priešfašistinių 
kalinių ir jų šeimynų. Stam
besnėmis sumomis aukojo'se
kami :

M. Simonavičius $5. Po $1: 
M. Vildžius, A. 
Derenčius, Ch. 
Stasiukaitis, E. 
zer, J. Potašius, 
nė, J. Gėla, A.
konis, K. Mockus, Dr. ir Mrs. 
Kaškiaučius, M. Liepus, P. ir 
A. Bečiai, Ig. Urbonas, Sasna.

Po 50 centų: A. Krapavic- 
kas, Maziliauskas, Kazer, D. 
Burba, Gužas, Bovinienė, O. 
Walmus, S. Sadauskas, Jone- 
liunas, D. M. šolomskas, Mil
ler, Pranaitis, V. Paukštys, B. 
Ramoška, Ch. Čerka, J. Rau- 
linaitis, Andrušaitis. Po 25c: 
Stirbis, Klimas, M. Liumas, 
Misevičius, J. Glaveckas, J. 
Kovas, V. Michelsonas. 'Viso 
su smulkesnėmis aukomis su
rinkta $69.61. (čia neįskaito
ma pramogos pelnas, kuris eis 
vilniečiams, ne kaliniams).

Varde Lietuvos politinių ka
linių, rengėjai dėkingi visiems 
aukojusiems. Taipgi atsiprašo
me, jei kurių stambesnės au
kos rinkėjų nepastebėtos 
vardai neįrašyta į sąrašą.

Komisija.

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškau pirkti biznį, restauraciją 

su gėsimais, batų krautuvę, keptu
vę, kriaučišką biznį arba kokį kito
kį ir stambesnį. Norinčių parduoti 
bi kurį iš minėtų biznių, prašome 
pranešti šiuo antrašu: J. Mokola, 49 
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

(51-53)

ir pažjsta- 
apie mano

Pajieškau savo giminių 
mų ir jeigu kas žinote 
brolį Juozą Gedminą, kuris girdė
jau mirė sausio mėnesį, 1940 m. Pa
ėjo iš Ylakių vals., Mažeikių Apskr., 
Kauno rėdybos. Paskutiniu laiku gy
veno Brooklyn, N. Y. Už suteikimą 
žinių atlyginsiu. Frank Gedminas, 
808 Marsac St., Bay City, Mich.

(51-56)

ir

Pajieškau brolio Juozo Rinkevi
čiaus. Paeina iš Kauno rėdybos, Pa
nevėžio Apskričio, Pinavo valsčiaus, 
Šeškų kaimo. Jis dabar gyvena Ame
rikoj. Prašau jo paties atsišaukti, 
arba kas apie jį žinote, malonėkite 
man pranešti. Būsiu dėkingas. — 
John Rinkevičius, 160 Moulson St., 
Rochester, N. Y. (46-51)

Rendauninky Pikietas
Dvylika šeimynų pereitą an

tradienį pikietavo savo na
mus, 3750 3rd Ave., Bronx, 
protestui prieš pravarymo iš 
namų notas, gautas iš savinin
ko .'Zukermano. Daugelis šei
mynų ten gyvena daug metų. 
Dabar norėjo jiems pakelti 
rendas, bet jiem atsisakius 
mokėti, savininkas įteikė įsa
kymus išsikraustyti, tikėdama
sis iš naujų gyventojų 
rendos.

Rend alininkai yra 
zuoti į Rendauninkų
esą pasiryžę kovoti iki savi
ninkas atsisakys perdidelių 
reikalavimų.

Nepaprastas Palengvinimas 
Reumatiškų Skausmų

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

daugiau

organi-
Lygą ir

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.
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LDS 1-MOS KUOPOS 
VAKARĖLIS

Šį šeštadieni, 2 d.
March, Įvyks šokiai su 
muzikale programa, 
duetas — Alekas Velička su 
Petru Grabausku. .

Taipgi dalyvaus ir vaikų 
draugijėlė su savo Įvairumais. 
Geo. Kazakevičiaus 
gros šokiams.

Šis parengimas bus 
salėje, prasidės 7-tą
kare. Įžanga 35c asmeniui.

Visi LDS nriai ir pašaliniai 
yra kviečiami dalyvauti šiame 
parengime.
/ .Kviečia Rengėjai.

kovo- 
gražia 

Dainuos

orkeistra

‘Laisves’ 
vai. va-

ft'

B
k v.

Lietuviui Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus it įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aproka\ .mus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name

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

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

Itftf tftf tfu tftf tftf tftf tftf tftf tftf tftf tftf tftf tftf tftf tftf tfMI tftf tftf tftf tftf tftf tftf tftf tftfi

ir impor- 
degtines ir 

geriausių

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Ilewes eleveiterio stoties

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

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

Vietos 
tuotos 
vyrai, 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

Mateušas Simonavičius 
fc&T Gražiui Įrengta Susiėjimams Įstaiga

t

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto
Tel.’Virginia 7-4499

VESTIE E. DAVIS 
Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

BARRY P. SHALLINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME




