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

Tuojau, kai tik Vilnių užė
mė Lietuvos kariuomenė, ten 
buvo išleista keletas griežtų 
įsakymų “ramybei palaikyti.” 
Tarpe kitų įsakymų randa
me: nevalia streikuoti, nevalia 

' gatvėse susirinkti didesniam 
būriui, kaip penki asmenys, 
nevalia tas, nevalia kitas.

Vadln asi, viskas daroma, 
kaip Kaune. Ar tai yra gera? 
Abejoju !. . .

—o—
Net p. K. Stasys, pasikalbė

jime su “Lietuvos žinių” ko
respondentu, pareiškė, kad 
Lietuva turi būti labai atsargi 
su Vilniumi. Vilniečiai nusi
teikę demokratiniai. Jų per
sekiojimas, jų žiaurus varžy- 

, mas gali iššaukti daug nema
lonumų.

Taigi ir tasai Kauno komen
danto įsakymas nežada gero. 
Jei jis bus tik laikinas,—pu- 

, sė bėdos. Bet jeigu jį Kauno 
. valdžia praktikuos neribotam 

laikotarpiui, kaip Kaune, — 
galima tikėtis visko.

—o—
Jeigu tautininkų valdžia iki 

šiol skelbėsi, kad ji priešinga 
Lietuvoj demokratiją atsteigti 
dėl išorinio pavojaus, tai da
bar jai tasai pasiteisinimas ne
bus galima naudoti. Lietuvai 
negręsia jokis išorinis pavo
jus, ji yra saugi, todėl ten tu
ri būti tuojau atsteigta demo
kratinė santvarka.

—o—
Lietuvai tekusioj Vilnijoj 

yra apie 670 dvarų ir pali
varkų ! Jau tik tas vienas fak
tas pasako, kokia ten buvo 
darbo žmonių padėtis. Visur 
tik dvarai ir dvarai, o aplink 
juos—minios skurdžių.

žemės reforma ten turėtų 
būti pravesta greit ir griež
tai : palikti buvusiam dvarpo
niui žemės tik tiek, kiek jis 
pats gali apdirbti.

—o—
Senas Cleveland© veikėjas 

ir “Laisvės” bendradarbis d. 
J. Mažeika apleido tąjį mies
tą. Jis dabar gyvena Čikagoj 
ir dirba “Vilnyj,” biznio sky
riuj.

Geriausio jam ten pasiseki
mo !

—o—
New Yorko “Timeso” kny- 

, gų apžvalgininkas p. Florins-
l ky daro apžvalgą Grigaičio

bičiulio šmelkos Ginsbergo 
(atsiprašau: “generolo Kri- 
vitskio”) knygos, kurią jis 
nesenai “parašė” apie Sovie
tus.

P-nas Florinskis aiškiai ir 
nedvejodamas pasako: Gins
bergo knygoj suminėtieji fak
tai nėra paremti jokiais do
kumentais, jokiais įrodymais. 
Toji knyga — perspausdinti 
straipsniai, tilpę “Saturday 
Evening Post” špaltose, iš 
kur išminties pasisėmė soci
alistai ir trockistai.

Bet tie straipsniai, nurodo 
kritikais Florinskis, yra' iškrai
pyti. žurnale tilpo vienokios 
išvados, o knygoje—visai ki- 

į » tokios.
__ g__

Pasirodo, kad tasai Grigai
čio “generolas” yra ne tik pa
prastas pašlemėkas, bet ir 
prastas strategas. Jis žurna
le melavo vienaip, o knygoje 
tuo pačiu klausimu meluoja 
kitaip.

Tuos “straipsnius” ir tą kny
gą, kurią neva parašė “genero
las” Ginsbergis-Krivitskis, ga
lėjo bile kas parašyti nei kar
to nebuvęs Sovietų Sąjungoj.

Bet socialistų ir trockistų 
laikraštininkams šmelka Gins- 
bergis buvo didelis žmogus, 
aukštas autoritetas!

-- O--V'0* U • -Yra žmonių, kurie mano, 
kad mes turėtum dabar pa-

, .. -j
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Vokiečiai Sunaikino Angly 
Prekybos Laivą

London. — Naziu subma- 
rinas ar mina nuskandino 
prekinį Anglijos laivą “Usk- 
mouth,” 2,483 tonų įtalpos. 
“Nežinia kur” dingo 25 jo 
jūrininkai.

ANGLIJA LABAI PARĖMĖ 
SUOMIJA, SAKO TIMES”

New York. — Didžiau
sias vietinis kapitalistų 
dienraštis “N. Y. Times” 
išspausdino pranešimą savo 
korespondento Gedye iš 
Maskvos, jog “Suomius, ma
tyt, kas nors galingai re
mia” prieš Sovietus.

Ir “Times” įdėjo tą pra
nešimą be jokios pastabos 
iš savo pusės. Vadinasi, 
pats “Times” negali užgin
čyti fakto, kad Anglija ir 
Franci ja remia ir kursto 
Suomiją prieš Sovietus, 
kaip kad • ir “Times” kas
dien daro. '

Anglija “įspėja” So
vietus dėl Suomijos
London.— Užsieninis An

glijos ministeris lordas Ha
lifax persergėjo Sovietų 
ambasadorių Iv. Maiskį, 
kad jeigu Sovietai ginklais 
veiks prieš Suomiją, tai 
Anglija pertrauks derybas 
su Sovietais dėlei prekybos. 
Halifax sakė, kad Anglija 
laikosi “bepusiškai” kas lie
čia ginčus tarp Suomijos ir 
Sovietų, bet, girdi, Anglijai 
rūpi, kad būtų išlaikyta 
Suomijos nepriklausomybė.

Sovietų ambasadorius Ma- 
iskis atsakė ministeriui Ha- 
lifax’ui, jog Sovietai patys 
nutrauks prekybos derybas 
su Anglija, jeigu Anglija ir 
toliau duos padrąsinimų 
Suomijai prieš Sovietus.

Užmigusios Derybos
Tos derybos buvo pradė

tos daugiau kaip mėnuo at
gal. Buvo manoma, kad 
Anglija galėtų pardavinėti 
Sovietam gumą ir kai ku
riuos kitus produktus mai
nais už Anglijai reikalingas 
medžiagas iš Sovietų. Bet 
po poros pasitarimų tos de
rybos “užmigo” ir iki šiol 
nepasinaujino. Anglija bi
janti, kad Sovietai neper- 
leistų Vokietijai gumos ir 
tūlų kitų produktų, ku
riuos jie mainais gautų iš 
Anglijos.

siųsti į Vilnių savo korespon
dentą. Tai būtų geras daly
kas, deja, jis vargiai įkūnija
mas esamose sąlygose-.

“Laisvė” visvien dės dide
lių pastangų susirasti kores
pondentą Vilniuje, kuris 
mums iš ten nuolatos paraži
nės.

NAZIAI PRANEŠA, KAD NUSKANDINĘ 
ANGLU ŠARVUOTLAIVĮ, 10,000 TONU

SUOMIJOS KAREIVIAI 3-SE VIETOSE 
ATAKAVO SOV. RAUDONARMIEČIUS

Berlin. — Sugrįžęs su sa
vo submarinu, jo komandie- 
rius kapitonas G. Prien pra
nešė, kad jis torpedavo ir 
paskandino Anglijos šar
vuotlaivį “London” rūšies 
10,000 tonų įtalpos, į rytus 
nuo Anglijos Shetland salų.

Anglai Lyg Užginčija
London. — Anglų valdžia 

išpradžios nieko neatsakė į

Lietuvos Valdžios
Veiksmai Vilnijoj
Kaunas, lapkričio 27.— 

Vyriausybės Įgaliotiniu Vil
niui ir kraštui paskirtas 
Kazys Bizauskas.

Vilniuje gyvenimas įeina 
į normalias vėžes; gyven
tojai mato ir įvertina vy
riausybės rūpestį ir pastan
gas atstatyti kraštą, į ju
dint darban nustojusias 
veikti pramonės įmones.

Nuo dabar priimami tik 
litai, o beverčiai zlotai, 
palengvintu kursu, išpirkti 
ir sudėti Lietuvos Bankan 
Iždo sąskaiton.

Vyriausybė per savival
dybes šelpia neturtinguo
sius, organizuoja viešuosius 
darbus. Įmonės ir krautu
vės, gavusios reikalingą 
medžiagą ir prekes iš Kau? 
no, veikia normaliai.

Sveikatos Departmentas 
pasiuntė kelis skrajojan
čius sanitarijos būrius su 
gydytojais ir sesutėmis, ku
rie vyksta iš kaimo į kai
mą ir reikalingiesiems tei
kia medicinos pagalbą ir 
vaistus.

Kad greičiau išaiškinti, 
kas yra tikrieji gyventojai 
ir atskirti pabėgėlius bei 
buvusios' Lenkijos valdinin
kus, atsiųstus iš Lenkijos 
gilumos, nuo lapkričio 29 d. 
nuolatiniams gyventojams 
pradės išdavinėti vidaus pa
sus.

Talkininkai Nuskandinę Jau 
43 Nazių Submarinus

London. — Anglijos ir 
Franci jos laivynų koman- 
dieriai spėja, kad jų kari
niai laivai iki šiol sunaiki
nę jau 43 Vokietijos sub
marinus.

Franci jos laivyno koman
da teigia, kad jos kariniai 
laivai nuskandinę viso 10 
nazių submarinu.

Pasak Anglijos laivyno 
ministerio, tai karo prad
žioj Vokietija turėjus apie 
60 submarinu; bet jinai ga
linti kas savaitę pasistatyt 
po kelioliką naujų subma
rinu.

laikraščių reporterių klausi
mą apie to šarvuotlaivio 
sunaikinimą. Bet paskui pa
reiškė, jog “nėra tiesos”, 
kad nazių submarinas nus
kandino Anglijos šarvuot
laivį “London” rūšies.

(Klausimas lieka, neatsa
kytas, ar vokiečių subma
rinas nuskandino Anglijos 
šarvu olai vį kitokios rūšies.)

Geri Lietuvos San
timai su Sovietais
Kaunas. — Oficialiai pra

nešama, jog Lietuvos san- 
tikiai su Sovietų Sąjunga 
yra geri.

Lietuvos ministeris pir
mininkus A. Merkys pada
rys seime pareiškimą nau
jojo ministerių kabineto 
apie Lietuvos .santikius su 
Sovietais ir apie kitus svar
besnius politikos dalykus,— 
kaip yra pranešta iš Kauno 
lapkričio 27 d.

Kaunas. — Ruošiamasi iš 
Kauno perkelti į Vilnių 
“Laisvės Varpą” ir įtaisyt 
jį ten Gedimino Kalne.

Anglija Gal Padės Lietuvai 
Maitini Pabėgėlius 

iš Lenkijos(?)
Paryžius, lapkr. 29.—Dar 

keli tūkstančiai žydų ir 
lenkų perbėgo iš nazių už
imtos Lenkijos į Lietuvą. 
Daugelis jų atsinešė lenkiš
kų pinigų-zlotų, bet Lietu
vos valdžia paskelbė zlotus 
beverčiais kaipo pinigus jau 
negyvuojančios Lenkijos.

Daugiausia Lenkijos pa
bėgėlių sugužėjo į Vilnių.

Anglijos atstovas Kaune 
atsikreipė į savo valdžią, 
kad paskirtų po 25 tūkstan
čius dolerių kas mėnesį 
maitint Vilniuje pabėgėlius 
iš Lenkijos. Jis siūlo imt 
tuos pinigus iš valdiško 
Anglijos Pabėgėlių Fondo. 
Bet dar nėra žinios, ar An
glijos valdžia priims šį pa
siūlymą.

Naziai Sako, Kad Nepavykę 
Anglų Žvalgybos Lėktuvam

Berlin. — Keli Anglijos 
lėktuvai mėgino apžvalginėt 
šiaur-vakarinį V o k i e t ijos 
kampą. Bet nazių lėktuvai 
ir priešorlaivinės kanuolės 
privertę Anglijos lėktuvus 
pabėgti; .ir bebėgant vienas 
anglų lėktuvas nukritęs į 
jūrą ir žuvęs su savo lakū
nais.

ORAS. — Šilčiau.
įtalpos, į pietų rytus nuo jau atšaukė šiek tiek atgal 
Anglijos. [ savo kariuomenę nuo Sovie

Prancūzai Suėmę Du Preki
nius Nazių Laivus

Paryžius. — Francūzų
komanda praneša, kad jos 
kariniai laivai suėmė ir na
mo parsivarė du prekinius 
Vokietijos laivus, “Trisels,” 
6,000 tonų įtalpos, ir “San
ta Fe,” 4,624 tonų.

PLAUKIA PADRĄSINIMAI 
SUOMIJAI K DANIJOS
Copenhagen, Danija. — 

Šio miesto “Nordikų” Są
junga ir Danų-Suomių Są
junga suruošė masinį susi
rinkimą didžiausioj vietinėj 
teatrinėj svetainėj, kad 
duot Suomijai paramos 
prieš Sovietus.

Nacionalio Banko pirmi
ninkas C. V. Bramsnaes, 
kalbėdamas susirinkime, 
gyrė suomius. Choras dai
navo suomiškas dainas.

Per paskutines dešimt 
dienų Danijoj surinkta 96 
tūkstančiai 600 dolerių au
kų, sako, “Suomijos betur
čiams šelpti.” ’

Atimta Duona 16,000 
Cleveland© Bedarbių
Cleveland, Ohio.—Miesto 

majoras H. H. Burton įsa
kė pašalpų biuram jau ne
duot maisto aštuoniems 
tūkstančiams pavienių be
darbių ir keturiems tūks
tančiams bevaikių bedarbių 
porų. Bet kol kas dar būsią 
duodama maisto aštuoniem 
tūkstančiam bedarbių šei
mynų. —- Kiekvienas desėt- 
kas tokių šeimynų abelnai, 
imant vidutiniai per visas, 
turi po apie 37 vaikus.

Miesto majoras kaltina 
gubernatorių J. W. Bricke- 
rį, kad jis atmetė Clevelan- 
do reikalavimą sušaukt ne
paprastą valstijos seimelio 
sesiją dėlei bedarbių šelpi
mo Clevelande.

Anglų Lakūnai Atakavo Na
zių Lėktuvų Stovyklą

London. — Būrys Angli
jos lėktuvų kulkasvaid- 
žiais apšaudė tris nazių 
vanden-lėktuvus, stovinčius 
prie Borkum salos. Sakoma, 
kad šie nazių lėktuvai dė
lioję magnetines minas pa
kraštiniuose Anglijos van
denyse.

