
KRISLAI
Nelaiminga Rumunija.
Vėl skilimas.
Dar vienas issišėrė.
Pirma užsmaugė, paskui 

diskusuos.
O dar tik pradžia.

Rašo A. Bimba.
štai palyginimas :
Lietuva išvijo Smetoną, pa

siskelbė tarybine ir prisidėjo 
prie Tarybų Sąjungos. Vis
kas dabar ramu. Kūryba vi
suose kampuose verda. Nei 
galvos ritas, nei kraujas lie
jas.

Darbo žmonių
Dienraštis - 

Kaina $5.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.00

Metams

Prašome visų “Lai
sves” skaitytojų gaut 
nors po vienų naujų 
skaitytoją savo dien
raščiui.
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O pažvelgkime į Rumuniją. 
Ten karalius paspruko, bet 
įsigalėjo fašistinė klika su* ge
nerolu Antonescu pryšakyje. 
Kraštas pateko faktinojon Hit
lerio globon.

Aną dieną gen. Antonescu 
pastatė prie sienos ir sušaudė 
kelias dešimtis “Geležinės 
Gvardijos“ narių. įvyko suki
limas. Keli tūkstančiai žmo
nių žuvo.

Dabar ten vėl verda kova. 
Jau keli tūkstančiai žmonių 
vėl paskersta iš vienos ir ki
tos pusės. Visa Rumunija 
plūsta kraujuose!

Amerikos Valdžia 
Naikina Darbinin

kiškus įstatus

"Laisvės” Korespon 
dentų ir Šėrininkų 

Suvažiavimai

Šimtai Tūkstančių
Darbininkų prieš 

Roosevelto Bilių

Nauja suirutė Amerikos So
cialistų Partijoje. Prasidėjo 
naujas sukilimas prieš Norman 
Thomaso vadovybę.

Thomas pasisakė nesutin
kąs su Kongresan įneštu bi- 
lium, 
veltą 
Prieš 
kimą, 
Jack
Murray* Gross, Gus Tyler, La
zar Becker.

šis pasidalinimas esąs toks 
svarbus, kad ta sudžiūvusi 
partija vėl suskilsianti.

Washington.— Kaip prez. 
Rooseveltas patarė, taip 
kongresmanų dauguma ir 
nutarė, kad statant 200 
naujų prekinių laivų neturi 
būt duodama darbo nei vie
nam “raudonajam.” Su
prantama, jog pagal val
džios pageidavimą kongre
sas nuspręs, kad neturi būt 
reikalaujama, kad darbinin
kai priklausytų bet kokiai 
unijai, kurie tik dirbs tų 
laivų statymui.

Ethiopai Maršuoja Link 
Savo Sostinės

kuris prezidentą Roose- 
padaro diktatorium.

Thomasą išleido pareiš- 
kurį pasirašo šie tūzai: 
Altman, Alfred Lewis,

reiškimą reikalauja besąlygi
nės pagelbos Anglijai — 
jeigu prisieitų Amerikos 
miją pasiųsti Europon ir 
gauti tą zladiejų Hitlerį.

net 
ar- 
pa-

Dar vienas garsus liberalas 
ir filosofas išsišėrė iš libera
lizmo ir pacifizmo. Turiu 
mintyje Bertrand Russell, dėl 
kurio - “moralybės“ nesenai 
New Yorke buvo kilus vaina 
mokyklų sistemoje. Mokyklų 
Taryba buvo nutarus jį sam
dyti už profesorių, bet teis
mas uždraudė. Už teismą už
stojo ir majoras LaGuardia. 
Russell vietos negavo.

Dabar Russell pareiškė:
“Nors aš per visą savo gy

venimą skelbiau pacifizmą, 
bet dabar aš esu įsitikinęs, 
pirmu kartu, kad laisvės iš
laikyti negalima be militariš- 
kos kovos.“

Todėl Russell dabar nori, 
kad Amerika išgelbėtų, gink
lų pagelba, Anglijos imperi
ją*

Tik dabar Anglijos parla
mente diskusuos uždarymą 
“Daily Workerio”. Bet laik
raštis jau uždarytas, darbi- 

/ ninkams burna jau užčiaupta.
Taip veikia Anglijos demo

kratija. Parlamente bus tik
tai Churchillio marškinių iš
plovimas.

šio karo nuostoliai jau mil
žiniški. Anglija viena, pasak 
Churchillio, jau neteko 60 
tūkstančių kareivių 
tais. O kur žuvę 
francūzai, belgai, 
kiti?

O karo galo dar 
Dar tik įsisiūbuoja, 
tūkstančių pavirs milionais!?

Washington. — Ameri
kos Darbo ministerė Fran
ces Perkins sutinka su tais, 
kurie reikalauja uždraust 
streikus visose karinėse 
dirbyklose.

Cincinnati, Ohio. — Fede- 
ralis apeliacijų teismas pri
pažino teisę H. Fordui ir ki
tiem prieš-unijiniam fabri
kantam agituot lapeliais 
prieš unijas.

Vokiečiai-Iialai Pavo
jingai Sužeidę Tris 
Anglų Karo LaivusCairo, Egiptas. — Anglai 

praneša:
Daugiau kaip 100 tūks

tančių ethiopų sukilėlių, va
dovaujami savo buvusio im
peratoriaus Haile Selassie, 
sumušė italus į pietus nuo 
Tana ežero, Ethiopijoj, už 
apie 100 mylių nuo Anglų- 
Egipto Sudano sienos. Ethi
opai ginkluoti anglų gink
lais. Grumdamiesi pirmyn 
jie šaukia: “Į Addis Ababą” 
(Ethiopijos sostinę)!

Anglų orlaiviai sėkmin
gai bombardavo valdiškus 
italų namus ir lėktuvų sto
vyklas Neghelli ir Sciascia- 
manna, Ethiopijoj; skynė 
kelią ethiopams sukilėliams. 
Anglų tankai prasibriovė į 
Italų Somaliją. ^vuotlaivį Viduržemio Jūro-

Anglai privertė italus pa-'je; ir tas šarvuotlaivis 
sitraukt iš Keru ir Aicotos, skęsta su 700 savo jūreivių 
Ethiopijoj, 50 mylių nuo 
rubežiaus tarp anglų kolo
nijos Sudano ir italų Eritrė
jos. Anglų, kariuomenė gi
liau įsiveržė į Eritrėją.

Berlin. — Vokiečių ko
manda šeštadienį pranešė:

Vokietijos orlaiviai ir ita
lų submarinai pavojingai 
sužeidė du didžius Anglijos 
karo laivus ir vieną stam
bų anglų šarvuotlaivį, Vi
duržemio Jūroje. Vokiečių 
oro bombos pataikė į prie
kinę ir užpakalinę dalis 
vienam anglų karo <____
viui; kitas Anglijos karo

šeštadienio Vakare įvyko 
dienraščio “Laisvės” kores
pondentų suvažiavimas “L.” 
svetainėje. Dalyvavo 35 ko
respondentai bei laikrašti
ninkai iš Chicagos, Massa
chusetts, New Jersey, Broo
klyno ir apylinkės. -Įvadą 
padarė drg. A. Bimba, atžy
mėdamas didžią korespon
dentų raštų svarbą mūsų 
dienraščiui ir ■ patiekdamas 
kai kurių nurųdymų. Pra
džioj taip pat kalbėjo dd. R. 
Mizara ir L. Rrūseika. Bu
vo išreikšta pageidavimų, 
kad korespondęntai rašytų 
ne tik apie parengimus ir 
taip sakant sniiulkius įvy
kius lietuvių gyvenime ko
lonijose, bet kad duotų dau
giau pranešimū iš darbinin
kų judėjimo -j- apie strei-

Detroit, Mich.— CIO uni
jų taryba, atstovaujanti 200 
tūkstančiu 
reikalavo, 
kongresas 
Roosevelto
suotinos paramos Anglijai. 
Sako, tai reikštų Roosevel
to diktatūrą Amerikoj.

Managua, Nicaragua. — 
Vokiečių konsulatas šičia 
lapeliais paskleidė Lind- 
bergho kalbą prieš Ameri
kos paspirtį Anglijai.

užmuš-1 
vokiečiai, 
italai ir

nesimato.
Šimrai

Suidijotėję žmonės nori, 
kad ir mūsų kraštas būtų 
įtrauktas į tą baisią skerdynę.

Rumunijos Vice-Prem- 
jeras H. Simą Būsiąs

Sušaudytas
Bucharest, Rumunija. — 

Rumunų ministeris pirmi
ninkas Ion Antonescu areš
tavo ministerį vice-pirmi- 
ninką Horią Simą, vadą su
kilusių prieš valdžią kraš
tutinių geležingvardiečių.

Simai gręsia sušaudy
mas, kaip ir tūkstančiams 
suimtų sukilėlių, kraštuti
nių fašistų.

Skaičiuojama, kad riaušė
se užmušta apie 6 tūkstan
čiai žmonių.

Kaip vidutiniai,, taip kraš
tutiniai fašistai terioja žy
dus ir nužudę jų bent 300.

tenka
New
Ten

Beveik kasdien man 
pravažiuoti pro East 
Yorko karines kapines, 
amžinai ilsisi tūkstančiai per
eito karo aukų. Tie vienodi 
balti paminklėliai, kaip koks 
baltas miškas, kaskart per kū
ną pervaro šiurpulius.

Ten guli mūsų jauni vyrai, 
padėję galvas Europoje 1918 
metais. Ką jie laimėjo? Ką 
gero tas karas davė Amerikos 
žmonėms ?

ORAS. — šį pirmadienį 
bus sniego ar lietaus.

giau pranešimų
kų judėjimo 4-
kus, darbininkų būklę, jų 
reikalavimus, 
prieš valdžios
traukiančius Ameriką į ka
rą ir 11.

Kai kurie iš 
bėtojų patarė 

didlai- šyt apie parendimus.
( Visi korespondentai, dis- 

laivas smarkiai sužeistas į kusuodami, atžymėjo, kaip 
§ona< žmonės įdomauja korespon-

_ ;___  dencijomis kad ir apie lietu- 
NUSKANDINTAS ANGLŲ vil3 parengimus, prakalbas 

ŠARVUOTLAIVIS(?)
Roma. — Italai praneša:
Italų submarinas torpe- 

davo didelį Anglijos šar-

protestus 
žingsnius,

pirmųjų kai- 
rumpiau ra-

Ypač reikia vardais pami
nėt lietuvius išrenkamus į 
darbo unijų vadovybę, strei
kų vadus ir kovotojus; ne
pamiršt ir lietuvių sporti
ninkų.

Rašant net apie politinių 
priešų prakalbas turėtų būt 
bent kiek paduota jų turi
nys ir linkėtina, kad kores
pondentas čia jau atsakytų 
į neteisingus kalbėtojo pa
reiškimus bei užsipuolimus.

Vienas geriausių “Lais
vės” korespondentų iš Penn
sylvanijos parodė, kaip gali
ma atvirai, teisingai rašyt 
ir vis tiek nesukelt priešin
gų srovių žmones prieš laik
raštį ar prieš patį korespon
dentą, laikantis lygsvaros ir 
mandagumo ribose. Tuo
met, jei žmonės ir nesutiks 
su raštu, vis tiek gerbs laik
raštį ir korespondentą. Kiti 
korespondentai irgi pabrė
žė reikalą griežto teisingu • 
mo.

Buvo kalbama ir apie ko
respondentų pasiskyrimą, 
kas apie ką rašys; apie ko
respondentų biurus, ir tt.

Drg.^ A. Bimba, daryda- .jų, išvilkdami juos iš namų

darbininkų, pa- 
kad Amerikos 
atmestų prez. 
sumanymą vi-

New Haven, Conn.—čio- 
naitinės CIO darbo unijos 
siunčia šimtą delegatų į

Paskersta 6,000 Žmo
nių per Fašistų Riaušes 

Rumunijoje

ir oficierių, kaip teigia ita
lų komanda.

New York. — Radio šeš
tadienį pranešė, kad vokie
čių oro bombos tiesiog pa
taikė į kaminus vieno ar 
dviejų Anglijos karo laivų 
Viduržemio Jūroje.

ANGLŲ SUBMARINAS NU
SKANDINO ITALŲ LAIVĄ

ir kitus lietuviškus dalykus 
savo miestuose. Daugelis 
korespondentų k pasisakė 
prieš tokių raštų trumpini
mą, jeigu nėra tam būtino 
reikalo. Tūli pastebėjo, jog 
ilgesnės korespondencijos 
su išvadomis tarnauja kaip 
prieinamiausi editorialai to 
miesto žmonėms. Kiti sakė, 
kad reikia pagerbt žmones 
dirbančius šiokiem ar to
kiem mūsų parengimam, 
paminint jų vardus. Ar lie
tuvius ištiko laimė ar nelai
mė, ar šiaip kas įdomesnio 
įvyko jų tarpe, taip pat gei
stina, kad jų vardai būtų 
korespondencijoj paduoti.

mas užbaigos pastabas, pra
šė surast korespondentų, 
kur jų dar nėra arba jau 
nėra; rašyt apie įvairius 
įvykius lietuvių gyvenime, 
bet taipgi stengtis patiekt 
daugiau korespondencijų iš 
darbininkų klasės kovų ir 
judėjimo.
“LAISVĖS” ŠĖRININKŲ 

SUVAŽIAVIMAS
Šiuos žodžius berašant, 

yra atvykę į “Laisvės” su
važiavimą ščrininkai iš 
Pennsylvanijos, 
New Jersey, Naujosios An
glijos ir daugelis dš Brook
lyno ir apylinkės.

Rytoj bus paduota žinių 
apie patį “Laisvės” dalinin
kų suvažiavimą. Rep.

Washingtona proteštuot 
kongresui prieš prezidento 
kariniai - diktatorišką pla
ną dėlei pilnos pagalbos An
glijai.

Panašius protestus prieš 
karinį Roosevelto bilių pa
siuntė kongresui unijos iš 
Brooklyno, N. Y.; Minnea- 
polio, Minnesotos, Chica- 
gos ir daugelis kitų unijų.

Libijoj Anglai Žy
giuoja Vis Pirmyn
Anglų Pranešimas:

Cairo, Egiptas. — Moto
rizuoti anglų žvalgai siau
čia apie Derną, italų paju

Bucharest. — Susikirti
muose tarp Rumunijos 
premjero lono . Antonescu rj0 miestą, Dū^mylios į va- 
fašistų, “vidutinių” geležiu- karus nuo anglų užimto To-

Horios Simo bruko, Libijoj. Anglai už- 
geležingvar-grobė italų vanden-orlaivių

gvardiečių, ir
“kraštutinių”
diečių per penkias paskuti- stovyklą. Demoj, taipgi jų 
nes dienas liko išžudyta lėktuvų' stovyklas Temimi ir 
6,000 asmenų Rumunijoj. ei Gazala, o gal jau ir 
Vieni ir kiti geležingvar-' kelių centrą Mekili, į pietų 
diečiai daugmeniškai sker- vakarus nuo Demos.
džia žydus, šiuo tarpu jie Anglų Orlaiviai kartoti- 
išžudė bent tris šimtus zy- .naj bombardavo italų pajū-

diečiai daugmeniškai sker
džia žydus. Šiuo tarpu jie

rinius miestus Bengazį, Ap- 
pollonią, Derną ir kitus, Li- 
bijo j.

Vyriausias italų koman- 
dierius Graziani kažin kur 
išsikraustęs iš Cirene mies
telio, stovinčio už 50 mylių

ir biznio vietų.
Diktatoriaus A n t o nescu 

kariuomenė suėmė tūkstan
čius nužiūrimų sukilėlių. Jis 
skelbia, kad neva tai komu
nistai vadovaują maištams. 
Jis grasina sušaudyt tūks-iį vakarus nuo Demos, 
tančius suimtųjų.

Nors jau trys dienos pir
miau Antonescu paskelbė, 
būk jo valdžia nuslopinus 
riaušes; bet kraujas dar 
gausiai liejasi kautynėse 
tarp jo “vidutinių” fašistų 

Illinois, [ir “kraštutiniųjų.”

