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KRISLAI
Amžini sabotažninkai.
Jie atlieka niekšų darbus 
Franci jos “demokratija.” 
Kitą sykį pavyks.

Rašo A. B.

Mūsų lietuviški trockistai 
šušilę sabotažuoja rinkimą 
aukų vilniečiams sušelpti.

Pavyzdžiui, “N. G.” lap
kričio 16 d. giedama: “šelp
ti Vilniaus krašto žmones 
yra gerai. Tik klausimas: 
kur eis bolševiku renkamos c »

aukos?”
O kur gi jos eis? Komu

nistai patys siunčia ir ragi
na kitus siųsti savo aukas 
Lietuvos Raudonajam Kry
žiui per Lietuvos konsulatą.

Jei žlugs bolševikų aukos, 
tai žlugs ir visų kitų, kurie 
siųs Lietuvos Raudonajam 
Kryžiui. čia komunistai 
jau bus nekalti. Tuo tarpu 
geresnio kelio Vilniaus 
žmonių sušelpimui mes ne
žinome. Be to, mes tikime, 
kad tuo keliu amerikiečių 
aukos pasieks savo tikslų.

Šis trockistų paleistas 
šmeižtas prieš bolševikus, 
vadinasi, yra piktas sabota- 
žavimas vilniečių šelpimo.

Tie sutvėrimai yra gud
rūs ir žino, kaip daug pa
kenkia aukų rinkimui bet 
koks užmestas, šešėlis. Jie 
tų būdų ir naudoja prieš 
vilniečius ir Lietuva.

Kai Sovietų Sąjungą ge
ruoju atidavė Lietuvai Vil
nių ir Vilniaus kraštų, tai, 
aišku, jos . prestižas lietu
viuose labai pakilo. Tų pui
kiai žinojo ir matė fašistų, 
menševikų ir klerikalų 
spauda.

Kaip tam užbėgti kelių? 
Kaip paniekinti ir pažemin
ti Sovietų vardų lietuviuo
se?

Štai kokie klausimai prieš 
juos atsistojo.

Jie mano, kad jie išeitį 
surado 
Jie visi 
šaukia: 
Vilniaus
Raudonoji Armija jį apiplė
šė!”

prakeiktam mele, 
dabar vienu balsu 
“Prieš atidavimų 
Lietuvai, Sovietų

Bet mes esame tikri, kad 
jie savo pikto tikslo nepa
sieks. Jų melus teisingi vė
jai išblaškys.

Juk kiekvienas nuoširdus 
ir teisybę mylįs lietuvis pa
klaus: Jei tai būtų tiesa, 
tai kodėl niekur Lietuvos 
valdžia oficialiai tai nepra
nešė? Kodėl buvo oficialiai 
paskelbta, kad Raudonoji 
Armija pervedė Lietuvai 
Vilnių puikiausioje tvarko
je?

Francijoj eina areštai. 
Areštuoja visus, kurie prie
šingi šiam karui. Daugiau
sia, žinoma, nukenčia ko
munistai, kaipo nuosakiau
si kovotojai prieš karų.

Daladier valdžia įsteigė 
militarinius teismus ir be 
jokių ceremonijų komunis
tus siunčia ilgiems metams 
kalėti.

Tai tau ir demokratija. 
Demokratijų beturi tik tie, 

» kurie išsižioję rėkia už im
perialistinį karų.

Gaila, kad Chicagos 
“Daily Record” nebeišeis 
dienraščiu. Finansiškai ne
beišgali.

Komunistų Partija nema
žai darbo ir finansų įdėjo raštis reikalingas, 
į išleidimą “Daily Record”, tenka abejoti. Jei taip, tai 
Prie to prisidėjo ir šiaip kada nors toks dienraštis 
daug pažangių žmonių. Pa-1 vėl turės gimti.

NAZIAI SUŠAUDĖ DEVYNIS CECHŲ 
STUDENTUS, AREŠTAVO 1,200

Penki Tuzinai Japonijos ROOSEVELTAS REMIA PASKOLĄ ŠUO- 
Karo Laivą Bombarda

vo Chiny Miestą MIJAI IŠ JUNGTINIU VALSTIJŲ
Praga. — Kad cechai de

monstravo, reikalaudami 
laisvės savo kraštui, tai na
zių policija ir smogikai su
ėmė ir sušaudė devynis ce
chus studentus, ir areštavo 
1,200 cechų, daugumoje stu
dentų.

Dešimt tūkstančių gink
luotų smogikų šturmavo de
monstrantus ir darė žiau
rias kratas cechų namuose 
visame mieste.

N. Y. CIO UŽGYRĖ ROOSE- 
VELTO KANDIDATŪRA

New York. — Antrasis 
metinis suvažiavimas New 
Yorko valstijos CIO darbo 
unijų nutarė remt Roose- 
velto kandidatūrų trečiai 
tarnybai kaipo prezidento.

Miesto tarybos narys Mi
chael J. Quill, pirmininkas 
CIO Važiotės Darbininkų 
Unijos, kalbėjo, kad darbi
ninkai turėtų remt Roose- 
veltų vėl į prezidentus, bet 
jie privalo žiūrėt, kad Roę- 
seveltas neįtrauktų Ameri
ka į europinį karų.

Kailiasiuvių Unijos vieti
nio centro sekretorius Ir
ving Patash taipgi kalbėjo 
už Roosevelto kandidatūrų, 
bet sako: jeigu prez. Roose- 
veltas trauktų Ameriką į 
karų, tai darbininkai galėtų 
neremt Roosevelto.

Kai kurie kalbėtojai tei
gė, kad Roosevelto valdžia 
padėjo išaugt CIO unijoms.

Šiame valstijiniame CIO 
suvažiavime dalyvavo per 
500 delegatų, atstovaudami 
apie mil.ionų narių.

Oro Lapeliai Šveicarijoj 
Prieš Anglija, už Taiką

Zurich, Šveicarija.—“Ne
žinia kurios šalies” lėktu
vas skraidė virš Šveicarijos 
ir prisėjo daugybę lapelių 
prieš Angliju, su atsišauki
mais taikytis ir baigti ka
rų. Tie lapeliai, be kitko, 
primena, jog Sovietų Sąjun- 
ga trokšta, kad būtų kuo 
greičiausiai baigtas europi
nis karas.

NAZIŲ LĖKTUVAS VIRŠ 
BELGIJOS

Brussels, Belgija. — Vo
kiečių karinis lėktuvas skri
do per Belgiją. Belgų prieš- 
orlaivinės kanuolės šaudė į 
jį. Bet jis nesužeistas pa
spruko atgal į Vokietijų. Jis 
lakstė 20 tūkstanęių pėdų 
aukštumoj.

Paryžius. — Su sitarta, 
kad Anglija diriguos ne tik 
savo, bet ir Franci jos pre- 
kinį-keleivinį laivynų.

sidarbavo ir lietuviai.
Kad Chicagoje ameriko

niškas darbininkiškas dien- 
tai ne-

Naziai uždare visus če* 
chų universitetus trejiems 
metams. Hitlerininkai grū
moja dar aštriau apsidirbti 
su cechais, jeigu cechai 
bent kokiu būdu reikalaus 
nepriklausomybės savo tau-1 Francijos kolonijos Indo- Jis patarė Suomijai kreip
tai. j Chinos. Po bombardavimo, tis į New Yorko bankus.

(Trečiadienį cechai, de- buvo iškelta ant kranto apie Į Laikraščių reporteriai už- 
30 tūkstančių Japonijos ka- klausė prezidentą: Gal to- 
reivių ir jūreivių. Tada jie dėl Suomija pradėjo taip 
pradėjo šturmuot Pakhoi 
miestą. Bet (šiuos žodžius 
berašant) chinai dar tebe- 
gina tą miestą.

Atakuodami Pakhoi, ja
ponai ypač stengiasi nukir
sti chinam susisiekimą vieš
keliu su “fr'ancūziška” In- 
do-China, per kurią chinai 
iki šiol gavo kiek karo reik
menų.

monstruodami prieš nazius, 
sveikino Sovietus ir Stalinų, 
kaip mažųjų tautų drau
gus.)

Vokietijos Lėktuvas 
Gąsdino ir Stebino 

Prancūzus

apsaugota 
kanuolė-

Paryžius. — Franci jos 
spauda ir radio per eilę sa
vaičių teigė, jog francūzų 
lakūnai yra tokie budrūs ir 
Francija taip 
priešorlaivinėmis 
mis, kad, girdi, vokiečių 
lėktuvams “nėra galimy
bės” praskristi toliau nuo 
sienos.

Bet dabar vienas nazių 
bombinis lėktuvas skraidė 
virš Franci jos 500 mylių 
nuo Vokietijos Irubęžiauę, 
ypač virš Romanche klonio 
ir Franci jos Alpių kalnų. O 
kada, keli tuzinai Franci jos 
orlaivių pakilo vytis jį, tai 
nazių orlaivis saugiai pabė
go atgal per sieną.

Garbės Ženklai Skyriams 
Raudonosios Armijos

Maskva. — Keli Raudo
nosios Armijos pulkai ir di
vizijos tapo apdovanoti au
kštuoju garbės ženklu Leni
no Ordenu už pavyzdingą 
atlikimą savo pareigų ir už 
disci plinuotai - tvarkingą 
veikimų. (Tai kiekvienas jų 
komandierius ir 
jaučiasi pagerbtas 
ko didžiuotis visu 
armijos vienetu.)

Sovietų vyriausybė, be to, 
apdovanojo Aukso žvaigž
dės medaliu komandierių 
orlaivių korpuso Smuškevi- 
čių ir suteikė titulą Sovie
tų Sąjungos Didvyrio tris
dešimt devyniem Raudono
sios Armijos kareiviams ir 
komandieriams.

kareivis 
ir turi 

saviškiu

SOVIETAI PIRKSIĄ 
“BREMENĄ”

Copenhagen, Danija. — 
Nepatvirtintai pranešama, 
kad Sovietai galėsią atpirkt 
didį keleivinį Vokietijos lai
vą “Bremeną,” ir tada jis 
gabensiąs keleivius per 
šiaurinę Sovietų prieplauką 
Murmanską į New Yorką 
ir iš čia į Sovietus.

Nazių Tvirtoves Nebijan
čios Bombardavimo

Berlin. — Prancūzai ir 
anglai didžiosiomis kanuo- 
lėmis bombardavo kai ku
riuos fortus nazių vakari
nės tvirtovių linijos. Bet na
ziai sako, kad tas bombar
davimas beveik nė biskio 
nesužeidė jokį nazių fortų.

------- : Hyde Park, N. Y.—Jau
Chungking, Chinija.—Še- du mėnesiai atgal Suomija- 

šiasdešimt Japonijos karo Finija prašė paskolos iš 
laivų bombardavo Pakhoi Jungtinių Valstijų, bet tik 
miestą ir apylinkes, Pieti- dabar prezidentas Roosevel- 
nėj Chinijoj, 65 mylios nuo tas atidengė tą prašymą.

Chungking, CJhinija.

MINA NUSKANDINO HO
LANDIJOS LAIVĄ SU 

140 ŽMONIŲ

London. — Povandeninis 
sproginys-mina nuskandino 
Holandijos laivų “Simon
Bolivar” jūroje prie rytinių, mobilių lempos ir tt. lai da- 
Anglijos krantų. Su laivu J™ apsisaugojimui 
žuvo apie 140 keleivių ir Vokietijos orlaivių bombų. _ 
įgulos narių, tarp jų ir laivo
kapitonas Voorspuil. 260 dėl tokių užtemdinimų buvo 
žmonių buvo išgelbėta nuo. užmušta gatvėse* ir vieške- 
skęstančio laivo. | liuose 564 žmonės Anglijoj,

“Simon Bolivar,” 8,309 tai daugiau negu žuvo An- 
tonų įtalpos, plaukė pro An-Į glijos kareivių vakariniame 
gliją į Holandiškąją Guia-1' 
ną.

Anglų vyriausybė sako, 
kad vokiečių mina susprog
dino šį laivą. ;

3 BOMBOS SPROGO 
LONDONO CENTRE

London. — šeštadienio 
vakare sprogo trys nedide
lės bombos pačiame Londo
no centre, arti Piccadily 
Circus. Sakoma, kad jos 
nieko neužmušė ir nesužei
dė, tiktai tūkstančius žmo
nių nugųzdino ir padarė 
kiek medžiaginių nuostolių.

Anglų valdžia teigia, kad 
tai teroristai iš “airių res
publikos armijos” išsprog
dino tas bombas.

*

Amerikos Standard Oil Kompanijos laivas “Rogpers” pervestas po Panamos 
vėliava, kad galėtų apeit Amerikos be pusiškumo įstatymų ir vežt iš šios šalijes 
karo reikmenis Anglijai ir Francijai. Šiame paveiksle matome, kaip iš Ka
nados atgabenti jūrininkai, Bostone, užims vietas amerikiečių jūrininkų.

M
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smarkaut prieš Sovietus, 
kad Amerikos valdžia žadė
jo Suomijai piniginę ir šiaip

Šimtai Žmonių Žuvo per 
Anglijos Miestų 
Užtemdinimus

London. — Anglijos mie
stai dabar kasdien užtem- 
domi nuo 4:34 vai. po pie
tų : užgesinamos gatvėse 
šviesos; pagal valdžios įsa
kymų, užtraukiami langai 
tokiomis užlaidomis, kad 
per jas visai nebūtų matyt 
šviesos; pritemdomos auto-

i nuo 
Vokietijos orlaivių bombų. „

Vien tik praeitų mėnesį

karo fronte.

ŠIO Pripažinta Briggs Auto
mobilių Fabrikuose

Washington. — Valdiška 
Darbo Komisija pripažino 
CIO Jungtinę Auto. Darbi
ninkų Unijų kaip vieninte
lę atstovę visų 15,000 dar
bininkų, kurie dirba septy
niuose Briggs automobilių 
viršų fabrikuose Detroite, 
Hamtramcke ir kitur.

Berlin. — Nazių Darbo 
Fronto galva R. Ley pas
kelbė, jog bus įvesta 10 va
landų privaloma darbo die
na vietoj 8 valandų. Už pri
dedamas dvi valandas dar
bininkas negaus daugiau al
gos, bet už tai būsią jiem 
sumažinti kai kurie taksai.

Nazių vadas Ley sako, 
kad darbininkai turi pasi- 

“Simon aukot, idant “visiškai su- 
pakraštiniuose ■ naikint Angliją ir jos pini- 

I gų maišų viešpatavimą.”

Berlin. — Nazių valdžia 
tvirtina, jog keno kito, o ne 
vokiečių • mina nuskandino 
Holandijos laivų 
Bolivar”
Anglijos vandenyse.

ekonominę paramą? Prezi
dentas atsakė, “aš taip ne
manau.”

Italijos Fašistai Remia Suo
mijos Grūmojimus 

Sovietams
Roma. — Italijos fašistų 

partijos laikraštis “Regi
ma Fascista” rašo:

“Mes, suprantamas daly
kas, pritariame mažai, did
vyriškai suomių tautai” 
prieš Sovietus.

NAZIAI SUŠAUDĖ DAR 
TRIS CECHUS

Praga. — Apart devynių 
cechų studentų, naziai su
šaudė dar tris cechus. Tai 
už dalyvavimą riaušėse ir 
demonstracijose prieš hitle
rininkus, kaipo pavergėjus 
cechų tėvynės.

Tarp trijų dabar sušau
dytų yra du cechai polici
ninkai.

Maištai prieš nazius ver
da ne tik Pragoję, Čechijos 
sostinėje, bet ir mažesniuo
se miestuose ir kaimuose. 
Naziai, todėl, įvedė karo 
stovį daugelyje Čechijos ap
skričių.

Čechijos neva “preziden
tas” Emil Hacha, tarnau
jantis naziams, atsišaukė į 
savo tautiečius cechus, kad 
nusiramintų. Nes kitaip, tai 
vokiečiai galį apsidirbti su 
cechais taip žiauriai, kaip 
kad jie apsidirbo su lenkais.

10 Valandų Darbo Diena 
Įvedama Vokietijoje

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

Nazių Lėktuvas Apaū 
nuėjo Anglijos Pra

monės Centrus
‘ London. — Vienas Vokie
tijos lėktuvas bombininkas 
skraidė per svarbiausius 
pramonės miestus vidurinė
je Anglijoje, apžvadinėda
mas ginklų, amunicijos fab
rikus ir kitas stambiųsias 
dirbyklas. Vietomis jis skri
do tiktai apie 1,000 pėdų 
nuo žemės.

Priešorlaivinės kanuo
lės mušė šimtus šūvių į na
zių lėktuvų. Prieš jį pakilo 
desėtkai karinių Anglijos 
orlaivių. Tada jis pabėgo, 
visai sveikas.