■ _ .... ■ ■ ... ■___ ■ »

Vokiečių Mina Paskandino 
Anglijos Laivą

London, lapkričio 29.-— 
Anglijos vyriausybė prane
ša, jog nazių mina paskan
dino prekinį Anglijos laivą 
“Rubislaw”, 1,041 tono

Maskva, trečiadienis. — 
Penki Suomijos kariai per
žengė Sovietų sieną Rybac- 
ki pusiausalyje, šiaurėje, ir 
ėmė šaudyt į Sovietų ka
riuomenę. Sovietų raudon
armiečiai kulkasvaidžiais ir 
šautuvais nukovė du Suo
mijos karius ir suėmė į ne
laisvę tris. Kiti suomių ka
reiviai buvo priversti pasi
traukti atgal. Raudonar
miečiai neturėjo jokių nuo
stolių.

Suomiai bandė užimt Ry- 
backi pusiausalį.

Iš suimtų suomių raudon
armiečiai atėmė šautuvus, 
revolverį ir žiūronus.

Kitoj vietoj Suomijos ka
riai paleido penkis šautuvų 
šūvius į Sovietų pusę, bet 
raudonarmiečiai ten neat- 
sišaudė.

Suomiai mušė kanuojių 
šūvius ir jų šoviniai sprogo 
Sovietų žemėje prie Kolat- 
selkos ir Vidlicos, ties La
dogos ežero šiaur-rytiniu 
kampu. Po to, būrelis Suo
mijos kareivių mėgino per- 
sibriauti per sieną į Sovie
tų pusę; bet raudonarmie
čiai atmušė juos atgal šau
tuvais ir kulkasvaidžiais.
KODĖL SOVIETAI AT
ŠAUKĖ NEPUOLIMO SU

TARTĮ SU SUOMIJA
Antradienį Sovietai pa

naikino nepuolimo sutartį 
su Suomija. Sovietų vy
riausybė su pasipiktinimu 
atmetė Suomijos valdžios 
pasakojimą, būk tai pačių 
raudonarmiečių, o ne suo
mių kanuolės praeitą sek
madienį užmušė keturis so
vietinius kareivius ir sužei
dė devynis. Sovietų vyriau
sybė kartu pareiškė, kad 
Suomija, matomai, grąsina 
Leningradui.

Sovietų nepuolimo su
tartis su Suomija buvo pa
sirašyta 1932 metais, bet 
Suomija paskutiniais • savo 
kariškai - provokatoriškais 
žygiais sulaužė tą sutartį. 
Todėl Sovietai dabar ją ir 
atšaukė.

Suomija Jau Kiek Atitraukus 
Savo Kariuomenę nuo 

Sovietų Sienos
Helsinki, Suomija, lapkr. 

29. — Suomių ministerių 
kabinetas svarstė, kaip at
sakyti į Sovietų pranešimą, 
kad jie atšaukia nepuolimo 
sutartį su Suomija.

Tuo tarpu Suomijos val
džia kalba, būk jos karei
viai nešaudę per sieną į So
vietų pusę ir nemėginę 
briautis į Sovietų žemę.

Tačiau, Suomijos valdžia 

tų sienos; tai, girdi, tuo tik
slu, kad “išvengt provokaci
jos.”

Sovietai Reikalaują Atitraukt 
Suomių Kariuomenę 16

Mylių nuo Sienos
Copenhagen, Danija. — 

čia gauta neoficialiai pra
nešimai, jog Sovietai reika
laus per 18 valandų ati
traukt Suomijos kariuome
nę 16 mylių atgal nuo So
vietų rubežiaus.

Sovietų Darbininkai Ragina 
Nenusileist Kariškom Suo

mijos Provokacijom
Maskva. — Darbininkai 

savo mitinguose fabrikuose 
čia ir kituose Sovietijos 
miestuose išnešė rezoliuci
jas, pareikšdami, kad So
vietai nori taikos, bet jie 
neturi kęsti pasikartojau- J 
čių kariškų provokacijų ii 
Suomijos puses.

Streikas Prieš Chrysler 
Auto. Co. Užbaigtas ? • * » *

Detroit, Mich., lapkr. 29. 
—Pranešama, kad jau UŽw< 
baigė streikas 60,000 darbi-' 
ninku prieš Chrysler auto
mobilių korporacijos fabri
kus. Jis tęsėsi 54 dienas.

Korporacija prideda po 
3—4 centus algos per va
landą ir žada priimt atgal 
visus streikierius. Bet dar 
nepranešta, iki kurio laips
nio bus pripažinta CIO uni
ja.

Yale Studentai Puikiai Pasi
tiko Draugą Browderj

New Haven, Conn.—Suė
jo virš 2,500 studentų iš
girsti kalbą drg. x Earl 
Browderio vienoje Yale 
Universiteto patalpoje. Dar 
tūkstantis nesutilpo į sve
tainę.

Browderis, Amerikos Ko
munistų Partijos generalis 
sekretorius, kalbėjo apie da
bartinį imperialistinį karą 
ir Amerikos rolę ryšyje su 
šiuom karu.

Jis džiaugiasi puikiu stu
dentų užsilaikymu.

London, lapkričio 29.— 
Anglijos lėktuvai užpuolė 
vieną nazių orlaivį, bombar
davusį rytinės Anglijos uos
tus. Anglai sako, kad, “tur
būt,” nazių lėktuvas nušau
tas žemyn į jūrą.

Helsinki, Suomija.—Suo
mių valdžia bijo, kad So
vietai gali atimti iš Suomi
jos keturias (rusiškas) sa
las, esančias Finijos užlajoj, 
arti Kronštadto ir Lenin
grado. j



Antra® puslapis Ketvirtai., Lapkričio 30, • 5939

(AISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY

The Laisve, Inc.
•very day. except Sunday

LORIMER STREET, BROOKLYN, NEW YORK

Tel. Stagg 2-8878
President - • - - Jo» Kairys 
Vice - President - - - K. Petrih 
Secretary-Treasurer J. Gasiunaa 
Editor .... . . Roy Mizara

spjaudo į Argentinos valdininkus,—net 
grūmoja jiems nuvertimu.

SUBSCRIPTION RATES-
United States, per year------------$5.50
Brooklyn, N. Y., per year ---------- $6.00
Foreign countries, per year  $6.50 
Canada and Brazil, per year — $5.50 
United States, six months -------- $3.00
Brooklyn, N. Y., six months ------ $3.25
Foreign countries, six months — $4.00 
Canada and Brazil, six months .... $3-00

entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

Ką Mano Pietą Amerikos Lietu
viai Apie Sovietą-Lietuvos Sutartį

Uruguajaus lietuvių liaudies laikraš
tis “Darbas” (iš liepos 11 d. š. m.) šitaip 
rašo apie nesenai padarytąją Lietuvos- 
Sovietų Sąjungos bendro apsigynimo su
tartį:

“Tarpusavio apsigynimo paktas tarp 
Lietuvos ir Sovietų Sąjungos turi did
žios reikšmės netik Lietuvos Nepriklau
somybėj, jos gyventojams, bet ir išei
viams. Kas sekė mūsų kolonijos santy
kius su Lietuva ir mūsų tarpusavio san
tykius, tas dabar gali pastebėti tų san
tykių pasikeitimą.

“Pirmiau užsienio lietuviai žiūrėjo į 
Lietuvos Nepriklausomybės ateitį bevil- 
tingai. Rodėsi, kad Lietuva, dėl jos va
dų negabumo ar savanaudiškumo, pateks 
vokiečių ar lenkų vergijon, pirma impe
rialistinio susikirtimo proga. Tiesa, bu
vo girdima, kad Sov. Sąjunga stovi ma
žųjų tautų nepriklausomybių sargyboje, 
bet jai neturint rubežių su Lietuva nebu
vo galima įsivaizduoti kokia bus ta žada
moji pagalba.

“Dabar mūsų išeiviai dėl savo tėvynės 
Nepriklausomybės visiškai ramūs. Dau
gelis prisimena reikalą sutvarkyti savo 
pilietybės reikalus su Lietuva. Kiti jau 
ruošia bagažus grįžimui. Esą, savo gim
tinėje gyventi maloniau, o jeigu tektų 
paimti už ginklo prieš pasitaikiusį už
puoliką, tai yra viltis ir laimėti. Šitaip 
dabar galvoja visų pažiūrų lietuviai, iš
skiriant socialistus, kurie Lietuvos ir So
vietų susitarime įžiūri tik blėdį. Jie bai
minasi, kad po Smetonos viešpatavimo 
jau gali ir nebūt tokios santvarkos, kur 
socialistai praktikuotų savo ‘demokra
tiją?

“Taigi, link Lietuvos Nepriklausomy
bės pas mus, su maža išimtimi, jaučia
mas optimizmas. Taipgi jaučiama viltis, 
kad Lietuvos režimas švelnės, o kartu 
bus pagerinti santykiai ir su užsienio 
lietuviais, kurie pagal veikusį režimą 
kuone visi yra nustoję Lietuvos piliety
bes.

“Tik gerai nustatyti Lietuvos santy
kiai su užsieniu ir gera vidujinė santvar
ka gali jungti visus pasaulio lietuvius į 
vieną šeimą ir pastatyti pažangiųjų tau
tų eilėse!”

Purviniausia Propaganda
Dabartiniu laiku Amerikos kapitalisti

nė spauda pilna purviniausių melų prieš 
komunistus ir Sovietų Sąjungą. Straips
niai, karikatūros ir ašaros: “Tai bied- 
na Suomija!”—šaukia ta spauda, tai 
Lenkijos dvarponius ir kapitalistus ap
verkia, tai apie neesamą “badą” Sovietų 
šalyj rašo, tai Sovietus kaltina, būk jie 
atsisaką gelbėti Chinijai, o taikosi su 
Japonija, ir daugybė kitų prasimanymų 
ir melų.

Japonijos—Chinijos kare begėdžiais 
buvo ir yra Amerikos valdonai ir kapita
listai. Amerikos valdžia net embargo lai
ku leido pardavinėti Japonijai karo lai
vus, orlaivius, kanuoles, bombas, amu
niciją. 60 nuošimčių Japonijos ginklų 
prieš Chiniją buvo iš Amerikos! Ir dabar 
jie parduoda Japonijai ko tik ana rei
kalauja. Iš San Pedro prieplaukos iš
važiavo Japonų laivas “Keisho Maru” ir 
išvežė 37,000 bačkų kuro Japonijos or
laiviams. Tai vis prieš Chinijos liaudį. 
O Sovietų Sąjunga ne Japonijos imperia
listus remia, bet Chinijos liaudį jos sun
kioj kovoj už tautinę laisvę. Tik veid
mainiai gali kaltinti Sovietus, kad jie 
gelbsti Japonijai.

Suomij a—Imperialistų 
Įrankis

Smūgis Amerikos Kapitalistams
Amerikos kapitalistai, rankoves pasi

raitoję, dirba Anglijos ir Francijos impe
rialistų naudai. Jie panaikino embargo 
ir Ameriką pavertė į Anglijos ir Fran
cijos ginklų ir amunicijos gaminimo fa
briką. Jų spauda skelbia melus Sovietų 
Sąjungos antrašu, nesigaili ir Vokietijos.

Bet Anglijos ir Francijos imperialis
tai buvo vilkai ir jais yra. Jų agentai 
pasidarbavo Argentinoj, Pietų Amerikoj, 
prieš Jungtinių Valstijų kapitalistus. 
Roosevelto valdžia perka iš Argentinos 
kenuotą jautieną laivynui (mat, pigiau 
gauna), o neperka Amerikoj gamintos. 
Jungtinės Valstijos pasisakė, ’kad jos 
gins visas Amerikos šalis, jeigu kas nors 
Čia bandys išlipti. Jungtinių Valstijų 
bankieriai yra paskolinę Pietų Amerikos 
respublikoms $1,600,530,000.

O štai Argentinos valdžia paskelbė, 
kad Jungtinių Valstijų tavorai prasti, 
kad Argentina pirks visus reikmenis 
tik.iš Anglijos ir Francijos, kas jai rei
kalinga, o ne iš Amerikos.

Šis Argentinos valdžios paskelbimas 
baisiai nepatiko Jungtinių Valstijų stam
biems kapitalištams ir jie jau purvais

Vokiečių Laivai Jūroj
Kada Versailės sutartis draudė Vokie

tijai statyti didesnius kaip 10,000 tonų 
šarvuočius, tai jos inžinieriai išrado nau
ją būdą pastatyti laivus. Juos vadina 
“kišeniniais šarvuočiais.” Mat, jie yra 
nuo 10,000 iki 13,000 tonų įtalpos, bet 
šarvuoti ir ginkluoti 11-kos colių gerklių 
kanuolėmis. Tokios rūšies laivus turi 
tik Vokietija. Jais yra “Deutschland”, 
“Admiral Scheer” ir “Admiral Graf 
Spee.”

Dabar trys ar du yra jūroj ir skandi
na Francijos ir Anglijos laivus. Šie Vo
kietijos “kišeniniai šarvuočiai” sudaro 
ir sudarys Anglijai ir Franci j ai daug 
pavojaus.

Anglija turi tik tris laivus, kurie gali 
su jais muštis, tai šarvuotus kruizerius: 
“Hood”, “Repulse” ir “Renown”. Franci- 
ja turi du—“Dunkerque” ir “Strasburg”.

Šie Anglijos ir Francijos karo laivai 
yra ir didesnėmis kanuolėmis ginkluoti 
ir greitesni už Vokietijos “kišeninius 
šarvuočius.” Tik jie gali muštis su tais 
naujos rūšies laivais. Bet vokiečiai tvir
tina, kad jie lėktuvų pagalba, sužeidė 
Anglijos šarvuotus kruizerius “Hood” ir 
“Repulse”.

Anglija ir Francija turi 21 didelius 
kruizerius, po 10,000 tonų kiekvieną. Šie 
laivai yra greitesni už Vokietijos “kiše
ninius šarvuočius,” bet jų kanuolės tik 
8-nių colių gerklėmis—mažesnės jėgos ir 
netaip toli šaunančios, kaip vokiečių. 
Todėl, šie kruizeriai turi vengti susiti
kimo su vokiečių raideriais. O apie leng
vus kruizerius tai netenka nei kalbėti.

Anglija ir Francija turi 19 šarvuo
čių, ginkluotų galinga artilerija, bet jie 
apie 10 mylių į valandą mažiau daro, 
kaip vokiečių “kišeniniai šarvuočiai”, o 
jūra plati; vokiečiai dar turi ant laivų 
lėktuvus, kurie daro apžvalgas, tad ir 
negali “kišeninių šarvuočių” sugauti. 
Atrodo, kad “kišeniniai šarvuočiai” pa
darys nemažai Anglijai ir Franci jai nuo
stolių.