London. — Anglijos sub- 
marinas “Parthian” torpe- 
davo ir nuskandino trans
portinį italų laivą, apie 
7,000 tonų, kuris buvo pil
nas prikrautas karo reik
menų. Liepos mėnesį tas 
pats anglų submarinas su
naikino italų submariną.

Didelis Laivastačiij 
Streikas

Mobile, Alabama. — Su
streikavo 3,400 laivastačių 
prieš Drydock and Ship
building kompaniją. Reika
lauja pridėt jiem uždarbio.

ROOSEVELTAS KARALIŠKAI PASITIKO 
NAUJĄ ANGLŲ AMBASADORIŲ HALIFAX

Washington. — Penkta
dienį po pietų atplaukė į 
Amerikos vandenis lordas 
Halifax naujausiu ir galin
giausiu Anglijos karo ‘laivu 
“King George V,” kaipo 
naujas Anglijos ambasado
rius Jungtinėms Valstijoms. 
Ir prezidentas Rooseveltas 
pasitiko lordą Halifaxa su 
tokia pagarba, kokios nei 
vienas Amerikos preziden
tas iki šiol nedavė jokios 
šalies ambasadoriui.

Prez. Rooseveltas 35 my-
Streikieriai priklauso CIO |Įag . automobiliu važiavo
unijai.

BRODKLYNIEČIAM
Visi esate prašomi į “Lai

svės” bankietą šiandien, se
kmadienį, vakare, Brooklyn 
Central Palace svetainėje, 
18 Manhattan Avenue.

slidžiais, lyjamais keliais į 
Chesapeake Užlają, arti 
Annapolio. Paskui šešias 
mylias plaukė šauniu sma
gumo laivu - jachta “Poto
mac” iki ūkanoje sustojusio 
anglų karo laivo. Tada įsi- 
vadino lordą Halifaxą ir jo 
pačią į “Potomac’ą” ir par-

HULL SUTINKA SU 
HALIFAXU

Washington. — Anglijos 
ambasadorius Amerikai lor
das Halifax šaukia grei- 
čiausios ir didžiausios pa
galbos Anglijai. Amerikos 
valstybės ministeris C. Hull 
pareiškė, “mudu žiūrime į 
dalykus visai panašiai.”

ITALAI SAKOSI TEBEEI
NĄ TOBRUKĄ

Roma. — Italų komanda 
nepripažįsta, kad anglai už
ėmė Tobruką, Libijoj; tvir
tina, kad dalys italų armi
jos neatlaidžiai kertasi su 
anglais - australiečiais To- 
bruko srityje.

Sukilimai Šiaurinėje 
Italijoje?

Neo- 
kad 

ypač

siplukdė juos į Washingto
ns Amerikos Karo Laivyno 
Akademija Annapolyj mušė 
21-ną kanuolių šūvį pagerbt 
Anglijos ambasadorių, lor
dą Halifaxą. Washingtone 
gi prezidentas Rooseveltas 
asmeniškai atlydėjo Hali- 
faxą iki pat Anglijos amba
sados durų.

Su prezidentu plaukė pa
sitikt lordą Halifaxą Ame
rikos karo laivyno ministe
ris Frank Knox, admirolas 
H. R. Stark ir generolas E. 
M. Watson, vienas iš Roo
sevelto sekretorių.

Prezidento jachta “Poto
mac” sugaišo keturias va
landas vandenyje, nuo 3 iki 
7 vai. vakare; sako, to rei- ~ v___
Išėję slėpimui anglų karo storio ir daugiau. Jis veža- 
laivo nuo priešų.

Atvykęs į Washingtoną, 
Anglijos ambasadorius lor-metais.

dąs Halifax pasišaukė laik
raštininkus ir perskaitė pa
reiškimą, a t s i š a ūkdamas, 
kad Amerika kuo greičiau
siai ir gausingiausiai gel
bėtų Angliją, idant “sulau
žytų nazių galybę.”

Karo laivas, kuriuom at
plaukė anglų ambasadorius, 
yra ką tik užbaigtas. Jis tu
ri 35 tūkstančius tonų įtal
pos, plaukia po 30 mylių per 
valandą; slaptai pastatytas

London, saus. 26. — 
ficialiai ' pranešama, 
šiaurinėje Italijoje, 
Milane, Turine ir kituose 
pramonės centruose, kilę di
deli maištai prieš Mussoli- 
nio valdžią, riaušės prieš 
karą. Sakoma, kad vokiečių 
kariuomenė slopina žmonių 
sukilimus ir paėmė tuos 
miestus į savo kontrolę.

CIO Jaunuoliai Pasmer
kė Karinį Bilių

New York. — CIO jau
nuolių konferencija pasmer- 

laikę karo; ginkluotas de-įkė prezidento Roosevelto 
šimčia kanuolių šaudančių'diktatorišką sumanymą dė- 
14-kos colių storio šoviniais; 
šešiolika kanuolių su gerk
lėmis 5 colių ir ketvirtada
lio pločio, ir daugeliu ma
žesnių kanuolių. “King Ge
orge V” šarvai yra 16 colių

lei visuotinos pagalbos An
glijai. Sako, tas* sumanymas 
traukia Ameriką į karą.

Konferencijai atsiuntė 
sveikinimą John L. Lewis.

o

si ir tris karinius orlaivius; 
buvo pradėtas statyt 1939

London. — Anglai teigia, 
kad pirmieji mechanizuoti 
jų armijos būriai jau už- 
puolą italus Demoj, Libijoj.
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demokratiją”, tai yra, tokią, kokia dabar 
ten yra. Aišku, kad tie bankininkai per 
poną Willkie pastatė Anglijos valdonams 
klausimus: “Jūs norite dar didesnės ka
rinės pagalbos, tai mes norime žinoti, 
kokia bus Anglija? Kodėl jūs nesuval- 
dote taikos šalininkus—komunistus?”

Kaip atrodo, tai Anglijos valdonai 
nieko iš gyvenimo nepasimokė, neigi 
Wall Stryto bankieriai. Jie pasirinko 
reakcijos ir fašizmo kelią, kaip kad bu
vo jį pasirinkę Franci jos valdonai—Da- 
ladier ir kiti. Kai tik Francijoj pradėjo 
smaugti komunistus, darbo unijas, abel- 
ną liaudies judėjimą, taip greitai ten 
buvę “demokratai”, Petain ir kiti, išsinė
rė į fašistų kailį ir dabaigė Francijos pa
sipriešinimą. Franci ją padėjo Hitleriui 
pavergti jos reakcinė valdžia. Atrodo, 
kad šį kelią pasirinko ir Anglijos Chur- 
chillo valdžia. Uždarymas Londone 
“Daily Workerio” yra pradžia generalių 
atakų ant komunistų ir viso darbininkų 
judėjimo. O tas neišvengiamai pakirs 
Anglijos atsparumą.

Atsakymai į Užmetimus Patri- 
jotizmo ir Religijos Klausi

mais Lietuvoj
Kalbėdamas M. Gedvilas

Anglijoj Uždarytas “Daily 
Worker”—Ką Su Tuo Turi 

Wall Strytas?
Kai tik iš Jungtinių Valstijų nuvyko 

Anglijon asmeninis Roosevelto tyrinėto
jas ponas Hopkins, kad ištirti, kas daro
si Anglijoj, kai tik pasirengė ten vykti 
buvęs Roosevelto oponentas ponas Wen
dell Willkie, taip greitai Anglijos valdo
nai uždarė “Daily Workerį”. Ar uždary
mas darbininkiško dienraščio turi, ką 
bendro su Amerikos kapitalistais? Iš pa
viršiaus atrodo keistas klausimas.

Bet štai ką rašo “New York Sun” ko
respondentas iš Londono:

“Kai kas čionai jaučia... kad griežtas 
prispaudimas komunistų veiklos supuola 
su Wendell Willkie atvažiavimu Angli
jon. ..”

Jau pirmiau visa eilė laikraščių rašė, 
kad ponas Hopkins nuvažiavo ištirti, ar 
nėra pavojaus, kad Anglija gali virst dar
bininkiška šalis, ar nėra pavojaus, kad 
Anglijos liaudis, privarginta karo, gali 
išeiti iš jo, prašalindama dabartinę tvar
ką. Ir kada tik Anglijoj prieš “socialistų” 
norą buvo sušaukta plati Liaudies Kon
ferencija, tai tas ne vien nepatiko An
glijos imperialistams, bet ir ■ Amerikoj 
Wall Stryto bankieriams ir kitiems po
litikams.

Tas patsai “New York Sun” laikraštis 
sausio 22 d. rašo, kad “komunistų veik
la Darbo Partijoj, jų pasisekimas su
šaukiant Londone Liaudies Konferenciją, 
ir buvo priežastis uždarymui ‘Daily 
Workerio’.”

Mat, “Daily Worker” kėlė aikštėn tai, 
kad, kada Anglijos liaudis kenčia vargą 
ir skurdą, kada dega jos namai, žūva 
sūnūs ir net vaikai, tai tuo kartu An
glijos bankieriai kraunasi sau iš karo 
pelnus. “Daily Worker” reikalavo ir ge
resnių slėptuvių nuo orlaivių. Jis reika
lavo baigti brolžudingą karą. Ir kartu 
ruošė Anglijos liaudį, kad ji pati imtų į 
savo rankas tvarkyti šalies reikalus.

Žinoma, kad tas ne tik nepatiko An
glijos valdonams, bet kartu ir Amerikos 
bankieriams. Žinoma, kad Amerikoj ban
kieriai ir politikai visai neturi noro pa
dėti Anglijos žmonėms, Anglijos liau
džiai. Amerikoj atvirai tą rašė banki
ninkų spauda, kad ji remia “tik Anglijos

Sovietų ir Japonijos Sutartis
Sausio 20 dieną, Maskvoj, tarpe Japo

nijos ir Sovietų Sąjungos vėl pasirašyta 
žvejojimo sutartis, pagal kurią Japonijos 
žvejai gauna metams teisę žvejoti tū
luose Sovietų Sąjungos vandenyse.

Japonijos valdonai norėjo, kad atnau
jinti sutartį ant ilgo laiko, dešimts ar 
daugiau metų. Sovietų Sąjunga atsisa
kė jiems daugiau duoti, kaip metams. 
Ir šiuo kartu ne vien Sovietai pakėlė 
ant 20 nuošimčių randą už žvejojimą, bet 
ir taksus. Reiškia, Japonija atnaujino 
sutartį daug sunkesnėmis sąlygomis, 
kaip ji turėjo 1940 metais.

1940 metais Japonijos žvejai užmokėjo 
Sovietų Sąjungai 7,004,615 rublių randos 
ir 1,961,292 rublius taksų, kas bendrai 
sudarė 8,965,907 rublius. 1941 metais jie 
turės už tuos'pat plotus mokėti daugiau 
randos ir taksų.

Pulkininko Lindbergho Kalba
Sausio 23 dieną prieš valdžios komisi

ją, Washingtone, buvo pakviestas Ame
rikos lakūnas pulkininkas Charles Lind
bergh apklausinėjimui, ką jis mano apie 
Lease-Lend bilių, kurio pravedimas su
teiktų diktatorišką Rooseveltui galią ir 
abelnai karą.

Lindbergh išstojo prieš tą bilių, kaipo 
diktatorišką. Jis sakė, kad Amerikai ne
reikalinga imtis tokių žygių. Jis nurodė, 
kad Amerika gerai apsiginklavus gali 
būti saugi, kad pasakos, būk po to, kaip 
Anglija karą pralaimėtų, tai gręsia Ame
rikai pavojus, yra išmislas.

Kas liečia karo eiseną, tai Lindbergh 
neturi vilties, kad jį galėtų Anglija lai
mėti. Jis sako, kad net ir tada, kada 
Jungt. Valstijos atvirai įstotų karan, tai 
vis vien Vokietiją negalėtų sumušti. Jis 
mano, kad karą reikia baigti taikos ke
liu, nes bent kurios pusės laimėjimas 
neišeis geram

Iš pulkininko Lindbergho kalbos atro
do, kad jis bijo revoliucijos. Jis supran
ta, kad ilgas karas, nualinimas vienos ir 
kitos pusės žmonių gali užsibaigti kapi
talizmo pabaiga. Todėl jis ir kalbėjo, kad 
geriau dabar susitaikyti, kol dar nėra 
pervėlu.

Lietuvos komisarų pirmi
ninkas, apie esamą santvar
ką sakė, kad šiais klausi
mais naujos santvarkos 
priešai daro užmetimus, 
kaip tai patriotizmo, religi
jos, inteligentijos, prekių 
kainų kilimo ir į tai davė 
sekamus atsakymus:

1) Patriotizmas: sako — 
“bolševikai išnaikins lietu
vybę; panaikino vėliavą ir 
himną, surusins Lietuvą.”

“Ar esama bent mažiau
sio pagrindo panašioms kal
boms? Tautinė vėliava ir 
himnas buvo senojo režimo 
simboliai. Nejaugi, juos pa
naikinus, naikinama ir lie
tuvybė? Atsimenu, panašiai 
kadaise kalbėjo . ir rusai 
baltagvardiečiai, kai išėjo iš 
apyvartos rusų, trispalvė vė
liava ir himnas “Bože caria 
chrani.” Bet ar dėl to rusų 
tauta išnyko? Kažkaip ne
girdėti apie tai.

“2) Tikyba: sako—‘bolše
vikai nori išnaikinti dievą, 
bet to nebus: dievas buvo, 
dievas yra, dievas bus.’

“Mūsų konstitucija lai
duoja kiekvienam piliečiui 
sąžinės laisvę. Niekas nesi
kėsina gerus katalikus pa
versti bedieviais. Nori—ti
kėk, nori—netikėk, tik ne
trukdyk valstybiniam dar
bui. Jei trukdysi, tai vis- 
tiek, ar katalikas ar bedie
vis, bet atsakysi prieš teis
mą. Melstis nedraudžiama 
namie, bažnyčioje, kapinėse 
ar kitur, tik nekelk skanda
lų. • . 'AL/ ■■ '< •

“3) Atstumta inteligenti
ja: sako — ‘inteligentams 
blogi laikai užėjo, inteligen
tas per niek laikomas.’

“Ar tikrai taip? Priešin-

gai, visoje Tarybų Sąjun
goje mokytojui, inžinieriui, 
jei jis dirba nuoširdžiai, — 
didelė pagarba. Tiesa, 1918- 
20 m. revoliucijos pradžio
je, kai dalis senos rusų bur
žuazinės inteligentijos, už
uot padėjusi darbą dirbti, 
ėmė kenkti ir varyti sabo
tažą, tokia inteligentija 
nebuvo glostoma. Mūsų in
teligentija daugumoje dirba 
gana sąžiningai, bet vis dėl
to kažkaip nuošaliai stovi— 
nesijungia į bendrą darbo 
žmonių talką. Ar čia drąsos 
trūksta, ar čia kas kita?

“Partija ir Vyriausybė 
atvirai sako, kad kiekvienas 
inteligentas, kuris dirbs są
žiningai, bus gerbiamas. 
Juk turime pakankamai pa
vyzdžių, kai atsakingose pa
reigose sąžiningai dirba bu
vę liaudininkai, socialdemo
kratai ir net krikščionys 
demokratai.

“4) Prekių kainos kyla: 
sako—‘štai, vos tik bolševi
kai stojo prie valdžios, ir 
kainos ėmė kilti.’

“Taip, kainos kyla. Lygia
grečiai kyla ir uždarbis. Tai 
visai sąmoningai vedama 
palitika. Tarybų Lietuva 
kuo trumpiausiu laiku turi 
įsijungti į bendrą Tarybų 
Sąjungos ekonominį gyveni
mą. Pirmas etapas: sulygi
nimas mūsų uždarbių ir 
prekių kainų su kitų respu
blikų uždarbiais ir kaino
mis.