Šimtai tūkstančių anglų, 
persigandę, sulindo į rūsius 
ir kitas slėptuves. Bet šis 
nazių lėktuvas nemėtė bom
bų. c

Žinios iš Lietuvos
Draugiškai Atėjo ir Drau
giškai Pasitikti Raudonar

miečiai Lietuvoje
Kaunas, lapkričio 16 d.— 

Sovietų kariuomenės pada
liniai, einant Maskvos spa
lių 10 d. sutartimi, šiandien 
atvyko į Alytų, Prienus ir 
Gaižiūnus.

Atvykdami “rusai,” ei
nant tarptautiniais papro
čiais, pagerbė Lietuvą ka- 
nuolių saliutais ir sugrieb
dami Lietuvos ir Sovietų 
himnus. Lietuvoje jie lygiai 
draugingai pasitikti.

New York Lietuvos Ge
neralinis Konsulatas lapkri
čio 14 d. išsiuntė į Lietuvą 
1,275.50 dol. aukų, iš jų 
1,000 dol. kabeliu.

Naziai Nuvijo Angly Lėktu
vus nuo Wilhelmshaveno

Berlin. — Trys Anglijos 
lėktuvai atskrido bombar- » 
duot vokiečių laivus, stovin
čius Wilhelmshaveno prie
plaukoje; bet priešorlaivi- 
nės vokiečių kanuolės nuvi
jo šalin tuos lėktuvus pir
ma, negu jie paspėjo nu
mest bent vienų bombų, - 
kaip sako naziai.

Nazių Submarinai Neben
dradarbiauja Sovietam

Maskva. — Sovietai už
ginčija paskleistus girdus, 
būk jie blokaduojų Suomiją 
(Finijų) ir būk nazių sub
marinai padedu Sovietam 
blokaduot Suomijos preki
nius laivus, kad šie negalė
tų išplaukt iš Baltijos Jūros 
su kroviniais j Angliją- 
Francijų.

Tallinn. — Estonijos po
litikai peikiu Suomiją, kad 
jinai nesusitaria su Sovie
tais.

London. — Anglai sako, 
kad trys jų lėktuvai nufoto
grafavo Wilhelmshaveno 
prieplaukų, Vokietijoj.

i

i

ORAS.—Vėsiau ir gal bus 
lietaus.
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Kaip Tai Aišku!
Per pastaruosius porą mėnesių stam

bioji Amerikos spauda nepaprastai daug 
rašė apie Sovietų Sąjungą. Su labai 
smulkiomis išimtimis, tie raštai buvo 
nukreipti prieš Sovietus. Tai vis dau
giausia buvo šmeižtai ir prasimanymai. 
Talpinta karikatūros, pajuokiančios So
vietų Sąjungą.

Tūliems tur būt atrodė, jog tai daro
ma šiaip sau, dėl viso ko, neturint blogo 
tikslo. Dabar jau turėtų būti aišku ir 
tiems: Stambioji spauda “nuo teorijos 
eina prie praktikos.”

Štai, va, du New Yorko laikraščiai 
“Daily Mirror” (Hearsto) ir “Daily 
News” pereito penktadienio laidose aiš
kiausiai pasisako, kas kapitalizmui rūpi. 
Abu laikraščiai savo editorialuose griež
tai reikalauja, kad Anglija ir Francija 
taikytųsi su Vokietija ir kad visos išvien 
pradėtų karą prieš Sovietų Sąjungą!...

Argi mes nesakėm, kad Amerikos ka
pitalizmui hitlerizmas nėra baisus! Te
gu hitlerizmas sau viešpatauja Vokieti
joj, anot tų laikraščių, tik reikia pada
ryti Vakarų Europoje taika ir pradėti 
karas rytinėj Europoj prieš Sovietui.

- Buržuazija niekad nenorėjo mušti 
Hitlerio, nenori jo mušti ir dabar. Tiesa, 
dabar jinai ant Hitlerio pyksta todėl, 
kad jis Anglijos, ir Franci jos ir Ameri
kos buržuaziją apgavo: užuot klausius 
josios, užuot ėjus prieš Sovietų Sąjungą, 
jis kariauja su ja!

O dar ir šiandien yra žmonių, kurie 
sako: “Kam Sovietam stiprintis, kam 
jiems ginkluotis, juk ant jų niekas ne
puola ir nepuls.” Tokis manymas nėra 
išmintingas. Sovietai taip nemano. Jie, 
Sovietai, nujaučia, ko nori ir prie ko 
ruošiasi Anglijos ir Francijos (dalinai ir 
Amerikos) kapitalizmas. Štai kodėl* So
vietų Sąjunga taip stropiai ginkluojasi 
ir stiprina savo pozicijas.

Kaip Kunigas Coughlinas 
Pralobo?

Tie žmonės, kurie moką angliškai skai
tyti ir neskaito savaitraščio “New Mas
ses”, labai daug nustoja. Tai patsai ge
riausias ir įdomiausias savaitraštis anglų 
kalboj Jungtinėse Valstijose.

Šiuo metu (pradedant su lapkr. 16 d. 
laida) “New Masses” pradėjo spausdinti 
straipsnius, parodančius, kaip kun. Cou
ghlinas pralobo, iš kur jis gauna šimtus 
tūkstančių dolerių. Tuos dalykus (doku
mentus) surinko garsusis žurnalistas 

'John Spivak. Pasirodo, kad tie turtai, 
kuriuos kun. Coughlinas susikaupė, įgy
ti neteisėtu keliu, neleistinu būdu. Todėl 
“New Masses” redakcija visus tuos do
kumentus perdavė atatinkamiems val
džios organams, kad jie paimtų kun. 
Coughliną už sketeros.

Mes patariame tiems, kurie galite an
gliškai skaityti, gauti tuos “New Mas
ses” numerius. Antrašas: “New Masses”, 
461 Fourth Ave., New York City, N. Y. 
Pavienio num. kaina 15c. Prenumerata 
metams $4.50. •

Beje, apie kun. Coughliną išleido kny
gelę “Laisvė”,—“Ko Nori Kunigas Co- 
ughlinas.” Knygutės kaina tik 5c. Pa-

Kaunas. — šiemet Nemuno 
Upe pervežta 54,424 tonai 
jvairių prekių, kurias gabeno 
“Lietuvos Baltijos Lloydo,” 
“Laivo” ir “Laivininkystės” 
bendrovių laivai ir baidokai. 
Navigacijos pradžioje buvo *

tartina ir ją paskaityti ir praplatinti 
skaitančio jo j lietuvių Visuomenėj.

Su demagogais ir fašistais reikia ko
voti, bet su jais kovoti bus lengva tik 
tuomet, kai juos pažinsime.

“Prievartos Keliu” Pirko
“Naujienų” korespondentas praneša, 

jog Raudonosios Armijos kariai, būdami 
Vilniuje, “kur tik... pamatė rankinį 
laikrodėlį, jį tuojau prievartos keliu 
(mūsų pabraukta—“L. Red.) pirko. Taip 
lygiai supirkinėjo batus, kailinius, mar
škinius, net geresnius drabužius...”

Blaiviau protaująs žmogus, aišku, ne
tikės tokiems nonsensams. Kas gi gali 
tikėti, kad raudonarmiečiai prievartos 
keliu ką nors pirks. “Prievartos” kelias 
—reikštų rekviziciją, reikštų dekreto ke
liu tiesioginį atėmimą iš žmonių turto 
armijos reikalams.

Bet juk nieko panašaus ten nebuvo. 
Jei raudonarmiečiai ką nors pirko, tai 
jie pirko kaip ir kiekvienas pilietis kad 
perka: laisvu susitarimo keliu.

Vienas Lietuvos laikraščio korespon
dentas rašė, kad Vilniuje krautuvėse 
ranudonarmiečiai išpirko visus smulkes
nius dalykus suvenirams. Tai labai lo
giška. Be abejo, ne vienas raudonar
mietis nusipirko daug daiktų, kad par- 
sivežus namon ir parodžius saviškiams 
kaipo suvenirą, kaipo iš kito krašto da
lyką. Na, ir kas čia baisaus!

Beje, “Naujienos” skandalina, būk 
raudonarmiečiai prapirkę Vilnijoj kelias 
dešimts milijonų rublių! Ką gi tas pa
rodo? Ogi tai, kad raudonarmiečiai turi 
pinigų, kad jie nėra apleisti. Kelios de
šimtys milijonų rublių,—tai biskį pinigų 
suma!

Jeigu tie pinigar'buvo Lietuvoj pra- 
pirkti, tai, žinoma, jie bus iškeisti į litus 
ir žmonės turės pinigų. Kitais žodžias, 
raudonarmiečiai padarė didelį biznį 
niečiams.

Tai kodėl ‘'Naujienų” redaktorius 
to taip šūkaloja?!

vil-

dėl

Kaip Eina LDS Vajus
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

ganas “Tiesą” rašo:
“Keturi mėnesiai jubiliejinio vajaus 

jau prabėgo. LDS darbuotojai per tą 
laiką yra įrašę 400 naujų narių, arba 
po šimtą į mėnesį. Vajaus eiga dabar 
pradeda labiau įsisiūbuoti.
’ “Du didieji čampijonai už pirmą ju
biliejinio vajaus dovaną smarkiai kasasi 
pirmyn. J. Grubis vėl pralenkė J. Rainį, 
kuris niekaip nepasiduoda užpakalyj 
Grubio būti. Pamatysime, kad jis vėl 
atšaus krūvą naujų aplikacijų ir Grubį 
gerokai pralenks.

“Per pastarąsias dvi savaites 13 nau
jų vajininkų - veikėjų prisidėjo prie ga
vusių naujų narių sąrašo. Tai dabar tu
rime 143 veikėjus, jau gavusius naujų 
narių, kurių aplikacijos jau randasi Cen
tre. ‘ -

“Žymėtini sekami nauji vajininkai: 
Frank Bush, Lawrence jaunuolis, vienu 
šūviu atšovė 8 naujus narius., K. Law- 
danskas, Rockfordo vajininkas, pasiro
dė su 6 naujais. Pastarieji, girdėt, dar 
turi daug rezervo.

“Jaunuolis F. Olson smarkiai vejasi 
savo kaimyną J. Burbą. Bostonas, pasi
rodo, gerai stovi naujų narių gavime.

“Laukianąe daugiau vajininkų-veikė jų 
pasirodant. Kiekvienas vajininkas būti
nai turi pasirodyti su savo darbo vai
siais. Kiekvienas . LDS narys turėtų 
gauti mažiausia po vieną naują narį.”

Atsieit, LDS gauna po šimtą naujų 
narių kiekvieną mėnesį. Bet jeigu tik 
po tiek gaus, tai per šį vajų LDS nega
lės pasiekti dviejų tūkstančių naujų na
rių skaičiaus. O mums rodosi, kad tai 
yra galima ir tai yra būtina.

Pirmieji vajaus mėnesiai, aišku, visuo
met yra patyš sunkiausi. Taigi mes ma
nome, kad LDS organizatoriai-vajininkai 
greit padvigubins narių gavimą. Jei taip 
bus, tai su sekamu LDS seimu, kuris 
įvyks rugpjūčio mėnesį, 1940 metais, or
ganizacija galės pasidžiaugti, nes turės 
10,000 narių.

or

Amerikos Lietuvių Kongreso N. J. Apskr 
Sekretoriaus Antras Pranešimas

Dar antrą syk pranešu— 
paraginu, visas New Jersey 
Apylinkės organizacijas ir 
dar nepriklausančias prie 
apskričio, rengtis ir gerai 
prisirengti prie apskričio 
metinės konferencijos, kuri 
įvyks sekmadienį,' lapkričio 
—Nov. 26 dieną, 10-tą vai. 
ryto, 180 New York Avė., 
Newarke.

Karas Europoj plečiasi, 
kaip kokia nuožmi pavietrė, 
kuri gula visu savo sunku
mu, visu savo kruvinumu, 
vien ir vien tik ant liaudies 
pečių, ant dirbančios ir tuo 
pačiu kartu alkstančios 
liaudies. Reikia daryti pla-

nūs, daryti žygius jo sus
tabdymui, liaudžiai gelbėji
mui išsiristi iš to nepake
liamo vargo, kruvinos be
dugnės.

Čia pat pas mus reakcija 
kelia galvą vis aukščiau 
ir aukščiau, slopindama 
darbininkų teises ir krau
dama ant jų sprando sun
kesnę naštą.

Visoms ’ šioms aplinky
bėms susidėjus, mums rei
kia šią konferenciją pada
ryti ne tik skaitlingą, 
ir produktyvišką.

Draugiškai,
Apskr. Sekr.,

čius, Detroit, Mich., B. Lac- 
kauskas, Shenandoah, Pa., 
V. Mineika, Waterbury, 
Conn., J. Rainard, Dorches
ter, Mass., Lena Gross, 
Lawrence, Mass., A. Rub- 
liaukas, Tacoma, Wash., J. 
Kareckas, Nanticoke, Pa., 
L. Ausienė, Worcester, 
Mass., P. Krizauskas, Lost 
Creek, Pa., A. Wilkish, S. 
Norwood, Mass., J. Rinke
vičius, Thomaston, Conn, ir 
J. Alekna, Cleveland, Ohio.

širdingai dėkojame už ' 
aukas ir džiaugiamės, kad 
aukotojai, kurių vardai 
aukščiau paduoti, be jokio 
raginimo, patys supranta, 
kad ateina žiema ir jau pa
deda savo dienraščiui prisi
ruošti ją patikti. Turime 
vilties, jog daugelis dar pri
simins paremti savo dien
raštį ir žiemos sezoną per
gyvensime be didelio rūpes
čio.

P. Bukhys.

“Vilnius Mūsų”—Sveikinimosi žodžiai v

bet

PASIRUOŠKIME ŽIEMAI
Užėjus šalčiam reikia ku

ro, o sutrumpėjus dienai, 
reikią daugiau šviesos ir 
reikia daugelio prisirengi
mų ir medžiagų žiemos se
zono darbui. Dėl tų prie
žasčių mūsų dienraščio iš
laidos smarkiai padidėja. 
Todėl tai turime įmatyti iš 
anksto ir būti pasiruošu
siais pergyventi.

Prisiruošimas tokis: turi
me rengti dienraščio nau
dai parengimus, platinti 
knygas ir gauti “Laisvei” 
kuo daugiausia naujų skai
tytojų.

Taipgi žinokime visi, jog 
“Laisvė” yra įsitaisiusi mo
derniškiausią lietuvių spau
stuvę, greit ir gražiai pada
ro visokius spaudos darbus. 
Draugijos ir bizniai daug 
gali padėtį dienraščiui “Lai
svei” pavpsdaini jai padary
ti spaudos darbus. O “Lais
vės” padarytais darbais bū
site pilniausiai patenkinti.

Taipgi dąug reiškia mūsų 
dienraščio pasilaikymui au
kos. Geri “Laisvės” patrio-

tai tai puikiai supranta ir 
aukoja gausiai. Šiuom kar
tu aukų gavome: ALDLD 
31 kp., Lewiston, Me., $5.00. 
Gasp. Kvetka, Cambridge, 
Mass., $4.50. L. Casko, Chi
cago, Ill., $2.50.

Po $2.00: Juozas Aukšti
kalnis, Gardner, Mass., K. 
Levanavičius, Pittsburgh, 
Pa., LDS 50 kp./Brooklyn, 
N. Y. ir J. Lastauskas, 
Camden, N- J-, prisiuntė du 
dolęriu, pinigai atlikę nuo 
buso, važiuojant į “L.” pik
niką Labor Day.

Po $1.00: J. Bimba, Pa
terson, N. J., A. ir J. Bu- 
čioniai, Middletown, Conn., 
M. Lobikis, Rumford, Me., 
J. Žiedelis, Lynn, Mass., J. 
Deksnys, Worcester, Mass., 
W.; Kulik, Brooklyn, N; Y., 
Stanley Drūžas, Norwood, 
Mass., A. Kavalunas, Nor
wood, Mass., M. Shlave, 
Gardner, Mass., J. Krutulis, 
Plymouth, Pa. ir Adomas 
Totorėlis, Rockville, Conn.

Po 50c.: J. Stepankevi-

Mano senas tėvukas (75 
metų amžiaus) rašo iš Lie
tuvos, kad jų apielinkėje— 
Pušaloto valsčiuje, Peneve- 
žio apskr. — įėjusi mada 
sveikintis žodžiu “Vilnius 
Mūsų—Vilnius Mūsų”. Vi
sų pakraipų laikraščiai, esą, 
entuziastiškai sutiko žinią 
apie Vilniaus grąžinimą. 
Liaudis taip pat džiaugiasi 
ir Vilniaus grąžinimu ir 
Lietuvos sutartimi su Sov. 
Sąjunga.