Turiningas “Tiesos” Numeris
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo or

ganas “Tigsa” vis gerėja turiniu—darosi 
įdomesnė ir gyvesnė. “Tiesos” numeris 
iš gruodžio 1 d. tikrai įdomus: be LDS 
reikalais žinių, apsčiai telpa bendro tu
rinio straipsnių ir šiaip pasiskaitymų.

Angliškas “Tiesos” skyr. irgi gerokai 
pažengė pirmyn. Šiame angliškam skyriuj 
telpk svarbus Keistučio Michelsono straip
snis “Imperializmas ir Karas.” Tai moks
linis straipsnis, lengvai lukštenąs ka
riaujančių šalių tikslus. Autorius duoda 
mokslinę imperializmo definiciją ir nu
rodo, kad kariaujančios šalys yra impe
rialistinės, jų tikslai imperialistiniai ir 
tuo būdu patsai karas yra imperialisti
nis, plėšikiškas. K. Michelsonas į dulkes 
sumuša tuos tūlų žmonių teigimus, būk 
ir Sovietų Sąjunga naudojanti* imperia
listinę politiką. Sovietų politika negali 
būti imperialistinė, kadangi pati šalis 
nėra mperialistinė, nėra žmogaus žmo
gumi išnaudojimo, nėra privatinio kapi-

Kiekvienas žmogus, kuris 
nenori nuo tiesos užsimerk
ti, tuoj aus supras, kad Suo
mija yra keno nors remia
ma karo provokacijose 
prieš Sovietų Sąjungą. Suo
mija tik nykštukas, vabalas 
prieš dramblį, lyginant ją su 
Sovietų Sąjunga. O' vienok, 
ji Sovietų Sąjungą niekina, 
purvina, akis drasko, šaudo 
per sieną ir žudo raudonar
miečius. Juk toki pareiški
mai, kaip pono Juhu K. 
Paasikivi, kuris pirmiau bu
vo Suomijos delegatu Sovie
tų Sąjungoj, “kad užteks 
kiekvienam raudonarmie
čiui vienos kulkos,” tai 
yra Sovietų valstybės įžei
dimas.

Suomija 1919 metais su 
pagelba Anglijos karo lai
vyno, pasisavino Sovietų 
Sąjungos salas Finijos už
lajoj, nuo kurių sudaro pa
vojų Leningradui. Tais pa
čiais metais ji pasisavino 
dalį Peterburgo gubernijos, 
prišliaužė prie Leningrado 
ir nuo savo sienos gali iš 
kanuolių bombarduoti Le
ningradą. Kad visą tą pa
dėtį pakeitus, tai Sovietų 
Sąjunga, vaduojantis nuola
tine savo taikos ir draugiš
kumo politika, pasiūlė apsi
mainyti—duodant Suomijai 
du kartus tiek žemės už tą
jį savo plotą. Suomijos de
legacija priešakyje su Juhu 
K. Paasikivi net tris kartus 
važinėjo Maskvon, nudavi- 
nėjo, kad, -ot, tuojaųs jau 
susitars, tuo kartu Suomi
jos diplomatai vedė dery
bas su Švedija, Danija, Nor
vegija, Anglija, Franci j a ir 
Jungtinėmis Valstijomis 
prieš Sovietus. Ir kada su
siderėjo visi išvien veikti, 
tai atmetė Sovietų Sąjun
gos pasiūlymus. Ne gana 
to, tuoj aus pradėjo bjau
riausią melų kampaniją, o 
ant galo ir iš kanuolių pro
vokacijas!

Suomija yra įrankis im
perialistų rankose, kad So
vietų Sąjungą išprovokavus 
karam Per visą eilę metų 
Anglijos ir Franci jos impe
rialistai ruošė prieš Sovie
tus Vokietiją. Sovietų Są
junga sugriovė tuos jų pla
nus. Per dešimts metų Am
erikos imperialistai ruošė 
prieš Sovietų Sąjungą ka
rau Japoniją, ją kurstė, ža
dėjo pagelbą, laukė diena 
iš dienos, kada Japonija 
pradės generalį karą. Ir tas 
nevyksta, nes Sovietai sėk
mingai atrėmė Japonijos 
karo provokacijas prie Za- 
oziornaja ir Mongolijoj. Tai 
dabar jie susirado Suomi
jos .menševikus ir pardavi- 
kišką buržuaziją, kuriai ne
apeina Suomijos reikalai, 
liaudies reikalai, bet kuri 
nori aklai tarnauti Ameri
kos imperialistų ir Anglijos 
lordų politikai.

Provokacija ir Melas
Suomijos armija paleido 

septynis šūvius iš kanuolių 
į raudonarmiečius Sovietų 
barakuose, keturis užmušė 
ir devynis sunkiai sužeidė. 
Sovietai užprotestavo, pa
reikalavo, kad daugiau toki 
banditiški žygiai nepasikar
totų, kad Suomija atitrauk
tų nuo sienos toliau savo 
armiją.

Suomijos užsienio minis-

teris, ponas' Elijas Erkko, 
veidmainiškai išsisukinėja. 
Jis dar apšmeižia Sovietus. 
Sako, kad suomiai nešaudė, 
kad visai neturi pasienyj 
artilerijos, kuri galėtų da- 
šauti į Sovietų žemę, kad 
būk patys Sovietų kareiviai 
bemanevruodami savus už
mušė. Tai tokia pat, veid
mainystė, bjaurus melas, 
kaip kad Mussolinio subma- 
rinai skandino Sovietų lai- 

Ispanijos

Sovietai

armijos

vo? Kodėl jis nemato, kad 
Suomija yra pavergus So
vietų salas ir teritorijas? 
Kodėl Rooseveltas nesu- 
draudžia Suomijos karo 
provokatorius?

Tą pat dieną Anglijos už
sienio ministeris ponas 
Viscount Halifax pareiškė 
Sovietų atstovui, kad nori 
taikos, bet, kad Sovietai nu
sileistų.

Vien šie Anglijos, Roose
velto ir Amerikos spaudos 
žygiai parodo, kad Suomija 
yra jų įrankis išprovokuoti 
karą prieš Sovietus. Dar 
kartą Anglijos ir Amerikos 
imperialistų vadovybėj pla
nuojamas užpuolimas ant 
Sovietų. Suomija, tai dide
lių, stambių imperialistų 
įrankis. Suomijos valdonai, 
vaidina stambių imperialis
tų gončo rolę.”

Ir Kantraus Kantrybė 
Pasibaigia

Sovietų Sąjunga kantri. 
Ji visada karo vengia. Kiek
vienas žino, kiek daug kar
tų Japonija provokavo ka
rą. Kiek daug niekšysčių 
atliko buvę Lenkijos valdo
nai, o vis Sovietai karo iš
vengė.

Amerikos imperialistai 
net spekuliuoja iš tos So
vietų taikios politikos. Jie 
plūsta Sovietus, vienok ap
sisukę sako, kad Sovietai 
nepuls Suomiją. Kodėl? Ar 
kad negali įveikti? Ne, bet 
todėl, kad jie laikosi taikos 
politikos. Reiškia, jeigu So
vietų Sąjunga visada laikosi 
taikos politikos, tai galima į 
raudonarmiečius šaudyti ir 
Sovietus niekinti.

Bet imperialistai apsi
riks! Jie užmiršta Zaozior- 
naja ir Mongolijoj pamo
kas! Jie užmiršta Raudono
sios Armijos žygius Vakari
nėj Baltarusijoj ir Ukrai
noj!

Ir kantraus kantrybė 
baigiasi. Po visą ~ Sovietų 
Sąjunga darbo liaudis laiko 
susirinkimus ir reikalauja 
iš savo valdžios, kad Suo
mijos provokatoriai būtų 
suvaldyti.

“Juk yra aišku, kad Suo
mijos valdonai yra imperia
listų karo įrankiai,—sako 
Kirovo Dinamo fabriko 
darbininkai savo rezoliuci
joj. — Ir jeigu mes būsime 
priverti panaudoti jėgą ap
sigynimui, tai lai Suomijos 
valdonai pasiklausia Lenki
jos dvarponių apie mūsų 
jėga.”

“Mes neleisime savo ka
rių ir komandierių kraują 
lieti!”—šaukia po visą So
vietų Sąjungą darbo liau
dies rezoliucijos. Ir tai reiš
kia, kad Sovietų liaudies 
kantrybė pasibaigė. Suomi
jos valdonai turi liautis ka
ro provokacijų, nes kitaip 
jie bus suvaldyti. Ir jeigu 
prie to prieis, tai Sovie
tų Sąjunga turės jėgų pira
tų žygius nutraukti ir prieš 
Anglijos, ir Amerikos, ir ki
tų. imperialistų norą.

D. M.

vus, vežančius 
liaudžiai pagelbą ir sakė, 
būk juos patys 
skandiną.

Bet tame pat pareiški
me ponas Elijas Erkko tuo- 
jaus parodo, kad jis mela
gis. Jis ten sako, kad jo
kiame atsitikime Suomija 
neatitrauks savo
nuo Sovietų sienos. Tik ke
lios eiliukės viršuj tvirtino, 
kad pasienyj nėra suomių 
armijos artilerijos, o tuo- 
jaus apsisukęs sako, kad 
neatitrauks. Patsai save 
sumuša. Patsai parodo, ko
kis jis melagis ir begėdis!

Suomių Karo Jėgos
Suomijos taikos laiku ar

mija buvo tik 29,400 oficie- 
rių ir karių. Jos išlavinti 
rezervai siekia 300,000, o 
fašistų organizacija, kurią 
sudaro seni, jauni ir mote
rys, kuri vadinasi “Šiuc- 
kor” turi 100,000 fašistų. 
Taigi, viso ji gali pastatyti 
apie 400,000 žmonių. Bet jos 
keliai prasti, orlaiviai grei
tai juos suardytų ir tą ar
miją negalėtų sutraukti, 
kur reikia. Suomijos jūrų 
laivynas menkas, orlaivynas 
silpna^. Jos karo jėgų už
tenka smaugti darbininkų 
judėjimą, bet ne karą vesti 
prieš galingą Sovietų Są
jungą. Anglijos ir Ameri
kos imperialistai drąsina 
Suomiją, kad ji gali kariau
ti, nes turi daug girių ir 
ežerų, balų ir klampynių. 
Tai tuščias padrąsinimas. 
Karo lėktuvai, raiteliai, 
tankai greitai su jos jėgo
mis rastų rodą. Ypatingai, 
kada Suomijos žmonės ne
nori karo prieš Sovietus. 
Jau dabar Suomijos žmonės 
kelia protestus prieš Erkko, 
Tanner, Paasikivi reakcinę 
pardavikišką politiką.

Suomijos valdžia yra re
akcinė, pardavikiška. Suo
mijos buržuazija ir dvarpo
ni j a yra nachališka, ji 1917- 
1918 metais išpjovė per 80,- 
000 suomių darbininkų ir 
valstiečių, kad ant jų kaulų 
pastačius savo viešpatavimo 
tvarką!

Suomijos valdonai karą 
prieš Sovietus provokuoja 
už tai, kad jų užpakalyje 
stovi Švedijos, Norvegijos, 
Danijos karaliai—paakstin- 
ti Amerikos, Anglijos iri 
Francijos imperialistų. Tas 
karališkas muziejus neturi 
daug jėgų, bet visų jų viltis, 
tai Amerika. O Amerikos 
imperialistai ir prezidentas 
Rooseveltas stovi užpakalyj 
Suomijos karo provokato
rių. Rooseveltas, kuris ne
va “nori Ameriką išlaikyti 
nuo karo”, kaip 27 d. lap
kričio pranešta specialiai 
“New York Times” laikraš
čiui, nuolatos telefonu yra 
informuojamas apie Suomi
jos žygius. Kodėl Roosevel
tas taip labai susiinteresa-' raštyje “Laisvėje”.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Senam Grinoriui, Seattle, 

Wash. — Neapšimoka kreip
ti tiek daug atyęįos į “Ame
rikos Lietuvio’ ir pono Jurge- 
lionio tauškalus. Atleisite, 
kad šios jūsų korespondenci
jos negalėsime sunaudoti.

Garsinkite savo biznį dien-

talo, be to, šalies siekimai yra ne vergti 
kraštus, bet padėti jiems laisvai gyventi 
ir atsilaikyti prieš užpuolikus. Šis straip
snis turėtų būti skaitomas kiekvieno an
gliškai mokančio skaityti, seno ir jauno.

Angliškam skyriuj taipgi telpa pusla
pis atvaizdų tų lietuvių sportininkų, ku
rie pasižymėjo futbole je (Sporto skyrių 
veda Tomas Yermala). Yra ir daugiau 
gerų ir įdomių straipsnių.

Xmm

Dzūkelio Raportas
Užvakar pasitaiko užeicie 

vienoje pasisotinimo įstai
goje, prie Lituanicos skve
ro; čia inėjus cik alau!... 
alau... ir pradedam šneku
čiuotis su ponu Dumčium, 
buvusiu garsiu radio “anoun- 
ceriu”. Apsimainius keliais 
žodžiais, jis tuoj sako:

—Aš nepatenkintas “Lai
svėje” tilpusiais Baranaus
ko įspūdžiais... Tai buvo 
pašiepta kaip kur perdaug 
tėvynė Lietuva. — Pono D. 
nuomone, viskas reikia gir
ti, nežiūrint ar ten bus pra
sta ar gera.

Bet ve, tuoj aus ponas 
pats prisipažįsta, kad anais 
metais, kada jis buvo Lie
tuvoje, tai vieną sykį Lietu
vos Ūkio banke jį nabagą 
ponai stumdė apie porą va- < 
landų nuo langelio prie lan
gelio ir neiškeitė čekių. (O 
gal ponas D. nuėjo į banką 
basas, pasiraitojęs, kelines, 
su ilga barzda, ir dar ran
koje laikė botagą?—Zece-

r

—Kitą dieną—sako p. D. 
—apsirėdiau truputį gra
žiau (gal ir barzdą apsisku- 
to?—Zeceris), užsidėjau di
delę “Cow Boy” skrybėlę, 
užsirūkiau didelę “korninę” 
pypkę ir, nuėjęs į tą patį 
banką, pradėjau angliškai 
kalbėti, tuomet ponai aps
pito ir mane greitai paten
kino !.. .'

Tuomet kavos išsigėrę, 
ėjom paspaciravoc.

Dzūkelis.

Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAS

Gerb. “L.’ Redakcija: Aš 
parašiau korespondenciją iš 
mūsų Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo kuopos veikimo ir 
prašiau, kad jūs, patalpinę ją 
“Laisvėje,” perduotumėt ir 
“Tiesai.” Tačiau “Tiesoje” jos 
nepastebėjau. Kur ji dingo? 
Beje, korespondencija “Lais- - 
vėje” tilpo.