“Žinoma, kainų pakilimas 
brangina pragyvenimą. Bet 
nepamirškime, kad preky
bos ir pramonės pelną gaus 
nebe privatūs biznieriai, bet 
valstybė. O valstybė tą pel
ną grąžins darbo žmonėms 
kitokiu pavidalu: plės pra-

monę, tuo naikins nedarbą, 
duos darbo visiems. Turim 
prieiti iki to, kad dirbs vi
si darbingi šeimos nariai. 
Valstybė iš pelno statys 
darbo žmonėms poilsio na
mus, sanatorijas, įves pilną 
socialinį draudimą ir nemo
kamą gydymą. Ir pas mus 
socialinio draudimo bei ne
mokamos medicinos pagal
bos įvedimas jau paruoštas 
ir šiomis dienomis bus įgy
vendintas.

“Aš čia daviau tik keletą 
pavyzdžių tų priekaištų, ku
rie daromi Tarybų santvar
kai.

“Minėtoji ‘opozicija’, at
stumta nuo valdžios vairo, 
nustojusi visų turtų, kurie 
atiteko liaudžiai, išsijuosusi 
darbuojasi prieš Tarybų 
santvarką, pagaunami ant 
meškerės kai kurie nesą
moningi žmonės iš darbi
ninkų, valstiečių ir darbo 
inteligentų tarpo ir jie iš
naudojami savo ir kapitalis
tinio apsupimo interesams.

“Tarybų Lietuva žino, su 
kokios markės patriotais 
turi reikalą. Iš kitų sąjungi
nių respublikų istorijos esa
me patyrę, kokių kovos me
todų griebiasi nuskriausta
sis priešas. Dėl to mes ir 
mokėsime jį, vis vien kokia 
skraiste jis nebūtų prisiden
gęs, demaskuoti ir tinkamai 
į’priešo pastangas atsakyti. 
Tarybų Lietuva nepamiršta, 
kad egzistuoja kapitalistinis 
apsupimas ir kad ji yra av
angardinė Sąjungos respub
lika. Tarybų Lietuvos dar
bo žmonės turi būti visuo
met budrūs ir pasiruošę ap
ginti savo didžiosios tėvy
nės reikalus.”

. I

Įranti Rumunija

Šitie pikietininkai-streikieriai laimėjo streiką Saginaw, Mich. Jie yra nariai' Su
vienytos Automobiliu Darbininką (CIO) unijos ir dirbo Eaton Mfg. Kom'pani-

i atgal j darbą 250 darbininką, pašalintą dėl 
dalyvavimo streike.

jai, kuri buvo priversta
f *

NEI VIENAS ANGLŲ OR
LAIVIS NEPASIRODĖ 

VOKIETIJOJ
Vokiečiai Praneša:

Berlin. — Jau dvi dienas 
paeiliui vokiečių orlaiviai

dienos laiku bombardavo 
kariškai svarbius punktus 
Anglijoj. Žvalgybiniai vo
kiečių lėktuvai apskraidė 
visą Angliją ir bombomis 
pataikė į kai kuriuos pasta

tus, nežiūrint labai blogo 
oro.

Per 24 valandas nei vie
nas anglų orlaivis nepasiro
dė* Vokietijoj ar vokiečių 
užimtuose kraštuose.

Rumunija kunkuliuoja, 
kaip verdantis puodas. Už 
tai atsako stambūs imperia
listai, kurie 1919 metais, 
Versalėj, sutvėrė “didelę ir 
galingą” Rumuniją iš sveti
mų žemių.

Versalėj pardėjo Rumu
nijai pavergti svetimus kra
štus. Kada Versalės sutar
ties punktai pradėjo braš
kėti visomis pusėmis, pir
miausiai Anglijai leidžiant, 
o paskui Antrojo Imperia
listinio Karo eisenoj, tai ir 
Rumunija pradėjo lūžti ir 
įrti.

^ovietų Sąjunga atsimė 
nuo jos Bessarabiją ir Šiau
rinę Bukoviną, 19,176 ket- 
virtainiškas amerikoniškas 
mylias su .3,464,952 gyven
tojais. Išlaisvino savus žmo
nes iš po rumunų ir bajo
rų jungo.

Bulgarija išreiklavo dalį 
Dobružos, 2,983 ketv. my
lias su 378,364 gyventojais. 
Tuo ji dalinai atitaisė pa- 
.darytą jai skriaudą dar 
1913 metais.

Vengrija išreikalavo dalį 
Transylvanijos, 19,300 ket- 
virt. mylių plotą su 2,370,- 
000 gyventojų. Tat į trum
pą laiką Rumunija neteko 
per 41,000 ketv. mylių su 
apie 6,000,000 gyventojų. 
Asiskyrę kraštai nebuvo ru
munų kraštai, bet jos plėš
riems ponams, bajorams ir 
kapitalistams buvo smūgis. 
Karalius Karolius pabėgo. 
Sostą užėmė jo sūnus ir jo 
nemylima žmona.

Rumunija dar sudaro 
apie 72,000 ketv. mylių plo
tą ir turi apie 14,000,000 gy
ventojų. Rumunijoj dar yra 
nemažai kitų tautų žmonių 
—vengrų, moldavų, vokie
čių, serbų ir apie milionas 
žydų. Užviešpatavo politinis 
chaosas krašte. Ekonominis 
vargas stumia kraštą į per
versmą. Moldavai nori 
jungtis su savo laisvais bro
liais. Vengrai nori ištrūkti 
iš po rumunų jungo. Serbai 
ir likę bulgarai siekia savo 
laisvių. Buržuazijos ir 
dvarponijos logeryj yra su
irutė. Todėl, nauji valdonai 
sau į talką pasikvietė Hit
lerio armiją, kad ji pada
rytų “tvarką.”

Vokietijos fašistams to 
tik ir reikėjo. Viena, Rumu
nija turtinga žibalu, kurio 
reikia Hitlerio orlaiviams, 
tankams, traktoriams ir 
kitoms, mašinoms. Antra, 
Rumunija užima strateginę 
poziciją prieš Sovietų Uk
rainą ir įsiveržimui į Bal
kanus—Bulgarijon ir Jugo
slavijon.

Hitleris šiame kare taiko 
smūgius į Balkanus ir per 
juos į Turkiją, kad pasiekti 
Anglijos kolonijas, kad pa
dėti Mussoliniui Balkanuose 
ir Afrikoj. Todėl, Vokietijos 
fašistai vis daugiau ir dau
giau karo jėgų grūda į Ru
muniją, kad paskui iš ten 
šokus ant jos kaimynų.

Bet Rumunijoj vis vien 
nėra “tvarkos”. - Anglijos 
agentai ir šalininkai jau ne

kartą buvo padegę žibalo 
šaltinius, planavo užbloka- 
duoti Dunojaus upę, kuria 
Vokietijai pristato žibalą ir 
kviečius.

Rumunijos patrijotai vei
kia, kad neleisti galutinai 
tą kraštą pavergti Vokieti
jos fašistams. Hitlerio ag
entai, o jis jų ten turi daug, 
nes Rumunijoj gyvena apie 
800,000 vokiečių, veikia, kad 
išmušus iš pozicijų rumunus 
-patrijotus ir galutinai Ru
muniją prijungus prie Vo
kietijos.

Darbo liaudis—darbinin
kai ir valstiečiai turi savo 
kelius, jie norėtų atsikraty
ti, kaip svetimų, taip ir “sa
vų” fašistų, įkurti savo lais
vą dirbančiųjų santvarką ir 
vesti gyvenimą nekliudant 
kitoms kaimyniškoms ša
lims.

Taip susikerta reikalai 
Rumunijoj ir eina kova. 
Mes neabejojam, kad galų 
gale darbininkija laimės, 
nes ji yha visko tvėrėja ir 
turės būti šalies gaspado- 
rius, bet kol kas jai tenka 
tik daug nukentėti, kada 
niaujasi Vokietijos' Angli
jos ir pačios Rumunijos im
perialistinės jėgos savo tar
pe.

V. S.

Shanghai, saus. 24.—Vie
nas japonas, protestuoda
mas prieš taksų pakėlimą, 
nušovė anglą Keswicką, 
Tarptautinės Kolonijos pir
mininką.

L.L.D. 12-to Apskričio 
Reikalai

Klaidos Pataisymas.
“Laisvės” 10 d. saus, laidoj 

tilpusiam Lietuvių Literatūros 
Draugijos 12-to Apskričio pro
tokole įvyko klaida. Ten pa
sakyta, kad “Binghamtono 20 
kuopa bendrai turi narių 69. 
čia prisiskaito ir Moterų Ap- 
švietos Kliubas”.

O turėjo būti: O k p. bendrai 
turi 69 narius, pinigų ižde 
$41. Moterų skyrius turi 45 
nares, ižde pinigų turi $36.36.

Paskui raportas seka tei
singai. šiuomi pataisau klai
dą ir dėkuoju draugei J. K. 
Navalinskienei už pastabą.

Pranešu visiems, kad jeigu 
kas pastebite padarytą mano 
klaidą, duokite man pastabą, 
o aš su mielu noru pataisysiu. 
Aš konferencijos protokolo 
dar nesu į knygą įtraukęs, iki 
pusmetinės konferencijos dar 
daug laiko yra, tai dar gali
ma pataisyti klaidas protoko
le. Rašykite sekamai:

D. Praleika,
401 Electric St., 

Scranton, Pa.

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimas:
Gerb. “Laisvės” Redakcija:
Neseniai man teko išsikal

bėti su vienu žmogum, kuris 
mane norėjo įtikinti apie se
kantį :

Būk, labai neseniai S.S.S.R. 
žinių agentūra “Tass” prane
šė, kad Maskvoje keletą stu
dentų susitarę kėsinosi pa vog
ti vieno stambaus fabriko di
rektoriaus mažametį vaiką, 
kad vėliau iš tų pasiturinčių 
tėvų išgauti išpirkimo pinigų. 
Bet šitas jų pasikėsinimas ne
pavyko ir jie nuo jo įvykdy
mo atsisakė. Tuomet, būk, tie 
studentai sugalvoję kitą—nau
ją planą išgauti pinigų. Taigi, 
jie, būk, pasigamino netikrą 
prokuroro orderį ir nuėjo pas 
tą direktorių patiekė suklas- 
tuotą orderį ir pareiškė dary
sią pas jį kratą. Direktorius 
nieko neįtardamas, leidosi 
kratomas. Laike kratos stu
dentai paėmę direktoriaus 
drabužius, apavus, baltinius ir 
pinigus ir pasišalino. Neilgai 
trukus paaiškėjo, kad tai bu
vo nusikaltimas ir piktadariai 
buvo, suimti. Tuomet jie prisi
pažino, kad buvo pasikėsinę 
pavogti vaiką.

Prašau man asmeniškai laiš
ku pranešti ar tas teisybė ir 
ar tikrai tas įvykis buvo “Ta
sso” paskelbtas ir patalpintas 
Amerikos spaudoje?

Iš anksto dėkoju draugiškai,
J. D.

Atsakymas:

Prašote atsakyti asmeniškai 
laišku, bet jau daug kartų 
esame kartoję, kad į panašius 
klausimus neturime laiko as
meniškai draugams atsakinėti. 
Juk tam yra įvestas šis sky
rius. Todėl ir jums atsakome 
viešai.

Mes nesame niekur matę 
Sovietų Sąjungos žinių agen
tūros “Tasso” jūsų kalbamo 
pranešimo.

Japonų Lakūnai Užmušė bei 
Sužeidė 200 Chiny

Kunming, Chinija. — Ja
ponijos orlaiviai įnirtusiai 
bombardavo vidurį šio chi- 
nų miesto; užmušė bei su
žaidė 200 žmonių.

Japonija Taikys Siamą-Thai 
su Francija

Vichy, Francija. — Fran- 
cūzų valdžia priėmė Japo
nijos pasisiūlymą tarpinin- 
kaut taikos darymui tarp 
Indo-Chinos, Francijos ko
lonijos, ir Thai-Siamo.

Gaukite “Laisvei” naują 
skaitytojų

»
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Iš Tarybų Lietuvos
Didina Cukrinių Runkelių 
Plotus ir Plečia Avininkystę

Žeimelis, Šiaulių aps. Vie
tos apylinkės valstiečiai su
darė sutartis auginti dvigu
bai didesnius kiekius cukri
nių runkelių, negu augino 
šiais metais. Runkelius au
ginti užsirašo ir tie valstie
čiai, kurie šiemet neaugino. 
Taip pat užsirašo ir nauja
kuriai. Tarybų vyriausybei 
nustačius tvirtas ir aukštas 
kainas, panaikinus išnau
dojimą ir įvedus pasėlių 
draudimą, cukriniai runke
liai tapo viena iš pelnin
giausių ūkio sričių.

Apylinkės valstiečiai avių 
ūkiui ikį šiol nekreipė dė
mesio. Avis telaikė tik savo 
reikalams, kiti visai jų ne
laikė. Daugelis valstiečių 
dabar įsigyja pagerintos 
veislės — juodgalves bei ro- 
manovo avis.

Reikia Bibliotekos
Skapiškis, Rokiškio apsk. 

Šiame miestelyj nebuvo ir 
dabar nėra nei bibliotekos, 
nei skaityklos. Būtinai rei
kėtų įsteigti biblioteką, ku
ri labai patarnautų vietos 
valstiečiams ir atgaivintos 
progimnazijos moki niams. 
Dabar juk visi žino, kad 
žmogų į gyvenimą veda ne 
kortos ir vakaruškos, o tik 
gera knyga.

Kumečiai Labai Patenkinti 
Grupinėmis Sodybomis 
Alvitas, Vilkaviškio ap.

Šioje apylinkėje buvo iš
parceliuota nemaža dvarų, 
kurių kumečiai, gavusieji 
žemę, labai patenkinti, kad 
vyriausybė padės kurti gru
pines sodybas. Kumečiai su
pranta, kad tik grupinėse 
sodybose, o ne vienkiemiuo
se, galima sukurti šviesų 
materialinį ir kultūrinį gy
venimą.

Didelis Susidomėjimas Mo
kyklomis Suaugusiems 
Rokiškis, čia ne senai bu

vo ^steigta pradžios vakari
nė mokykla suaugusiems, 
kurią lanko šimtai žmonių.

^Lapkričio mėn. 11 dieną, 
prasidėjo egzaminai į stei
giamą, nepilną vidurinę su
augusių mokyklą. Egzami
nus laiko apie 200 darbinin
kų ir valstiečių.

Mūsų Miesteliui Reikšmin
ga Diena

Gudžiūnai. Lapkričio 
mėn. 17 d. savivaldybės sa
lėje įvyko įdomus susirin
kimas, kuriame buvo atlik
ta eilė reikalų: bibliotekos 
ir skaityklos atidarymas,- 
darbo žmonių profesinės są-' 
jungos Gudžiūnų skyriaus 
steigimas ir vietos komjau
nuolių susirinkimas.

Nuo 1940 m. XI 10 d. pra
dėjusios veikti Gudžiūnuose 
bibliotekos ir skaityklos ati
darymo proga Aukščiausios 
Tarybos Prezidiumo Narys 
—Gudžiūnų valsčiaus kul
tūros židinio vadovas drg. 
Pranas Petrauskas skaitė 
paskaitą, nušviesdamas bib
liotekų ir skaityklų reikšmę 
ir kvietė visus, ypač jau
nuoles ir jaunuolius, pabus
ti iš letargo miego ir įvai
riose srityse pradėti lavin
tis, skaityti laikraščius, 
žurnalus ir knygas. Taip 
pat priminė apie Gudžiūnų 
valsčiuje prie pradžios mo
kyklų atidarytas papildomą
sias pradines mokyklas ir 
rusų ir lietuvių kalbų kur
sus ir kvietė visus, kas tik 
gali, kuo skaitlingiau lan
kyti įsteigtas mokslo įstai
gas ir šviestis.

Tame pat susirinkime d. 
Petrauskas aiškino apie 
LTSR atstovų rinkimą į Ta
rybų Sąjungos Aukščiausią
ją Tarybą ir Tautybių Ta
rybą ir kvietė rinkimo die
ną eiti visus prie urnų ir 
rinkti tik geriausius liau
dies sūnus.