Atsarginių mobilizacijoj 
įš mūs kaimo (Gailiūnų) 
buvo pašaukta apie dvide
šimt vyrų, keletas vežimų 
ir du arkliai, kurių vienas 
buvęs nlano tėvuko vienin
telis arklys. Įsakymas dėl 
mobilizacijos atėjo vėlai 
naktį, kada žmonės jau 
miegojo. Mano namiškiai 
turėjo keltis ir pristatyti 
savo arkliuką į Panevėžio 
komendantūrą. Tatai įvykę 
rugsėjo 18-tą dieną.

Už poros savaičių sugrį
žo ir mobolizuoti žmonės ir
arkliai. Sako, jiems tekę sipirkti. 
nužygiuoti iki Ukmergės'

apylinkių. Už sugaišinimą 
žmonių ir arklių žadama 
apmokėti.

“Pas mus karo nėra, bet 
jaučiame, kad. ‘ gyvenimas 
iškrypo iš paprastų vėžių. 
Pasireiškė trūkumai neku
riu prekių, o nekurięs labai 
pabrango. Svarbiausias trū
kumas žibalo, dėlei kurio 
pastaruoju laiku įvesta kor
telės. Atskiras gyventojas 
gali nusipirkti žibalo tik 
pusantro litro vienam mė
nesiui. Parduotuvės įregis
truoja korteles į tam tikrą 
knygą. Taigi, gaunant tokią 
normą žibalo, užtenka tik t 
prie žiburio šviesos paval- * 
gyti ir atsigulti. Kaimiečiai 
turi gražaus laiko pasimie
goti... Nebegalima gauti 
muilo, vinių ir kitokių pre
kių. Jei tas ilgai tęsis, turė
sime labai pajusti.

“Derlius buvo vidutinis. 
Duonos ir pašaro užteks. 
Taip ir apylinkė nesiskun
džia. Miškai tai labai pa- 
brangę—sunku medžių nu-

St J—nis.

Rezoliucijos
1 4 '
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“Laisves” Vajaus Kontestas 
Gavimui Naujų Skaitytojų

užregistruota viso 9 garlai
viai, 13 motorlaivių ir 64 bai- 
dokai. Daugiausiai pervežta 
gabalinių prekių, cemento, ap
dirbtos ‘miško medžidgos, po
piermalkių, plieno, trąšų, ply
tų ir kt. Nemunui nusekus,

šiemet navigacijos sąlygos ne
buvo palankioj.

Kaunas. — Kaune pradėjo 
eiti žinomo' “Baudžiavos” au
toriaus majoro Petro Rusecko 
leidžiamas savaitraštis “Spin
duliai.”

Vajaus beliko tik dvi savaitės. Jis baigsis su 1 d. 
gruodžio mėnesio. Tačiau vajus tik dabar pradeda įsi
siūbuoti. šios dvi savaitės turi būt didžiausio pasiry
žimo darbas gauti kuo daugiausia naujų skaitytojų.

Visų “Laisvės” patrijotų, visų apšvietą branginančių 
žmonių, prašome gauti savo dienraščiui nors po vieną 
naują skaitytoją.

Dovanų ruožte šiandien stovi šie kontestantai:
A. Stripeika, Elizabeth ............. ; .....................
K. Žukauskiene, Newark .....................................
Penkauskas-Tamošauskas-Simutis

Lawrence-Nashua ............... ..........................
J. Bakšys, Worcester ............... ..........................
Waterbury Vajininkai ............................................
ALDLD 10 kp., Philadelphia ............................
A. Klimas, Hartford..............................................
ALDLD 4-tąs Apskr. ir apylinke ......................
G. Shimaitis, Montello ..........................................
V. V in d Žiulis, Hudson . . . ........................ < . . >.

Senkevičiene-Šlapikas, Easton 252Į M. Baltrušaitis, Seattle
L. Prūseika, Chicago .................
J. J. Mockaitiš, Bridgeport ........
S. Kuzmickas, Shenandoah .....
J. Rudman, New Haven ........
S. Puidokas, Rumford .............
A. žemaitis, Baltimore ..............

Paulenka, Lowell ...............
Žakiene, Blpghąmton ..........
Aučius, J. Bimba, Paterson 
Žirgulis, Rochester ..............
Grybas, Norwood ................
Mason, New Haven ..............  ---
Kirslis-Kaivelis, Bridgewater 138 
Žilinskas, Lewiston .......
Padgalskas, Mexico ..........
Navickas, Haverhill ..........

A. Mickevičius, Bristol ........
M. Klimas, Richmond Hill .
A. Taraška, Hartford .........
J. Gugas, Detroit .............
J. Borris, Dedham ...............
M. Youces, Cleveland ...........
L. Petrogas, ? Leechburg ......
V. Andrulis, Chicago .........
A. Balčiūnas, Brooklyn ......
J. K. Alvinas, Detroit .......

F. J. Repšys^,Milford ..... ......
P. Šlekaitis, Sęrąnton. ..........
V. Puęin, SiL Louis .......... !•
J. Na Valinskienė,Binghamton

1448
1183

1130
1034
749
746

. 500

. 444
356
380

s.
R

S.
S.

233
222
213
204
192
187
182
182
181
179
174
154

!
135
122
118
94
80
75
72
72
72
72,
72
70

. 65
60
57
55
50

P. Kabosis, Maidsville ..............».
J. Miliauskas, McKees Rocks .... 
J. Marshalonis, Bristol ..........
W. Goodis, Utica ......................
M. Petraitis, Bethlehem ..........
F J. Madison, Youngstown .....
Senas Vincas, GibbstoWn .........
J. A. Jerome, Barre Plain .....
A. Valinčius, Pittston ...... ..........
Ig. Kubiliūnas, So. Boston .....
V. Sutkiene, San Francisco .....
A. Lideikienė, Great Neck .....
J. Gasiūnas, Brooklyn ....... ,.....

Jarvis, Plymouth ................
J. Mažeika, Cleveland .................

O. Cibulskione, Brooklyn .........
Sprindis, Kenosha ........... .
Mitchell, Washington ,...:......
Visockis! Wilkes-Barre .........
Žostautas, Kapuskasing, Can. 
Adams, Grand Rapids ...........
Ramanauskas, Minersville .... 

Kuzmickas, Harrison ..........
Stasiukaitis, Cliffside ...........

R.

P.

s.
j.
j.
K.
G.

50 
50 
50 
50 
50 
50 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
42 
30.
27 
27 
22 
22 
22. 
20 
19 
12 
12. 
10-

“Laisvės” štabas
M. Šolomskas .............

Mizara ............. .............
p. B.uknys ..... ..............
Geo.' Kuraitis  ......a........................

D.
R.

439
80
46
30

Priimtos ALDLD Vl-to Apskričio Konferencijoj, Lapkričio 5 
d., ,1939 m., Philadelphia, Pa.

me nepavaduojama. Konfe
rencija ragina kuopas ir par 
vienius narius daugiau susido
mėti įtraukimu jaunuolių į 
kuopas, į abelną darbininkų 
judėjimą.

Literatūros Klausimu
Mes pilnai užginame ALD

LD Centro Komiteto literatū
ros programą. Visos išleistos 
knygos ir žurnalas “Šviesa” 
savo turiniu atsako kaip į die
nos 
bei

Lietuvos Klausimu
1 Bendro apsigynimo padary

ta sutartis tarpe Lietuvos ir
■ Sovietų Sąjungos (į kurią įei

na dėsnys atgavimo sostinės 
Vilniaus su apygarda) nušvie
čia naują pasisukimą Lietuvos 
valdžios užsieninėj politikoj, 
politikoj taikos, kurią vedė ir 
veda Sovietų Sąjunga, 
taikos politiką ir sutartį 
pilniausiai užgiriame. ir 
miatne.

. Vienok,- tuo pačiu kartu, 
idant toji sutartis 
reikalinga naujos 
Lietuvos vidujinėj
Mes reikalaujame atsteigimo 
demokratinės tvarkos; visų 
pirma, iš kalėjimų paliuosa- 
vimo visų priešfašistinių poli
tinių kalinių.

Karo Klausimu
Europoj ir Azijoj liepsnoja 

imperialistinis karas, šis ka
dras, kaip ir pereitas pasauli
nis karas, yra vedamas grobi
mo tikslu, už- dominavimą ko
lonijų, už galią. Darbo klasei 
šis karas neša skurdą-vargą. 
Kol kas Jungtinės Valstijos 
tiesioginiai nedalyvauja šiame 
kare, tačiau nėra užtikrinimo, 
kad neįsivels. Konferencija 
pasmerkia šį imperialistinį 
karą ir ragina lietuvių visuo
menę visais būdais darbuotis 
ir remti tą judėjimą, kuris 
darbuojasi prieš karo kursty
tojus šioj šalyj.

Mes užginame Sovietų Są
jungos griežtą nusistatymą už 
palaikymą taikos visame pa
saulyj. Sovietų Sąjunga tai
kos politiką nuolatos paremia 
darbais, ar tai Tautų Lygoj, 
ar nepuolimo sutartimis 
kaimyninėmis šalimis.

Jaunuolių Klausiniu
Raportai konferencijoj 

švietė, kad jaunimo srityj jau 
padaryta progreso. Jaunimas 
savo veikloj' jau parodė kai- 
kurių pasekmių. Bet dar ne
pakankamais Junimo rolė ir 
svarba progresyviam judėji-

Tą 
mes 
re-

klestėtų, 
krypties 

politikoj.

SU

nu-

klausimus, taip teorinėj 
grožinėj srityse.

Komisija:
J. Šmitienė,
J. Smalen&kas,

Klausimai ir Atsakymai
Parsitraukimas Giminių iš 

Kitur
Klausimas

Išgyvenau net. 12 metų 
Su v. Valstijose, bet dar ne
su piliečiu. Noriu parsi
traukti savo sūnų ir jo 
mergaitę į Suv. Valstijas iš 
Australijos. Ką turiu dary
ti?

Atsakymas
Jie turės atvykti čion" 

kaipo paprasti imigrantai, 
be pirmenybes kvotoje po 
kvota šalies, kur jie gimė. 
Jeigu tamsta būtum pilie
tis, sūnus ir duktė negautų 
jokių privilegijų pagal mū
sų imigracijos įstatyhią, 
bet turėtų atvykti kaip ne- 
pirmenybės imigrantai.

Foreign Language Infor
mation Service, 222 Fourth 
Avenue, New York City tu
ri knygutę “How to Brįng 
Friends and Relatives to 
the United States,” kaina 
10 centų, kuri gal tamstai i 
būtų naudinga^
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Kazys Cirbulėnas, Montello ,Mass..............
Alliance of American Lithuanian Jews,

Philadelphia, Pa. (per A. Goldstein) ... 
Pranas Justas, Bronx, N. Y. .. ........................
Vilniui Vaduoti Sąjungos Montrealio Skyrius, 

per A. Sakalą ....................................
Moterų Vienybe, Brooklyn, N. Y.,

per sekr. M. Strumskienę.........................
Matas Vinikas, New York, N. Y......................
Tamošius Cirkelis,. Brooklyn, N. Y....................
Povilas Kubilius, Maspeth, N. Y........................
Karolis Vaičiūnas, Bronx, N. Y. ..............
Pranas Lukpševičius, Bronx, N. Y.......... .........
Antanas ĮĮartaševičius, New York, N. Y. ... 
Fabijonas Saranka, Paterson, N. J..................
Augustas Misiūnas, Paterson, N. J. ..............

$10.00

50.00
10.00

50.00

25.00 
10.00 

5.00 
1.00 
1.50 
3.00 
5.00 
5.00 
1.00 
5.00 
2.00 
1.00 
5.00 
1.00 

10.00 
2.00 

. . 15.00 

. . . 5.00 

. . . 2.00

K«tryn« Petrikienė^ Brooklyn, N. Y............................
Victoria Waluk, Brooklyn, N. Y....................................
Dr. ir Mrs. John Waluk, Brooklyn, N. Y..................
N. N. (prašęs neskelbti pavardės)-, Brooklyn, N. Y 
Elena Boris, Bronx, N. Y............. ......................
Morta Stankevičienė, Bronx, N. Y........................
Mykolo Karaktino šeima, Woodhaven, N. Y. . . 
Elena Macalis, Woodhaven, N. Y........................
Vincentas M. Pūkas,. Woodhaven, N. Y..............
N. N. (prašęs neskelbti pavardės), N. Grafton, Mass. 10.00 
Jonas Budrys, Generalinis Konsulas, New York, N. Y. 20.00 
Izabelė Staknytėį New York, N. Y. ............................... 5.00
Ona Sekienė, Brooklyn, N. Y................................  2.00
Birutė Ambraziejute, Brooklyn, N. Y., ...... . 
Ona Tamošiūnaite (A. Tarnus) .......... ..............
Juozas Cinkus, .Brooklyn, N. Y. 
Martin Pond, Jackson Heights, N. Y. ............
Frank Aitutis ir šeima (Mikas, Ona ir Leonas)

Bridgewater, Mass. .............
Adolfas Šaputis, Brooklyn, N Y.. . .... ..................
Klementai Cirbulėnas, Montello, Mass................
Kazys Cirbulėnas, Montello1, Mass................
Valerija Matulienė, Montello, Mass............. ..
Emilija Balčiūnienė, Montello, Mass. •............

• Trečias puslapis

Jersey City, N. J.
Sugauti Vagiant

J. Caruso, nuo 607 Hender
son St., likosi areštuotas Pa- 
šelpos Biuro. Pašelpos Biu
ras sako, kad Caruso per pa
skutinius 16 metų ėmė pašel- 
pą. Mokėjo jam už gyvena
mus kambarius randą ir elek
trą. Bet Caruso per paskuti
nius du metus nusipirko seną 
automobilių. Caruso sulaiky
tas po $500 kaucijos iki teis
mo. H;‘**

Miesto administracija pra
dėjo vajų ir daugiau tokių 
ąreštayo, kurie ėmė pašelpą 
apgavingu būdu.

nelaboji liga, kankino visą 
gražųjį vasaros laiką. Gulėjo 
ligonbutyj, sirgo ilgai namie 
būdamas, nusiskriaudė su 
sveikata ir finansiniai, bet jau 
draugas dirba ir dalyvauja 
susirinkimuose.

DIDELE PROGA SEIMININKĖMS

da-• Lietuvių organizacijos 
lyvaus Amerikos Lietuvių 
Kongreso New Jersey Apskri
čio metinėj konferencijoj 26 
d. lapkričio, Newark, N. J. 
šv. Jurgio Draugija ir LDS 
133 kuopa išrinko delegatus. 
Mūsų miėste visi 
tam darbui dirba ir 
yra geros.

vieningai 
pasekmės

133 kuo-

1.00
5.00
5.00
2.00

5.00
5.00

10.00
5.00 
5.00 
1.00

10.00
. 10.00
. 5.00
. 1.00

. 1.00

Delegatas 
draugijos

(per A. J. Aleksį)
Vytautas Stašinskas, Jackson Heights, N. Y 
Adv. R. John Urevich, New York, N. Y. .. 
Juozas Ambraziejus, Brooklyn, N. Y. ...... 
Felix F. Morkus, Brooklyn, N. Y.......... .
Kearny, N. J., organizacijos ir visuomene
- •, ■ . (per G. Katilių) . .. .................. .. ...................  .. . 30.35

Aukojo: švento vardo draugija—$10.00; Kearny 
Moterų Ratelis, Lietuvos Vyčių 90 Kuopa, Kear
ny Moterų Sąjungos Kuopa—po $5.00; Kun. L. 
Vaičekauskas, A. - Daunoras, V. J. Pietaris, G.

...."Katiliusv J.j šilkaitis^po $1.00; J. žilius—$0.35.
Viso $30,85.).

Lietuvių Vaizbos Butas, Brooklyn, N. Y.,
; . per; Ks.k Strųmskį . ...K............... . ... . 10.00

\ Jonas Yamas^ j^ąw X°rk» Y,-................................. 5.00
-Ądv. John.W. AnselU New York, N, Y. . . . . ..............   5.00,

; .ĄAtąnąą M|kal**Mltaąc.Bropklyn^ N. Y. ................   5.00
h epetu^rių-.Nepri^^mingas^Kli^h**> C. Brooklyn, N. Y.

• per V). Pivoriūną ............. ... ..................................... 7.00
Amerikos Lietuvių Tautininkų Kliubas,
, Brooklyn, N. Y., per Joną Narvydą . .. .'............. 37.00
Per Adv. John W. Anseli aukojo: Jonas šneideraitis, 

' Joe Meškauskas, Mary Ann Ansell, Esther Tuba, 
/ Ahtanina Sąmojis, John Petrowski. — po $1.00;

Antanas Raltaitis, Pijus Blazaitis—po $2.00. 
Viso ..................................

Lietuvos Dienos Pasaulinėje Parodoje Programos
Komitete*, per Pirm. Dr. M. J. Viniką ... . . .. 150.00

Dienraščio “Laisvė*” metiniame koncerte, lapkričįp
inėn. 12 d., surinkta (pąr R/Mizarą) ........ 111.59 

Anicetas Simutis, Brooklyn, N. Y..........................  Lt. 50,—

10.00

APSIGYNIMO REIKALAMS:
Amerikos Lietuvių Tautininkų Kliubas, Brooklyn, N. Y., 

per Joną Narvydą ...................>.................. 25.00

ĮVAIRIEMS RĘĮKALĄMS: "
N. N. (prašos neskęlbti payąrdfsj, Fort Ęęlvęir, Va. 