Korespondentas.

ATSAKYMAS
Taip padarote ne jūs vie

nas. O tai labai negerai. At
minkite, kad “Laisvė” ir “Tie
sa” yra skirtingi laikraščiai. 
“Laisvė” eina kasdien, o “Tie
sa’ tik du sykiu per mėnesį. 
Daug skaitytojų skaito abudu 
laikraščiu. Jiems nepatinka 
tas pačias korespondencijas 
skaityti abiejuose laikrašciuo-■ .ii1'' se . • 1* ' *. .

Tai vienas dalykas. Kitas— 
su tuo perdavimu korespon
dencijos neišvengiamai įvyks
ta nesusipratimų. Iš “Lais
vės” redakcijos koresponden
cijos nueina į spaustuvę ir 
telpa tik už dienos kitos. Juk 
redakcija negali nuolatos tu
rėti mintyje, kuri korespon
dencija dar turi būt perduo
ta “Tiesos” redakcijai. Todėl 
nepykite, jeigu užsimiršta ir 
nepersiduoda.

Jei norite, kad ta pati ko
respondencija tilptų abiejuo
se laikraščiuose, tai pasidary
kite dvi jos kopijas ir siųskite 
redakcijoms atskirai. Bet, ži
noma, dar geriau parašyti ki
tą korespondenciją, idant 
skaitytojams nereikėtų tą pa
čią korespondenciją skaityti 
abiejuose laikraščiuose.
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“Laisves” Vajus Pailgintas
Dienraščio “Laisves” vajus gavimui naujų skaitytojų 

pratęstas iki 1 d. sausio, 1940. Nes to reikalavo daugelis 
kontestantų. Dabar yra proga pakilti toms kolonijoms, 
kurios dar žemai stovi kontestantų eilese.

Prašome visų, apšvietą branginančių žmonių, visų 
“Laisves” patrijotų rūpintis gauti “Laisvei” nors po 
vieną naują skaitytoją, su šiuo vajum. “Patri jotas”— 
žodis nieko nereiškia, reikia būt patrijotų darbais. Kal
bėti už “Laisvę”, o negauti jai nė vieno naujo skaitytojo 
laike vajaus—yra šiaudinis patrijotizmas.

Raginkime lietuvius užrašyti “Laisvę” savo giminėms 
ir draugams kaipo kalėdų dovaną. Tai ilgos atminties 
ir labai įvertinama dovana. Vaikai užrašydami tėvam 
dienraštį “Laisvę”, kaipo kalėdų dovaną, suteiks jiems 
didelio malonumo.

Skaitytojų Balsai
GYDYTOJŲ NUOMONĖ 

APIE KARĄ

Rašo D?. A. L, Graičūnas

T

DIDELĖ PROGA SEIMININKĖMS
naudai. Ne 

ar maža gru- 
luoma, neturi 
žmogaus. To- 
palengvinti ir

Tapo išleista brošiūra, susi
dedanti iš 72 puslapių, ir ant 
brošiūros antgalvis užrašytas: 
“Medical Opinion on War.” 
Tąją knygelę išleido Nether- 
landijos medikalė Associaci- 
ja (Netherlands Medica] As
sociation — Committee for 
War-Profilaxis). Tai yra su
trauka surašyta penkiolikos 
gydytojų, kurie reprezentuoja 
Angliją, Vokietiją, Jungtines 
Valstijas šiaurinės Amerikos, 
Netherlandiją (Hollandiją) ir 
Švediją. Viską sudėjus į krū
vą, raštų paliudymai, pasira
šyti per 340 įžymiausių psy- 
chiatrų (proto ligų specialistų 
gydytojų) iš dvidešimties tau
tų, kurie reprezentuoja Euro
pą, Aziją, šiaurinę ir Pietinę 
Ameriką.

Tieji psychiatristai savo įsi
tikinimu tvirtina, kad karas 
yra tai psychologine proble
ma. Tad išrišimas karo pro
blemos turi eiti psychologine 
ir psychiatrine linija (pakrai
pa). Tojoj knygelėj gvilde
nama trumpai ir aiškiai tieji 
klausimai, kurie turi didelės 
reikšmės karų sustabdyme.

Paprastas paaiškinimas eina 
per visus šiuos tvirtinimus, 
prie kurių yra sekantis pa
reiškimas: Karas tai ne būti
nas
būdo ir pasaulis gali ir turi 
būti 
tikslu.

Šieji specifiški pirmi žings
niai privalo būti įgyvendinti 
norint karo išvengti: 1) Pa
kankamas kiekis, maisto 
užuvėjos-pastogės. 2) 
kankamas kiekis oro ir 
sos kiekvienam žmogui. 
Universale (visuotina)

439 monė pasikeitimui (pasimai- 
90 
80 
46 
44

sužalojo. Ar mes negalim pa
simokyt iš šios legendos, o gal 
jau per toli nužygiuota? Ma
šina yra išrasta ir pagerinta 
visos žmonijos 
pavienis asmuo, 
p ė žmonių, ar 
teisės išnaudoti 
dėl mašina turi
sutrumpinti darbo valandas ir 
suteikti visai žmonijai gerbū
vį ir palaimą. Skurdas, svei
katos praradimas ir nei ai k in ė 
mirtis—ne mašinos kaltė. Jei 
nesulauki ilgo amžiaus ir ra
mios senatvės — nekaltink 
mašinos. Kalti tavo vadai ir 
valstybės vairo vyrai. Tyčia 
ar per savo žioplumą ir nesu- 
gabumą tave, pilieti, ant se
natvės ubagynėj apgyvendina 
fiziniai ir protiniai sužalotą.

Svarbiausias šioje knygelė
je faktas, kuris turi būti bū
tinai pastebėtas visų, kad ją 
išleido medikalė asosiacija.

Dar kita didelės svarbos 
pastaba, žinotina visiems, kad 
beveik tuo pačiu laiku išėjo 
iš spaudos ir pasirodė pasau
lyje dvi knygos — “The Au
tobiography of a Purpose,” 
parašyta William Alanson 
White, ir “Man Against Him
self,” parašyta Karl A. Men- 
ninger. Abi šios knygos nuro
do žmogaus problemas ir jas 
mėgina išrišti; sykiu gvildena 
ir problemą karo, kur gyduo
lę suranda psychosomatikos 
medicinos srityje.

Ant pažiūros — tuščios pa
stangos tos mažos gydytojų 
grupės, kuri griebiasi gydyti 
pasiutiman įpuolusią žmoniją. 
Bet vis vien jau padarė didelį 
rekordą, pasiskelbdama ofici
aliai prieš karą. Kaip 
nai medicina netolimoj 
eityje išgelbėjo žmoniją 
mirtinų epidemijų ligų,
galinga neklystanti bažnyčia 
priešinosi gydytojams, išėju
siems viešai karan prieš Die
vo valdžią.

Red. Pastaba.—Nepaisant, 
koki tų gydytojų, apie kuriuos 
d-ras Graičūnas rašo, geri no
rai, jie labai klysta, jei ma
no, kad “išrišimas karo pro
blemos turi eiti psychologine 
ir psychiatrine linija.” Norint 
karams galą padaryti, reikia 
pakeisti ekonominė sistema, 
kuri gimdo karus, šiandien 
tuos karus gimdo kapitalisti
nis imperializmas. Panaikink 
kapitalizmą, įsteigk socializ
mą, išnyks karai, nes jiems 
nebus pagrindo.

Dovanų ruošte šiandien stovi šie kontestantai:
A. Stripeika, Elizabeth ......................................
K. Žukauskienė, Newark ...................................
Penkauskas-Tamošauskas-Simutis

Lawrence-Nashua .......................................
ALDLD 10 kp., Philadelphia ........................
J. Bakšys, Worcester.................................
Waterbury Vajininkai ........................................
A. Klimas, Hartford ...........................................
ALDLD 4 Apskr., Pittsburgh apylinkė ....
V. Vindžiulis, Hudson . .
G. Shimaitis, Montello .

301
282
277
274
252
233
224 
204 
192

2316
1869

1865 
1243 
1100 
1040
670
596 
551 
356

W;

R.

s.
s.
H.

S.
s.

Lewiston 
Chicago 
Haverhill 
Pittston

P. Žirgulis, Rochester ................
J. J. Mockaitis, Bridgeport .....
A. Žemaitis, Baltimore .............
S. Kuzmickas, Shenandoah .......
B. E. Senkevičienė, Easton .....
L. Prūseika, Chicago ..................

Aučius, J. Bimba, Paterson 
Rudman, New Haven ........

Puidokas, Rumford ..............
Paulenka, Lowell ................
Žukienė, Binghamton ..........

J. Ramanauskas, Minersville .....
Grybas, Norwood .................
Padgalskas, Mexico ................
Mason, New Haven ..............
Kirslis-Kalvelis, Bridgewater 
Žilinskas, 
Andrulis, 

Navickas, 
Valinčius,

M. Klimas, Richmond Hill ....
A. Mickevičius, Bristol .......
P. Šlekaitis, Scranton ..........
A. Taraška, Hartford .........
J. Gugas, Detroit ................
J.* Borris, Dedham ..............
M. Youces, Cleveland ..........

Petrokas, Leechburg .....
Balčiūnas, Brooklyn .....

K. Alvinas, Detroit .......
J. Repšys, Milford ...........
Pucin, St. Louis ............

J. Navalinskienė, Binghamton 
M. Baltrušaitis, Seattle ..... .

A.

Drg. Meškys, Ozone Park ......
P. Kabosis, Maidsville ................
J. Miliauskas, McKees Rocks .... 
J. Marshalonis, Bristol ...........
W. Goodis, Utica ......................
M. Petraitis, Bethlehem ...........
I. Stankus, Buckner, Ill...... ........
F. J. Madison, Youngstown .....
Senas Vincas, Gibbstown .........
182 J. A. Jerome, Barre Plain .....

Ig. Kubiliūnas, So. Boston .....
Sutkienė, San Francisco ...... 
Lideikienė, Great Neck 
Gasiūnas, Brooklyn ..............

Jarvis, Plymouth ................
A. Motėjūnas, Williamstown 

Mažeika, Cleveland ................

R.

182
178
174
162
154
138 C.
135 J. iviazeiKa, v^ieveiaiiu ....
119 0. Cibulskienė, Brooklyn
118 i J.
110 A.
102 P.

94 J.
76 J.
75 S.
72
72
72
72
70
65
60
55
50
50

Nalivaika, Brooklyn .............
Dapšis, Detroit, ................... .
Sprindis, Kenosha ................
Mitchell, Washington ...........
Visockis, Wilkes-Barre .........
Žostautas, Kapuskasing, Can. 
Adams, Grand Rapids ...........

K. Kuzmickas, Harrison ...........
G. Stasiukaitis, Cliffside ...........

“Laisvės” Štabas
D. M. Šolomskas .............
Geo. Kuraitis ....................
R. Mizara ...........................
P. Buknys .........................
J. Barkus .............. ............

50
50
50
50
50
50
50
44
44
44
44
44
44
42
30
30
27
27
24
22
22
22
22
20
19
12
10

apsireiškimas žmogaus

suorganizuotas taikos

ir 
Pa- 

švie-
3) 

prie-

Amerikos Lietuvių Kongreso Mass. Apskr 
Metinės Konferencijos Rezoliucija

pritaikyti 
palinkimo 
(asmens), 
būdas su- 

(liuos-

LENGVU BŪDU GALITE ĮSIGYTI SETĄ

STALUI REIKMENŲ -SILVERWARE

lygri- 
pra- 
nuo 
kur

Kuomet ši rezoliucija buvo 
perskaityta konferencijoj, tai 
buvo padaryta pastaba, kad 
tūloj vietoj turi būt pakeista. 
Aš turėjau pataisyti ir pa
siųsti rezoliucijų pirmininkui 
drg. Grybui. Tą padaręs, ei
damas į darbą daviau mergai
tei nunešti į paštą. Bet lapkri
čio 23 d. atradau su kitais 
popieriais ant stalo nepasiųstą. 
Atsiprašau. už tą klaidą.

REZOLIUCIJA BENDRO 
FRONTO KLAUSIMU

visuotino draugijų atstovų at- 
sikl aušimo;

4) Jeigu P. Grigaitis sta
tosi tokiu dideliu demokratu, 
tai kaip jis galėjo likviduoti 
ALK, net tuomet, kuomet da
lis Centro Valdybos 
vo priešinga?

Mes manome, kad 
pildęme . tos kvotos, 
velando ir Scrantono 
vimai mums uždėjo:

1) Sutraukti, visus

tam bu-

da neiš- 
ką Cle- 
suvažia-

išeivius

Mes, 57 delegatai, atsto
vaudami Mąsjs. valstijos pro- 

gresyviškas organizacijas, ma
nome :

1) Kad Amerikos Lietuvių
Kongreso Centro Valdyba ne
teisėtai “likvidavo” Kongre
są; . i

2) P. Grigaitis nėra teisėtas 
ALK Centro Komiteto narys, 
dėlto, kad jo visuomenė ne
rinko, o tik jis paveldėjo ve
lionio Mickevičiaus vietą;

3) Mes manome, kad Gri
gaitis mažai prisidėjo suor- 
ganizuot tuos apie 70,000 lie
tuvių į Bendrą Frontą ir ne
turėjo teisės jį likviduoti be

2) Atsteigti Lietuvoj de
mokratinę tvarką;

3) Išlaisvinti visus Lietuvos 
politinius kalinius ir sušelpti 
Lietuvos žmones, kurie 
kentėjo nuo fašistų

4) Kelti kultūrą 
lietuvių išeiviją.

šis suvažiavimas
visus disorganizatorius, kurie 
skaldo 
išeivių 
kiame 
veikti
aukščiau paminėtus 
nius.

nu- 
režimo; 
ir šviesti

smerkia

šią didžiausią lietuvių 
organizaciją. Mes šau- 
visus lietuvius bendrai 
iki išpildysime visus 

uždavi-
Petruškevičius.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

nymui) civilizacijos padarų 
(produktų). 4) Vietos dėl iš
siplėtimo (expansion), 5) 
Darbo programą 
pagal sugabumo ir 
atskiro individualo 
6) Konstruktyvis
naudojimo dyklaikio 
laikio). 7) Mokslo programa 
turi būti tobulinama, kad ata- 
tiktų žmogaus (asmens) pro
tiniam sugabumui, nes moks
linimas turi iškelti į paviršį 
visas geriausias žmogaus ypa
tybes patarnavimui žmonijai.