Kultu rėja Valstiečiai ir 
Jaunimas

Didvyžiai, Vilkaviškio ap. 
Čia yra įsisteigę profsą
junga, Kompartija ir Kom
jaunimo skyrius. Ir visi gy
vai veikia, ruošia vakarus, 
pasilinksminimus, daro su
sirinkimus. Seniau čia jau
nimas buvo labai pasižymė
jęs chuliganizmu ir mušty
nėmis. Dabar to jau nebepa
sitaiko. Daugiau skaito kny
gų ir laikraščių. Tik vargas, 
kad nėra kur gauti naudin
gų knygų, o blogo turinio 
knygos susipratusių valstie
čių neskaitomos.

Atidarytas Kultūros židi
nys, Suaugusiems Kursai, 

Suorganizuotas Liaudies 
Choras

Žeimelis, Šiaulių apskr. 
Mok. drg. Mašalo iniciaty
va atidarytas kultūros židi
nys ir įsteigti suaugusiems 
kursai su rusų kalbos pamo
komis, Kursuose bus eina
ma pilna pradžios mokyklos 
programa ir kartu plačiai 
bus susipažindama su LTSR 
konstitucija ir socializmo 
mokslu. Šiuos kursus lanko 
virš 60 mokinių, o kasdieną 
jų skaičius vis didėja. Dau
gumas mokinių yra visiškai 
bemoksliai ir džiaugiasi, 
kad dabar ir jų amžiui mok
slas pasidarė prieinamas.

Artimiausiu laiku kultū
ros židinys ims organizuoti 
kaimuose liaudies švietimą, 
atidarydamas socialistinius 
kampelius, o Liesuose ųu- 
matoma atidaryti suaugu
siems lietuvių — rusų kal
bos kursus.

Liaudies choras, vadovau
jamas muzikos mok. drg. 
Beinoro, susidedąs iš 57 as
menų mokosi dainuoti revo
liucines dainas.

Kortavimą Pakeitė Mokslu
Jankai, Kampiniai, Šakių 

apskr. Dabar, atėjus ilgiems 
rudens vakarams, šio kaimo 
jaunimas, kuris pirmiau te- 
lošdavo kortomis, įsigijo ru
sų kalbos vadovėlius ir su
ėję bendrai mokos.

Mūsų Kaimo Stack ano- 
vietis

Nosiedai, šakių ap. Atsi
randa nauji stachanoviečiai 
ne tik miestuose, bet ir kai
muose, kurie stengiasi pa
kelti darbo našumą. Štai, 
neseniai Nosiedų kaime, 
mūrininkas drg. Justinas 
Leveckis, gyv. Lekėčiuose, 
pasižymėjo savo darbe, sta- 
chanovietiškai, pakeldamas 
darbo našumą apie 100 %. 
Drg. Justas Leveckis sudė
jo plytų dvigubai daugiau 
negu kitais metais, ir šio 
paspartinto darbo tempo 
laikosi visada.

Gražiai Paminėjome Spalio 
Revoliucijos Sukaktį

Ariogala, Kėdainių apskr. 
Arčiau miestelio gyveną 
valstiečiai jau lapkričio 6 d. 
rinkosi būreliais pasižiūrėti, 
kaip gražiai išpuoštas vai
nikais, Lenino, Stalino por
tretais ir iliuminuotas pen
kiakampėmis ž v a i g ždėmis 
paštas, milicijos raštinė, 
valsčiaus savivaldybė, kom
partijos būstinė ir daugelis 
privačių butų.

Mokytojo Karpaičio va
dovaujami, žydų pradžios 
mokyklos pionieriai buvo 
surengę viešą vakarą, į ku
rį atsilankė apie 130 žmo
nių. Gražiai suvaidino .3 
veiksmų komediją “Siuvė
jas”, šeši pionieriai pade
klamavo revoliucinio turi
nio eilėraščių žydų ir lietu
vių kalba. Komj. R. Garbe- 
ris laikė paskaitą tema “Ką 
Spalio revoliucija davė Lie
tuvos mokyklai.” Vakaro 
dalyviai linksmai pašoko.

Išnyko Chuliganizmas
Garliava, Kauno apskr. 

Reakcijos laikais, tūr būt, 
nė vienas valsčius visoje 
Lietuvoje nebuvo taip iš
garsėjęs muštynėmis, chuli
ganizmu, tamsumu, kaip 
Garliavos valsčius. Čia veik 
nebuvo to mėnesio, tos sa
vaitės, kad nebūtų buvę ku
riame nors vakarėlyje kam 
šonkauliai įlaužti, pakau
šis plyta praskeltas, suba
dytas peiliais arba net už
muštas. Griuvus Smetonos 
valdžiai ir gyvenimui pasu
kus nauju keliu, - visa tai 
dingo, lyg paslaptingam 
burtininkui mostelėjus laz
dele.

Dabar čia jaunimas pasi
darė drausmingesnis, susi
klausęs, skaito laikraščius, 
knygas, lanko įvairius kur
sus ir kitokiais .būdais pru- 
sinasi. O patys pavyzdin
giausi ir pažangūs jaunuo
liai susibūrė komjaunimo 
kuopelėse.

Valstiečiai Džiaugiasi 
Biblioteka

Rudamina, Seinų apskr. 
Lapkričio mėn. 2 d. Ruda
minos miestely kultūros ži
dinio vadovas J. Ąžuolaitis 
sukvietė kultūros židinio ta
rybos posėdį ir atidarė bib
lioteką. Bibliotekai tvarky
ti . ir socialistinėms sekly
čioms steigti išrinktas iš 
penkių asmenų komitetas.

Apylinkės -valstiečiai, su
žinoję, kad atidaryta biblio
teka , ir kad dar šį mėnesį 
bus atidaryta kiekvienoj 
seniūnijoj socialistinė sekly
čia, kurioj bus galima-gauti 
knygų ir laikraščių paskai
tyti, džiaugiasi kalbėdami: 
“Dabar jau nebereikės eiti 
kelis km. norint gauti pas
kaityti knygų ar laikraš
čių.”

Dotnuvos Valsčiaus žemė 
Sulaukė Tikrųjų 

šeimininkų
Dotnuviečiai įspūdingai ir 

gražiai atšventę Didžiosios 
Spalio Revoliucijos 23 metų 
sukaktį, visomis išgalėmis 
skuba arti paskutines arimų 
vagas naujai pa vasario sė
jai. Nuo visų neatsilieka ir 
naujai gavę žemę valstie
čiai. Jie išdidžiais žingsniais 
žygiuodami paskui arklą, 
verčia vagą po vagos.

Valinavos kaimo laukuose 
sutinku beariantį gautą že
mės sklypą buvusį dvaro 
kumetį Leoną Belecką:

—Dirbau dvarui,/ — sako 
jis,—jau su viršum dvide
šimts metų ii; vis galvoda
vau, kai pasensiu, ką dary
siu. Būsiu išmestas, turėsiu, 
paėmęs tarbas, eiti per žmo
nes šunų lodinti. Liūdna 
kumečio ateitis buvo smeto
niškais laikais. Dabar že
mės gavau tik 3 ha, bet že
mė pirmos rūšies, ir jos 
man pilnai pakanka,—pasa
kojo drg. Beleckas.

Kumetis Leonas Beleckas 
turi įsigijęs šiokį-tokį in
ventorių. Todėl naujoje so
dyboje jam įsikurti bus len
gviau.

Nueinu pas Valinavos
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Chicagos Žinios
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kaimo nuomininką drg. Al
eksandrą Aiboką.

—Rodosi, draugas, esi ga
vęs žemės?

—Gavau 7 ha. žemės Šal- 
čmerių dvare, Dotnuvos 
valsčiuje, kuris dar neseniai 
priklausė kunigui Pūkeliui. 
To dvaro žemė atiduota 
tiems, kurie žemę nori dirb
ti.

Kumetis parodė doku
mentą, įgaliojantį jį valdyti 
tą žemę.

—Sunkus buvo nuominin
kų gyvenimas,—skundžiasi 
kumetis drg. Alekas Aibo- 
kas.—Nuo pat jaunystės 
pradėjau nuomoti sveti
mųjų žemę. Man buvo skau
du, kad tie, iš kurių nuo
modavau žemę, jos nedirbo. 
Vienas turėdavo gerą tar
nybą, kitas versdavos biz
niu ... o ta žemė, kurios 
taip troško tūkstančiai ku
mečių ir bernų, buvo apleis
ta dvarininkų ir dirvonuo
davo piktžolėmis.

Shenandoah. Pa.
Žinelės

Mažai matosi koresponden
cijų iš mūsų apylinkės. Kažin, 
kodėl ? Ar aptingo korespon
dentai, ar jau apie mus nėra 
jokių naujienų? Na, aš šiuo 
tarpu nors biskelį parašysiu 
apie mūsų gyvenimą.

Kuomet visoje šalyje viskas 
verda didžiausiame kariniame 
ūpe, tai ir mūsų apylinkėj ta 
pati nuotaika. Karinis ūpas 
visur yra garsinamas, na, o 
labiausia, tai priviliojimas 
mūsų jaunuolių, su visokiais 
prižadais, kad tik jie patys 
stotų į kariuomenę, žadėda
mi juos išmokyti amatų ir 
taip -toliau. O jaunuoliai, ne
turėdami kitokių progų, stoja, 
mėgins savo laime.

Savaitė atgal vien tik mūsų 
apylinkę apleido koki 10 jau
nuolių. Jie visi yra baigę 
aukštesnę mokyklą ir ne se
nesni, kaip 19 metų. Juos vi
sus vęš net į West Virginią 
mokytis ant karinių mekani- 
kų. Jų tarpe yra ir keli mū
sų pažangių tėvų sūnūs. Vie
nas yra L. Motuzą, M. ir K. 
Motuzų sūnus. Jis mokysis 
orlaįvininkystės mekaniko a- 
mato. Kitas tai J. Pacauskų 
sūnus, V. Pacauskas, kuris 
mokysis ant elektros velderio. 
O kiek pirmiau apleido She- 
nandorį K. Naravų sūnus. Jis 
gavo darbą Philadelphijoj, 
rodos, ir prie karinių darbų. 
Tai į trumpą laiką net trys 
jaunuoliai apleido mus, o jie 
visi yra LDS 213 kp. geri na
riai. Linkiu, kad jiem visiem 
gerai klotųsi jų naujose vie
tose. 

:!< * *
Shenandoris yra centras 

kietosios anglies industrijos. 
O mainierių unija čia yra sti
pri, tai ir veikia gerai mai
nierių labui, čia yra susior
ganizavusi visų apylinkės lo
kalų vienetą, o jinai užsiva- 
dina “Dženeral Main Bord”, 
kuri yra gana pažangi ir vi
suomet užstoja mainierius, 
kilus nesusipratimui su bosais. 
Dabar jie nutarė laikyti kon
certą, kurio visą programą iš
pildys vieni mainieriai, ir pra 
šo, kad kuo daugiau ateitų. 
Jie nedaro skirtumo tautybėj, 
pažiūrose, bei politikoje, bile 
tik turi gabumus ir nori mo
kytis dainuoti. Jie nori, kad 
šis koncertas būtų pasekmin
gas, nes jis bus pirmas <šios 
apylinkės mainierių unijos gy
vavime. O jei duos geras pa-< 
sėkmės, tai bus rengiama kas 
metai. Pratimai jau laikomi, 
o pasekmės bus geros, nes 
viskas vedama tikrai demo
kratiškai.

* * ♦
Jau senai kaip buvo rengia

mas parengimas čia. Tai L. 
D.S. 34 kuopa savo pereita
me susirinkime nutarė sureng
ti šokius, sykiu su 213 jau
nuolių kuopa, šokiai bus lai
komi Lenkų Tautinėj salėj) 
vasario 15 dieną. Apylinkės

LDS Chicagos Kuopos per Du 
Mėnesius Gavo 50 Naujų Na
rių ; Melrose Parko Kuopos 
Puikus Pavyzdis. Daugiausia 
Naujų Narių Gavo Brighton 

Parko 76-ta Kuopa

Kaip ta patarlė sako, “eže
ro rieškučiomis neišsemsi,” tai 
didžiulė lietuvių kolonija Chi- 

-cagoj su mažais vajais naujų 
narių gavimui neištuštinsi. Lai
ke jubiliejinio LDS vajaus 
čionykštės kuopos gavo dau
giausia narių, negu bent kuri 
kita lietuvių kolonija—arti 
300 ir dabar dar naujų narių 
gaunama.

. Sausio 20 įvyko LDS 2 Aps
kričio komiteto ir kuopų ats
tovų susirinkimas. Susirinki
mas buvo skaitlingas ir įdo
mus raportais. Apskričio pir
mininkas St. Juška pranešė, 
kad Melrose Park LDS kuopa 
paskutiniam savo susirinkime 
įrašė 5 naujus narius. Iš kitų 
•kolonijų kuopų atstovai, iš 
Marquette Park, Town of 
Lake, North Side ir tt. davė 
raportus. Raportai optimistiš
ki. čia tik kelių kuopų paduo
siu pranešimus, kiek jos gavo 
narių po jubiliejinio seimo.

Brighton Parko k p. 11 n. 
n ar.

Redwings, 4
53 kp., 5
102 kp., 5 '
112 kp., 2
Sparks kuopa, 6
129 kp., 3.
Kitos kuopos po mažiau, bet 

visos yra gavę naujų narių bė
gyje paskutinių dviejų mėne
sių. Vadinasi, visai į trumpą 
laiką Chicagos LDS kuopos 
įrašė apie 50 naujų narių.

St. Juškos Prašymas
Apskričio pirmininkas ra

portavo apie puikiai pasise
kusį naujų metų pasitikimo 
bankietą. Jis prašė visų kuo
pų, visų draugų ir draugių, 
kurie pardavinėjote naujų me
tų pasitikimo bankieto tikie- 
tus, kad priduotumėt likusius 
tikietus ir už parduotus tikin
tus pinigus į “Vilnį”, pažy
mint ųuo ko ir tt. Būtinai ta
tai padarykite prie pirmos 
progos.
Jaunimo Lavinimosi Klesos

LDS jaunimas turi prelekci- 
jas Lietuvos istorijos klausimu 
penktadieniais, Mark White 
Parko svet., 30th ir S. Halsted 
St. Pradžia 8 vai. vakarais; 
įdomu ten atsilankyti ir suau
gusiems. Viso bus 12 prelekci- 
jų kiekvieno penktadienio va
kare.

Taipgi F. Jurgeliutė rapor
tavo, kad jaunimas leidžia 
“LDS Voice” kas mėnesis. Bu- 
letinas išsiplatina ir duoda ge
rus rezultatus.

Jaunimas turėjo parengimą 
pereitą šeštadienį Hollywood 
salėje. Dar ir daugiau tėkš to
kių parengimų turėti, sakė 
Jurgeliutė, nes Bowling Lyga 
pasiryžusi šį pavasarį pasiųst 
į turnamentą Clevelandan ke
letą saviškių jauktų.

F, Abekas pranešė, kad J. 
Sakalas atvyksta į Chicagą 
pastoviam darbui. Jis padės 
LDS jaunimui bendroj veikloj.

J. Skeberdytė iškėlė reika
lą prisidėti prie darbo, kad 
būtų panaikinta taksai ant 
maisto produktų. Apskritys 
veiklą užgyrė ir išrinko F. 
Abeką tame judėjime daly
vauti. ,

Buvo įnešta ir nutarta pas
veikinti “Laisvės” šėrininkų 
suvažiavimą su $5. Pinigus 
perduos L. Pruseikai. Taipgi 
nutarta L. Pruseiką paraginti, 
kad jis dalyvautų ateivių tei
sių gynimo Kongrese, Atlantic 
City, sausio 29 ir 30 dd.