$2.00; kovai su—Lietuvos moksleiviams šelpei — $2.00; kovai su 
svaig. gėrimais—$2.00; kovai su rūkymu—$1.00.
Viso ..........................     5.00

1939—XI—16 d

scranton, pa.

Iš viso $733.44 ir
Lt. 50.—

Paskutiniam LDS 
pos susirinkime K. Baranaus
kas,davė raportą jš konferen
cijos, kuri įvyko Brooklyn, 
N. Y., Dariaus .ir Girėno pa
minklo v statymui, 
buvo vienas, - kitos
neturėjo atstovybės, išskiriant 
LDS 133 kuopą;

Serijos sušelpimui LDS 133 
kuopos senų, bedarbių ir bied- 
nų šeimynų platinasi gerai. 
Labai gerai dirba draugės 
Augutienė, Baranauskienė ir 
stojo į darbą jaunoji LDS na
rė M. Yančiūtė. Ypatingai 
reikia pagirti ir vertos dide
lio ačiū Augutienė ir Bara
nauskienė, ir jeigu būtų dau
giau tokių mūsų kuopoj na
rių, tai bent kokis pradėtas 
darbas eitų sklandžiai.

Draugam Augučiam sukako 
25 ipetai ženybįnio gyveni
mo. Draugai Augučiai gyve
nime matė gero ir blogo, turi 
sūnų, vedusį, ir dukterį, ku
ri gyveną su tėvais — jauna 
mergina ir yra Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo 133 kp. 
narė. Patys tėvai irgi yra 
LDS nariai. Reiškia, visa šei
ma laikosi garbingos darbi
ninkų judėjimo tradicijos.

^abai nesmagu, kad nežino
ta tos jų laimingos dienos 25- 
kių metų vedybų, nebuvo ga
lima nei linkėjimų pasiųsti, 
neigi ypatiškai pasveikinti. 
Tai varde Korespond. Biuro 
siunčiu daug gerų ir laimingų 
dienų ir vėlinu sulaukti auk
sinio vedybų jubilėjaus.

—o—
Pajieškau LLD 16-tos kuo

pos valdybos ir narių. Valdy
ba ir nariai, esate gyvi ar mi
rę, atsiliepkite. Bet nemanau, 
kad visi esate mirę. Kas su 
jumis atsitiko? Teisybę pa
sakius, yra geras būrys na
rių pasimokėjusių. Tačiau 
yra dar narių, kurie nėra mo
kėję ir. jeigu tik būtų kuopos 
valdybą gyvesnė, tai ir kuopa 
narių skaičiumi pakiltų. Well, 
wake up, vyrai ir moterys!

K. Biuras.

Eltos Žinios iš 
Lietuvos

Pasekmingas Susirinkimas
Lapkričio- 12 d. įvyko Lie

tuvių Literatūros Draugijos 
39 kuopos' susirinkimas. Se
niai jau toks skaitlingas susi
rinkimas bebuvo, Daugiau na
rių, daugiau ir veikimo.’
;<Mūsiį kuopa nutarė paau- 

kot iš savo iždo du doleriu 
“Daily Workepui” ir tam 
tikslų! surengt Jįipkį tokį pa? 
ręngimėlį. Komisija įšimieta 
iš darbščių draugų-ių. • /

Kuopoje jau turime už šiuos 
metus užsjipo^Sjusjų narių 
35. Suąirinkįmąs putarė, kad 
draugąį susjčį^ 4U tąįs, ^na
riais, kurie dar nėra pasimo- 
kėję už šiuos metus, paragin
tų juos užsimokėti. ’ Jie ra-

ginami užsimokėti ateinan
čiam susirinkime.1 *

Susirinkimas išrinko pen- 
kiūs delegatus į 12 Apskričio 
konferencyą.
‘ Teatrų komisija raportavo, 
kad jau turi - visus • aktorius 
surinkus ir’žada greitu laiku 
pradėt pamokas. Bus suloš- 
tąą veikalas. “Qy vie ji Nąbaš- 
pinkaį.” Veikalas yra ilgas, 
bet mūsų darbštūs seranto- 
nječiai savo pareigas atliks 
kpopuikiąusiai, jeigu tiki.’ su 
pasišventimu griebsis už dar
bo. ' ■ ‘-į

šiame susirinkime taipgi at
likti balsavimai rinkimo LLD 
Centro Valdybos.

Moterų Apšvietos Kliubo 
komisija pranešė, kad gal rei
kėsią kliubą likviduoti, nes 
draugės nenori lankyti susi-

Gumauskienė padailino sa
vo namąr ir 11 d. lapkričio 
buvo sukvietus būrį saviškių, 
kurie linksminosi naktį ir ry
tą. Pokilis užsibaigė gražio
je nuotaikoje.
'' ■ —o-—

Šiame “Laisvės” vajuje at
sinaujino keli seni skaitytojai 
ir vienas naujas gauta. Ta
čiau tikimės, kad naujų bus 
vienas kitas daugiau. Drg. 
Baranauskas, per ilgą laiką 
buvęs “Naujosios Gadynės” 
skaitytojas, atsisakė toliau ją 
skaityti. Parašė gadyniečiam 
laišką, kad jam jos daugiau 
nesiuntinėtų. Tat “Naujosios 
Gadynės” skaitytojų mūsų 
mieste beveik nieko neliko, li
kosi užmiršta visų.

Drg. J. B. Paserpskis sako
si nesveikuojąs, skundžiasi il
gomis darbo valandomis ir se
natve. Paskutiniais laikais 
niekur nevyksta į parengimus 
ir neąpsiima jokiu delegatu į 
bent kokią konferenciją. La
bai gaila ir liękąsi spraga, 
kurios kiti draugai negali už
lopyti. Drg. J. B. Paserpskis 
buvo veiklus narys, ypatingai 
buvusios sklokos laiku laikė 
stipriai “Laisvės” poziciją, 
suburdamas apie save būrį 
draugų.

Na, ir jeigu kiti paseks d. 
Paserpskį ir juos griebs ne- 
gėistina senatvė,1 tai iš Jersey 
City lietuvių judėjimo liks tik 
atmintis praeities nuveiktų 
darbų. "

-—o-- - .A
Labai linksma matyti geras 

ir nuoširdus mūsų organizaci
jų narys ir darbininkų judė
jimo .• rėmėjas drg. Mikas Sa
baliauskas sveikųjų tarpe. Jį

rinkimų. O vėl kitos pasisa
kė, kad “mums su vyrais 
drauge geriau veikti.” Kai 
kurios draugės į tą darbą bu
vo daug^triūso įdėję,. kol li
kos suorganizuętas moterų 
kliubas.

Bet dėl to nereikia nusimin
ti. Visi ir visos turime stoti ir 
darbuotis dėl savo apšvietos 
organizacijos.

Korespondentas.‘ ’

LENGVU BŪDU GALITE ĮSIGYTI SETĄ

STALUI REIKMENU-SILVERWARE
Kas parduos $2.50 vertės žemiau nurodytų knygų gaus 6 kaval- 

kų setą stalui sidabradaikčių, vertės $2.67
Talinas. — čia leidžiamas 

anglų kalba Baltijos klausi
mams laikraštis “The Baltic 
Times” straipsnyje apie Bal
tijos valstybių tarpusaves su
tartis su Sovietų Sąjunga ra
šo, kad natūralūs Rusijos 
veržimasis prie atviros jūros 
pirmą kartą istorijoje rado 
taikingą išsprendimą. Balti
jos valstybės niekuomet ne
norėjusios būti pylimu, ski
riančiu Vakarus nuo Rytų. 
Jos visuomet pabrėžusios sa
vo norą būti jungiamuoju na
riu tarp šių Europos dalių. 
Kultūriniu ir ūkiniu atžvilgiu 
Baltijos valstybės visuomet 
buvusios tarpininkės vaidme
nyje. Baltijos valstybės pri- 
pažinųsios So v. Sąjungos 
strateginius interesus Baltijos 
jūros pakraštyje. Iš šio pripa
žinimo logiškai seka, kad rei
kia sudaryti galimumus įreng
ti “• So v. Sąjungos atramos 
punktus,, kurie garantuotų jai 
išėjimą iš Suomių įlankos. Se
kantis logiškas sprendimas 
yra Sovietų kariuomenės ap
gyvendinimas griežtai nusta
tytose vietose, kuri apsaugotų 
šiuos punktus. Pasitarimuose 
su Sov. Sąjunga pasireiškusi 
ląbai nuoširdi bendradarbia
vimo dvasia. Baltijos 
bes sveikinančios tą 
nes 
tija

ji esanti geriausia 
jų saugumui.

vaistys 
dvasią, 
garan-

Kaunas. — šeštadienio va
karą, spalių 14 d.,\l Seimas 
specialiame posėdyje, po už
sienių reik, ministro Urbšio 
pranešimo; trims atstovams iš
sitarus; vienbalsiai ratifikavo 
Lietuvos sutartį su Sovietų 
Sąjunga. Respublikos Prezi
dentui patvirtinus, sutartis 
įsigaliojo . Spalių 16 d. Kaune 
įvyko formalus ratifikacijos 
dokumentais pasikeitimas. 
Spalių mėnesio gale į Kauną 
atvyksta Sovietų Sąjungps ka
rinė misija tartis su mūsų ka
ro vadovybe dėl sutarties 4 
punkto nuostatų vykdymo — 
parinkimo vietos sausumos ir 
oro bazėms ir Sovietų Sąjun
gos kariuomenės tose bazėse 
apgyvendinimo. ',

Vilniaus atga
vimo proga: vyriausybė gąuna 
daugybes sveikinimų iš visos 
Lietuvos ir užsienių lietuvių ir 
Lietuvos draugų.

Kaunas. •
• I

Tie daiktai yra: 1 peilis, 1 sriubinis šaukštas, 1 šakutė mėsai, šakutė prieskoniam, 
1 arbatinis šaukštelis ir 1 vaisiam šaukštelis.

Pilniausia garantuojami ant visados, jog nenusidėvės nuo jų sidabras.
Jie yra perkami iš garsiosios stalui įrankių gaminimo firmos

ROGERS SILVERWARE
Jei šeimininkė pirktų tik vieną setuką iš krautuvės tokios rūšies sidabrų, jai 

kainuotų $2.67. Bet “Laisvė” yra užsisakiusi daugelį tų setų ir todėl ji gavo spe
cialiai didelę nuolaidą kainoje ir gali jais apdovanoti literatūros platintojus.

Jei šeimininkė parduos literatūros už $10 ji gaus 4 setus, turės pilną patarna
vimą prie stalo 4 svečiam. Jei parduos už $15, tai turės pilną patarnavimą 6 sve
čiam. Pardavusi literatūros už $20 turės pilną patarnavimą 8 svečiam.

DAIKTAI STIPRŪS IR SUNKŪS
Svečias prie stalo jausis vartojąs tikrai sidabrinius įrankius. Nes žiba lygiai kai 

sidabras, sunkus kai sidabras, lengvai nelinksta ir nenusidėvi žibėjimas.
Gal sunku ir tikėt—tokie staliniai sidabradaikčiai už tokią pigią kainą...bet 

tai tiesa! Viršuj parodomi dalykai yra tikrai nulieti sidabru—užtikrinti visam, am
žiui. Kiekvienas daiktas ne tik moksliškai sidabru lietas, bet jis du kartu nulietas 
grynu sidabru tokiose vietose, kurios labiausiai dėvisi. . . Kiekvienas daiktas yra 
dailaus pavidalo ir, gražiai padarytas. Drūtas, spindintis ir stiprus, šis sidabradaik- 
čių rinkinys yra 
viena šeimininkė.

puikus ant stalo padėti. . . o turėdama jį, tikrai didžiuosis kiek-

TUOJAU UŽSISAKYKITE KNYGŲ
knygų ir tuojau platinkite jas. Kaip tik prisiusite $2.50 už par-Užsisakykite

duotas knygąs, mes tuojau jums pasiųsime šį gražų setą.
Tačiau prašome įsitėmyti, jog ant parduodamų knygų, už kurias yra skiria

mos šios dovanos, nuolaidos kainoje nėra. Už jas platintojai turės prisiųsti pilną 
kainą, tiek, už kiek pardavė.

Kaip tik prisiusite už parduotas kny gas $2.50 “Laisvė” tuojaus pasiųs jums 
vieną setą. Jei prisiusite $5.00, tai gausite iš karto 2 setus; jei $10, tai 4 setus ir tt.

TA PROGA YRA TIK IKI lį D. SAUSIO, 1940 METŲ

Prašome Pasirinkti Platinimui Knygų iš Šio Surašo:
• MOTINA, parašė Maksimas Gorkis. Apysa
ka iš darbininkų kovų caristinėje Rusijoje, pus
lapių 501, kaina $1.00.
• RAISTAS, parašė Upton Sinclair, apysaka iš 
Chicagos lietuvių gyvenimo, naujas ir pilnas 
vertimas, puslapių 456, kaina $1.00..
• MORTOS VILKIENES DIVORSAS, parašė 
R. Mizara, apysaka iš Amerikos lietuvių gy
venimo ir kovų už geresnį būvį, puslapių 314, 
kaina $1.00.
• KARAS LIETUVOJE, parašė M. Gromov, 
piešiama baisi kareivių padėtis caristinės Ru
sijos armijoje ir' kovos pasauliniame kare; 
puslapių 222, kaina 50c.
• BEŠVINTANTIS RYTAS, rinkinys puikiau
sių Stasio Jasilionio eilių, gražių eilučių vai
kučiam deklamuoti, puslapių 228, kaina 50c.
• DINGUS ROŽYTE, parašė Pranulis, gražių 
eilėraščių rinkinėlis, 32 puslapių, kaina 15 centų.
• KODĖL TURI ĮVYKT KOMUNIZMAS, pa 
rašė J. Olginas, nurodoma, kodėl kapitalistinė 
tvarka negali patenkinti didžiumos žmonių rei
kalus; puslapių 64, kaina 15c.
• LIETUVOS DRAUGAI IR PRIEŠAI, parašė 
R. Mizara, nurodoma asmenys, kurie veikė už 
Lietuvos laisvę po caro priespauda ir pažy
mima tie asmenys, kurie pataikavo carui, pus
lapių 32, kaina 5c.

• KO NORI KUN. COUGHUNAS, parašė R. 
Mizara, nurodoma, kas yra kun. Coughlin ir ko 
jis nori kad įvyktų Amerikoje, puslapių 32, 
kaina 5c.
• KRIKŠČIONYBE IR K£ JI DAVE DARBI
NINKAMS, parašė A. M. Mętelionis, puslapių 
48, kaina 5c.
• KRIKŠČIONYBE IR KOMUNIZMAS, parašė 
A. Bimba, puslapių 32, kaina 5c.
• MARKSIZMAS IR TAUTINIS KLAUSIMAS, 
parašė J. Stalinas, puslapių 80, kaina 25c.
• PIRMOJI PAGELBA LIGOJE IR NELAIME- •'
JE, parašė Dr. J. J. Kaškiaučius. Knyga su 
daugeliu receptų ir patarimų, kaip save gel
bėtis staigiai apsirgus ar susižeidus. Puslapių 
126, kaina $1.00.
• ALKOHOLINIAI IR SPIRITINIAI GĖRI
MAI, parašė Dr. J. J. Kaškiaučius, patarimai, 
kam naudinga alkoholis ir kam nenaudinga; 
puslapių 160, kaina 50c.
• TŪLI MCSŲ PARAZITAI, parašė Dr. A. 
Petriką; aprašymas vidurinių ir išlaukinių gy
vių, su kuriais žmogus turi kovoti. Pamokini
mai kaip nuo jų apsivalyt*; 122 puslapių; kaina 
50 centų.
• SAUGOKITĖS VĖŽIO, parašė Dr. J. J. Kaš
kiaučius; nurodymai nuo ko išsivysto vėžys ir 
kaip nuo jo saugotis. Puslapių 42, kaina 15c.

“Laisvė,” 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y
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Mano Patyrimai Karo Metu 
Lietuvoje

Bostonoir Apielinkes Žinios
Iš Miško Išėjęs J ieško Mąlkų |, Apib griovimą bažnyčių So- 

šį metą prieš miestavus rįn- vietuose < Rusįjo j) r ir gaudymą
: LnwJiJrtlni L* 11 T* .1 /VII O X ’ f r* 9 t

Rašo M. Baltulioniutė
(Tąsa)

Pamačius, kaip suomiai nevien kai mėsą 
valgo užsigeria pienu, bet taip pat užsige
ria saldžiu pienu ir valgydami žuvį, tai 
keista pasidaro. Juk daug žmonių mano, 
kad valgant žuvį ir užsigerti saldžiu pie
nu, yra nesveika, nuo ko galima sunkiai 
susirgti. O suomiai nei svajot nesvajoja 
apie bent kokį susirgimą. Mums buvo 
keista, kada valgant pietus paprašyda- 
vom vandens, tai gaudavom pieno. Iš 
karto manėm, jog jie mus norėjo pavai
šinti su jų mėgiamu pienu.