Toliaus škotas gydytojas 
teikia patarimą grįžti atgal 
prie žemės.

Tik sugrįžimas prie natūra
li© pagrindo, žemės, išgelbės 
civilizaciją nuo destrukcijos 
(išnaikinimo).

Sena klasiška legenda (pa
saka) čia bus vietoje prisimin
ti. Hercules, dievas tvirtos 
jėgos, mėgino vieną syk per
siimti su jaunu milžinu An
taeus, ir jis dideliai nusistebė
jo, kad negali jo parblokšti. 
Galų-gale jis sužinojo visą pa
slaptį to jauno milžino An- 
taeus’o, kad jis yra gimęs ant 
žemės ir kad jis—tas jaunas 
milžinas Antaeus, jei nors ko
jos piršto galu sieks žemę,— 
jo niekas negalės nugalėti. 
Hercules, Olympijos dievas, 
pakėlė Antaeūsą nuo žemės 
ir tik tada pajėgė tąjį mil
žiną sutrinti mirtinai savo 
rankose.

Antaeus tai civilizacija, o 
Hercules tai mašina, kuri 
beveik jau žmoniją mirtinai

Mahanoy City, Pa

Atsilan- 
mahanoyjiečiai, bet 
miestelių lietuviai, 
Wilkes-Barre, She- 
Tamaq.ua, Miners-

Kas parduos $2.50 vertes žemia u nurodytų knygų gaus 6 kavai 
kų setą stalui sidabradaikčių, vertės $2.67

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 vartojus 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 knygas, 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 knygas $2.50 “Laisve” tuojaus pasiųs jums 
vieną setą. Jei prisiusite $5.00, tai gausite iš karto 2 setus; jei $10, tai 4 setus ir tt.

Keturi Du Ponts’ai, Amerikos amunicijos magnatai, kurie pareiškė, kad jų 
korporacija išmokės $77,000,000 dividendų savo serininkanls I

LDS 104 kuopa rengė ba
lių 10 d. lapkričio. Buvo sėk
mingas visapusiškai, 
kė ne tik 
ir kitų 
kaip tai, 
nandoah,
ville, Frackville ir tt. Turbūt 
nėra geresnio daikto, kaip 
draugam neužmiršti draugus, 
kaip linksmuose parengimuo
se, taip ir kitose sueigose. 
Mes mahanoyjiečiai tariame 
visiem atsilankiusiem kuo šir- 
dingiausį ačiū, ir ateityj mes 
remsime jūsų parengimus.

—o—
Mėnesiniam susirinkime 12 

lapkričio LDS 104 kuopos na
riai pakartojo įnešimą “gaut 
daugiau naujų narių” ir išpil
dyt mum paskirtą kvotą. Jau 
sužinojau, kad turime du su
augusius ir du į jaunuolių 
skyrių ,į tą trumpą laiką. Tai 
gražus darbas, ir neapleiski
me jo' iki pasivysime sesutę 
SLA 211 kuopą narių skaičiu
mi. Mahanoyus plačiai lietu
viais apgyventas, darbui vie
tos daug, tik neatsidėkime ant 
kitų. Dirbkime, kiek kas ga
lime, o pasekmės bus geros.

LDS 104 Kp. Ko'resp.

Roma. — Jungtinių Vals
tijų konsulas patarė visiem 
amerikonam išsikraustyt iš 
Italijos. Numato, kad jinai 
įsivels į karų. >

Prašome Pasirinkti Platinimui Knygų iš Šio Surašo:
• MOTINA, parašė Maksimas Gorkis. Apysa
ka iš darbininkų kovų carjstinėje Rusijoje, pus
lapių 501, kaina $1.00.
• RAISTAS, parašė Upton Sinclair, apysaka iš 
Chicagos lietuvių gyvenimo, naujas ir pilnas 
vertimas, puslapių 450, kaina $1.00.
• MORTOS VILKIENĖS 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 ROŽYTĖ, 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. COUGHLINAS, parašė R. 
Mizara, nurodoma, kas yra kun. Coughlin ir ko 
jis nori kad įvyktų Amerikoje, puslapių 32, 
kaina 5c.
• KRIKŠČIONYBĖ IR KOMUNIZMAS, parašė
A. Bimba, puslapių 32; kaina 5c.

• KRIKŠČIONYBĖ IR KĄ JI DAVĖ DARBI
NINKAMS, parašė A. M. Metelionis, puslapių 
48, kaina 5c. »
• MARKSIZMAS IR TAUTINIS KLAUSIMAS, 
parašė J. Stalinas, puslapių 80, kaina 25c.
• PIRMOJI PAGELBA LIGOJE IR NELAIMĖ
JE, parašė Dr. J. J. KaškiauČius. Knyga su 
daugeliu receptų ir patarimų, kaip save gel
bėtis staigiai apsirgus ai' 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.
• TCLI M CSV 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.

Kas iškirpęs prisius 3 šiuos kuponus ir 
$1.15 pinigais, 'gaus Šį setą. Arba kas par
duos $2.50 knygų ir gaus' 1 setą šių daiktų 
kaipo dovaną, sekančius setus galės -nusi
pirkti po $1.15 už setą.

Vardas .............................................................
Antrašas ..........................................................

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

Tamaq.ua
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Mano Patyrimai Karo Metu 
Lietuvoje

Detroito Žinios
Lietuviški Vigilantai Užpuolė čiau kelia galvą, * ypatingai 

Lapelių Dalintojus

Rašo M. Baltulioniutė
(Tąsa)

Gotenborge turėjome išbūti net 10 die
nų, tad turėjome progą išvaikščioti mies
tą skersai ir išilgai. Apžiūrinėjome mu- 
zejus, krautuves, sodus, ir tt. Visi ste
bėjomės, kaip švedai gražiai, tvarkiai 
gyvena. Pažymėtina, kad Švedijos žmo
nės yra gražiai, švariai apsirengę.

Švedijos prekės atrodė nebrangesnės 
už Lietuvos. Pav. Lietuvoje pigesnės rū
šies moteriški bateliai 22 litai, o Švedi
joj patėmijau lygiai tokius pat už 13 kro
nų. Amerikoniškais pinigais Lietuvoje 
už tokius pat mokėsi apie 4 dolerius, o 
Švedijoj $3.25.

Beje, dar pora žodžių apie švedus, bet 
šiuom tarpu papeikimas jiems. Mums 
prisiėjo išbūti Švedijoj net 10 dienų, 
laukti laivo, tad tuom tarpu tame vieš
buty, kur buvome apsistoję, negavome 
jokių anglų kalboj žinių. Švedų laikraš
čių buvo daug, bet mes iš jų galėjome 
pasinaudoti tik pažiūrėję į fotografijas. 
Tai tiesiog peiktina, ypatingai tokiu 
momentu, kur veik kiekvienas žmogus 
ilgisi žinių.

Laive mums, lietuviams, žydams ir 
lenkams pataikė kambarius pačiam lai
vo dugne, tad buvo prastas važiavimas. 
Ne vien, kad bangos laivą vartė į visas 
puses, bet ir tas baisiai įkirus laivo dug
ne bildėsis darė didelį nesmagumą kelei
viams.

Grįžtant atgal ir maistas buvo prastes
nis, tačiau, prisiminus karo laiką, daug 
ko gero negali tikėtis. Be to, daug žmo
nių važiavo.

Pirmas porą dienų palikus Švediją di
džiuma keleivių baimę kentė, kad neuž
plaukus kur nors ant minos arba, kad 
Vokietijos submarinas nepaleistų torpe
dą į mūsų laivą.

BENDROS PASTABOS APIE 
LIETUVĄ

Vienas iš blogųjų dalykų Dzūkijoj ap
link Merkinę—Liškiavą—neturėjimas li- 
gonbučio. Šioj apylinkėj gyvenantį val
stietį nelaimei ištikus prisieina vežti net 
į Alytų. O Alytus nuo Merkinės 35 kilo
metrai. Pav., esant man Jononių kaime, 
tuom tarpu vieną Jononių gyventoją iš
tiko nelaimė. Tai buvo Mikalina Daučia- 
vičienė, newjersiecio Antano Matulevi
čiaus sesuo. Moteriškė lipo ant triobos 
ką nors pasiimti. Tuom tarpu jai koja 
paslydo ir pati krito žemyn ant pečių 
ir baisiai susižeidė: sulaužė pečius ir 
šiaip visą kūną labai sužalojo. Tokioj 
baisioj padėtyj virš minėtą moteriškę 
turėjo vežti net Alytun. Tiesiog šiurpas 
nukrečia visą kūną, prisiminus taip sun
kiai sužeistą moteriškę, kurią turėjo 
vežti apie 37 kilometrus nuo Jononių kai
mo į Alytų!

Aiškiai matosi, kiek valstybė rūpinasi 
vargingų valstiečių padėtimi. Užuot 
davus įvairias pašalpas bažnyčių tai
symui, jų maliavojimui ir kitiems pa
našiems reikalams, pirmoj vietoj turėtų 
įsteigti viršminėtoj apylinkėj ligonbutį, 
kuris ten labai yra reikalingas.
Sunki Lietuvos Bežemių Senelių Būklė

Vargsta Lietuvos vargingi ūkininkai, 
seneliai, kurie dirbti negali, nors jie ir 
pas savo vaikus gyvena. Girdėjosi tokių 
išsireiškimų iš jų vaikų: “Būtų laikas 
jau mirti, bet da gyvena, valgyt gali, o 
dirbti negali...” Dar blogiau bežemiams 
seneliams. P_ąv., mūsų kaime dar gyva 
senutė Černiauskienė,—gal jau bus arti 
šimto metų amžiaus. Jinai žemės netu
rėjo, tik seną sulūžusį namelį. Maistą už
sidirbdavo sau ir sūnui, kurį tik vieną 
turėjo, pas ūkininkus. Jos žmogus buvo 
seniai miręs. Vargšė moteriškė, auklė
dama vienatinį savo sūnų, manė užsi- 
auklės sau laimę. Išleido į Ameriką ir 
senutė tuom labai džiaugėsi, nes manė, 
kad jos sūnus teiks motinai senatvėj pa
galbos. Tačiau buvo atvirkščiai: sūnus, 
atvažiavęs į Ameriką, kaip ir daug tokių, 
visai skvo vargšę motiną užmiršo,—nei 
laiško jai nerašė. Už kiek metų motiną 
pasiekė šiurpi žinia, kad jos sūnus mirė. 
Aišku, su tuo žuvo paskutinė senutės 
viltis.

Dabar minima senutė gyvena pas savo 
artimą kaiminką. Tačiau man pati ta 
kaiminka, pas kurią senutė dabar gyve

na, sakė: “Jei būčiau žinojus, kad senė 
dar taip ilgai gyvens, tai būčiau niekad 
jos pas save neėmus.” Sako: jau kelinti 
metai jinai pas mumis duoną valgo, o 
iš jos mums jokios naudos nėra,—dirbt 
negali. Sako, mūsų pačių didelė šeima, 
duonos stoka patiems. Užklausiau mote
riškės, kas atsitiktų su senute, jei prisi
eitų jai išeiti iš jos namų. Atsakė: “Gal 
kiti kaimynai, pasiėmę senę palaikys pas 
save...” Tiesiog apverktinas virš minė
tų senelių gyvenimas. Tokių yra ne vie
nas ir ne du, bet šimtai. Žmonėms ten 
duonos kąsnis taip brangus, ir tatai jie 
visur nuolat kartoja ir kartoja.

Angliški Laiškai Lietuvoje
Viešint pas seserį česų kaime, vieną 

dieną atbėgo pas mane to paties kaimo 
suvargus senutė, Antosė Jeskelevičienė 
su angliškai rašytu laišku rankoj, kurios 
sūnus, Rokas Jeskelevičius, rašydavo jai 
iš Amerikos. Senutė su ašaromis pradėjo 
skųstis, kiek jinai vargo turėjusi su tais 
laiškais, kadangi toj visoj apylinkėj nie
kas jai jų negalėdavo perskaityti, o jai 
taip labai buvo žingeidu žinoti, kas ten 
parašyta. Tuo būdu tie jos laiškai atsi
dūrė net Alytun ir kituose miesteliuose, 
bet vis, sakė, negalėdavo surasti tokio 
žmogaus, kuris juos galėtų perskaityti. 
Kai tik senutė kur užgirsdavo, ką 
nors parvažiavus iš Amerikos, tai jinai 
pasistengdavo savo angliškus laiškus pas 
tuos žmones pristatyti, bet vis buvę be 
pasekmių, nes didžiuma amerikonų pasa
kydavo, jog moka anglų kalbą, bet skai
tyti jiems sunku.

Skaitant tą laišką, jai ašaros riedėjo 
per jos sudžiūvusius’’ geltonus skruostus. 
Senutė sakė, dabar mano sūnus jau ke
turi metai kai man nerašo (nes pasku
tinis jai laiškas buvo rašytas 1935 me
tais), gal jo jau ir gyvo nėra, o gal už
pyko ant josios, kai jam buvo parašyta, 
kad nerašytų anglų kalboj laiškų, čia 
niekas negali jų perskaįtyti. Prašė se
nutė, jei pavyks sugrįžti :į Ameriką, kad 
surasčiau jos sūnų ir pasakyčiau jam, 
kad jis nepyktų ant jos. Senutės sūnus, 
tuo tarpu, kai rašė motinai tuos angliš
kus laiškus, gyveno Haverhill, Mass.

Užklausus senutę, kad, gal jos sūnus 
visai mažytis išvežtas Amerikon ir lie
tuviškai rašyti nemoka: “Ne, jau buvo 
nemažas vaikėzas, bet gal užmiršo lietu
vių kalbą Amerikoj gyvendamas...” Vos 
tą žodį ištarė, kai apsiašarojo senutė. 
Sakau, tegul jis bus ir užmiršęs lietuvių 
kalbą, bet jis galėtų paprašyti tų žmo
nių, kurie jos dar neužmiršo ir jam mie
lai sutiktų parašyt lietuviškai.

»

Kaime Pažangos Nesimato
Važiuojant į Dzūkiją, maniau, kur bus 

nebus padaryta pažanga, bet jau kalboj 
tai tikrai bus, nes vaikai lanko mokyk
las, tad ir seniai, maniau, bus išmokę 
gražiai lietuvių kalbą vartot. Tačiau ap
sirikau taip manydama, kadangi kaip 
jie kalbėjo prieš pereitą pasaulinį karą, 
taip pat ir dabar. Skaityti nieko neskai
to. Gal būt dėl to, kad Lietuvos dienraš
čiai kaimiečiams neprieinami, brangūs. 
Antra, dar jie vis tebemano, kad skai
tymas tai tik “laiko užmušimas.” Ne- 
vien tik kalboj pažangos nepadaryta, bet 
ir kitais bendrais klausimais.