Susirinkimas paaukavo $2 
dėl Amerikos Jaunimo Kon- 

draugai, malonėkite ateiti ir 
savo pažįstamų ' atsiveskite, 
turėsit gerą čėsą, o sykiu pa- 
remsite mūsų darbininkišką 
organizaciją. Tikieto kaina 
25 centai. Kviečia visus LDS 
nariai.

A. K.. 

greso, kuris turės savo sąskri- 
dį ateinantį mėnesį Washing
tone.

Parengimas Chicagoj 
Seimo Vajui

Chicagiškė delegacija per
eitam jubiliejiniam LDS seime 
Brooklyne pasižadėjo gauti 
300 naujų narių į LDS iki 
chicagiškio seimo. Jau darbą 
pradėjome. Kaip matote, 50 
naujų narių yra. Tačiau mes 
laukiam, kada paskelbs vajų, 
tai tuomet visa krūtine mesi- 
mės į darbą. Tad šis susirin
kimas ir nutarė sušaukti kitą 
LDS 2 Apskričio susirinkimą 
vasario 17 d. ir pakviesti vi
sas kuopas atsiųsti savo pir
mininką arba kurį kitą komi
teto narį. Ten nutiesime pla
nus generaliam vajui.

—Korespondentas.

Binghamton, N. Y.
Ligoniai Mūsų Mieste

Mrs. Belzarienė serga jau 
kelinta savaitė. Taipgi sirgo 
F. Vaitiekūnas ir Kastravic- 
kas. Po savaitę, ar daugiau 
išgulėję lovoje, pasveiko drg. 
O. Mikolajūnienė ir jos duk
tė Ann, taipgi sūnus Alfon
sas. Drg. V. Čekanauskas sa
kėsi labai sirgęs gripu, turė
jęs šauktis gydytojo pagelbos. 
Po kelias dienas išsirgę pa
sveiko Florence žvirbliūtė, 
Alice šimoliuniūtė, Arturas 
šimoliūnas, Uršulė šimoliūnie- 
nė, Judy šulskaitė, Elinora 

SVARBIOS KNYGOS
• KRIKŠČIONYBĖS TRAGIZMAS

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

93 puslapių.
KAINA 50 CENTŲ

• Lietuvių Kalbos Gramatika
Parašė Kun. Dr. Jonas Starkus 

Mariampolės Kolegijos Profesorius 
KAINA $1.00

• DINGUS ROŽYTĖ 
Parašė Pranulis

Gražių eilų kūrinys. Tik datur išleido dienraštis 
“Laisvė.”

PUSLAPIŲ 82, KAINA 15c.

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

Svarbus Pranešimas
Keliaujantiems į Floridą

Keliaudami j saulėtą Floridą, visada sustokit pas

WALTER MARINA
Pas jį būsite maloniai priimti, gausite gerą maistą, 

visokių gėrimų ir švarius" kambarius nakvynei.

g-y?" Puikios Jūrą Maudynės
Patogi vieta žuvavimui, medžioklei ir ramu pasilsėt.

Mūsų kainos daug žemesnės negu kitur. Mūsų vieta yra 
žinoma kaipo *

, Marin’s Inn, Route No. 1
4 MILES NORTH OF EAU GALITE, FLORIDA

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams? Įstaiga

Kiekvieną su batą 
karšta vakarienė.

Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy
nai, geriausių bra
vorų alus ir ėlius. 
Kada būsite Brook
lyne, užeikite susi
pažinti.
426 South 5th Street
Blokas nuo Hew6s St. eleveiterio stoties.

Gimiūtė, Pauliną Bakšienė ir 
Andy Bakšas. Tai tik tuos li
gonius čia suminėjau, kuriuos 
žinojau. Kurie jau pasveiko, 
linksma matyti sveikais, o ku
rie dar nepasveiko, linkiu vi
siems greito pasveikimo. 

:|: * *
Prašau Atsiimt Knygą.

Atėjo puikus rankvedys — 
Self-Instructor, kurį sutaisė- 
parašė Dr. J. J. Kaškiaučius, 
išleido dienraštis “Laisvė”. 
Tų draugių ir draugų, kurie 
per mane užsirašėte, prašau 
užeiti pas mane ir atsiimti 
virš minėtą knygą. širdin
giausiai jums draugai dėka- 
voju už tai.

J. K. Navalinskienė.

Italai Pasitraukė Atgal 
Rytinėj Afrikoj

Anglai Praneša:
Cairo, Egiptas. — Rytinė

je Afrikoje italų kariuome
nė pasitraukė iš Kassalos į 
Eritrėją, 60 mylių nuo An- 
glų-Egipto Sudano.

Italų Pranešimas:
Roma. — Italai Rytinėje 

Afrikoje kontr-atakavo ir 
atmušė anglus atgal Cheru 
srityje. Nušovė du anglų or
laivius.

Orlaivio Nelaimėje Chica
goj e Užmušta 10 žmonių
Pernai gruodžio 4 d. liko 

užmušta 10 asmenų, kai 
United Airlines orlaivis su
dužo besileisdamas į Chica
gos lėktuvų aikštę.

kambarys, 
su mote-

Atskiras 
užėjimui 
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 4-9508
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laivų statymas tebėra varomas dienomis ir naktimis. Pana- 
Paveikslas pa rodo, kaip laivų statytojai dirba naktimis.

Baltimorės uostuose 
šiai ir kituose miestuose.

Laiškai iš i aryb ų Lietuvos
nauja, ir džiaugias šiąja val
džia. •

Dabar visi mes esame svei
ki ir gerai gyvenam. Tamstų 
tėvai dar gyvi ir tvirti. Dau
giau ką mes galim tamstai pa
sakyti, tai kad tamsta mums 
labai mažai apie save rašai. 
Tamsta gali ir plačiau ir dau
giau apsirašyti. Malonu mums 
žinoti, kaip mūsų amerikietis 
dėdė gyvena, kokiu amatu

kail) verties, gal ir ten už darbus 
brangiau moka? Gal tamstos 
turit savo nuosavus namus, 
gal dabar lengvai gali į mūsų 
didžiąją tėvynę parvažiuoti? 
Labai malonu būtų mums 
tamstą pamatyti. Dabar, iki 
pasimatymo, laukiam atsaky
mo.

Su pagarba.
Tamstų Švogerio Šeima.

Gerai Brooklyno lietu
viams žinomi Simonavi- 
čiai, restorano ir saliūno sa
vininkai, kampas 5th ir 
Hewes gatvių, Brooklyne, 
gavo laišką nuo Simonavi- 
čienės sesers, J. Šablickie- 
nės, Žadeikių kaimo, Vabal
ninko valsčiaus, Biržų aps
kričio. Čia paduosime tūlas 
laiško ištraukas.

“Kaip klausiate,
dabar pas mus Lietuvoje, 
tai pas mus dabar vėliava 
raudona, bagočius valdinin
kus iš vietų atstatė ir. į jų 
vietas sudėjo biednus. O 
žemės tai paliko po tris de
šimts hektarų tiems, kurie 
jos pirmiau turėjo daugiau. 
Virš 30 hektarų atimtą že
mę atidaVė biedniems. Iš 
mūs tai hieko neatėmė. Ši
ta valdžia biedniem tai lai
mė..

Nurodžiusi, kad krautu
vėse drapanų stokuoja, lai
ško rašytoja 
“žydams tai blogai, ba juos 
varo dirbti.” Aišku, laiško 
rašytoja čia kalba apie tur
tingus žydus, kaip ir apie 
turtingus lietuvius, nes visi 
jie dabar turi dirbti nau
dingą darbą. Žydai darbi- j 
ninkai dirbo pirmiau, dirba | prekės kooperatyvų arba ben- 
ir dabar, kaip ir lietuviai j drovių. Didesnius namus arba 
darbo Žmonės... Ir Šis mo- kuriuose yra valdiškos įstaigos 
teriškės laiškas sumuša į arba organizacijos, jau prade-

Nashvietis N. Radzevičius 
gavo laišką nuo savo brolio iš 
Lietuvos. Laiške tarp kitko sa
koma :

“Dvarus išdalino, žemę ati
davė pirmoje eilėje kumečiams 

pažymi, kad i ir bežemiams ir mažažemiams,
kurie arčiau dvaro gyveno. 
Dvarų palikta ir nedalintų, ten 
dirba samdininkai ir tie dva
rai vadinasi valstybiniais. Fa
brikus ir įmones ir didesnes 
krautuves nusavino. Mažesnės 

i krautuvėlės nenusavintos, tik 
! mažai jose kas yra. šiaip visos

dulkes tuos fašistų-soeijalis- da nusavinti. Mes taip pat vals 
tų-klerikalu melus, būk Lie- ^ci. *iek ,tlek Paaukuosime. Iš
tuvoje dabar viską valdą 
tik žydai!

ūkininkų, kurie tūrėjo daugiau 
kaip 30 ha. žemės, perviršį pa- 

, ėmė. šiaip darbininkai ir ama- 
, uždirba 

daugiau ir didesnes turi teises. 
Nebijo, kad kas nuo darbo at
leistų.

“Mokyklose visose mokslas 
nemokamai, tik užlaikymas sa
vo. Toliau paaiškės, nes dar vis
kas nepertvarkyta, vis dirba, 
tvarko, žinoma, niekur visiems 
nebuvo gerai ir nebus...”

Toliau laiško rašytoja nu- tininkai džiaugiasi, 
rodo, kad malūnus, dideles! 
krautuves ir fabrikus vald
žia paėmė viso krašto nau
dai. O kas turi žemės ne
daugiau penkių hektarų, 
tam nereikės mokėti jokių 
valdžiai mokesčių. Toliau:

“O iš kunigų žemę atė
mė ir kalėdoti jiems dau
giau nebevalna. Pas mumis 
ponam blogai, o biedniem 
tai laimė. Mes iki šiol neži
nome jokio blogumo...”

NUSKANDINTAS 35-TAS 
ANGLIJOS NAIKINTUVAS

Lowell, Mass

Philadelphia, Pa.
Iš 6-to Apskričio Parengimo.

Parengimas įvyko sausio 19 
dieną Liaudies Name, 735 
Fairmount Ave. Parengimo 
programa buvo labai graži. 
Ją išpildė iš Brooklyno Liau
dies Teatro Grupė, sulošdama 
dvi 
riau

pilvo

Šolom-

komedijas—“Aš Numi- 
ir “Kurčias žentas”. Pu

bliką prijuokino iki 
skaudėjimo.

Parengime kalbėjo 
centro sekretorius drg.
skas. Jis nušvietė Draugijos 
nuveiktus darbus per 25 me
tus ir biskį pašukavo Smeto
nos didvyrius, kurie puolą 
naują Lietuvą be jokios prie
žasties.

Mes Philadelphijos lietu
viai turime tarti ačiū brookly- 
niečiams už suteiktą puikią 
programą.

Dabar klausimas, kodėl mes 
turėjome skolintis artistus iš 
Brooklyno? Ar mes jau ne
turime spėkų, kad negalėjo
me patys suvaidinti panašius 
veikalus? Mes spėkų turime, 
ir gerų meno spėkų.

Gal 6-to Apskričio valdyba 
sakys, kad fas nepriklauso tik 
Philądelphijai, bet visani ap
skričiui, kuris susideda net iš 
trijų valstijų draugijoj kuo
pų. Bet tas nepateisins, nes 
6-tas . Apskritys per 10 metų 
kalbėjo per konferencijas, kad 
augina jaunuolių 
chorus. O dabar 
kad negalėjo nė 
veikaliuko duoti.

Teisybė, buvo

grupes ir 
pasirodė, 

mažiausio

Brooklyniškis C. Briedis ga
vo sekamą laišką iš Lietuvos: 

1940-XI-8 diena. 
T. Ambrasas 

Rudiškių p. ag. 
Juodžių km. t 
Šiaulių apskr.

“Hyper-

London. — Anglų laivyno 
ministerija paskelbė, kad 
žuvo karinis Anglijos lai
vas naikintuvas 
ion”, 1,340 tonų įtalpos.
'Priešų mina ar torpeda 
mirtinai sužeidė šį naikin
tuvą; tuomet patys anglai jį 

Sveikinam tamstą visi mano .nuskandino
tėveliai ir mažieji broleliai, o
aš juos pavaduodamas vienu . “Hyperion” yra 35-tas an- 
žodžiu pasvekinu tamstą, ne-|glų naikintuvas Žuvęs Šia- 
pažįstamas dėde. FPriėjo lai- me kare. Jis kaštavo puš
kąs, kad galiu pasveikinti aš antro miliono dolerių.
tamstą su savo naująja val
džia, kuri mums labai patiko. 
Dabar labai malonu, kad mū Washington, saus. 24. —

pradėjęs 
jaunuolius mokinti Stasys Les- 
čius ir jau buvo perstatęs vei- 
kaliuką. Bet jo pastangų nie
kas neparėmė. Tat jis pakra
tė rankas ir sėdi rankas sudė
jęs šiltoje stuboje. . . Antras 
karštai ir nuoširdžiai darba
vosi, tai Jonas Bulauka, Jr. 
Jį irgi mažai kas parėmė ir 
net jam prisėjo apleisti cho
rą, kurį jis buvo išauginęs.

Dabar mes turime dvi jau
nuolių grupes—Lyros Chorą 
ir Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 5 kuopos. Ir viena 
ir kita neveikia. Vieni ki
tiems nepadeda. Didžiuma 
jaunuolių priklauso prie abie
jų grupių.

Aš ne kartą bandžiau kal
binti juos, kad jie pradėtų 
veikti. Kalbinau Susivieniji
mo jaunuolius, kurie yra 
smarkesni. Tai jie štai ką 
pasakė: Mes negalime, nes 
tas pakenktų Lyros Chorui. O 
jeigu veiksime Lyros Chore, 
tai pažeminsime LDS jaunuo
lius. Tokiu būdu mes stovė
sime nuošaliai, kad nepaken
kus vieni kitiems.

Aš gi manau, kad mes tu
rėsime tverti artistų grupę 
Philadelphijoje ir dėti pastan> 
gas, kad ją palaikyti.

J. S. Rainys.
sy tėvynė tokia stipri ir galin- Nauju Anglijos karo laivu

Dabar priėjo laikas, kad “King George V” atplaukia 
man reikės stoti į kariuomenę, naujasis anglų ambasado- 
Galiu stoti drąsiai, be jokios 
baimės jokių priešų; mūsų 
Raudonoji Armija smarki, ga
linga. Mano vyresnysis brolis 
jau nuo kovo 1 tarnauja ka
riuomenėje. Buvo paskirtas ir 
naujokystę atbuvo dragūnuo
se, < 
korpuso artilerijos. Taip pat 
drąsiai ir džiaugsmingai tar- santikiai SU Amerika.

ga.

rius Amerikai lordas Hali
fax.

Tokio. — Išvyko naujas 
Japonijos ambasadorius ad
mirolas Nomuraų Jungtines

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja ant vi
sokių kapinių; parsamdo auto
mobilius ir karietas veselijom, 

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVĖ. 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone: E Ver green 8-9770

Kaip Kam ir Tas Didelė 
Garbė

Sausio 19 d. man tenka gir
dėti ir būti liudininku ve ko
kių įvykių: Išgirsta, kad S.L. 
A. narys S. Kučinskas, kuris 
čia yra skaitomas SLA’ų kuo
pos veikėju ir per daug įsiti
kinęs į pabėgėlės Jadvygos 
(ne į tos, kuriai anais laikais 
Jagela buvo prakišęs visą 
Lietuvą) galybę, dar kartą 
apsivainikavo didele melagys
te. Jis aną dieną nei iš šio, 
nei iš to taip nerviškai pasi
purtė ir prapliupo: “Raudo
nieji mane nori priversti, kad 
aš pasiųstau pinigus Stalinui 
į Maskvą”. Jo lietuviškas 
žargonas gana prastai skam
bėjo, bet prasčiausia, kad 
žmogelis nervuojasi taip bjau
riai meluodamas, tuomet jo 
kalbos žargonas dar pračiau 
skamba.