Pasiekėm ir Helsinkį, suomių sostinę. 
Atrodo didelis, gražus, moderniškas 
miestas. Uostas ir jūra ties Helsinkio 
miestu puošia miestą. Važiuojant per 
miestą į viešbutį, matėsi gražių namų.

Helsinkio mieste turėjome nakvoti, nes 
tik sekančią dieną, 10 vai. ryto, mūsų 
laivelis išplauks į Talliną, Estijos sosti
nę. Apnakvodino mus gražiame viešbu
ty “Karelia.” Į kambarius turėjome eiti 
po du, tad man prisiėjo nakvoti su kau
niete ponia, kas nelabai man tiko, ka
dangi minima ponia pilna išdidumo. O 
man išdidūs žmonės nelabai patinka.

Ryte atsikėlę, leidomės po Helsinkio 
miestą pasidairyti. Pirmiausia mūs mo
terų demėsį atkreipė tas faktas, kad mo
terys valo gatves, moterys patarnauja 
gatvekariuose. Mūsų moterys pradėjo 
sakyti, kad joms nesinorėtų čia apsigy
venti. Miesto gatvės švarios, gal todėl, 
kad moterys jas valo. Namų gražių ma
tosi ir nemaži, tačiau mieste judėjimas 
mažas. Tiesa, buvo anksti ryto, apie 8 
vai., tačiau Amerikoj didesnių miestų 
judėjimas apie tą laiką dvigubai padidė
ja, nes žmonės tuom laiku į savo darba
vietes skuba. Čia einant skersai gatvę 
nereikia ilgai stovėti ant kampo, kad au
tomobilius neužvažiuotų, gali sau drą
siai maršuot, nes automobilių mažai.

Žmonės apsirengę prasčiau už švedus 
ir gana suvargusių matosi gatvėse. 
Krautuvių languose produktų kainos 
matosi aukštos.

Per Estiją ir Latviją į Lietuvą

10 vai. ryto palikome Helsinkio miestą 
ir mažu laiveliu “Aega” plaukėme link 
Talino, Estijos sostinės. Taliną pasiekėm 
tą pačią dieną, rugpjūčio 30, 2 vai. po 
pietų. Taline irgi turėjome čemodanų 
atidarinėjimo ceremonijas atlikti. Tali
no mieste traukinio turėjome laukti net 
iki 9 vai. vakaro. Estai pavaišino mus 
savo skaniais pietais ir turėjome gana 
gražaus laiko po miestą pasidairyti. Čia, 
Taline, randasi labai sena pilis, netoli 
traukinių stoties, tad nors aplink apė
jome, į vidų nebuvo galima eit, sargyba 
buvo. Talinas nieko sau miestas, tačiau 
turi panašumo į provincijos miestelį. 
Žmonių apsirengimas nekoks; judėjimas 
miesto mažas.

Iš Talino važiuojant į Rygą, traukinyj 
susipažinom tris jaunus lenkučius, va
žiuojančius į Lenkiją stot į kariuomenę; 
kadangi Lenkijoj šiuom tarpu ^eina vi
suotina mobilizacija, tad ir minimi len
kučiai, gyvendami Estijoj, gavo įsaky
mą grįžti tėvynėn. Mums visiems buvo 
žingeidu su jais supažinti, nes labai 
draugiški berniukai. Pasakojo jie, kad 
Lenkijoj darbų negalėję gauti, tad buvo 
priversti važiuoti į užsienį, nes namuose 
nebuvo duonos. Atvažiavę į Estiją ga
vo .šiokius tokius-darbus ant laukų; gau
davę mokėti į dieną amerikoniškais pini
gais 25 centus. Berniukai atrodė tiek su
vargę, jų drabužiai suplyšę, kad tiesiog 
skaudu darėsi žiūrėti į juos. Sakosi dar
bų savo tėvynėje negavo, duonos ten ne- 
įbuvo, turėjo važiuot į užsienį, kad gy
vybę palaikius, o dabar grįžta į tėvynę 
ir gal galvą reikės paguldyt už ją.

Rygą. pasiekėm apie 6 vai. ryto, Ry
gos miesto daug neteko matyti, nes tik 
spėjom persėsti į kitą traukinį ir važia
vome jau link Lietuvos. Latviai pertik
rino pasus, suregistravo pinigus ir ati
darė nekuriuos rankinius bagažus, dėl
formališkumo ir pervedė lietuviams. : 
Mes, lietuviai, visi smagesni pasijųtom, 
kada atsiradom lietuvių globoj, Lietuviai ■ 
ir atliko tam tikrus formališkumus, pa
siklausė,, ar nesivežam šilkų, bei kitų '

brangenybių. Atsakėm, ne, to ir užteko, 
—nereikėjo atidarinėti rankiniai. Mes - 
manėme, jog turėsime daug vargo, kol 
viską iškratinės, išžiūrės, nors mes nie
ko nevežėm, už ką reikėtų mokėti mui
tas. Visas blogumas yra tame, kol vėl 
viską susidedi, susitvarkai. Džiaugėmės, 
kad lietuviai taip gražiai pasielgė su 
mumis.

Štai ir Lietuva. Važiuojam per Lietu
vos laukus. Pravažiavom Joniškę. Sma
gu važiuot per Lietuvos laukus. Jauti ką 
nors tokio nepaprasto, jaudiniesi. Štai ir 
tie maži, didžiumoje šiaudais dengti na
meliai. Pravažiavom Radvyliškio mieste
lį. Graži, didelė stotis, tik atrodo biskį 
apleista.

Lietuvos žemė, mano akim žiūrint, 
geresnė už Suomių, Estų ir Latvių.

Va, ir Šiaulių miestas. Šiauliuose pa
sižadėjau pas dd. Tubius nakvoti jų nau
jame name, nes jie turi Šiaulių mieste 
gražų modernišką namą, kuris jiems kai
navo šešis tūkstančius amerikoniškų do
lerių. Jie, gyvendami Amerikoje, siuntė 
pinigus saviškiams, kurie rūpinosi sta
tyba. ~ I

Kartu su mumis išlipo Šiaulių stotyje 
jaunas slaptos policijos viršininkas; ga
na kalbus ir draugiškas žmogus. Mes 
su juo susipažinome važiuojant iš’ Rygos. 
Jis mus pavaišino stotyje alumi. Skundė
mės jam, kad prastu laiku atvažiuoja
me į Lietuvą, nes karas atrodo neišven
giamas. Jis pareiškė, kad jie norėtų, 
kad karas įvyktų vokiečių su lenkais, 
nes, sako jis, jei Vokietija pralaimėtų 
karą, tai mes, lietuviai, atgautume Klai
pėdą, o jei lenkai—tai Vilnių.

Susiradom Tubių namą. Tai bent na
mas! Gražus, modernus, apie 5-kios šei
mos jame gyvena. Tubienės sesers žmo
gus, ponas Morkūnas pavaišino mus ge
rais pietais, nes jo žmona, nežinodama, 
jog amerikiečiai svečiai atvažiuos, buvo 
išvažiavus į tėviškę pasisvečiuoti.

Apžiūrinėjome šiek tiek Šiaulių mies
tą. P. Morkūnas pasakojo, jog Šiaulių 
miestas sparčiai auga. Pačiame mieste 
matėsi keletas grąžių namų. Tai vis val
diški namai. Tačiau matėsi ir labai ap
leistų namelių. Šiaulių mieste randasi 
nemaža industrija, įvairių dirbtuvėlių, 
pasakojo Morkūnas.

Pernakvojus, greičiausia norėjosi sku
bėti į Merkinę, pas saviškius. Savo san- 
keleiviams Tubiams prižadėjau dar kar
tą apsilankyti Šiauliuose, nes jie manęs 
nenorėjo taip greit išleisti.

Pasiekus Kauną, nesinorėjo laiko leist 
pasidairymams, bet kuo greičiausia sku
bėjau autobusų stotin, kadangi maniau 
greitoj ateityj būt Kaune, tuomet susi
pažinsiu su Kaunu. Bušų stotyje suži
nojau jog reikės laukti buso visą vai. 
Tai buvo 10 vai. ryto. Turėsiu laukti 
net iki 11-tos. Pamaniau sau, ta vai. bus 
be galo ilga. Tuom tarpu laiko buvo ir 
pasidairyti į visas Kaūno miesto puses, 
tik bėda su bagažu.

Karo Pradžia
Besidairant aplink, tuom tarpu ber

niukai pradėjo šaukti: “Ekstra Telegra
ma:” Žiūriu, kad žmonės bėga, perka ir 
į būrius subėgę balsiai skraito. Aš irgi 
nieko nelaukusi pribėgu, nusiperku ir. 
perskaitau sekančius žodžius: “Vokieti
jos Kariuomenei Įsakyta Kautis.” Mo
mentaliai visą kūną nukrėtė šiurpą^. Tik 
pora minučių prieš norėjosi kuogreičiau- 
siai skubėti, važiuoti į Merkinę pas ;są- 
viškius, o daibar ūpas žymiąf pasikeitė.

Važiuojant autobusu lir$r Merkinės 
ūpas buvo labai prastas. Žmonės visi au- . 
tdbuse kalba apie karą/vieni sako, kad t 
Vokietys dabar duos lenkams, o kiti sa- < 
ko, mes dabar visi/Viško galim tikėtis, d 

z neš kurie atmenam: pereitą karą, tai pil
nai žinom, ką reiškia karas. Nevien tik 1 
karo mintis židogų troškina autobuse, 
bet ir baisūsz debesiai dulkių, žemių ver
žiasi į busą, kad tiesiog maniau .reikės 
užtrokšti./Kadangi šiemet vasara buvo 
labai sa,usa, tad važiuojant busu kyla • 
debesiai dulkių, kad nei per langus nie
ko nesimato. Visi drabužiai liko balti; 
nuo dulkių. I

’ / v , .. . X' » - ...

y ’ .(Bus daugiau),.,

kimus, matomai, kandidatai 
savo lėšomis išleido aplink- 

( raštį, pavadinę jį “W. jp. A,
Record.” žinomą, jį gąvp vi- 

. si balsuotojai veltui. Jame' 
telpa visų “patriotinių” kan
didatų atvaizdai; pa, prie 
tam, ką jie žino apie Ameri
ką ir koki blogumai turi būti: 
prašalinti, kad mes laimingai 
galėtume gyventi.

Vienas “iš razumniausių” 
pasirodo, tai John F. Welch, 
kuris “runina” ant “school
committee.” Jis parašė veda
mąjį straipsnį, užvardinda
mas: “Ar Komunizmas Pava
duos Tikėjimą?”

Trumpai suglaudus jo pliur
pimą, išeina, kad dabar Ko
munistų Partija susideda. iš 
septyniasdešimt procentų at
eivių, dvidešimt procentų at
eivių piliečių ir dešimt pro
centų čiagimių. Išdeportavus 
kelis, šimtus komunistų, čia 
užviešpatautų “amžina” ra
mybė. Tuomet niekas nekri
tikuotų valdininkų, niekas ne
skleistų “neteisingos” propa
gandos ir niekas tuomet ne
streikuotų, nes agitatorių ne
būtų, kurie ramiai dirbančius 
darbininkus suagituoja. “Ko^- 
muiiizmas negali pavaduoti 
tikėjimo dėl to, kad Rusijoj 
komunistai nugriovė bažny
čias, kitas pavertė kliubais, o 
kunigus, popus ir rabinus iš
siuntė į Sibirą arba sušaudė.” .

Kas liečia Komunistų Par
tiją, tai, matomai, šis ponas 
nieko nežino, o jei žino, tai 
begėdiškai meluoja, kad tik 
10 procentų partijoj 
čia gimusių, o kiti 
Faktai yra toki, kad tik 
procentų sudaro ateiviai, o 
procentų čiagimiai.

Dabar daleiskime, kad 
pasisektų tokiems reakcinin
kams ir pravaryti tokį įstaty
mą, pagal kurį būtų išdepor-, 
tuota keli šimtai nekaltų at
eivių. Tai ar manote.,7 kad 
tuomet doresnis amerikonas, 
gerbdamas šios šalies demo
kratiją, tylėtų prįeš tokius 
miesto majorus, z kurie visuo
menės pinigus' pragemblina 
kazyrėmis ir arklių “reisais”? 
Ne komunistus reikėtų depor
tuoti, bet visus grafterius, ku
rie į valdvietes susibrovę.

Kas liečia streikus, tai juos 
neiššaukia .koki agitatoriai ar
ba komunistaij bet ekonomine 
būklė ir darbo sąlygos, žįho-1 
ma, dėl' ko dirbtuvėse /kyla 
streikai, tai ponui Welch nė
ra žinoma, nes pats nėra dar
bininkas. ' /

Bet ponas Welch."nop būti 
išrinktu mokyklų z komitetan, 
tai aš jo norėčia’u paklausti 
štai ko: Dėlko / pereitą metą 
visų Bostono aukštesnių mo
kyklų mpkini/i sustreikavo? 
Ar juos atej'viai suagitavo ? 
Koks nuoši/tis ten buvo atei
vių ? Ar' Komunistų Partija 
turėjo ką bendro su minėtu 
streiku/*

Susipratę darbininkai, 
girdį kur nors streiką, 
kiąj žino, kad ten buvo 
P.as iš dviejų: nepakenčiamos 
darbo sąlygos, arba ekonomi
nė būklė vertė streikuoti. Ka
pitalistinių laikraščių zaunom 
ir tokių popų, kaip Welch, iš
vedžiojimams, niekas netiki.

Pereitą metą Bostone ir jo 
apielinkėj aukštesnių mokyk
lų vaikučiai streikavo dėl to, 
kad politikierių pačios buvo 
sudariusios maisto sindikatą ir 
vaikučius nežmoniškai plėšė! 
Už kvortą pieno tos begėdės 
iš vaikučių išlupdavo 2Mc 
(kuomet krautuvės parduoda-; 
vo po 11c), o už -‘hot dog” 
imdavo po 7c. Tai ąr čia rei
kia agitatorių, ateivių arba/ 
Komunistų Partijos ? ■ Vaiku-, 
čiai, matydami tokį bjauru 
išnaudojimą, -susiorganizavo^ 
paskelbė streiką ir sudribdė 
minėtą sindikatą. Dabar vai
kučiai perka maistą regulia- 
.re kaina. . Vienok tuomęt 
Bostono didlapiai skelbė, kad 
vaikučius raudonieji suagita- 

.vo.' / •,;r;

Priguli 
ateiviai.

10
90

kunigų, ,aš manau, ’’'“Laisvės” 
skaitytojams yra gęrai žino-f 
iria ir čia 'vietosneužimsiu. 
Tik noriu priminti, ar tiems 
ponams eina į sveikatą, 'kuo-; 
met jie terlioja komunistus? 
Pasirodo, kad ne. Prieš rin-- 
kimus. ponas Welch Naktimis 
nemiegojo, jięškędamas purvą 
apdrabstyti komunistus,o d. 
Hood, aiškino, kas dabar pa-; 
saulyj yra negero ir kokiu 
būdu mes tai galime praša-.; 
linti. Ir lapkričio 7 d. pasiro
dė, kad d. Hood gavo 5,147 
balsus, o ponas Welch 4,676.

Lapkričio 12 d. įvyko ben
dro fronto metine konferen
cija. ši konferencija skilo, 
socialistai pasitraukė. Delega
tai 47 baisais prieš 6 socialis
tų nutarė bendrą frontą pa
laikyti. Apie tai parašysiu 
vėliau.

—o—•
“Laisves” jubilėjinis bankie- 

tas įvyks gruodžio 30 d. Te-, 
mykite skelbimus.

Jaunutis.

PRAKALBOS
; Lapkričio 5 d. mes čia turė-i 
jom dideles ir puikias prakal
bas. Retai kada pas mus esti 
tiek daug gerų kalbėtojų, 
kaip kad šį sykį buvo.

Kalbėjo Andrulis iš Chica- 
gos. Sykiu su Andruliu buvo 
atvykusios Karosienė ir Paukš

tienė iš San Francisco.
/ Taigi, apart Andrulio, tos 

dvi draugės pasakė po gerą 
.prakalbėlę. -Andrulis yrą ge
ras kalbėtojas, puikiai rišo šių 
dienų klausimus, taipgi ant 
klausimų atsakinėjo labai aiš
kiai.