Tiesa, žemės ūkis ir gyvulių auginimas 
dabar, rodosi, biskį geriau tvarkoma. 
Bet paėmus pačius ūkininkus, jų gyvena
muosius namus, tai, manau, galima pa
sakyti, kad jų gyvenimas yra juodas. 
Ta baisi nešvara savo šaknis taip giliai 
suleidusi, kad stačiai baisu, matant žmo
nes taip gyvenant. Nors, tiesa, jiems lai
ko nėra apie švaresnį, patogesnį gyveni
mą pamąstyti; jie dirba nuo tamsos iki 
tamsai ir skursta begaliniai.

Jaunimas
Jaunimas senius pralenkia. Ir kalboj ir 

bendrai jie skiriasi nuo senių. Aplink 
Merkinę—Liškiavą gimnazistų mažai, 
kadangi gimnazija randasi arčiausia. 
Alytuj, tad mažai atsiranda tokių ūki
ninkų, kurie išgali siųst savo vaikus Aly
tun mokytis. Daugiausia baigę po 4-6 
skyrius, kiti nei tiek, tačiau iš nekuriu 
jaunuolių daug galima pasimokyti.

(Bus daugiau)

'. k........... .........

Lietuvių Svetainėj, 25-ta ir 
Vernor Highway, 26 d. lap
kričio Dailės Choras, vadovy
bėj A. Kvederos, statė ope
retę “Kaminkrėtis ir Malu- 
ninkas.” Ant šaligatvio prie 
svetainės du lietuviai darbi
ninkai pradėjo dalinti lape
lius “Dvi Sovietų Filmos: Le
nin in October ir 1939 May 
Day Parade.” Filmos bus ro
domos toj pačioj svetainėj 
gruodžio 2 d., 7 vai. vakare 
ir 9 vai. vakare.

Tuojau išbėgo iš svetainės 
keletas Dailės Choro narių ir 
pradėjo kolioti lapelių dalin
tojus ir varyti šalin nuo šali
gatvio. Rėkė: “Šalin komunis
tinė propaganda! Mūsų lietu
viška publika piktinasi komu
nistais ir jų literatūra. Jūs 
negalite juodinti mūsų lietu
višką publiką su jūsų komu
nistine literatūra, šalin nuo 
šaligatvio su savo mėšlu, ki
taip gausite snukius išdąužy- 
ti!” Kuomet dalintojai lape
lių nekreipė į jų riksmą do
mės ir tęsė darbą toliau, tai 
choristai pasišaukė didesnį 
būrį choristų ir svetainės gas- 
padorių. Betgi gaspadorius, 
žinodamas Suvienytų Valstijų 
Aukščiausio Teismo nuospren
dį, kad “Nėra prasižengimu 
dalinti lapelius ant šaligatvių, 
bet kada ir bet kokioj vietoj,” 
pamojo su ranka ir nuėjo sa
vais keliais. Tuomet choris
tai kreipėsi prie policijos, bet 
ir ten tą patį laimėjo. Tuo
met vėl užpuolė lapelių dalin
tojus ir vėl pradėjo visaip ko
lioti, betgi “snukius daužyti” 
nedrįso, nes matė, kad dalin
tojai lapelių yra pasirengę 
tvirtai apginti savo civiles tei
ses. Tada rėksniai sulindo at
gal į svetainę, kaip vilkai 
kaukdami.

Štai prie ko privedė neku
rtuos darbininkus Stilsono 
gengė — sklokininkai. Eina 
nuožiūra, kad užpuolime ant 
komunistų prakalbų finų sve
tainėj dalyvavo ir lietuviški 
vigilantai, nes tenai buvo su
mušta daug lietuvių, tūli ku
rių atsidūrė net ligoninėn, o 
kiti net ir po šiai dienai su
laužytais šonkauliais randasi 
blogoj padėtyj. Daug' Dailės 
Choro narių piktinasi šiuomi 
to choro narių vigilantų pa
sielgimu.

Dailės Choro Narys.
—o—

Drūtinkime ir Remkime 
Darbininkų Spaudą

Reakcija kas kart vis aukš-

Detroite. Vigilantai užpuldi
nėja susirinkimus. AWU CIO 
streikas už pagerinimą darbi
ninkų sąlygų ir pakėlimą al
gos jau kelintu kartu susidu
ria su .vigilantais, suorgani
zuotais Homer Martino ir ku
nigo Coughlino. Jie sukelia 
muštynes prie Dodge Bro
thers dirbtuvės. Lapkričio 27 
d. įsilaužė apie 200 skebų į 
dirbtuvę. Iš jų 50 yra ne 
Dodge Brothers dirbtuvės dar
bininkai.

Kad išaiškinti darbininkams 
šiandieninę situaciją ir apgin
ti jų civiles teises, darbinin
kai turi turėti stiprią spau
dą. šiandien eina vajai “Lais
vės,” “Vilnies” ir “Daily 
Worker.” Remkime visokiais 
būdais ir priemonėm, kad 
gauti kuodaugiausia skaityto
jų ir finansinės paramos. Tam 
tikslui Spaudos Komitetas 
rengia skanią vakarienę. Lai
kas ir vieta ir kitos visos in
formacijos bus pranešta grei
toj ateityj per mūsų spaudą. 
Tėmykite!

Spaudos Komitetas:
J. Barron, P. Jakštis, 
P. Žemaitis, A. Savitskas.

Elizabeth, N. J.

Rochester, N. Y.
Savaitės Atsitikimai

Lapkričio 18 d. draugei A. 
Švedienei, Gedemino Draugi
jos korespondentei, padaryta 
operacija ant tonsilų. Linkiu 
greitai pasveikti.

—o—
Lapkričio 24 d. draugą J. 

Evanaitį patiko nelaimė, deši
nės lankos nukirto 2 pirštu 
jo paties mašina. Drg. Eva- 
naitis norėjo kur tai važiuoti, 
išsiėmęs mašiną iš garadžiaus 
pajuto, kad mašina nedirba 
gerai. Betaisant fenas nukir
to pirštus. Drg. Evanaitis 
yra Gedemino Draugijos raš
tininkas. Taipgi jis daug dar-
buojąsi tarp progresyvių drau
gijų. Linkiu d. Evanaičiui 
greitai pasveikti.

i ——o——
Draugė Markevičienė, susi

tikus “Laisvės” agentą, sako: 
“Drauge, hueik pas Miglinus. 
Jie nori ‘Laisvę’ užsirašyti.”

Miglinam “Laisvė” Užrašy
ta, Bravo, drauge Markevi
čiene !

Kas daugiau žinote norin
čių “Laisvę” skaityti? Pra
neškite “Ląisvės” agentui, o 
jis, nueis ir užrašys. Mat, 
agentas vienas negali visų ap
eiti. Vajus baigiasi, stokite 
visi į talką, kad gauti “Lais
vei” naujų skaitytojų.

Kareivis.
i. <■»v * ■ * i •

dėt prie virš minėto apvaikš- • mingas vietas tie, kurie kliu 
čiojimo, kuris atsibuvo lapkri- bui nevelina gero.
čio 12 d. Juk tam laiške la- Senas Kliubietis.

t

Aplankymas Mokyklų
Lapkričio 13 d. iki 17 d. 

buvo skirta mokyklų aplanky
mui (Educational Week). Te
ko aplankyti dvi mokyklas— 
pradinę mokyklą ir amatų 
mokyklą (vocational school). 
Pradinę mokyklą (Benjamin 
Franklin School) atlankiusie
ji buvo visi susirinkę į mo
kyklos salę, kur duota pačių 
mokinių programa iš dainų, 
deklamacijų, ir vaikai sulošė 
veikaliuką. Lošime dalyvavo 
ir lietuvių vaikai ir, matyt, 
sugabiai lošia.

Vėliau mokyklos , vedėjas 
Mr. H. (Karsten savb kalboj 
aiškino apie mokyklos vedi
mą ir kiek Elizabetho moky
klose yra studentų. Viešose 
mokyklose šiuo laiku mokina
si 17,000 mokinių. Mokytojų 
yra 700. Paskui mokyklos 
vedėjas pakvietė visus aplan
kyti klases ir pasikalbėti su 
mokytojomis. Vizitorių buvo 
250, tėvų ir motinų.

Thomas Edison Vocational 
School tai yra amatų moky
kla, kur galima mokintis vi
sokių amatų, kaip berniu
kams, taip ir mergaitėms, ši 
mokykla yra neseniai pastaty
ta ir įrengta moderniškai. Jo
je mokinas visokių amatų 1,- 
600 studentų. Vizitorių buvo
me 500. Aplankėm visus 
amatų skyrius. Buvo įdomu 
pamatyti, kaip mokinasi jau
ni berniukai ir mergaitės 
įvairius amatus. Teko maty
ti ir lietuvių mergaičių, ka
tros mokinasi amatų, būtent, 
J. Vinckiūtė, kuri mokinasi | 
retail selling, A. Skairūtė — 
beauti culture, L. Kazlaus- 
kiūtė dirba mokyklos rašti
nėj už sekretorę. Lietuvių 
berniukų neteko matyti.

Ukrinas.

bai aiškiai skambėjo, kad bus 
viskas veikiama bendrai visų 
vietinių draugijų ir organiza
cijų, be skirtumo pažvalgų. O 
kaip pasirodė, tai to nebuvo. 
Iš delegatų atsakymo buvo 
suprasta, kad rašė vienaip, o 
dirbo kitaip. Tais komandie- 
riais buvo ponas čikanauskas 
ir pralotas Ambutas ir dar 
kone vienbalsiai jiems pasi
priešino, išskiriant kokią po
rą, kurie palaikė komandie- 
rių veidmainiškumą surengi
me apvaikščiojimo. Tik ką 
susitveręs fondas, kaip jie 
sako, kuris rūpinsis vilnie
čiais, nepasako tiesioginiai, 
per ką bus siunčiami pinigai.

Bet kliubas, suprasdamas 
reikalingumą pagelbėti savo 
tautiečiams, gyvenantiems Vil
niuje, paskyrė iš iždo $25 ir 
nurodė, kad būtų pinigai siun
čiami per Lietuvos konsulatą 
Lietuvos Raudonajam Kryžiui. 
Tai išmintingai kliubiečiai pa
sielgė, kad savo auką nesiun
tė zigzaginiais keliais.

Ir dar turiu pareikšti, ku
rie esate kliubiečiai, visi tu
rite žinoti, kad gruodžio 15 
d. bus metinis susirinkimas, 
kuriame rinks valdybą ir visas 
kitas veikiančias komisijas. 
Taigi, jeigu mes norime, kad 
kliubas užbrėžtus savo darbus 
varytų taip, kaip yra varoma, 
labiausia svetainės statyme, 
tai visų priedermė dalyvauti 
susirinkime ir atsargiai dabo
ti, kad neįsiskverbtų į atsako-

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI 

/

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

Tei.: MArkct 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas
Gamintojas Geriausios Rūšies 

Nesvaiginančių Gėrimų
Pamėginkit mūsų specialų Drink- 

Mixer TOM COLLINS 
Taipgi parduoda lietuviško bra

voro alų iš New Britain 
Cremo “Connecticut Best” 
Pristato pareikalavimus: saliū- 

nams, krautuvėms, vestuvėms, ir tt.
Reikalaukite visur to vardo 

SODfcS IR ALAUS
91-98 Warwick St., Newark, N. J.

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.

Tel.: STagg 2-3842

Dienraščio ‘Laisves’

BAZARAS
Vasario 9,10,11 ir 12 Feb.

CENTRAL PALACE SALĖJE
18 MANHATTAN AVĖ. ARTI BROADWAY 

BROOKLYN, N. Y.

Hartford, Conn.
Pavyzdingas Kliubiečių 

Susirinkimas
Lapkričio 17 d. Liet. Okėsų 

Kliubo buvo mėnesinis susirin
kimas. Narių dalyvavo nema
žai. Iš veikiančiųjų komisijų 
raportų paaiškėjo, kad praė
jusio sezono parengimai at
nešė gražaus pelno. Taipgi 
buvo raportuojama komisijos 
statymo svetainės. Pasirodė, 
kad jie darbuojasi neblogiau
sia. Finansų per mėnesį sukė
lė apie $300.

Delegatai raportavo iš atsi
buvusio apvaikščiojimo Vil
niaus atgavimo. Raportai pri
imti su pastabomis. Buvo de
legatai užklausti, kodėl Vil
niaus buvusis komitetas taip 
nesielgė, kaip buvo rašyta 
laiške, kviečiant kliubą prisi-

JOSEPH LUCKY
LIETUVIS KRIAUČIUS

Siuvu ant užsakymų vyrų ir moterų drabužius. Per
dirbu Fur Coats pagal naujausias madas. Išvalom, 

sutaisom, suprosinam už prieinamas kainas.
Ant pašaukimo atvažiuojam j namus

3012 E. McNichols R., arti Mitchell St.
DETROIT, MICH. Telefonas Townsend 5-1578

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
{ JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)
• • •

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

•

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

Telefonai EVergreen 7-1661
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Clevelando Kronika

Prakalbos
Darbininkų pažįstamų

įvyks Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo vietinės jaunuolių 
kuopos puikus bankietas. Ga
lėsime visi pasivalgyti ir links
mai pasišokti. Mūsų jaunuo
liai visados surengia linksmus 
parengimus. Skaitlingai daly
vaukime jų šiame parengime.

Rep.

Salėj, kampas Loyal ir Chestnut 
gatvių. Bus smagi orkestrą. Turėsi
me užkandžių ir gėrimų. Be to bus 
ir programas, dainuos LDS Jaunuo
lių Kvartetas ir S. Kuzmickas. Įžan
ga 25c. Kviečiame skaitlingai daly
vauti. — Kom. (281-282)

pietų.
Jukelis jau ilgą laiką
Clevelande. Dabar jis
Clevelando lietuviai

Prakalbos Clevelande
Gruodžio 10-tą trys kuopos 

LLD rengia prakalbas drau
gui J. J. Jukeliui. 
įvyks Lietuvių
Svetainėj, 920 E. 79th St 
vai. po

Drg. 
nebuvo 
kalbės,
turėtų gerai pasidarbuoti, kad 
mitingas būtų geras ir pasek
mingas. Lietuviška publika 
visur žino Jukelį, kaipo vie
ną iš lietuvių žymų ir gerą 
kalbėtoją ir veikėją.

Todėl clevelandiečiai gruo
džio 10 nerengkite jokių pra
mogų, nei šiaip išvažiavimų, 
o visi dalyvaukite prakalbose.