Kada gi “raudonieji” ir ko
kie “raudonieji” tave verčia 
siųsti pinigus į Maskvą Stali
nui? Argi gražu meluoti? 
Mat, kaip kam ir melas yra 
garbingu daiktu.

Nuo savęs patarčiau Ku
činskui ne melus žmonėms 
plepėti, bet pasimokinti nors 
truputį geriau lietuviškai kal
bėti. Mat, dabar Lietuva ne 
be ponų-bajorų valdoma, bet 
tikros Lietuvos liaudies, tad 
ir mums pridera mokėti savo 
tėvų kalbą ir būti padoriais 
lietuviais.

Tūli žmonės visai pametę 
bile žmonišką padorumą. Ir 
jeigu tokie žmonės ir toliau 
seks tą suniekšėjusią spaudą, 
kaip tai “Tėvynę”, “Keleivį”, 
“Amerikos Lietuvį” ir tam pa
našią, kuri varo bjauriausią 
agitaciją prieš pažangiuosius 
ir jos prisiskaitę bandys vyk
dyti pogrominius žingsnius, 
tai tokie kuomet nors turės 
nemaloniai jaustis.

Jau teko skaityti tai vie
nur, tai kitur apie užpuolimus 
ant žmonių, kurie nesutinka 
su šmeižtu ant Tarybinės Lie
tuvos. Bet dabar ir man pa
čiam teko būti liudininku to
kio įvykio. Mačiau, kaip tū
las žmogus, Lietuvos liaudies 
priešas (šį kartą vardo nemi
nėsiu, nors reikėtų) prilindo 
prie’ būrelio Lietuvos draugų 
ir bematant pradėjo bjauriai 
plūsti “raudonaisiais”, “kaca- 
pais” ir kaip tik jis mokėjo.

Grupelė nebepakęsdama to 
skrepliavimo atsitraukė į kitą 
vietą, palikdami jį vieną. Bet 
jam ir tas nepatiko. Pasėdė
jęs tūlą laiką, puolėsi, kaip 
žvėris, prie vieno iš būrelio, 
sužeizdamas vienam draugui 
ranką, žinoma, tą nekultū
ringą sutvėrimą pašaliniai 
žmonės suvaldė, prašalindami 
jį iš tarpo.

Tai šitokie dalykai dedasi 
iš pusės suniekšėjusių žmonių, 
kurie skaito pogrominę spau
dą, arba klauso kurstintojų 
prie žiaurių darbų. Ir kaip 
tenka patirti, šiais laikais vi
sokie fašistuojanti kliubai vir
sta peštukizmo lizdais, iš kur

kurstomi žemos rūšies žmonės 
prie užpuolimų.

Kaip žiauru! Kuomet Lie
tuva buvo pavergta smetoni
nio fašizmo, kuomet Lietuvos 
liaudis buvo prispausta ir var
ge vaitojo; mes tą matėme ir 
girdėjome, tačiau su skirtin
gos pakraipos žmonėmis ban
dėme net bendradarbiauti, 
kalbėti ir rišti bendrai Lietu
vos klausimą. Mes jų nepuo
lėme už jų skirtingą suprati
mą ir nerengėm jiems mušty
nių.

Bet kuomet Lietuvos liau
dis su pag'elba Raudonosios 
Armijos fašizmą iššlavė lauk, 
prisikėlė iš priespaudos ir su
kūrė Tarybinę Lietuvą, tai 
tie patys žmonės dabar mums 
rengia pogromus, užpuolimus, 
kaip proto netekę.

Kas pasidarė su jumis, vy
rai? Ar jus apžavėjo darbo 
žmonių kruvini priešai ? Ar 
jums galvas susuko fašizmo 
dūkimas ?

Apsidairykite, apsižiūrėkite, 
ka darote. Nusiraminkite 'ir 
pradėkite blaivai suprasti įvy
kius. O supratę; džiaugkitės 
Lietuvos liaudies begaliniais 
laimėjimais.

Bet jeigu tokie pogromi- 
niai užpuolimai kartosis, tai 
pažangieji priversti bus imtis 
kokių nors jums nemalonių 
žingsnių, idant apsiginti nuo 
sužvėrėjusių gaivalų. Tokie 
žygiai jums neduoda garbės.

Jūsų Kaimynas.

E. 4th St., So. Bethleheme at
sibuvo prakalbos. Pirmas kal
bėjo draugas Trumbull, trum
pai šių dienų situacijoj. Baig
damas pabrėžė, kad labiausia 
yra persekiojamas darbininkų 
klasės avangardas, Komunistų 
Partija. Kapitalistinė sistema 
pasenus. Ji savo amžių atgy
veno. Supuvęs nuvirtęs medis 
skersai kelią pats neprasiša- 
lins. Mes turime visi dėtis 
prie komunistų ir remti visais 
galimais būdais.

Pasirodžius ant estrados 
Mothei’ Bloor, atsistojimu ir 
plojimu mūsų darbininkų mo
čiutei atidavėm užuojautą- 
pagarbą. Rodos, draugai eas- 
toniečiai prisiuntė didelį gy
vų gėlių bukietą. O kaip ji 
džiaugės tąja mylimų draugų 
dovana! Apkaišė raudonom 
gėlėm draugus F. Greisinger, 
W. M. Trumbull ir- sau rau
doną gėlę užsikišo už dirželio. 
Ir taip ji tiko mūsų močiutei, 
kaip jaunai mergaitei. Pirma 
pati užgesino savo troškulį iš 
asuočio, tada susodino gėles, 
apvarte, apžiūrėjo, surado 
raštelį, užsirašė ir susirinku
siem pranešė, kaip ir nuo ko. 
Na, o jau kaip atsistojo kal
bėt, tai dr. J. J. Kaškiaučiaus 
žodžiais, bra, rodos, 16 metų 
mergaitė.

Man ir didžiumai susirinku
sių didelės džiaugsmo ašaros 
išsiveržė. Tai bra močiutė! 
Ir iš kur josios toji genijališ- 
ka energija semiasi? 79 metų 
senutė amžium, bet jaunutė 
veikloj, organizavime darbi
ninkų klasės. Rodos, visą nak
tį klausytume ir tai da būtų 
per trumpa. O, kad mes 
daug turėtume tokių motinų 
organizatorkų! 

♦ ♦ ♦
9 d. vasario, 1941 m., at

sibus LDS 64 kuopos du-mė- 
nesinis susirinkimas 10 yal. 
ryte, 1728 E. 3rd St., So. Beth
lehem, Pa. Pribūkit visi ir 
pakalbinkit tuos, kurie da ne
priguli, kad ateitų prisirašyti.

Geršino Susiedas.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

Clement Vokietaitis
!; LIETUVIS ADVOKATAS ![
;! 50 Court Street

Brooklyn, N. Y. i,
! Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET Į;
<! Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179
L------------------- .----------- ----

Bethlehem, Pa
Gamtos Dalgis Kerta Lietu

vius iš Gyvųjų Tarpo.
Sausio 11 d., 12 vai. dieną, 

numirė Franas Berūkštis. Sau
sio 15 d., 2 vai. po pietų tapo 
pakavotas laisvai ant laisvų 
Hellerton kapinių. Atidavė 
paskutinę pagarbą jojo drau- 
gai-gės, giminės ir pažįstami. 
Lai būna lengva tau, Franciš- 
kau, Dėdės Šamo žemelė.

Velionis buvo dar nesenas, 
apie 58 m. Sirgo ilgokai. Iš 
Lietuvos buvo Vizginu kaimo, 
Darsūniškio’ parapijos. Seniau 
gyveno So. Bethleheme, bet 
užėjus, kriziui, neteko duon- 
kepykloj darbo, išsikraustė į 
savo farmukę.

Gyvendamas Bethleheme 
prigulėjo prie LDS 64 kp. ir, 
rodos, prie ALDLD 93 kp. 
Bet skaityt neskaitydavo nie
ko. Prieš mirtį nepriklausė, 
išsibrąukęs buvo iš organiza
cijų.

Paliko nuliūdime da jauną 
savo gyvenimo draugę, dvi 
dukras ir du broliu, Petrą ir 
Joną, v • * * *

15 d. sausio, 8:30 v. v., 1135

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US 
f, 

Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

409 ir 436 Grand St. i Brodklyn, N. Y.
Tel. EVergrocn 7-8461

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 
palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip PetrUfčių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI

i

o dabar priskyrė prie 29 Valstijas. Japonų, spauda Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą
j rašo, turbūt, neis geryn

EVergreen 4-0072 SLocurn 6-1422

DR. ISAAC COHN
AUSŲ, NOSIES, IR GERKLĖS 

SPECIALISTAS
GYDO IR DARO OPERACIJAS

286 UNION AVENUE 265 NEW YORK AVENUE
Brooklyn, N. Y. Brooklyn, N. Y.

Valandos nuo 11 iki 1 dienom
Nuo 5 iki 7 vakarais 
Sekmadieniais nuo 11 iki 1

Valandos nuo 9 iki 11 rytais 
Ir sulyg susitarimo.

“LAISVES” BAZARAS1941 i
Bus Penktadienį, šeštadienį ir Sekmadienį

Vasario 14, ! 5 ir 16 Feb.
Prašome iš anksto pasirūpinti Bazarui dovanomis.

Laikrodininkas V. Kazlauskas pirmas davė bazarui 
dovaną—gražų laikrodį.

• •

BUS CENTRAL PALACE 1
18 MANHATTAN AVE. BROOKLYN, N. Y.
_________________________________________________________________________

SVARBIOS KNYGOS
TUOJAUS ĮSIGYKITE ŠIAS KNYGAS: 
Pasaulinės Parodos ir New Yorko Miesto

PAVEIKSLŲ ALBUMAS į: 
žurnalinio formato knyga, 56 puslapių, trijų spalvų ! 
spaudos viršeliai, augštos rūšies popieros, daug moks

linio tūrinio ir informacijinių raštų. Kaina 25c.

• c!
Dingus Rožytė

Parašė Pranulis !'

Tikrai jaudinančios poezijos knygelė. Išleido 
dienraštis “Laisvė”. Kaina 15 centų.

Ko Nori Kun. Coughlinas?
Parašė R. M i žara

Dažnai girdime tą kunigą fašistiniai rėkaujant per ; 
radio. Ko jis nori ir kas jis yra išaiškina ši knygutė.

, Puslapių 32. Kaina 5 centai.

Saugokitės Vėžio
Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius

Vėžys išsmaugia daugiau žmonių negu kitos ligos. Vėžys ;! 
yra žinomas kaipo nepagydoma liga. Bile žmogus neži- <! 
nodamas kaip apsisaugoti gali gauti vėžį. Daktaras ;! 

Kaškiaučius pataria, kaip apsisaugoti nuo vėžio.
Knygelė 42 V'Uia K centų.

Su reikalavimais kreipkitės:

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA !
427 Lorimer St.' Brooklyn, N. Y.
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Scranton, Pa.
Mažas Feljetonas

Kaip Scrantono Smetonininkai 
Vertė Tarybinę Lietuvą ir Vijo 
Staliną iš Kremliaus j Aziją

Tai liepos 23, 1940 me
tuose, buvo sušauktas labai 
didelis mitingas su dideliu 
triukšmu 16 organizacijų, ku
rios buvo vadinamos Draugi
jų Sąryšiu. Mitingas buvo ant 
North Scrantono. Taigi ir 
mes nuo West Scrantono su- 
sijieškojome automobilį ir 
atvažiavom viso labo 7 dele
gatai. Kad nepavėluoti, tai 
biskį anksčiau pribuvome. 
Mum lipant iš lemozino, sve
tainės savininkas, susimaišęs, 
jau įkaitęs ateinančio mitingo 
darbais, mus pakvietė lipti 
augštyn į jo kambarius. Bet 
žvilgterėjęs tuoj susigriebė ir 
sako: “atsiprašau, eikite į sa
lę.”

Aš likau ant šaligatvio pa
sižiūrėti, kas čia dedasi. Nu
gi žiūriu, kad lipa dvasiškis 
Malatka, cigaru dvokiantis 
Givatas ir kiti smetonininkų , 
šulai, tur būt ant kokuso. Aš i 
pamislinau, kad čia kas nors 
negerai ir nuėjau į salę. Su
siradau savo draugus ir susė
dome į kamputį, laukiam. 
Smetonininkai kad siuva, tai j 
siuva po salę ir vis kažin ką ! 
kužda moterims.

Atėjo ir Sąryšio pirminin
kas Pėstininkas. Atėjo aštun
ta valanda. Susirinkimą ati
daro p. Pėstininkas. Pirmiau
sia delegatas užklausia, kas 
šaukė šį susirinkimą. Pirmi
ninkas atsako, kad jis nieko 
nežino, tik gavo atvirutę, kad 
šį vakarą bus mitingas, tai ir 
atėjo. Tuoj pakyla vice-pir- 
mininkas Mikulis, jau negy
vas. Atsistoja ir lig net su 
verksmu šaukia: ar jūs ne
skaitote gazietų, ar negirdite, 
kad kacapai užėmė Lietuvą! 
Ir duoda įnešimą, kad būt 
svarstoma apie Lietuvos rei
kalus.

Pirmininkas pasiūlymą at
meta ir sako, kad reikia per
šaukti delegatus ir kokios 
kuopos užsimokėjo, kokios 
ne. Mat, buvo nutarta, kad 
kuopa, prigulinti sąryšiui, tu
ri mokėti 5 dol. metinių duo
klių. Tai smetonininkai ir 
sukilo, kaip vėjo užpūsti. Mat, 
jų duoklės nemokėta. O Ma- 
latkos net kelios kuopos pa
sidaro. Baisi suirutė ir ant 
pirmininko šoksta mažas Rau- 
kšlys su kulokais, ir sako: Aš 
ant tavęs senai dantį griežiu!

Viskas suįra. Jie pastato 
vice-pirmininką, kuriam jau 
taip lygiai geri, katrie mokė
jo ir katrie ne. Tada ir dau
giau kuopų delegatų ant vie
tos prisirašo.

Atsistoja liūdnos praeities 
Givatas, kuris visą 30 S.L.A. 
kuopą buvę suspendavęs, nes 
jis buvo minėtos kuopos sek
retorium ir pinigus sau pasi
liko. Išsitraukia iš kišeniaus 
popiergalį ir sako: aš turiu 
ir rezoliuciją pagaminęs šiam 
susirinkimui, ir skaito čia. 
Mat, smetonininkam nereikia 
rinkt komiteto gamint rezo
liucijas, jie pasigamina jas už 
kelių mėnesių.

Kitas šulas Bičaitis graus- 
mingu balsu užrėkia, kad da
bar gaudo komunistus ir yra 
įsisteigęs komitetas Wyomin- 
go klonyje, kuriam vadovau
ja lietuvis ex-leitenantas ir ta 
organizacija vadinasi “Intelli
gence Service.” Tai jis kaip 
pašauks, tai visus išdeportuos, 
ir kaip pradės nuo North 
Scrantono, tai atsidurs net 
Kremliuje ir Staliną išvys kur 
jam reikia!

Paskiau da Malatka ir ki
ti paverkšleno ir taip jie su
draskė Scrantono Sąryšį ir 
iždelį apie 30 dolerių sunau
dojo be kitų organizacijų ži
nios, beversdami Tarybinę 
Lietuvą.

Bet po valiai perėjo karš
tis. Aprimo viskas ir vėl len
da prie organizacijų, kad dė
tųsi prie sąryšio. Ir jau vi
sus vadina lietuviais. Bet nie
kas nesideda prie jų.

Vilkaitis.

Bostono ir Apielinkes Žinios
Neseniai su kaimynu bu

vom nuvažiavę į Matfield be
pročių ligoninę, jo sesers ap
lankyti. Pati ligoninė atrodo 
į moderną miestuką. Pačiose 
patalpose gyvena pervirš trys 
tūkstančiai protinių ligonių. 
Vaikščiojant po ligoninę, jau
tiesi gyvų kapinyne. Viena
me bendrabuty, bendrame 
kambaryje pastebėjau pusam
žį žmogų. Jis vienas sau 
vaikščiodamas kalba:

—Sacco ir Vanzetti nekal
ti; nieko daugiau jiems nerei
kia, tik pinigų, o aš juos pa- 
liuosuosiu.