žmonių buvo daug ir visiem 
gana patiko. Aukų padengi
mui lėšų surinkta 26 doleriai 
su centais.

uz- 
pui- 
vie-

kai, .pradėjo duoti pranešimus 
ir ■ lietuviškai. Pranešėjas, 
sprendžiant iš 'balso, yra. tas 
pats/, kuris : rugsėjo mėnesį 
pranešinėjo lietuviškai iš Var- 
savos radio stoties, kurią įsi
rengė - vokiečiai 
Varšavą.— .
pėdos 4 Kauną pasakoja, kad 
vokiečių' tvirtovės komendan
to įsakymu nuimti visi pa
krantės artilerijos pabūklai ir 
išvežti į Vokietiją. Kaikur 
esą net išardytos betoninės 
platformos patrankoms įtvir
tinti .-—Klaipėdoj pradėta pa
pildoma vyrų mobilizacija.' Į 
vokiečių kariuomenę imami 
visi vyrai gimę nuo 1896 iki 
1905 metų imtinai ir siunčia- ' 
mi į vakarus. Tokiu būdu 
Klaipėdos krašte būsią paimti 
kariuomenėn visi suaugę vy
rai. Paimami ir tie iš Lietu
vos slapta atvykusieji, kurie 
negali įrodyti pilietybės.

čia Los Angeles visi šoko, 
■ kur tu čia; išsilaikysi. Ji pati 
irgi negalėjo nusėdčt, visą va
karą, mačiau, sukos ir trepsė- 
4 ’ * *
JO.

Dar vienas dalykas reikią 
. pažymėt, kad mes čia turiip* 
vieną gerą draugę, katra daž
nai mūsų parengimus gausiai 
paremia, tai Uršulė Devienė. 
šiame choro parengime ji au
kavo visus valgius, o jų bu
vo gausiai ir įvairių. Parda
vus pasidarė gražaus pelno. > 

;Drąųgę Uršę, užtikrinu jus, 
kad choras ir visa Los 
Angeles progręsyvė visuome
nė didžiai įvertina jūsų, auką 
ir pasišventimą.

—o— 
Vakarienė

(Lapkričio 12 d 
skanią ir gerą visų mūsų sve
čių ir viešnių išleistuvių vaka
rienę. Susirinko virš 70 ypa
tų. Prie skanių valgių pra
sidėjo programa. Kalbėjo 
Bernotienė, Paukštienė, Karo
sienė ir Andrulis. Dainavo 
{Pečiulienė, Zlotkienė ir Leva- 
nienė. Deklamavo Haroldas 
Repečka. Buvo rinkta aukos, 
dėl paramos “Vilniai.” Su
rinkta -virš $50. Kaikatrie 
aukavo po $5, po $1, kiti po. 
&0c ir 25c. Mes turime pa
sakyti, kad tų, katrie auka
vo po 25c, taip pat gera au
ka, kaip ir tų, kurie davė po 
$5; Mat, mes gyvenam kapL 
talo gadynėj, kur visi lygūs 
negalim būti. Vieni dirbam 
lengviau ir uždirbam geriau, 
kiti dirbam sunkiai ir uždir
bam mažai. Taigi visų auka 
lygiai ir širdingai jvra įverti
nama.

Per pereitus tris inetus mes 
turėjom sykį į metus geras 
prakalbas, du sykiu mum čia 
kalbėjo Prūseika ir šiemet 
Andrulis. 1 
\. Ateinančiais-^hietais mes no
rėtume matyt .ir klausyt ką 
nors iš. “Laisvės’.’ pastogės, gal 
geriausia tiRty redaktorius 
Mizara, nes. čia yra geras 
.bųnčius dzūkų, katriem jis, 
kaipo dzūkų veisles būdamas, 
gerai patiktų. Taigi pagalvok, 
Rokai, gal galėsi mum padzū-

Vardus aukavusiųjų para
šys rengimo .komitetas.
: Andrulis apleido Los Ange
les anksti rytą- lapkričio 14. 
Gaila mum >byvo .su juo skir
tis,’• bet jam/nepatiko Califor
nia, nes perdaug gražūs -orai. 
Jis, mat,/.gyveną/Chicagoj, kur 
įviesiilbš ūžia, rėkia, spiegia 
kasdięp. ‘Tai. čia jam perdaug 
yienųda ir tyku.
J Laimingos ''kelionės ir gero 
pasisekimo,''tau, drauge.

i . užimdami 
Atvykstą iš Klai-

turėjom

411 Grand Street 
BKOOKL.fN, X. X.

nithetf Oaodoam
Bu P - . 'turime

IMirbimo ArMCmI > tootQ' degtiniu, vi- 
.T/NirrJi tokių vyntį‘ir ifėro 
LlQUOre atara. /

Savininkas

Joseph Zeidat

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus famllijų, ves- 
tuvių, kitokių grupių ir .pavienių 

■ IŠ senų padarau
lūs i r 
n u pavoiks- 
s 11 < io )
r i h < >i 11 :■ k ;< i s. nei- 
kalni

h d i d inu lokio 
dydžio, kokio pa- 
Keidaujama.

' JONAS ST0KES. ; i 
513 Marion 8U kamp. -Broadly; 
ir Stone Avom tarpe Eastern 
vray ir Chaiincey qtečhj BMTIdna' 

BROpid&p,-n/i.
Tel.: Glėnmore 5-^191 t •

Taipgi Lietuvių Darbininkų ku°t ateinančiais metais. 
Choras sudainavo porą daine
lių. Prakalbas rengė LDLD 
145 kp,

Susirinkimas /
Lapkričio 8 d. buvo kuopos 

susirinkimas. .Buvo skaitlin
gas, taipgi dalyvavo Andrulis 
ir San. Francisco viešnios.'Ap
svarsčius draugijos reikalus, 
pakviesta Andrulis ir Paukš
tienė ką nors, pasakyti. Paukš
tienė išsireiškė, kad jai pa
tiko kuopos susirinkimas, nes 
čia svarstoma, kokias knygas 
mes turime įgauti ateinančiais 
metais, kokią literatūrą drau
gija turėtų išleisti ateinan
čiais metais. Jai, kaipo bu-, 
vusiai Centro Komitete, pa
tinka, kad nariai duoda su
manymus ir patarimus Cen
trui.

Andrulis labai aiškią išva
dą padarė, kaip mes turim 
žiūrėt į dabartinį karą ir kas 
iš jo gali išeiti.

Klaipėda. — Klaipėdos ra
dio stotis, kuri iki šiol tik 
pertransliuodavo K a r aliau- 
čiaus radio programą vokiš- 
’i. ;i. -: a •_  •' ... :__ l.__

Koncertas
Lapkričio DL1 d. turėjom pui

kų ir gražų koncertą ir šo
kius, parengtus per Lietuvių 
Darbininkų Chorą paminėji
mui 17 metų choro gyvavimo. 
Programa, buvo ilga ir turtin
ga, susidėjo iš dainų, muzi
kos ir šokikių. Chorą vado
vauja Valentas Babicz, pa- 
gelbstint Olive Pupiūtei.

Reikia pasakyti, kad kada 
Babicžiūs pradėjo vadovaut 
chorą, taij dabar yra ko pasu 
klausyt, kaip puikiai dainuo:, 
ja. Ne už dyką draugai -Ba/ 
•bieziai yra praleidę daug sun-- 
kiai savo užjitbtų dolerių del 
lekcijų ir muzikos, kad išmo? 
kinus, sūnų muzikos. Rasek’-', 
mes yra tokios, kad šiandienį 
mes turim perą /choro . .vadą. 
Los Angeles;. . •

■ Po koncertui ‘buvo šokiąj 
prie gerbs Stanley West ipųzi- 
kos ..Stąnlęy. bi/o sutaisęs to^ 
kią muziką, kad visi; .senį ir. 
jąuJiį, turMp J^ti. - Nė’t d'hau-' 
gė■•'PauOlėįėistebėjos." tkad

. .■...•/■•Y!-' '■

BARRY P. SHAUNS ’
■ > (8halin»ka>Y l v 

FUNERAL HOME 
VESTIE E. DAVIS 

Ucansed Mgt. , 

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

' . 4
i' i. i Ftiiliiiųiii.

Suteikiam garbinga* laldotave*

Koplyčias suteikiam .nemokamai ; 
visose dalyse miesto. j. > 
Tel. Virginia 7-4499 į i

ATEIKITE DABAR IR IšSl 
RINKITE JOSŲ ■’ ■■ '.

KALĖDINĖS
DOVANAS

Už VISAI .MAŽUS

RANKPINIGIUS
palaikysime jums bi kurį -daiktą

Atsineškite šį skelbimą su sa-1 
viinir <gausįtę didėlę kainoje ■

MOLAIDA :.

. PUIKI A l ŠIO S .
■■ i ATMINTIES

> ' ' DOVANA ' ,’
■ taigrazus iaikrodčĮis ;

■jpiĮ^fey. I toberl Liptoii
; Xį įjtĮjyb i lp ' LtfUrtyUnlrikfW-Jeweler ..

(t,iiHiH ttffit ■' tw.„i 701 GrandiSt.,Sj'0dklyn,N?Y.f 5 Mi, T«rt> btahim Ur.MmMtan AW. .
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Pirma., LapkriHo 20, 1930 Penktas puslapis

Easton, Pa.
IŠ PRAKALBŲ LIETUVOS 

KLAUSIMU

Lapkričio 5 d. LLD 13 kp. 
buvo surengus prakalbas Lie
tuvos klausimu. Kalbėtojum 
buvo d. J. Siurba, LDS Cen
tro Sekretorius, iš Brooklyn, 
N. Y. Diena pasitaikė labai 
bjauri, lietus pylė kaip iš ki
biro, ir rengėjai buvo nusi
gandę, kad į prakalbas var
giai kas ateis. Tačiau atėjo 
gražus būrelis publikos, dau
giau, negu tikėtasi ir visi la
bai įdomavosi kalbėtojaus 
dėstymu, ką parodė apstumas 
klausimų prakalboms einant 
prie pabaigos.

Drg. Siurba kalba labai nuo
sekliai ir gyvai, tad eastonie- 
čiams jo prakalba labai pa
tiko. Jis giliai analizavo ne 
tik vien Lietuvos ir Vilniaus 
klausimą (nors ant to ilgiau
siai apsistojo), bet abelnai vi
są pasaulinę situaciją. Skai
tė citatas iš “Amerikos,” 
“Naujienų” ir kitų laikraščių, 
kas liečia Lietuvos-Sovietų su- 

' tartį ir gražiai numaskavo vi
sus Sovietų Sąjungos priešus, 
kurie imasi įvairių priemonių, 
kad tik puolus Sovietus, ir da
ro tą taip ’ desperatiškai, kad 
net neapsižiūri, kaip patys sa
ve sumuša.

Aukų lėšų padengimui su
rinkta $4.76. Stambiau auka
vo šie draugai: po 50c—L. 
Tilvikas ir V. J. Stankus; po 
25c—A. Urbienė, S. Sharkey, 
R. Stančiukienė, K. Judickas, 
V. Danielius, M. žasinienė, J. 
Johnson, J. Zabotka, M. 
švegždienė ir B. E. Senkevi- 
čienė. Smulkiais surinkta $1.- 
26. Visiems aukavusiems di
delis ačiū.

įdomu, kad tie, kurie dau
giausiai rėkia prieš Sovietų- 
Lietuvos sutartį (nors Eastone 
jų mažai randasi), visai pra
kalbose nepasirodė.

* Eugenija.

Joseph P. Ryan, p'rezidentas laivakrovių unijos (ADF) New Yorke, tariasi 
su darbininkais, kai šie nusprendė eiti streikan (veikiausiai prieš jo norą).

Camden, N. J
Serga Geras Draugas

Labai sunkiai susirgo drg. 
Jonas Laskauskas, geras vei
kėjas ir labai senas “Laisvės” 
skaitytojas. Popierinėj dirb
damas pagavo šaltį ir dabar 
negali iš jo išsikasti. Prašome 
draugus Joną aplankyti ir pa
guosti.
686 Central Avė. 
vėlinu 
m ingo

Jis gyvena po num.
Nuo savęs 

draugui greito ir sek- 
pasveikimo. Rep.

Naziai iki šiol Nus-
A
I '

Kiek 
kandino Talkininkų Laivų

Hartford, Conn
Laisvės Choro Parengimas
Gruodžio 10 d. Laisvės 

Choras vaidins labai juokingą 
dviejų aktų komediją, pava
dintą “Bomba.” O po su- 
vaidinimo veikalo įvyks gra
žus koncertas, kuris susidės iš 
dainų ir muzikos. Koncertą 
išpildys Laisvės Choras su 
Stygų Orkestrą.

Šis smagus parengimas 
įvyks Kevin Barry svetainėj, 
po num. 227 Lawrence St., ir 
prasidės lygiai 3 vai. po pie
tų.

Visus ir visas kviečiame da
lyvauti. # J. A.

Nuo Red.— Atleisite, kad 
korespondenciją gerokai su
trumpinome. Mat, neapsimo
ka komediją korespondencijo
je plačiai atpasakoti, paskui 
niekas nebenorės eiti pasižiū
rėti.

Chungking.—Chinijos mi- 
nisteris pirmininkas H. H. 
Kung tarėsi su Sovietų 
ambasadorium apie preky
bos praplatinimą tarpe tų 
dviejų šalių.

Berlin. — Naziai užginči
ja pranešimus, kad Vokieti
ja pykstasi su Švedija.

AVIENA VIETOJ LAŠI
NIŲ ANGLAMS

London. — Pritrūko ang
lam lašinių; tai Anglijos 
maisto ministerija pataria 
gerai išrūkyti avieną ir var- 
tot ją vietoj lašinių.

London. — Anglų, laivy
no ir orlaivyno ministerijos 
užginčija, kad naziai oro 
bombomis sužeidė anglų ka
ro laivą ar sunaikino du 
vanden-lėktuvus Shetland 
salose.

ALD LD REIKALAI
Protokolas *

3-čio Apskričio konfe- 
įvyko 29 d. spalio, 

407 Lafayette St.,

mandatų komisija sužiū- 
delegatus, per organiza- 
buvo pakviesti pakalbėt 

literatūros ir kultūros

portavo, kad veikimas mažas, 
literatūros platinta.

32 kuopa, New Haven, 
Conn, raportavo: literatūros 
neplatinę, gauta pora naujų 
narių. ■

63 kuopa, Bridgeport, ra
portavo gavę porą narių, li
teratūros' išplatinta.

28 kuopa, Waterbury, 
Conn., raportavo, trys nariai 
gauti, literatūros platinta, mo
terys laikė tris susirinkimus 
seimo klausimu, siuntė tris 
delegates į seimą kartu su ki
tomis draugijomis. Kuopų de
legatų raportai priimti.

Nauji sumanymai: Nutarta 
ateinančią vasarą surengti du 
išvažiavimu New Havene. At
sibus išvažiavimas anksti iš 
pavasario, apskričių naudai. 
Antras išvažiavimas bus Hart
ford apie rugpjūčio pabaigą, 
spaudos naudai visas pelnas.

Sekančiai' konferencijai nu
skirta vieta New Haven. Prie 
užbaigos konferencijos buvo 
pakviestas pakalbėti V. J. V. 
Jis kalbėjo apie praplėtimą 
veikimo, kad būtų galima pri
eiti prie plačiųjų minių.

Pirmininkas J. Žemaitis. 
Sekretorius P. Bokas.

Norwood,Mass

priim-

rencija 
1939, 
Bridgeport, Conn. Konferenci
ja atsidarė 11:30 vai. dieną 
per organizatorių O. Visockie- 
nę. Mandatų komisija paskir
ta iš šių narių: J. žemaitis, O. 
Giraitienė ir J. J. Mockaitis. 
Kol 
rėjo 
torę 
apie
plėtimą šie draugai: K. Vil
kas, J. Baukus, O. Giraitienė 
ir J. Mason. Mandatų komisi
ja raportavo, kad konferenci
joj dalyvauja 5 kuopos su 15 
delegatų ir 5 apskričio valdy
bos nariai. Du delegatai ne
pribuvo. Tad viso susidarė 
delegatų 20. Dienotvarkis 
skaitytas ir priimtas taip, kaip 
parašytas. Rinkimas prezidiu
mo : pirmininku išrinktas J. 
žemaitis, raštininku P. Bokas. 
Bilų peržiūrėjimui komisija: 
M. Ciplijauskas, O. Giraitienė 
ir J. J. Mockaitis. Rezoliucijų 
komisija: V. J. Valaitis, J. J. 
Mockaitis ir J. Baukus. Ko
respondentais O. Visockienė 
suaugusių skyriuj ir J. Bau-, 
kus į jaunuolių skyrių.

Skaitytas protokolas iš per
eitos konferencijos ir
tas, taipgi skaityti du proto
kolai iš apskričio valdybos po
sėdžių ir priimti.