“Vilnyje” buvo paskelbtas 
Jukelio maršrutas, bet Cleve
lando rengimo komisija pa
skutinėmis dienomis gavo 
pranešimą, kad mes galim 
dar gruodžio 10-tą sunaudoti. 
Todėl minima diena yra daug 
patogesnė prakalboms.

—o—
Dažniau Aplankykite Elzbietą 

Stripeikienę
Clevelando lietuviai p e r 

daug metų pažįsta Elzbietą ir 
Juozą Stripeikus. Pati E. 
Stripeikienė yra ligonis 
per virš 8 metus. Josios 
katą pakirto paralyžius, 
negali pavaikščiot be
žmogaus pagelbos. Elzbieta 
ir 
po

jau 
svei-

kito

gyvenaJuozas Stripeikai 
num. 434 E. 156th St. 
Nesenai aplankiau ligonę, 
visuomet gerame ūpe, lig

Mexico, Me

me-
Dirba

į darbų, tu- 
Iš tų tryli- 
užsimokėti

Už apie 8 mylių nuo Me
xico randasi fabrikas, kuris 
išdirba “clothes pins, 
Čius” ir “tūt-pikius.”
apie penki šimtai darbininkų, 
daugiausia moterys. Kaip vi
sur, taip ir čionai darbinin
kai labai išnaudojami. Už 44 
valandų darbo savaitę gauna 
$13 su keliais centais. O kaip 
minėjau, šis fabrikas yra to
lokai nuo miestuko, tai juk 
pėkščias nenueisi 
ri važiuoti busu. 
kos dolerių turi 
$1.25 už busą.

Kadangi įstatymas dabar 
teleidžia dirbti 42 valandas į 
savaitę, tai dabar turi dvi va
landas sumažinti. Tai kompa
nija ir temoka tik už 42 va
landas. Tai reiškia, kad dar
bininkų tas menkas uždarbis 
dar sumažės.

Darbininkai neturi unijos, 
neorganizuoti. Bet visgi ban
dė kovoti. Pirma prašė bosų 
loskos, kad jiems už tas dvi 
sumažintas valandas mokėtų, 
bet bosai jų prašymą atmetė. 
Tada darbininkai bandė bosus 
pagąsdinti ir išėjo į streiką 
lapkričio 9 d. Pastreikavę dvi 
dienas sugrįžo į darbą. Tai 
matome, kad be organizaci
jos, be vienybės negalima ko
vą laimėti.

---- 0-----

Lapkričio 18 d. Lietuvių 
Dukterų Draugystė turėjo su
rengus vakarienę. Publikos 
buvo daug. Manau, draugys
tei liks gražaus pelno.

Lankėsi tolimi svečiai iš 
Bedford, Mass. Tai buvo 
draugai Gitzas su savo žmo
na, dviem dukterim ir sūnum. 
Jie buvo atvažiavę į Mexico 
aplankyti savo draugus Pad- 
galskius ir Puidokus, 
dalyvavo ir minėtoje 
rienėje. Ant rytojaus, 
kalbėję apie šių dienų
lūs ir papietavę, svečiai išva
žiavo namo.

Mexicos Vaclovas.

Kartu 
vaka- 
pasi- 

reika-

i ji būtų geriausiame sveikatos 
stovyje. Gražiai ir draugiškai 
su visais pasikalba. Paklausi
nėjau, ką kiti jos pažįstami 
veikia. Kaikurių
jau esanti nemačiusi per virš 
metus laiko.

Taigi, pažįstami ir priete- 
liai, dažniau aplankykite d. 
Elzbietą Stripeikienę. Kuomet 
žmogus apsergi tiktai trum
pą laiką, kaip nuobodu pasi
daro! O dabar drg. Stripei
kienė jau 8 metai serga. Tai 
ilgas laikas, liūdna ir pamis- 
lyti!

—o---
Šiais laikais yra sunku gau

ti darbą, o senesniam žmogui 
visai nėra jokių galimybių 
gauti darbą. Todėl pats Juo
zas Stripėika, kaipo senyvas 
žmogus, yra bedarbis ir, aiš
ku, sunku pragyventi. Stri- 
peikų šeimyna susideda iš tri
jų ypatų. Jie pragyvenimui 
maisto gauna iš pašelpos sky
riaus. Vienas yra labai ge
ras pavyzdys, tai kad Stripei- 
kos duktė Ona Stripeikiūtė, 
kuri prižiūri savo mylimą mo
tinėlę, viską švariai užlaiko ir 
kiekvienas dalykėlis savo vie
toj padėtas ir jai žinomas. 
Todėl motinėlė ir sako, “kuo
met Onai prisieina reikalas 
kada ant pusdienio išeiti, tai 
niekas taip mane neprižiūri ir 
tuojau jauti stubelėj trūku
mų.”

Todėl dar sykį atsikreipiu į 
visus pažįstamus lietuvius, kad 
dažniau lankytumėt ligonę.

Pittsburgh, Pa.
įvyko ma- 

Carnegie 
Komunistų 

22 me-
Sąjun-

Lapkričio 18 d. 
sinis susirinkimas 
Hali. Surengė 
Partija paminėjimui 
tų sukakties Sovietų 
gos gyvavimo.

Kalbėtojų buvo
Jaunųjų Komunistų organiza
torius smarkiai agitavo už 
Komunistų Partiją ir nurodi
nėjo, kokią naudą ji neša 
darbininkams. Partijos dis- 
trikto sekretorius pasakė 
trumpą prakalbėlę, nurodinė
damas, kiek Komunistų Parti
ja reikalinga darbininkų ju
dėjimui. Peter 
datas į miesto 
nurodinėjo, kaip 
trjų kapitalistai 
įtraukti į imperialistinį karą.

Bet vyriausiu kalbėto jum 
buvo James W. Fordas, parti
jos kandidatas į Jungtinių 
Valstijų vice-prezidentus per
eituose rinkimuose, kuris pa
sakė gerą ir pamatingą pra
kalbą. Jis plačiai apibudino 
dabartinę padėtį ir pasmerkė 
imperialistinį karą.

Susirinkimui dainavo 
nųjų Komunistų Lygos 
ras. Sudainavo keletą 
žiu dainelių. Aukų surinkta 
du šimtai dolerių su viršum. 
Publikos buvo apie 500.

Galima 
sirinkimas

keletas.

Cush, kandi- 
tarybininkus, 
Jungt. Vals- 

nori šią šalį

Jau- 
cho- 
gra-

sakyti, kad šis su- 
buvo pasekmingas.
—o—

Svarbu Visiems
ir Apylinkės

Labai
Pittsburgho

Amerikos Lietuvių Kongreso 
Skyrius šaukia metinę savo 
konferenciją gruodžio 17 d., 
Mokslo Draugijos name, 142 
Orr St., Pittsburghe. Konfe
rencija prasidės 1 vai. po pie
tų. Visos draugijos ir kliubai 
malonėkite išrinkti delegatus. 
Delegatus gali rinkti visos 
draugijos bei kliubai. Nėra 
skirtumo, ar jūsų organizaci
ja priklauso prie skyriaus, ar 
ne. Jūsų delegatai turės pil
ną balsą ir gaus visas infor
macijas.

Skyriaus sekretorius išsiun
tinėjo laiškus visoms draugi
joms. Kurios tačiau negavote 
tokių pakvietimo laiškų, gali
te kreiptis pas sekretorių dėl 
platesnių informacijų. Kreip
kitės sekančiu adresu: A. Pi
piras, 3807 Butler St., Pitts
burgh, Pa.

Po kongreso skyriaus kon-

Tai Anglai Išradę Magne
tine Minas

London. — Anglai sako, 
kad tai jie laike pasaulinio 
karo išrado magnetines mi
nas, kurias dabar naziai 
vartoja prieš Anglijos lai
vus. Anot anglų, tai naziai 
tiktai pagerino tas minas, ferencijos toje pačioje vietoje

Rochester, N. Y

WATERBURY, CONN.
LDS 49 kp. rengia prakalbas. Kal

bės Dr. J. Kaškiaučius iš Newark, 
N. J. Jo kalba bus sveikatos klausi
mais. Jis taipgi aiškins mums kaip 
svarbu būti nariu LDS. Todėl kvie
čiame vietinius ir iš apylinkės daly
vauti. Įvyks sekmadienį, 3 d. gruo
džio, Venta Svet., 103 Green St. Pra
džia 2 vai. po pietų. — Valdyba.

(281-282)

BAYONNE, N. J.
Penktadienį, gruodžio 1 d. įvyks 

apvaikščiojimas Rusijos revoliucijos 
laimėjimo. Kalbės geri kalbėtojai, 
taipgi bus ir programas. Rengia 
bendrai Bayonnės darbininkiškos or
ganizacijos. Pradžia 8 v. v. Labor 
Lyceum, 72 W. 25th St. Įžanga 
15c. Kviečia Rengėjai. (280-282)

Lieka 
šiuo sykiu ro- 
pasižymės d at
minėti dienraš- 
užgimimo pasi-

ROCHESTER, N. Y.
DLK Gedemino Drg. rengia 

karienę, šeštadienį, gruodžio 2 d., 
Gedemino Svet., 575 Joseph Ave. 
Pradžia 7 vai. vakaro. Tikietas 50c. 
Po vakarienės bus šokiai prie geros 
Aptašinkio orkestros. Kviečiame vie
tinius Jr iš apylinkės dalyvauti. Prie 
vakarienės bus visokių gėrimų vel
tui. — N. Švedienė. (281-282)

va-

WORCESTER, MASS.
Worcesterieciai ir apylinkės dailės 

mylėtojai, pranešam jums, kad lapkr, 
30 d., Padėkavonių Dienoj, Aide 
Choras rengia gražų meno vakarą 
Bus sulošta komedija “Aš Numi
riau.” Taipgi bus ir koncertinė pro
grama ir šokiai. Aidiečiai kviečia 
visus worcesteriecius ir svečius at
silankyti į jų parengimą ir smagiai 
praleisti Dčkavonių Dieną. Liet. 
Svet., 2 9 Endicott St. Pradžia 6 v. 
v. — Kom. (280-281)

Kochesteriečiai uoliai ir rū
pestingai sukruto veikti sukė
limui finansinės paramos dar
bininkiškiems dienraščiams 
“Vilniai” ir “Laisvei.”

Praeityj tokiems tikslams 
buvo rengiami parengimai ir 
davė gerus rezultatus, 
manyti, kad 
chesteriečiai 
gausiau, nes 
čiai nuo pat
šventusiai gina darbininkų in
teresus ir užsipelnę kaip mo
ralės, taip lygiai ir finansinės 
bei materialės paramos nuo 
darbininkų ir progresyvės lie
tuvių visuomenės.

Patartina, kad prisirengime 
imtų aktyvį dalyvumą
minėtų dienraščių skaitytojai 
ir visi Rochesterio veikėjai.: 
Tas yra labai reikalinga dėl 
geresnių parengimo pąsek- 
mių ir dėl kredito Rocheste- 
rio kolonijos.

Ligi minėto parengimo va
karo labai pageidaujama nuo 
visų bendro fronto 
stiprios morališkos 
sėkmingo išgarsinimo būsian
čiuose draugijų susirinkimuo
se. Nuo simpatizuojančių as
menų prašom plataus populia- 
rizavimo po dirbtuves.

Parengimas bus 16 d. gruo
džio • (Dec.), Gedemino Sve
tainėj, po iniciatyva LDLD 50 
kuopos. Tai bus žymaus po
būdžio pasilinksminimas ir 
vakarienė. M. Duseika.

WILKES-BARRE, PA.
Liet. Moterų Apšvietos Kliubas 

rengia draugišką vakarėlį, 2 d. gruo
džio pas dd. Radzevičius, 9 Carbon 
Lane. Bus “Pig Roast,” pradžia 7 
v. v. Įžanga 25c. Bus ir muzika šo
kiams. Kviečiame dalyvauti. — Kom.

(281-282)

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

Valandos: 11-1; G-8; Ncdelioj: 11-1
New York City

Staigios ir chroniškos kraujo ir odos 
ligos gydomos.

Daroma Kraujo ir Šlapimo Tyrimą 
Tel. Algonquin 4-8294

Dūku Šventes Išpardavimas 
Namų Rakandų Krautuvėje 

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

/ Tel. EVergreen 7-6673

MES TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ
Divonų—Carpet Rugs

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

• Pirkitės divonus dabar, o mes palaikysimo iki jums Jie 
bus reikalingi.

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

• Mažiukai divonukai nuo 89c ir aukšiau.
Jei atsinešito šį skelbimų, tai gausite $1.49 vertės divonų 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.

MONTELLO, MASS.
LDS 67 gp. rengia Turkių vaka- 

visi rienę ir šokius, gruodžio 2 d. Liet. 
. Taut. Namo Svet. Kviečiame narius 
‘ ir nenarius dalyvauti. Vakarienė bus 
pirmos rūšies, įžanga 75c. Pradžia 
6:30 v. v. — Kom. (281-282)

ELIZABETH, N. J.
Šiuomi pranešu Bangos Choro na

riams, kad dėl tam tikrų susidėju
sių aplinkybių, šį penktadienį, gruo
džio 1 d., pamokų nebus. Sekančios 

, .. ' pamokos įvyks penktadienį, 8 d.
draugijų gruocjžio, LDP b Kliubo Svet., 408 

paramos, , Court St. Prašau narius ir simpati- 
kus šį pranešimą įsitėmyt ir nepa
miršti dalyvauti. — D. Krūtis, Sekr. 

(281-282)

NORWOOD, MASS.
Amerikos Lietuvių Piliečių Drau

gijos 25 m. Jubilėjus įvyks ketvir
tadienį, 30 d. lapkr. Bus Koncertas, 
Vakarienė ir Šokiai. Lietuvių Svet., 
13 St. George Avė. Durys bus atda
ros nuo 1 vai. po pietų. Programa 3 
vai. Vakarienė 6 vai. Įžanga 50c. 
Bus graži ir įvairi programa. Art 
Mason ir jo Sercnaders gros šo
kiams. Visus kviečia Am. Liet. 
Piliečių Bendrove. (280-281)

Kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
svės” bendrovėm

PRANEŠIMAI K KITUR
YOUNGSTOWN, O.

Sąryšio Komitetas rengia prakal
bas, sekmadienį, 3 d. gruodžio, 7 v. 
v. Bažnytinėj Svet., 923 Shehy Si. 
ir taipgi kaip svarbu yra kolonijoms 
Kalbės drg. J. Jukelis apie Lietuvą 
priklausyti prie Sąryšio. Taipgi kal
bės ir pats klebonas. Youngstownie- 
čiai, 
Pa., 
džio 
Bus 
toj.