Paklausiau slaugės, kodėl 
jis mini minėtus asmenis. Ji 
man pasakė, kad jis buvęs ad
vokatas ir kuomet Sacco ir 
Vanzetti buvo teisiami, tai 
jis tuom syk išėjo iš proto. 
Da pridūrė, jog kiekvienas 
beprotis “viską” atmena iš to 
laikotarpio, kuomet buvo 
sveikas.

Vargšas vaizduojasi, kad 
da Sacco ir Vanzetti yra gyvi, 
—taip, kaip advokatui Jurge- 
lioniui Kolčakas.

Sausio 19 d., per Minkaus 
radio kalbėjo adv. F. J. Ba- 
gočius. šį sykį, nežinau dėl 
kokios priežasties, jam nesi
sekė kalbėti. Jis, pradėda
vo sakinius su daugtaškiais 
ir daugtaškiais baigdavo. Jis 
nupasakojo, kad dabar lietu
vių išeivija turi organizuotis 
ir siųsti knygas ir laikraščius 
į Lietuvą, kad palaikyti lietu
vių tautą nuo surusinimo. Gir
di, mums reikalinga kontra
banda.

Vargšas tas adv. Bagočius. 
Jam da vaizduojasi caras Mi
kė, korikas Muravjevas ir 
pulkai caristinių kazokų. Jis 
visai nežino, kad dabar Ta
rybinėj Lietuvoj išeina dvide
šimt šeši lietuviški laikraščiai 
ir lietuvių kalba klestėti kles
ti.

Kaip sau norite, ' aš neži
nau, ar Bagočius apsimetęs, 
ar kaip ten nebūtų, vis vien, 
jis prilygsta Matfieldo advo
katui. t

Susimildami Nelandžiokite 
Ten, kur Jums Nereikia

Pastaruoju laiku čia Ame
rikoje pasirodė iš Lietuvos 
pirmos išmatos. Dabar kleri- 
kalai-tautininkai - socialistai, 
minėtas išmatas vežioja po lie
tuvių kolonijas ir rodo jas 
mums. Nebūtų pikta, jei kat
ras jau ir nesusilaiko iš žin
geidumo, norėdamas pamaty
ti, kas per sutvėrimas, kuris 
engė Lietuvos liaudį per arti 
keturiolika metu. Bet visa bė
da yra tame, kad nuėję į jų 
mitingus stato klausimus. Ko
gi tu pas juos klausi ir ką jie 
žino? Juk jie pirma iš Lietu
vos pasmuko, negu Lietuvoj 
įsisteigė Sovietai.

Kitas dalykas, jeigu jis ne
turėjo sąžinės ir engė Lietu
vos liaudį, tai kaipgi tu gali 
laukti, kad jis tau sąžiningai 
duotų atsakymą į tavo paklau
simą? Tiesa, kiti mano, kad 
savo klausimu sukritikuos 
kalbėtoją. Taip manydami, 
labai klysta. Visų pirma, tu 
statai klausimą trimis, ketu
riais žodžiais, o jis atsako į 
tavo klausimą pašvęsdamas 
penkioliką minučių ir jei yra 
jau reikalas, jis plepa pusę 
valandos, iki publiką nuveda 
nuo temos, o tave pastato ant 
pajuokos.

Mes niekad nebijome deba
tuoti su mūsų priešais. Bet 
tik tokiame atvejyje, jeigu 
lygus su lygiu ir apribotu lai
ku iš abiejų pusių.

šią pastabą darau dėl to, 
kad sausio 12 d., viena mūsų 
simpatikė nuėjus į klerikalų 
prakalbas pradėjo statyti 
klausimus, žinoma, tie klausi
mai nebuvo vietoj ir klerika
lai iš to gavo tik pasišaipyti 
iš mūsų judėjimo. Tas ateityj 
neturėtų pasikartoti.* * *

Sausio 19 d. LLD 2 kp. Mo
terų skyrius buvo surengęs va
karienę. Jų tikslas buvo su
kelti kelius dolerius ir jais pa
sveikinti “Laisvės” šėrininkų

suvažiavimą. Tikslas labai ge
ras ir vakarienė valgiais buvo 
priruošta gerai. Tik visa,bėda, 
kad mūs moterys visai nekrei
pė atydos į skelbimus. Argi 
nebuvo galima padaryti tikie- 
tai šiai vakarienei ir išplatinti 
iš kalno kokią šimtinę ? Arba, 
nejaugi nebuvo kam parašyti 
plačiau apie šią vakarienę 
“Laisvėj”, kad visi žinotų, ką 
mes veikiame ? Pereitą metą 
mes surengėme “Laisvės” nau
dai bankietą, tai buvo užpil
dytos abi salės, o į šią vaka
rienę susirinko tik mūs artimi 
draugai, nesudarydami nei 
šimtinės.

Pavalgius vakarienę, buvo 
renkama pasveikinimai dėl 
“Laisvės”. Draugai sumetė dėl 
“Laisvės” pasveikinimo suvirs 
keturiasdešimts dolerių. Tai 
nemaža parama mūsų dienraš
čiui. Bet būtų surinkta ir šim
tinė, jeigu būtų žmoniškai pa
siekta mūsų plačioji visuome
nė, kuri niekuomet neatsisako 
su mumis dalyvauti ir paremt 
mūsų įstaigas.

Jaunutis.

Cliffside, N. J.
Gruodžio 25 dieną pasimi

rė drg. A. Rice, sulaukęs 58 
metų amžiaus. Pasimirė vi
sai netikėtai. Kalėdų dienoje 
linksmai laiką praleidęs, ėjo 
į darbą 11:30 vai. naktį ir 
belaukdamas buso sukniubo 
ir mirė. < ,

Velionis Antanas Rice bu
vo drūtas vyras ir niekados 
nesirgdavo. Tačiau dažnai 
mėgdavo išsigerti, gal tas ir 
sutrumpino jo amžių. Be to, 
prieš 11 mėnesių jo žmona 
mirė. Gal ir tas pakenkė jo 
sveikatai.

Velionis A. Rice priklausė 
prie darbininkų organizacijų. 
Prie Lietuvių Literatūros Dr- 
jos 77 kuopos priklausė per 
daugelį metų, taipgi priklau
sė prie Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 115 kuopos. Ir 
buvo CIO unijos narys. Jis 
niekados nebuvo darbininkų 
klasės priešu, visuomet užsto
davo už Sovietų Sąjungą, bu
vo senas ‘Laisvės” skaityto
jas.

Prie karsto buvo daug gy
vų gėlių vainikų. Nuo L.L.D. 
77 kuopos narių buvo suau
kota dėl vainiko. Aukojo po 
du doleriu: Mažeikienė, J. 
Paciulis, M. Stočkus, K. De
rinčius, M. Valickis, S. Rus- 
gis, G. Stasiukaitis ir J. Ba- 
kūnas (Bakūnas nėra kuopos 
narys). Taipgi buvo vainikas 
nuo LDS 115 kuopos ir nuo 
unijos cukraus išdirbystės dar
bininkų, nuo dirbtuvės darbi
ninkų ir nuo kompanijos, ku
rioje jis išdirbo 32 metus. 
Taipgi buvo daugelis vainikų 
nuo giminių ir draugų.

Velionis Rice tapo palaido
tas su bažnytinėmis ceremoni
jomis. Paliko nuliūdime dvi 
dukteris, Frances ir Veroniką, 
abi ženotos. Laidotuvėms pa
tarnavo graborius šalinskas, 
iš Brooklyn, N. Y. Į kapines 
palydėjo virš 20 automobilių. 
Paskui lydėtojai buvo pakvie
sti pas Steponavičių ant pietų. 
Visi buvo gerai pavaišinti..

Nuo savęs išreiškiu didelę 
užuojautą velionies Rice duk
terims, netekusioms savo tė
velio.

Drg. Rice išgyveno Ameri
koje 40 metų. Ilsėkis, drau
ge, šaltoje žemelėje. 

:|: * *
Paskutiniais dviem metais 

su viršum netekome daugelio 
lietuvių. Mirė šie:

Mykolas Mažeika, 70 metų 
amžiaus.

A. Plačiulienė, apie 60 m. 
amžiaus.

A. Garlauskas, virš 50 me
tų amžiaus.

Petravičiaus sūnus, sulaukęs 
16 metų, ir M. Valickio sūnus, 
sulaukęs tik 14 metų.

R. Gariskys,-45 metų amž, 
„Visi atsiskyrę su mumis ant 

visados ir ilsis šaltoje žeme
lėje. . G. S.

t W
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BROOKLYN, N. Y
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Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Telephone 
STagg 2-5043

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

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

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNUOTAS GRABORIUS

Padėkavonė
šiuomi nuoširdžiai dėkavo- 

jam visiems giminėms, pjrie- 
teliams ir abelnai visiems 
draugams ir draugėms, kurie 
mirus mano vyrui Jonui Patri
kai teikė mums su mano duk
terim Ona užuojautą ir sura
minimą nenugalimos širdper
šos skaudžiose valandose.

Nuoširdžiai dėkoju drau
gui Kazlauskui už pasakymą 
jausmingų žodžių prakalbos 
ant kapinių. Taipgi visiems 
draugams ir pieteliams už 
velionio palydėjimą į kapus 
ir graboriui p. Juozui Caspe- 
rui už jo rūpestingą patarna
vimą. Ačiū už gėlių vainikus, 
draugijoms ir draugams, taip
gi draugijų nariams, kurie 
nuoširdžiai rūpinosi.

Elizabeth Patrikienė ir 
« Ona Patrikiūtė.

ELIZABETH, N. J.
Gerbiami elizabethiečiai — prašo

me nieko nerengti rugpjūčio 10 d., 
nes įvyks Lietuvių Brolių Draugijos 
piknikas. —Komisija. (20-22)

Penktas puslapis

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LoVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKER

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HAvcmeyer 8-1158

F. W. SHAUNS 
(SHALINSKAS) 

FUNERAL HOME

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

NOTARY
PUBLIC

660 GRAND STREET

FRANK DOMIKAITIS
REST AERACIJA

417 Lorimer St.—Brooklyn — “Laisvės” Name
GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

SKELBklTES “LAISVĖJE

OPEN DAY and NIGHT

the

4

$3.00 
35c 
25c 
15c

Office Phone 
EVergreen 4-6971

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

4

25c
60c 

$1.50

Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
ir daržovių—virtų ir žalių.

Russian & Turkish Baths, Inc
29-31 Morrell Street Brooklyn, N. 1

Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 
namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; gaspadoriškai 

nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.

Managed by
RHEA TEITELBAUM

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

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

WHOLESALE AND RETAIL
Beer, Wine, Liquor

License No.

Section

of Brooklyn,
be consumed on the

IOVINO
Pizzeria

Brooklyn, N. Y.

that License No.

under

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on® the

1)0

NOTICE is hereby Riven that
EB 2977 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
635 Lorimer St., Borough 
County of Kings, to 
premises.

THOMAS 
Boulevard

635 Lorimer St.,

NOTICE is hereby given
EB 2971 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the. Alcoholic Beverage Control Law at 
1261 Flushing Ave., 
County of Kings, 
premises.

FERDINAND HEINTZ & EMMA ROSE 
1261 Flushing Ave.,. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 476 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law nt 
934 Liberty Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SUNRISE BEER DIST INC.
984 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2978 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
560 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 'be consumed on 
premises.

NEW ORPHEUM BOWLING 
ACADEMY, INC.

560 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

BAR ir GRILL 
LIETUVIU RESTAURANAS 
Įdomiai (puošta lietuviška aiudč 

ant Grand Street 
Rheingoid sxtra Dry Alus. 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

daru ......................  50c
Ta pati knyga, Celuliodas gra
žiu apdaru- su antspaudais.... $1.60

Vainikėlis, jaunuomenės maldų 
knygelė ....................  35c
Ta pati knyga, minkštais, tvir
tais viršais .............................$1.35

Kantičkos, visokių giesmių kny
ga ................................  $1.75

Sapnų knyga, apdaryta su pa
veikslais ...................................$1.60

Tūkstantis naktų, didelė knyga
apdaryta ......................... .......

Lengvas būdas išmokt angliškai
Mikaldos Pranašavimai ..........
Girtuoklių Gadzinkos ................
Sveikata ligoniams, aprašo apie

300 visokių vaistiškų augalų 
ir kam jie yra naudingi .....

Trajenkės, stambios, pakelis ....
arba 3 pakeliai už ................

.M. Žukaitls,
334 Dean Rd.,

SPENCERPORT, N. Y.

S33”

ROBERT LIPTON
Jeweler : : Įsteigta 1892

701 GRAND STREET
Tarpe Graham & Manhattan Avės.

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Stagg 2-2173

Vapor Room, Turkish Room, Russian
Room, Large Swimming Pool, Fresh Ar
tesian Water, Restaurant, Barber Shop, 

Sleeping Accomodations.
Admission 50c., day & night, Saturday night 75c.

SPECIAL RATES PER WEEK
GENTS’ DAYS

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

VARPO.KEPTUVE
36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

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

Siunčiame duona per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svori ir kainas.

VARPAS BAKERY 36-40 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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Now žinios
Transportininkai Praplečia 

Medikališkos Pagelbos 
Teikimą Nariams

Transporto Darbininkų Uni
ja prie savo iki šiol jau turė
to medikališko štabo dar pri
dėjo kojų kaulų specialistą. 
Iki šiol unijos medikališkų 
specialistų štabe veikė 8 įvai
rių sveikatos sričių specialis
tai, kurie, padedami 35 prak
tikuojančių daktarų, teikia 
unijos nariams nemokamą 
priežiūrą. Aprūpina 45,000 
narių.

Unijos medikai iškas planas 
buvo įvestas gegužės mėnesį, 
1939 m. Jis skaitomas di
džiausiu ir sėkmingiausiu tos 
rūšies planu visoje šalyje. 
Nors pagelba taikoma mažiau 
uždirbantiems privatiškai ne
išgalintiems medikališkos prie
žiūros, tačiau ji naudojama 
daug plačiau.

Suorganizavo Daugiau 
Darbininkų

Urmo Parduotuvių ir San
dėlių Darbininkų Unijos bo
kalas- 65-tas suorganizavęs ir 
gavęs naujas sutartis dar su 
8-mis firmomis, kuriose dirba 
250 darbininku. Paskiausia 
gautoji yra Grant City Con
tainer Corp., ’622 W. 57th 
St., kur algos pakeliamos po 
$2 per savaitę ir minimum 
nuo $14 iki $16 per savaitę.

Laivakroviai Skundžiasi 
Pasunkčjusiom Sąlygom

Išsek;-

K

'A
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’’Laisvės” Bazaras
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seika, iš Chicagos, dar vėliau 
pribuvo J, M. karsonaS iŠ 
Lowell, J. Ramanauskaš iŠ 
Minersville, S. Meisonas iš

švietimo Tarybos raportuo
ta, kad gauta paskyroms 
$648,900 pataisoms-priedams 
prie St. Albans ir Laurelton I 
mokyklų.

Brooklyno pavandenyje dir
banti laivakroviai sako, kad 
paskuba dabar labai padidin
ta, pasibaisėtina. Nors prekių 
krovinių kiekis padaugėjęs 
180 nuošimčių, tačiau ekstra 
darb. darbo negauną, o prie
danga “apsigynimo”, viskas 
suverčiama ant reguliarių 
samdinių pečių. Jie skundžia
si, kad tame bosams padedą 
ponai unijos viršininkai Ryan 
ir C am arda.

Tris Sužeidė
P-lė M. Morse nušoko mir- Eksplodavęs aliejinis pečius 

tin nuo 6 aukštų apartmento 28-34 Jackin Ave., Long Is- 
stogo 193 Ross St. Jos brolis i land City, padegė namus, ir 
Dr. J. Morse, 95 Lee Avė., ! apdegino gyventojus. Nuga- 
sako, kad jo sesuo sirguliavo. Į benti ligoninėn..