Apskričio komiteto rapor
tai: Pirmininkė O. Vispckienė 
raportavo, kad pereitos konfe
rencijos tarimus bandžius vy
kinti palei geriausį savo su
pratimą. Sekretorius V. J. Va
laitis raportavo, kad laike 
Kanados “Liaudies Balso” 
maršruto, finansinės paramoj 
sukelta $85 su virš, šiemet su
sirašinėjimų buvę mažiau, už 
tai ir veikimas mažesnis,. dėl 
priežasties nepastovaus, gyve
nimo. Kuopų sekretoriai labai 
nerangūs, kad net kuopų ra
portų nesusiuntė prieš konfe
renciją.

Finansų sekretorius J. Kaz
lauskas raportavo, kad nuo 
pereitų metų kasoj buvo 
$101.54, išlaidų per metą bu
vo $13.85, dabar yra $87.69. 
Kasininkė O. Giraitienė sutiko 
su finansų sekretoriaus rapor
tu. Raportai apskričio valdy
bos priimti.

Įvairių komisijų raportai: 
Moterų veikimo komitetas 
pranešė iš praėjusio moterų 
seimo nutarimu. Apskričio 
naudai rengto pikniko komisi
ja per J. Didžiūną raportavo, 
kad viso įplaukų buvo 
$465.74, išlaidų viso $380.40, 
pelno viso $85.35. Raportas 
priimtas. Iš spaudos pikniko, 
rengto 17 d. rugsėjo Hartfor
de, raportavo J. Kazlauskas. 
Įplaukų buvo $582.27, išlaidų 
$354.00, pelno likosi $177.67. 
Raportas priimtas.

Raportai iŠ. kuopų veikimo: 
Hartfordo 68 kuopos dele: 

gatai raportavo, kad jų kuo
pos veikimas neblogas, naujų 
narių gauta, viena delegatė 
buvus pasiųsta J. moterų sei
mą pereitą vasarą, literatūros 
platinta ;visai mažai.

27 kuopaiNew-Britain;, ra-

Dr. J. F., Boriso Prelekcija
Lapkričio 6 d. apie 8 vai. 

vakare, Lietuvių Svetainėj 
įvyko įdomi prelekcija temoje 
“Akys ir Akių Hygiena.” Šią 
prelekciją surengė Lietuvių 
Moterų Apšvietos Kliubas. 
Prelegentu buvo drg. Dr. J. F. 
Borisas, iš South Bostono 
(akių gydytojas), kuris eina 
pareigas kaipo “research dar
bininkas” mūsų valstijos li- 
gonbučiuose ir sykiu
RockefeĮlerio Foundation for 
Medical Research, 
vieną iš įdomiausių prelekci- 

Labai daug kalbėta apie pa- Į jų apie akis. Jis yra kompe- 

vakaras buvo įdomus dėl vi
sų, kurie tik atsilankė ir iš
girdo jo prelekciją.

Jo paskaita buvo turtinga 
nurodymais, kaip mes ga
lime savo akis gerai užlaikyti 
ir kodėl mes turime jas už
laikyti. Dr. Borisas nurodinė
jo ir davė gerus patarimus, 
kaip reikalingi įvairūs vitami
nai, kad mūsų akys būtų svei
kos ir sulauktum senatvės su 
gera šviesa. Tai buvo labai 
malonu dėl visų-išgirsti šį mū
sų draugą, kuris yra lėto cha
rakterio ir labai draugiškas 
žmogus. Veik kiekvienas jam 
davė tiek klausimų, kiek tik 
norėjo, į kuriuos jis labai aiš
kiai visiem atsakinėjo.

Sužinoję, kad Dr. Borisas 
yra dzūkas, mūsų dzūkai pra
dėjo girtis draugiškai, saky
dami, tai ištikro yra puikių 
Dzūkijos žmonių. Apart to, 
Dr. Borisas išsireiškė, kad at
eityje jis galės kitą prelekci
ją duoti apie “Hibernation,” 
tai yra, apie žieminius mie
gus ir ar jie galės išgydyti 
tokias ligas, kaip širdies ligą, 
kataraktą, proto ligą ir vėžį. 
Vadinasi, “numirdyti ir už 
savaitės vėl gyvybę naujai at
gaivinti.” Jis sakė, kad būtų 
labai naudinga, kad žmonija 
pradėtų apie tai pagalvoti, 
nes toki eksperimentai, ban
dymai pradeda rodyti rezul
tatus ant įvairių gyvūnų, to
dėl labai galimas^daiktas, kad 
ir žmonija susilauks daug ge
ro iš to. s

Reiškia, mūsų kliubas rūpi
nasi ne tik savo nares supa
žindinti, bet ir publiką su tuo, 
kas yra bandoma atsiekti 
moksle. Geistina, kad 
viena draugė ragintų 
drauges prisidėti prie 
kilnaus darbo. ■

.Reportere.

gerinimą programos apskričio 
išvažiavimų. Instruktuotos bū
siančios išvažiavimų komisijos 
tuo pasirūpinti.

Kalbėta, kaip kolonijų kuo
pas sustiprinti. Nutarta, kad 
apskričio valdyba pervažiuotų 
per mažų kolonijų kuopas ir 
dapildytų visus trukumus.

Nutarta, kad maršrutas-bu
tų rengiamas dėl geresnių pa
sekmių nedeldieniais. Nutarta, 
kad kai viena kolonija kada 
rengia prakalbas, tai savo kai
myninei kolonijai turi duot ži
not apie rengiamas prakalbas. 
Mat, delegatų suprasta, kad 
nedeldieniais galima surengti 
dvejas prakalbas, o kalbėtojų 
kelionės lėšos tik vienos.

Nutarta, kad viena koloni
ja, susimokinus kokį veikalą 
lošimui, praneštų apskričio 
valdybai, apskričio valdyba 
praneš kolonijoms apie veika
lo lošimą, tokiu būdu koloni
jos su mažesnėm spėkom tu
rės daugiau parengimų.

Finansų komisija raporta
vo, kad, išmokėjus išlaidas, 
liekasi viso $121.60. Finansų 
komisija rekomendavo aukau
ti šioms įstaigoms: dienraščio 
“Laisvės” 20 metų ' jubiliejui 
$10, dienraščiui “Vilniai” $5, 
“Liaudies Balsui” $5, “Daily 
Worker” $5, Komunistų Par
tijai $10. Finansų komisijos 
rekomendacija priimta ir iš- 
aukauta $35. Dabar apskričio 
kasoj liekasi viso $86.60.

Rezoliucijų komisija patie
kė tris rezoliucijas: pirma 
rez. Lietuvos ir Sovietų taikos 
padarymo užgyrimas ir rei
kalavimas paliuosuoti Lietu
vos politinius kalinius. Antra 
rez. 'reikalaujant, prezidento 
Roosevelto panaikinti Dies ko
mitetą, kaipo fašistų -lizdą. 
Trečia rez. prieš įvėlimą Ame
rikos į karą.

Rinkimas apskričio valdy
bos sekantiems metams: J. 
Kazlauskas iš Hartford 14 
balsais, O. Giraitienė iš Hart
ford 14 balsais, A. Katinas' iš 
Bridgeport 10 balsais, O Vi- 
sockienė iš Hartford 9 balsais, 
V. J. Valaitis iš New Britain 9 
balsais. Alternatai: J. J. Moc- 
kaitis iš Bridgeport, S. Jurkiu- 
nas iš New Britain ir S. Mei- 
son - iš - Waterbury.:

Dėkų Šventės Išpardavimas
Namų Rakandų Krautuvėje

A. WEITZNER
301 Grand Street Brooklyn, N. Y<

Tel. EVergreen 7-6673

London. — Pagal anglų 
skaitlines, tai naziai iki šiol 
paskandinę 58-nis Anglijos 
laivus, 258,894 tonų įtalpos; 
7-nis Francijos laivus, 48,- 
593z tonų įtalpos, ir 38-nis 
bepusiškų šalių laivus, 114,-. 
076 tonų įtalpos; viso—103- 
ris laivus. O iš savo pusės 
naziai praradę 8 laivus, 38,- 
880 tonų įtalpos.

Bet pasak nazių, tai jie 
sunaikinę vien Anglijos lai
vų daugiau kaip 500 tūks
tančių tonų įtalpos.

Paryžius, lapk. 17.—Dau
giau Vokietijos žvalgybinių 
lėktuvų skraido virš Fran- 
cijos.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
CLEVELAND, OHIO 

Draugijų Veikiančio 
Komiteto Parengimas 
Ketvirtadieni, lapkričio 23 d., Drau

gijų Veikiantysis Komitetas rengia 
balių, 920 E. 79th St., 4 vai. po

prie pietų. Draugijos priklausančios prie 
Komiteto turėtų darbuotis, kad šis 

_ | balius būtų pasekmingas. Pelnas nuo 
Jis davė parengimo bus skiriamas svetainės 

palaikymui. Parengimas pripuola 
Thanksgiving Day (Padčkavonių 
Dienoj). Šokiams bus gera muzika. 
Prašome dalyvauti. ' I. A. V.

(273-275)

MINERSVILLE, PA.
Trečiadienį, lapkričio 22 d. (prieš 

Padėkavonių Dieną), Moterų Apšvie- 
tos Kliubas rengia vakarienę paminė
jimui 50 metų pragyventų šioj ša
lyj drg. J. Ramanausko. Bankietas 
bus LUK svetainėj, kampas 3-čios 
ir South gatvių. Nuoširdžiai kvie
čiame publiką dalyvauti. Kom.

(273-275) •

Naujausi ir gražiausi Dariaus ir 
Girėno sieniniai kalendoriai, at
vaizduojanti abu lakūnus, jiį tik
rą orlaivį Lituanica xir Soldino 
mišką, spausdinti keturiomis 
spalvomis, 15 x 20 didumo, labai 
puikus artisto J. Arlausko pieši
nys. Gražiausia Kalėdinė dovana 
pasiuntimui Lietuvon. Kaina 25c 
už vieną. Užsakant pažymėkit 
kokiais norit mėnesiais, lietuviš
kais ar angliškais.

Agentai, norintieji pardavinėt, 
arba biznieriai, kreipkitės dėl in
formacijų šiuo adresu:

Standard Calendar Co.
332 W. BROADWAY

So. Boston, Mass.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2627 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of th.e Alcoholic Beverage 
Control I*aw at 170 Stuyvesant Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

WILLIAM LOMUSCIO 
& LEO PROCE 

Stuyvesant Bar and Grill 
Stuyvesant Ave., Brooklyn, N. Y.

kiek- 
savo 

mūsų

Kaunas. — žiniomis iš Laz
dijų, iš anapus demarkacijos 
linijos, t. y. iš tos Suvalkų 
dalies,, kurią šiuo tarpu yra 
užėmę vokiečiai, , atvykę žmo
nės pasakoja, kad vokiečių 
karininkai pradėję gana man
dagiai elgtis su vietos gyven
tojais ir pareiškiu, jog jie čia 
esą - tik-iaikinif svečiai
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NOTICE is hereby Riven that license No. 
CTR "20 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 790-792 Broadway, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on. the premises.

LORRAINE CATERING CO.. INC. 
790-792 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is "hereby given that License No. 
GB 11412 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 47 
Brooklyn Ave., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings ,to be consumed off the pre- 
mises.

ALEXANDER SHAPIRO 
& PHILIP EFRAIM BLOCK

47 Brooklyn Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7739 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 182A of the Alcoholic Beverage 
Cbntrol Law at 536—86th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD HERBERT
536—86th St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is . hereby given that License No. ! 
RL 3362 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under ’ 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 252—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of: Kings, to be con
sumed on the premises.

CARMELA. BORTONO
’ 252—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No.* 
RW 474 has been issued to the undersigiied.. 
to sell beer and wine at retail under Sec-- 
tion 132A of ..the Alcoholic Beverage Con
trol IAw 
Brooklyn, 
aumed dn

MES TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ
Divonų—Carpet Rugs

• Amerikoniškų, aziatiškų, chlniškų reprodukcijų vėliausių 
madų, ir visokių dydžių—sizes.

• Pirkitės divonus dabar, d mes palaikysime iki jums jie 
bus reikalingi.

• Jūs sutaupysite nuo $5.00 iki $25.00, jeigu pasinaudosite 
šiuo išpardavimu—sale.

• Mažiukai divonukai nuo 89c ir aukšlau.
Jei atsinešite šį skelbimą, tai gausite $1.49 vertės dlvoną už 89c.

KALĖDŲ IR DĖKŲ ŠVENČIŲ IŠPARDAVIMAS
Mes apsirūpinome dideliu pasirinkimu karpetų, nepaisant gręsiančio 

karo pavojaus, ir galime parduot taipat žemomis 
kainomis, kaip ir prieš karą.

Pasinaudokite proga ir pirkite dabar žemomis kainomis.

VARPO KEPTŪV®
3642 Stagg St. TeL Stagg 2-5938 Brooklyn, N. T
Varpo Keptuvei Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

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

Siunčiame duoną per paštą 1 kitus miestas, LTeltąl pristato
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacl svorifr

VARPAS BAKERY 3642 Stagg Street “ Brooklyn,

Office Phone 
EVergreen 8-1000

Inside Phone

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

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Open Day and Night

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

GENTS’ DAYS
Wed., Thors., FrL, Sat. and 

Sun. all day and night

Odos, Kraujo ir Nervų Ligos Gydomus
Abelnas Silpnumas, Chroniški Skauduliai, Skilvio ir 
žarnų ligos, Hemorrhoidal (sėdynės kraujavimai> it} 
kiti Mėšlažarnės nesveikumai, Inkstų ir Pūslės .vargai 
ir kitos staigios ir chroniškos ligos. Gydoma Vytei I? 
Moterys. Jeigu, turite nesveikumą, kurio nesuprąntai 
te, kreipkitės su pasitikėjimu į Dr. Zins. Leiskite #ian 

išaiškint jūsų sveikatos stovį be jokios prievolės 
jūsų pusės. Ištyrimas dovanai.

Dar a Kraujo ir dlaplmo Tyrimai, X-SpfnduHai 
išaiškint jūsų sveikatos stovį be jokios prievolės iš

D R. L. ZINS Įstaiga 30 metų
110 EAST 16 ST., NEW YORK, N. Y. , 

Tarp Union Sq. ir Irving PI.
VALANDOS 10 A.M.-8 P.M.—Sekmadieniais 10-2.“Gaukite “Laisvei ' Naujų

at 739—6th Ave., Borough of 
County of Kings,: to be con-' 
the Jwemises.

JOHN PERROTTA 
Greenwood' Grove .

739—6th-Ave.,- . • Brooklyn, N. Y.
■ ■■ 1

■ i
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Moterų Kliubas Rengia Šau
nų Balių; Pradeda Mokyklą; 

įstojo Moterų Tarybon
Lietuvių Moterų Apšvietos 

Kliubo susirinkimas pereitą 
ketvirtadienį, kaip paprastai, 
buvo skaitlingas ir smagus, 
taipgi turtingas gerais rapor
tais ir tarimais.

Pamokos Lapkričio 21 -mą
Vienu smagiu raportu buvo 

tas, kad jau gauta mokytojas 
anglų kalbos klasei ir kamba
rys Eastern District High 
School patalpose, kampas 
Marcy Ave. ir Rodney Street, 
(arti Jamaica linijos Marcy 
Ave. stoties), Brooklyne. Tai 
toj pąčioj mokykloj, kurioj 
pernai turėjom savo klasę. 
Šiemet grupė mūsų narių ir 
kitų moterų buvo pradėjusios 
lankyt pamokas Williamsbur- 
go knygyne, bet ten perma- 
žas buvo kambarys?, kad visus 
norinčius mokintis lietuvius 
sutalpint,, tad turėjom surast 
didesnę ir patogesnę vietą. 
Pernai mūsų kliubo įsteigtą 
klasę lankė per 20 žmonių, 
šiemet numatpma būsiant 
daugiau. Norinti su mumis 
mokintis sykiu, prašomi ateit 
iš pradžios. Už mokinimą ne
reikalaujama jokios mokes- 
ties.

Pirma Pamoka bus šj antra
dienį, lapkričio 21-mą, 7:30 
vakaro. Apie kitus pamokų 
vakarus sužinosite klasėj. 

t

Rengiamės Baliui
Bene smagiausiu iš visų ra

portų buvo pramogų komisi
jos, kurią sudaro vien naujos 
narės ir didžiuma pirmu kar
tu parengimų komisijoj, bet 
dirbama taip pavyzdingai ir 
sėkmingai, kad tikimės nepa
prastai skaitlingo ir smagaus 
baliaus. Jis įvyksta dar tik 
už mėnesio, gruodžio 17-tą, o 
pas’ jas jau keli desėtkai bi
lietų iš anksto parduota; už
sakyta Kazakevičiaus orkes
trą ir net numatoma, kokių 
valgių turės. O jų bus gerų 
ir įvairių. Apie vakarą pla
čiau praneš jos pačios.