Vaizdelyje matome, kaip 
didysis Rusijos Revoliucijos 
vadas Leninas kalbasi su ma
žyte užklydėle' į Kremlių, 
1918 metais. Vaizdelis imtas 
iš judžio “Lenin in 1918”, da
bar rodomo Irving Teatre, Ir
ving Place ir 15th St., N. Y.

Rusija tada buvo iš visų pu
sių apgaubta priešų — Angli
jos, Vokietijos ir kitų šalių 
reguliarių armijų, taipgi įvai
rių generolų gaujų. Sovieti
nės šalies plotai buvo užgrob
ti, priešas beldė į Leningrado 
vartus. šalis buvo nualinta 
buvusios caro priespaudos, im
perialistinio karo ir iš vidaus 
teriojama kontrrevoliucinių 
bandų, badu norima pasmau
gti buožių ir dvarininkų, šim
tai tūkstančių išbadėjusių, pa
mestų vaikų klaidžiojo po 
miestus i/ kaimus. Juos stum

dė kiekvienas nuo save, kaip 
kad vaizdelyje parodomoji 
panelė, kuri mažajai pakly- 
dėlei užėjus į jos kambarį, ją 
vedina atėjo apsiskųsti, kad 
kažin kokių nežinomų “val
katų” vaikai trukdo jos dar
bui. Bet Leninui liaudies vai
kai buvo tautos vaikais, bran
giausiu jos turtu, ateitimi, jis 
surado galimybių pertraukti 
revoliucijos vedimo darbą, 
kad pasirūpinti pamestinukais 
vaikais ir jo rūpesčiu buvo 
išleistas įsakymas, kad “vai
kai turi būti aprūpinti maistu 
ir prieglauda pirm visko”, ir 
kad sabotažninkai ir maisto 
spekuliantai, tautos badu ma
rintojai, turi būti sušaudomi.

Judis bus rodomas tik vieną 
savaitę; paskutinė diena ket
virtadienį.

J. M. .

Ligoninės Viršininkai 
Nesitaria su Unija

Israel Zion ligoninės virši
ninkai atsisakė tartis su Ligo
ninių Darbininkų Unijos lo- 
kaląis. Unija reikalauja pa
kėlimo algų slaugėms ir pa
tarnautojams, ilgesnio paliuo- 
savimo nuo darbo laike ligos, 
mokesties už penkias legal iš
kas šventes.

Protestui, virš 350 darbi
ninkų atsisakė valgyti pietus 
pereitą penktadienį, tuomi 
perspėdami, kad jie yra pasi
ryžę apginti savo per uniją iš
keltus reikalavimus. Unija 
turi sutartį su ligonine dve
jiems metams ir ji baigsis tik 
,už metų, bet sutartyje yra su
tikta 1 metams pasibaigus at
naujinti derybas dėl įvedimo 
sąlygomis iškeltų pakaitų.

Liet. Liaudies Teatro 
Susirinkimas

Pirmas Lietuvių Liaudies 
Teatro narių susirinkimas šiais 
metais įvyks sausio 28 d., 7 :30 
vai. vakare, “Laisvės” svetai
nėje.

Turime eilę klausimų mūsų 
teatro reikalais, kurie reikia 
padiskusuoti, aptarti. Pasirin
kimas naujų veikalų, prelek- 
cijos teatro klausimu, lavini
mosi reikalas ir kiti klausi
mai bus aptarti šiame pasita
rime.

Todėl kviečiame visus na
rius dalyvauti šiame pasitari
me. Pakvieskite ir savo pa
žįstamus, kurie domisi lietu
vių liaudies teatru, į šį pasi
tarimą.

Liet. Liaud. Teat. Komit.

Darbininkai Gavo
Algtį Pakėlimą

Amerikos Susisiekimų Są
jungos, CIO, ką tik pasira
šytame kontrakte su Mackay 
Radio and Telegraph Co. gau
ta 375 darbininkams algų pa
kėlimai, kurių bendra suma 
sieks $73,000 per metus, arba 
kiekvienam po virš $12 per 
mėnesį.

Unija vedė su firma dery
bas per trejetą savaičių.

Apart pakėlimo algų, dar
bininkai gaus dvi savaites va- 
kacijų su alga po išdirbimo 
vienus metus, ir po 3 savaites 
vakacijų po išdirbimo 5 me
tus. Taipgi pasilieka galioje 
jau senoje sutartyje buvę 
svarbūs punktai, kaip tai, ga
rantija nuo išmetimo iš darbo 
dėl įvedimo pagerintų maši
nų, ligoj pašalpos, apmoka
mos šventės, samdymas per 
uniją.

Komunistai Nominavo Savo 
Kandidatą j Senatorius 

iš 4-to Distrikto
Brooklyno 4-me senatori- 

niame distrikte įvyks specia
liai, rinkimai vasario 18-tą die
ną, kad išrinkti valstijos se? 
natorių vieton buvusio sena
toriaus Philip Kleinfeld, ku
ris tapo paskirtas Vyriausio 
Teismo teisėjų.

Kandidatus išstato įvairios 
partijos. Kandidatą nomina
vo ir komunistai.

Komunistų, nominacinė kon
vencija, atstovaujanti distrik
to organizacijas, įvyko perei
tą trečiadienį. Joje dalyvavę 
delegatai iš 2-ro, 9,-to ir 16-to 
Assembly Distriktų, skaičiuje 
200, nominavo Komunistų Par
tijos kandidatu Avrom Landy, 
jauną, gabų vyrą, Kom. Par
tijos nacionalį švietimo direk
torių.

Gi būsimiems 16-to Assem
bly Distrikto rinkimams to di
strikto delegatai Kom. Parti
jos kandidatu nominavo Vic
tor Castiglione.

Peter V. Cacchione, rinkimų 
kampanijos komiteto pirmi
ninkas, skelbia spaudoje, kad 
rinkiminiame vajuje būsią 
pravesta 12 žymesnių masi
nių mitingų-prakalbų ir kad 
vienas iš žymiausiųjų, įvyks 
vasario 12-tą, Aperion Manor, 
813 Kings Highway. Jame 
kalbėsiąs Wm. Z. Fosteris, K. 
P. nacionalis pirmininkas.

Kampanijos komitetas esąs 
įsitikinęs, kad šioj kampani
joj K. P. kandidatai gaus 
daugiausia balsų partijos gy
vavimo istorijoj, kadangi par
tijos politika aiškiai pasireiš
kia prieš Roosevelto adminis
tracijos ir Wall Stryto karan 
įtraukimo planus ir kadangi 
kampanijoj bus stipriai iške
liama reikalas bendro darbo 
žmonių ir visų progresyvių ju
dėjimo tikslu sulaikyti atakas 
ant darbininkų ir neleist karo 
mašinai nuslėgt liaudies rei
kalų.

Dovanos plaukia gražiai: 
Laikrodininkas V. Kazlauskas 
aukojo 2 gražius laikrodžius, 
William Skuodis padovanojo 
brangų moterišką pasidabini- 
mo setą, Liepų šejma įteikė 
kombinuotą dovaną: graži va
liza pridėta šampano ir vyno 
bonkų.

Iš Massachusetts, Montello, 
nuo Stigienės gavome keletą 
bonkų gražių grybų ir nuo Gu- 
tauskienės prezervuotų vaisių.

Piniginių dovanų: K. Pet- 
rikienė, Brooklyno, aukojo 
$5. P. Grabauskas, Brooklyno 
—$2; V. Žilinskas, Newark, 
N. J., $1 ir A. Rainienė, Broo
klyn—$1.

Jonas Grubis, brooklynietis, 
paaukojo dvi .paintes geros 
degtinės, dvi bonkas vyno ir 
merginos sportiškus batukus.

Dainiaus šeima iš Brookly
no aukojo setą gražių lėkščių.

Bazaras bus vasario (Feb.)1 
14, 15 ir 16. Laikas trumpas. 
Laukiame daugiau dovanų.

išvesta lauk. Ugnis greit už
gesinta, už 15 minučių vaikai 
sugrįžo į klases, i

Valdiškų įstaigų darbinin
kai, Lokalo 1-mo nariai, turė
jo trijų dienų konvenciją pra
dedant pereitu penktadieniu, 
Cornish Arms Viešbutyje, 
New Yorke.

Gi Transporto Darbininkų 
Unijos patalpose, 93 Flatbush 
Ave., Brooklyhe, pereitą šeš
tadienį įvyko 1-ma CIO unijų 
jaunimo konferencija.

Brangstant pragyvenimui ir 
gręsiant įtraukimu Amerikos 
giliau į karo sūkurį, darbo 
unijos visur sujudo didesnėn 
veiklon už išlaikymą ameriko
niško gyvenimo lygio ir civilių 
laisvių sau ir kitiems.

Svečiai-Viešnios

Waterbury, P. Janiūnas iš 
Bayonne, J. ir S. Bimba iš Pa
terson, A. Matulis iš Jersey 
City.

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirenduoja fomišiuotas kamba

rys, karštas vanduo, geru šildomas. 
Tinkamas vyrui arba moterei. Gali
ma privažiuoti Myrtle Ave. linija 
arba DeKalb gatvekariu. Esame na
mie vakarais po G vai. šeštadieniais 
ir sekmadieniais per dieną.

Mrs. Zacharauski, 1325 DeKalb 
Ave., (viršutinės lubos), Brooklyn, 
N. Y. (21-23)

Pasirenduoja fornišiuotas kamba
rys vienam vyrui. Prašome užeiti pas 
A. Jenčauską (Yench), 174 Roebling 
St., Brooklyn, N. Y. (c/o Barber).

. . (21-23)
r-

FOTOGRATAS
Traukiu paveikslus familljų; ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Kings County ligoninės ve
dimo metinės išlaidos pernai 
buvusios $4,192,065.63.

35-tas METINIS 35-tas

BALIUS
Ruošia

DR. MARTIN LUTHER DRAUGYSTE
Šeštadienį, Vasario 1, February

GRAND PARADISE BALLROOM
318 Grand St., Kampas Havemeyer St.

Brooklyn, N. Y. •

Pradžia 7:30 valandą vakąro

Adomo Jezavito Orkestrą Gros Šokiams
įžanga: iš anksto—35c. Prie durų—45c

TRYS ŽYMIEJI JUDŽIAI
“LENINAS 1918 m.” — su B. V. Sčukinu Lenino rolėje 
“MARSE LJETĖ” - Jean Renolr’o.
“PARYŽIAUS OPEROS BALETAS”

15c iki 1 P. M.; Popiečiais 20c; Vakarais 30c. 
Nuolat nuo 10:30 A. M. iki vidurnakčio.

IRVING PLACE THEATRE Irving 14 8t

Unija Veda Derybas su 
Hearns Firma

Departmentinių Krautuvių 
Darbininkų Unijos Lokalas 
,1250, CIO, pradėjo su Hearns 
Dep-nių Krautuvių, Ine., ve
dėjais derybas dėl naujos su
tarties. Unijos viršininkai yra 
darbininkų unijistų įgalioti 
šaukti streiką, jeigu būtų rei
kalinga, kad gaut sutartį su 
darbininkams priimtinomis są
lygomis. Paliečia apie 1,500 
darbininkų.

Reikalauja 5 dienų-40 va
landų savaitės, pakėlimo algų, 
uždaros šapos ir įsidirbusių 
darbininkų teisių.

Streikuoja
Sustreikavo L. Sonnenborn 

Sons, Ine., firmos ofisų darbi
ninkai kompanijai atsisakius 
užtikrint darbo saugumą, uniji
nės šapos sąlygas ir sutrum
pinti darbo valandas. Streikan 
iššaukė Ofisų ir Profesionalų 
Darb. Unijos Lokalas 16-tas.

Firma išdirbinėja, perdirbi
nėja aliejus. Raštinė randasi 88 
Lexington Avė., N. Y.

Yorkvillėj policija jieškanti 
Walterio Gottlieb, kaltinamo 
pašovus savo samdytoją P. 
W. Whittlesey pereitą sekma
dienį, jo namuose, South Ny
ack. X

Valgykite 
MEDŲ

•
NELAUKITE 

s kol gausite slogas; valgy
kite medų, valgykite da- ; 

bar, kad negauti slogų.

!; Valgykite Medų Vietoj 
!; Cukraus

Sako Dr. J. J. KaSklaučius

Kaina 75c Kvorta
•

“Laisvėje” galite gauti ! 
! tikrų bičių friedaus už ga- i 
; na prieinamas kainas.

Kreipkitės į “Laisvės” ofi- ? 
; są ir apsirūpinkite su I 

medum.

Paskelbusią Knygą 
PATARIMAI VYRAMS 

APIE LYTIES DALYKUS 
Dar galit pas mane gaut - 

Tai turininga D-ro Robinsono 
knyga apie svarbiausius lyties 

veiksnius ir lytinę higieną.
Kaina buvo $2.00; dabar 

parduodu už $1.00 
Reikalavimus adresuoki!: 

J. BARKUS
46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y. 

^^SESSSSi^S^^S^SSSS&SESii^SEKSsEB

Mrs. Valeda' Savard, 36 m., 
pavojingai apdegė eksplodavus 
aliejiniam pečiui, jai taisant 
vaikams pusryčius savo virtu
vėj, 946 Tenth Ave., N. Y.

Liaudies Mokyklos 162, St. 
Nicholas Ave. ir Suydam St., 
virimo klasėj verdančio syru- 
po puodui pavirtus, apsidegi
no trys mergaitės mokinės.

Stanley Cole, jūreivis,—tei
siamas kaltinimu užmušus 
Mrs. Downing, bandt/s nusižu- 
dyt Tombs kalėjime, skustuvo 
blėkute suraižęs sau abiejų 
rankų riešelius.

Liaudies Mokyklos 141 mo
kiniai, 49 Leonard St., turėjo 
tikrus gaisro pratimus. Užsi
degus drabužių šėpai viršuti
niame aukšte, visi 900 vaikų

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

0--------------------------------------- m
BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842
D  ------------------------------ ———®

Pereitą šeštadienį “Laisvės” 
įstaigą aplankė gražus būrys 
tolimų svečių, iš vakaro atvy
kusių dalyvaut “Laisvės” šė- 
rininkų suvažiavime, taipgi 
bankiete, suruoštame sausio 
26-tos vakarą, Central Palace 
salėse.

Pirmutinė iš ryto pribuvo 
M. švegždienė iš Eastono, se
kamu pats tolimasis — L. Pru
tą--------------------------------------

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ahiė- 
rikoniškais. Rei
kalui e s' a h t ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
j va i riom. spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 
Kamp. Broadway tr Stone Ave.

tarpe Gates Ave. Ir Chauhcey St. 
Tel.: Glenmore 5-0191

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

Kas nori gražiai, linksmai laiką praleisti, užeina pas 
“Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad 

visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną šeštadienį!

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.

&tnl

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

l Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmleruos jūsų namus ir įdės tinkamą “burner” 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai suteikiame 

aprokavLmus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661
Tp*"-.... ■■wny——low-...■■■■■■inr—1

LAISVES' BAZARAS
Bus Penktadienį, šeštadienį ir Sekmadienį

Vasario 14r 15 ir 16 February
Prašome N esi vėlini i su P r id avimu Bazarui Dovanų

CENTRAL PALACE
18 MANHATTAN AVE. BROOKLYN, N.

Kiekvieną Vakarą Šokiai; Kiekvieną Vakarą programa

Dalyvaus Sietyno Choras iš Newark, Bangos Choras iš Elizabeth, Pirmyn 
Choras iš Great Necko ir vietinis Aido Choras. Taipgi bus solistų: dainuos 
Antanas Višniauskas iš Bayonnės, ir Biru ta Ramoškaitė iš Hartford, Conn.

Įžanga: Febr. 14-tą 15c., Febr. 15-tą 20c. ir Febr. 16-tą 20 centų.

Y .