Girdėjom gerus raportus iš 
Dariui ir Girėnui paminklą 
statyt konferencijos, ir iš At
eities žiedo Vaikų Mokyklė
lės. Vėl gavom vieną naują 
narę ir nusitarėm pradėt spe
ciali vajų, kad su Tarptautine 
Moterų Diena — kovo 8-ta— 
turėt 100 narių. Keturios na
rės liuosnoriai sutiko būt va- 
jininkėmis.
apdovanot daugiausia 
sias naujų narių.

Nutarta įstot Moterų Tary
bon ir jau paimta 25 kopijos 
knygelės “Amerikos Lietuvių 
Moterų Seimo Darbai.” Mano
me, kad tos dar ne paskuti
nės. Dėl brooklyniečių atsto
vės į Moterų Tarybą kliubas 
tarsis bendrai su kitų organi
zacijų moterimis. N.'

Šeštas puslapis.

—

, Pirmad., Lapkričio 20, I939

Lietuviams Komunistams i

NewYorko^^aferZliitot Penktos kuopos susirinkimas 
j vyks šį pirmadienj, lapkričio 
20-tą, 8 vai. vakaro, “Lais
ves” salėj. Bus trumpas pra
nešimas iš praėjusių rinkimų. 
Visi nariai dalyvaukite.

Valdyba.

PRASIDEDA PAMOKOS
Lietuvių klasės mokintis anglų 

kalbos ir rašybos pirma pamoka 
bus lapkričio 21-mą, 7:30 v. vak., 
Eastern District High School, kam
pas Marcy Ave. ir Rodney St., 
Brooklyne. Mokina veltui. Visi no
rinti mokintis kviečiami pribūt. — 
L. M. A. Kliubas. (271-274)

M. Baltulioniūte Išvyko 
Kalifomijon

Pabuvojus metropolyje ir 
New Jersey keletą savaičių po 
sugrįžimo iš Lietuvos, M. BaL 
tulioniūte išvyko Kaliforaijon 
—į San Francisco ir Los An
geles. Apsilankys abiejuose. 
Kuriame sustos, sakė, nuspręs 
tik ten nuvykusi. Kalifornie- 
čiai praturtės, o mums nuo
stolis. Darbšti ir mylima mū
sų draugė, džiaugėmės sulau
kę iš Lietuvos. Tiesa, ji ne
tingus, nes ir tenai tie patys 
mūsų darbai laukia, tad. liūdė
ti nėra ko. Belieka tik palin
kėti laimingos kelionės ir ge
rų sėkmių pasiekus tolimuo
sius vakarus .

Draugės' Baltulioniūtės įspū
džiai iš Lietuvos šiandien pra
dėta talpint “Laisvėj.” Juos, 
beskaitant, gal jau sulauksim 
žinių ir iš Kalifornijos.

D—gė.

Grasino Majoro Gyvybei
Koks fašistinis fanatikas at

siuntė majorui LaGuardijai 
bjaurų grąsinimą, užrašytą 
ant Hearsto laikraščio “Jour- 
nal-American,” kaip praneša 
James M. Kieran, majoro se
kretorius. Grąsinimas užrašy
ta trečiadienio laidoj, virš 
antgalvio, kuris rašė, kad nu
dėta Long Beach majoras. 
Nešvaria ir netaisyklinga kal
ba majoras iškoliota, pažy
mint, kad jis “titrėjęs būt nu
šautas.”

Grąsinimo laiškas perduota 
miesto policijos departmentųi.

NORINTIEM PRISIDĖT

I

Daroma planai 
gavu-

“ORGANIZUOKIM NEORGANIZUOTUS” 
-CIO KONVENCIJOS OBALSIS

Apie 800 visos valstijos CIO 
unijų delegatų, susirinkę savo 
antron metinėn konvencijon, 
Manhattan Center, N. Y., pa
sisakė suorganizuot 10,000,- 
000 darbininkų į CIO unijas 
ir “neimt Europos krauje 
maudynės Amerikos sūnums 
ir dukterims.” Tokią mintį 
pareiškė prezidentas Allan S. 
Haywood atidaromojoj sesi
joj ir tokia visos konvencijos 
dvasia buvo visose sesijose.

Quill Priimtas Didelėmis 
Ovacijomis

Michael J. Quill, Transporto 
Darbininkų Unijos- preziden
tas, tapo pasveikintas audrin
gomis ovacijomis. Jisai sakė: 

“Amerikos darbininkai, A- 
merikos sūnūs ir dukterys, vy
rai ir moterys nenori dalyvaut

Dariui ir Girėnui Paminklo 
Statymo Klausimu Kon

ferencijos Tarimai

I

savo 
link statymo Da- 

paminklo. Visi 
išsireiškė, kad 

statyt paminklą, 
komisijai manda- 

piymininkąs

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubo sušaukta konferencija 
įvyko spalių ?9 d., 1939 m., 
L. A. P. Kliubo salėj, 280 
Union Ave., Brooklyn, N. Y.

Konferencija prasidėjo ly
giai 11 vai. ryto. Ją atidarė 
iir vedė Liet. Am. Pil. Kliubo 
paminklo statymo komiteto 
pirmininkas Jonas žaltys. 
Mandatus tvarkyt ir patikrint 
paskirti J. Glaveckas, A. Au- 
gūnas, F. Milišauskas.

Mandatų patikrinimo laiku 
pirm. J. žaltys paprašė kele
tą asmenų iš. didesnių organi
zacijų, kad išsireikštų 
mintis kas 
riui-Girėnui 
kalbėjusieji 
yra būtina

Mandatų
tus sutvarkius, 
pranešė, kad dalyvauja 79 as
menys, atstovaują 38. organi
zacijas bei kliubus, ir tapo 
perskaityti jų vardai.

1 Pirm'. J. žaltys paklausė, ar 
visi sutinka, kad būtų stato
mas paminklas Dariui ir Girė
nui. Vienbalsiai pritarta. Ta
da pirm, pasiūlė nutart pa
minklo statymo vietą. Prie 
to paaiškino, kad Liet. Amer. 
Pil. Kliubas yra per savo sun- 
;kų darbą (su adv. Briedžio 
.pagelba) gavęs priešakyje sa
vo namo aikštę, kurią miestas 
pavadino Lituanica Souare. 
.Tąipgi pasakė, kad kliubas 
‘turi gavęs’ leidimą dėl staty- 
■mo paminklo Lituanica Sq.

Diskusijos užsitęsė apie 35 
min. Po. diskusijų priduota 
sekanti įnešimai:

1. Įnešimas statyt pamin
klą Lituanica Square, Brook- 
ilyne. ;
; 2. Pataisymas jieškot kur 
■nors tinkamesnės vietos:

3. Pataisymas prie pataisy
mo palikti ta klausima atda
ru iki kitai konferencijai.
• Balsavime už 1-mą paduo

da .46 balsai, už 2-rą 8 b., už 
3-čią 6 balsai. Nutarta sta
tyt paminklą Dariui ir Girė
nui Brooklvne. Lituanica Sq.

Po nubalsavimo. adv. Brie
dis parodė paminklo plana. 
Pąminklas visiems patiko, bet 
nenutarta jį statyt, - palikta

Organizacijos ir pavieniai 
asmenys, norėdami kuo nors 
prisidėti prie šio kilnaus dar
bo, arba gauti platesnių ži
nių,, rašykite Dariąus-Girėno 
paminklo statymo komitetui, 
sekr. A. Gudonis,, 280 Union 
Ave., Brooklyn, N. Y.

Aukas prašome siųsti (če
kius arba money orderius) 
iždininkui John Spurga, Port 
Jefferson Sta., Long Island, 
N. Y. yisos aukos bus skel
biamos spaudoje;; Tikimės, Ul tiu MUinLl
kad geraširdžiai lietuviai t8'’d^ba tvaiSTtr
darbą atjaus ir parems, nes (fautt daU(?ia||. ]ann ge . 
tai yra visų lietuvių pareiga konferenciiai. Tam

darbui tvarkyt išrinkta valdy
bą:

Pirmininku — Jonas žaltys, 
vice-pirm.—Walter žabūnas. 
'sekretorium — Antanas Gu
donis. iždininku- Jonas Snur- 
jrą. iždo rlobeiais Jurgis Kar
pus, ir Juozas Kairvs. fin. 
sekr. adv. Stenhen Briedis.

Po valdvbos rinkimu, per- 
skaitvta visu dalyvavusiu or
ganizacijų bei kliubu vardai, 
taingi iraliota po viena de
legatą iš kiekvienos orp-aniza- 
.ciios susisiekti su vietine val
dyba ir padėti valdybai dar
buotis.

Konferenciją uždarė pirm. 
J. žaltys 3:^0 po pietų.

Pirm. J. Žaltys,
Sekr. Antanas Gudonis.Europos kraujo 

Mes sakome, lai mūsų 
kos vėliava plevėsuoja 
maus krašto.

“Mes turime karą
namie, kad pasiųst 11 milionų 
bedarbių vyrų ir moterų at
gal darban, ne daryt bombas 
ar eksploduojančias kulkas, 
bet dirbt kasyklose, šapose, ir 
farmose šios šalies padaryti 
Ameriką didesne ir atsiekt 
geresnį padalinimą turto.

“Tai yra mūsų karas. Ko
va prašalint prakaitaunių są
lygas, karas prieš bado algas, 
karas prieš laužynes.”

Konvencijoj dalyvauja ir 
kalbėjo eilė kitų žymių unijos 
viršininkų, taipgi svečių. Sve
čių kalbėtojų sąrašb radosi 
majoras LaGuardia, gub-. Leh-

Reakcininkas Surpless 
Nepraėjo Tarybon

Galutinai užbaigus skaitlia- 
vimą tarybininkų balsų, reak
cinis republikonas Surpless 
paskutinis pralaimėjo lenkty
nes, jį išstūmė demokratas 
McCarthy, iš pradžių buvęs 
labiau atsilikusiu.

Surpless būdamas šioj tary
boj norėjo pravest raganų 
gaudymą prieš Workers Alli
ance, bet jam nepavyko. Dar-' 
bo žmonės turi daug kantry
bės, bet turi ir gerą atmintį. 
Tą atmintį jie panaudojo atė
jus rinkimų dienai. Jisai sto
vėjo neblogai pirmame skait- 
liavime, bet dalinant antro 
pasirinkimo balsus, elimina
vus mažiau gavusius balsų, jo 
oponentai demokratai ir dar- 
bietis, taipgi fusionistė laimė
jo daugiau.

PARDAVIMAI
Parsiduoda 4 šeimynų akmeninis 

namas, randasi ir dvi krautuvės. 
Name randasi gyventojai. Du blokai 
nuo traukinių. Pigiai parsiduoda. 
Prašome kreiptis pas: Stoll, 1564 
Kimball St., Brooklyn, N. Y.

(272-274)

REIKALAVIMAI
Reikalinga pusamžiaus vyro dirbt 

ant ūkės ir prie namų taipgi ir gy
vulius prižiūrėti. Reikalaujame, kad 
žmogus būtų blaivininkas ir netingi- 
nys. Su alga susitaikysime. Rašyki-

Fusionistė Earle gavo daug, te: Mary Bubenick, R. D. 5, Rich- 
paramos eliminavus Cacchio- 
nę, taipgi darbiečius ir šiek 
tiek iš tūlų demokratų, ji išė
jo antra iš 7-nių išrinktų.

field Springs, N. Y. (272-274)

NOTARY 
PUBLIC

- Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas bus 
užtikrintas ir už prieinamą kalną.

Mateušas Simonavičius
Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga

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

Kiekvieną subatą 
karsta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos

BROOKLYNO
TARYBININKAI

67,533
66,655
64,487
61,022
60,524 

.59,507

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN, N. Y. 
Gerai Patryę Barberini

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes elevelterlo stoties

Brooklyn, N. Y.
TeL Evergreen 4-9508

Sharkey, dem. . . . 
Earle, fus...............
Cashmore, dem. . . 
DiGiovanna, dem. 
Hart, dem............
Laidler, darb..........
McCarthy, dem. . . . 52,576 
Penki jau buvę nariais šioje 

taryboje, kuri baigs savo ter- 
miną su Naujais Metais; 
Hart ir Laidler išrinkti nauji.

Su seniau paskelbtai^ 
Bronx, Manhattan, Queens ir 
Richmond tarybininkais, viso 
sekamo j. taryboj bus 21. Pir
mojoj taryboj buvo 26.

Demokratai šioje taryboje 
turės didžiumą, 15 iš 21, ir 
galės pravesti tokius įstaty- 
mus-patvarkymus, kokius no
rės. Majoras negalės jų at
mest. Darbiečiai viso turės 2, 
šioj taryboj turėjo 6. Fusionis- 
tai turės 2, republikonai 2, 
nepriklausomi vieną.

Paprašęs policistų padėt 
pastumi neinantį auto, Now- 
arke suimtas Joe Parisi,- 
brooklynietis, pageidaujamas 
Brooklyno policijos sąryšyje 
su 2 metų senumo žudyste.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Te!.: STagg 2-8842

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

1 /

50 Court Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

NAUJAUSIOS RUDENS MADOS 
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ 

SIŪTAI ir OVERKOTAI
Jei jūs esate patiklus dėl madų ir dėl kokybės drabužio, 

tai jūs turėtumėte atsilankyti į mūsų krautuvę, 
ir pritaikymu modelių.

Mes turinio sizų pritaikymui visokio nuaugimo Žmonėm.

Virš 30 metų patyrimas rinkimuose vilnonių drabužių 
Mūsų kainos yra lahal prieinamos todėl, kad mes cash perkame 

drabuži dideliais kiekiais.

Siūtai ir Overkotai Vyram ir Jauniem Vyram
Vertės $22.50 už $16.50
Vertės $25.00 už $19.50

Vertes $30.00 už $22.50
Jūsų atsilankymas į mūsų krautuvę įtikins jus, jog mūsų

NARINS SONS
670 Grand St., comer Manhattan Ave.

Brooklyn, N. Y. 
drabužiai yra puikiausios rūšies.

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

čionai

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas 
pienišku valgiu ir daržovių, virtų ir žalių.

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

337 UNION AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

5.80 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

Deanna Durbin, 16-kos me
tų jaunuolė, bet jau “sena” 
dainuojanti žvaigždutė aktorė 
judžiuose, būsianti pakviesta 
dainuot Metropolitan Operoj.

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir (dės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

Majoras LaGuardia lankėsi 
Washingtone prašyt miestui 
$70,000,000 paskolos iš fede- 
ralės valdžios statybai Batte- 
ry-Brooklyn tunelio.

manas, gub. padėjėjas Polet- 
ti, industrijos komisipnierė 
Miller ir Darbo Santikių Ta
rybos pirmininkas kun. Bo
rland.

maudynėj.
Ameri- 
ant ra-

pagerbti savo tautos didvy
rius Darių ir Girėną.

Sekr. Antanas Gudonis

Eleanor Holm, Pasaulio Pa
rodos Aquacade žvaigždė 
plaukiotoja, ištekėjo už Billy 
Bose, savo buvusio “boso.”

Lietuvių Kuro Kompanija 
{DEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JOSŲ SENĄ-AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

Dr. B. Bagdasaroff
200—2nd Ave., tarpe 12 ir 13 Sts. 

Valandos: 11-1; 5-8; Nedėlioj: 11-1 
New York City

Staigios ir chroniikoa kraujo ir odos 
'ligos gydomos.

Daroma Kraujo ir Šlapimo Tyrimu 
Tel. Algonquin 4-8294

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

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated
J. LeVANDA E. LeVANDA 
(Tėvas ir sūnus Levandauskal) 

UNDERTAKER

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Ruikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto 11d Vėlai Vakaro

FRANK DOMIKAITIS 
RESTAURACIJA

417 Lorimer St Brooklyn “Laisves” Name

Laikydamosios Palangės 
Išsigelbėjo

Keep Kleen Auto Products 
Co. šapoj, 4077 Park Ave., 
ūmus, momentaliai po visą 
šapą išsiplėtojęs gaisras 7 iš 
trijų šimtų ten dirbusių dar
bininkų apdegino bei kitaip 
kaip sužeidė. Penkios mote
rys išsigelbėjo, pasikabinusios 
rankomis ant palangės, kuo
met pro langą virš jų veržėsi 
dūmai ir liepsna. Jas nukėlė 
pribuvę gaisrininkai.

Telephone: E Vergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalzamuoja ir laidoja* numiru
sius ant visokių kapinių-; paršam- 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

1 VIENATINIS LIETUVIŠKAS
/i

KABARETAS
STANLEY MISŲ N AS 

Savininkas
Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadieni ir šeštadienį
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St Brooklyn, N. Y

Prie R. K. O. Republic Teatro

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
485 Grand Street x Brooklyn, N. Y,

Telefoną* EVergreen 7-1661

DAUNORO M-I-L-T-O-L nuramina 
karštligę ir galvos skaudėjimą iš 

priežasties slogos—ŠALČIO
Gaukite šiandien, tiktai 75 centai