LDS 9 kp. susirinkimas įvyks 
gruodžio 3 d., 1 vai. po pietų, pas 
drg. Buzinauską, 43 Parnell Ave. 
Šiame susirinkime rinksime naują 
valdybą 1940 m. Dalyvaukite visi.— 
J. Madison. (281-282)

su pagelba draugų iš Sharon, 
surengs kitas prakalbas gruo- 
4 d., Sharone.. Pradžia 7 v. v. 
pranešta atvirutėms kokioj vie-

HUDSON, MASS.
LDS 66 kp. rengia metinį 

šeštadienį, gruodžio 2 d., 8 
Kviečiame visus dalyvauti ir 
smai laiką praleisti. J. Tomulionio
Radio Orkestrą iš Nashua gros šo
kiams. Įžanga' 35c. (281-282)

balių, 
v. v.
link-

BARRY P. SHALINS
(Shall n s kas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr.

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas
uline#

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniau*!

BOSTON, MASS.
Lapkr. 30 d., gruodžio 1 ir 2 dd. 

bus rodomi judžiai “Lenin in 1918.” 
Su angliškais parašais. Pradžia nuo 
1 vai. po pietų ir be perštėjimo ro
dys iki 11 vai. vakaro. Taipgi bus 
rodoma ir Biro Bidžan — Sovietų 
Armėnija — Sovietų Kaimas. Nuo 
pradžios iki 5 vai. vak. 25c, o nuo 5 
v. v. iki 11 vai., 40c. Nepraleiskite 
progos nematę šių judžių.

(280-282)

HAMTRAMCK, MICH.
LLD 188 kp. priešmetinis susirin

kimas įvyks penktadienį, gruodžio 
1 d., 7:30 v. v., 3014 Yemans. Visi 
nariai malonėkite būt laiku, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti, taipgi 
reikės išrinkti kuopos valdybą 1940 
metams. Atsiveskite ir naujų narių. 
— A. V. (280-282)

su
pas 
St.

BINGHAMTON, N. Y.
LLD 20 kp. moterų skyriais 

sirinkimas įvyks gruodžio 1 d., 
drg. A. Žemaitienę, 16 Hazel
Pradžia 7:30 v. v. Šis susirinkimas 
bus metinis, todėl svarbu narėms 
dalyvauti, nes reikės išrinkti valdy
bą sekantiems metams. Yra kitų 
svarbių reikalų aptarti. — A. M.

(280-282)

HARRISON-KEARNY, N. J. |
LLD 136 kp. susirinkimas įvyks 3 i? 

d. gruodžio, 2:30 vai. po pietų, Labor S 
Lyceum Svet., 15-17 Ann St. Visi 
draugai kviečiami dalyvauti ir at- 'f 
sivesklte ir pažįstamų. Bus daug į* 
svarbių reikalų aptart, taipgi turė-.;?. 
sime išrinkt valdybą 1940 m. — K. Į į Jį 
Kuzmickas, Sekr. (281-282)

PATERSON, N .J.
LDS 123 kp. susirinkimas įvyks i 

gruodžio 3 d., 10 vai. ryto. Baka- . 
nausko Svet. Visi nariai būkite lai- ‘ 
ku, nes turėsime rinkti valdybą sc- i 
kantiems metams. Taipgi prašome 
narių užsimokėti šių metų duokles, . 
kad neliktumėt skolingi. — N. Ra- ’ 
gauskas, Pres. (281-282)

NEWARK, N. J.
Jaunuolių LDS kuopa rengia pui

kų ir nepaprastą balių, gruodžio 2, 
Jurginės Svet., 180 New York Avė. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti ir linksmai laiką praleisti. 
—Kom. (281-282)

DETROIT, MICH.
Lietuvių Spaudos Komiteto vaka

re, gruodžio 2 d. bus rodoma dvi fil- 
mos “Lenin in October” ir “May 1st 
Parade of 1939,” bus muzikos ir 
dainų. Liet. Svet., 25th ir Vernor 
Highway. Pradžia 7 v. v. iki 9 ir nuo 
9 vai. iki 12 nakties. Įžanga suaugu
siems 25c, vaikučiams 10c. Prašome 
dalyvauti, atsiveskite ir savo vai
kus, parodykite jiems kaip Sovietų 
jaunimas yra išlavintas. — Kom.

(281-282)

SHENANDOAH, PA.
šeštadienį, 2 d. gruodžio, LDS 34 

kp. sykiu su 213 Januolių kuopa 
rengia šokių vakarą, Lenkų Tautinėj

(liquors

Gaminam valgius ir 
t u r im e Amerikos 
Išdirbinio ir impor
tuotų degtinių, vi
sokių vynų ir gero 

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 
' BROOKLYN, N. Y.

pavienių 
padarau 
krajavus 
paveiks- 
su ame- 

Rei-

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
lūs i r 
n a u jus 
sudarau
rikoniškais.

W^JOgflHkalui esant ir 
a d i d i nu tokio 

dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
Marion St., kainp. Broadway 

ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMTLine.

BROOKLYN, N. Y.
• Tel.: Glemnore 5-6191

512

ATEIKITE DABAR IR IŠSI
RINKITE JŪSŲ

KALĖDINES
DOVANAS

Už VISAI MAŽUS

RANKPINIGIUS*
palaikysime jums bi kurį daiktą

Atsineškite šį skelbimą, su sa 
vinį ir gausite didelę kainoje

NUOLAIDĄ

PUIKIAUSIOS
ATMINTIES

DOVANA ,
tai gražus laikrodėlis

Robert Lipton
Laikrodininkas-Jeweler

701 Grand St., Brooklyn, N.Y.
Tarp Graham ir Manhattan Aves.

Įsteigta 1892 Tel. Stagg 2-2173
ATDARA VAKARAIS

į /ERI-THIN GRACE . . . 15-fwel 
f dependably accural® Given. Yeltow 

gold filled caie . . . . . $29.75

O*w

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

Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime Informacijas apie svori hr kaina*.

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

Open Day and Night

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

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 Tues, from 12 a. m. to
11 p. m. After 11 p. m. for gents

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

Sun. all day and night

Odos, Kraujo ir Nervų Ligos Gydomos

®
Abelnas Silpnumas, Chroniški Skauduliai, Skilvio ir 
žarnų ligos, Hemorrhoidai (sėdynės kraujavimai) ir • 
kiti Mėšlažarnės nesveikumai, Inkstų ir Pūslės vargai 
ir kitos staigios ir chroniškos ligos. Gydoma Vyrai ir 
Moterys. Jeigu turite nesveikumą, kurio nesupranta
te, kreipkitės su pasitikėjimu į Dr. Zins. Leiskite man 

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

Daroma Kraujo ir šlapimo Tyrimai, X-Spinduliai 
išaiškint jūsų sveikatos stovį be jokios prievolės iš

DR. L. ZINS Įstaiga 80 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.



Mokytojų Prezidentas 
apie Dies Liudytoją
Charles J. Hendley, Moky

tojų Unijos Lok ai o 5-to, A F 
of L, prezidentas, pareiškė, 
kad Dies Komitetui liudinin
ko prieš uniją d-ro Henry R. 
Linville pasaka yra ta pati, 
kurią jis be pasisekimo karto
ja jau nuo 1934 metų. Tuo
met Linville atskilo nuo or
ganizuotų 
tvėrė sau 
kę.

Linville, 
sitraukė ne dėl kokio “ko
munistų dominavimo,” bet, 
“kaip pats prisipažinęs, išėjo 
iš Mokytojų Unijos, kada jo 
atsinešimas į mokytojų pro
blemas pasirodė netenkąs 
įtakos ir pagarbos nariuose.”

Hendley sako, kad nuo 
Linvillės pasitraukimo 5,200 
naujų narių įstojo į 5-tą Lo- 
kalą. Jis nurodo, kad “Mo
kytojų Unija nėra ir negali 
būti kontroliuojama bent ko
kios grupės ar frakcijos. Sau
giai galima sakyt, kad jokioj 
kitoj mokytojų organizacijoj 
nėra taip rūpestingai saugoma 
demokratinė organizacijos 
kontrolė per išrinktus virši
ninkus ir taip akylai sekama 
narių.”

Segtas puslapis fcetvirtad., Lapkričio 30,

Now Wto^^feranlof

*

k

tos

■M

žymi 
sek- 

Little

Telephone 
STagg 2-5043

Deginant nuo durų senas 
maliavas, 605 E. 135th St., 
eksplodavo degintuvas ir ap
degino John [Zurich ir jo pen
kis vaikus.

Tallulah Bankhead, 
aktorė, dabar lošianti 
mingame veikale “The 
Foxes’’ ant Broadway, ir Dr.
Ruth Benedict, pasauliniai 
garsi antropologistė, prisidėjo 
prie protesto prieš persekioji
mą ateivių, kaip praneša Am. 
Ateiviams Gint Komitetas, 79

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 prieinamų kainų.

mokytojų ir susi- 
Mokytojų Gildijų-

sako Hendley, pa
ne dėl kokio 
dominavimo,”

Marcantonio Gins 
Baduolę Motiną

Kongresmanas Vito Mar
cantonio paėmė gint Mrs. Jo
sephine Marino, 18 metų mo
tiną, kuri ėjo plėšt, kad savo 
alkaniems mažyčiams kūdi
kiams gaut maisto. Ji padėta 
po $1,000 kaucijos. Marcan
tonio sako, kad ta suma neuž- 

. ilgo bus sukelta ir motina pa
leista pas savo kūdikius, ku
rių vienas yra 18-kos mėnesių, 
o kitas 6 savaičių.

Jo&^vyras apleidęs ją pora 
savaičių prieš areštą, likusi be 
cento.

Jos švogeris Louis Zangara 
ir kaimynas Ben. Pacino, su 
kuriais kartu ji buvo išėjus 
apiplėšt Bronxo groseminką, 
sulaikyti po $15,000 kiekvie
nas.

LaGuardia Tarėsi su 
Nauju Prokuroru

LaGuardia buvo 
Miesto Salėn nau- 
Brooklyno būsimą

Majoras 
pasikvietęs 
jai išrinktą 
prokurorą — teisėją William 
F. O’Dwyer, ir kandidatavusį 
tai vietai, bet pralaimėjusį 
teisėją W. R. Bayes, kad pa
sitart su jais apie tolimesnę 
kovą su piktadarybėmis Brook
lyne. Jie taręsi apie speciali 
prokurorą Amen ir Raymond 
St. kalėjimą.

LaGuardia sako pageidau
jąs sutaupint miestui tuos 
$300,000, kurie prisieina iš
mokėt palaikant specialio pro
kuroro Amen veiklą ir rašti
nę ir jis manąs, kad teisėjas 
O’Dwyer privaląs gaut pri
vilegiją pradėt darbą be spe
cialio prokuroro veiklos.

Specialis prokuroras Amen, 
kaip žinia, buvo paskirtas per 
gubernatorių Lehmaną esama
jam prokurorui Geoghanui 
nemokėjus ar nenorėjus atsa
komai eit pareigų, kriminalis
tams per akis išsisukant nuo 
teismų ir baudų.

Po Naujų Metų Geoghano 
vietą užima naujai išrinktasis 
O'Dwyer, tad majoras manąs, 
kad nei netiktų palikt kokį ša
lutinį to paties darbo koman- 
dierių, kol tam nėra priežas
ties, kol naujasis prokuroras 
dar neturėjęs progos parodyt 
darbais, ar toks šalutinis- ko- 
mandierius iŠ viso reikalingas 
dabar, kaip jis buvo reikalin
gas prie senojo prokuroro. 
Tačiau majoras pasakęs, kad 
tas priklausys nuo Lehmano,

Policija-Gaisragesiai 
Nusitarė Pensiją

UNIJA REIKALAUJA 
TAISYT SĄLYGAS

Kongresmanas Geller 
Padės Bedarbiams

Žymios Moterys Prieš 
Puolimą Ateivių

NOTARY 
PUBLIC

m? teik
fczždft

Policistų ir gaisragesių pen
sijos klausimas iki šiol buvo 
nemenkas politikierių ergelių 
punktas. Policistai iš savo al
gų damokėdavo po du . nuo
šimčiu į pensijų fondą ir po 
25 metų tarnybos turėdavo 
teisę pereit ant pensijos. Gais- 
ragesiai nieko nemokėdavo 
fondan ir turėdavo tj^sę per
eit ant pensijos ištarnavus 20 
metų.

Dėl pensijų vieni argumen
tuodavo už, kiti prieš. Vieni 
reikalaudavo pensijas panai
kint, kiti įrodinėdavo, kad ne
žiūrint, jog miestas turi pa
nešt nemažai lėšų, tačiau to
kias pavojingas pareigas ei- 
nantiem reikalinga palikt 
pensijas. j

Kad užkirst kelią tiems, 
kurie į tas pensijas tarsi šuo 
į mėnulį staugia, o tuo tarpu 
užsimerkia į miesto finansus 
smaugiančius bereikal ingus 
apskričių ir tūlų teismų neva 
pagelbininkų brangiai apmo
kamus politikierių darbus, 
majoras LaGuardia atsikreipė 
į policistus ir gaisragesius pa
tiems tą klausimą išdiskusuo- 
ti ir išspręsti, su didžiausiu 
išgalimu taupymu miestui ir 
užtikrinimu pensijų.

Majoras pateikė jiems pla
ną, kad abieji, policistai ir 
gaisragesiai, prisidėtų pensijų 
fondan su 5-kiais nuošimčiais 
savo algos tie, kurie nori per
eit ant pensijos po 25 metų 
tarnybos, ir po 6 nuošimčius 
norinti pereit ant pensijos po 
20-ties metų tarnybos, šiomis 
dienomis pravesti policistų ir 
gaisragesių balsavimai priėmė 
majoro planą: gaisragesiai 7,- 
811 balsų prieš 1,178, o po
licistai 12,890 balsų prieš 340.

Majoras per radio pareiškė 
viešą padėką už tokią jų ko
operaciją jam ir miestui.

Ed. T» Shedlock, Amalga
mated Utility Workers prezi
dentas, pasiuntė p. M. R. 
Maltbie, Visuomenės Aptar
navimo Komisijos pirmininkui 
laišką, kuriame stipriai smer
kia Consolidated Edison Co. 
už tęsimą darbo be reikalingo 
skaičiaus darbininkų.

Unija pareiškia, kad
sąlygos yra atsakomingos už 
mirtį John Stevens, dirbusio 
kompanijai per 22 metus ir 
24-tą šio mėnesio sutikusio 
darbe mirtį dėl pastatymo jo 
prie tokio darbo, kuriam jis 
nebuvo lavintas. Shedlock 
pareiškė komisijai, kad tos są
lygos buvo nurodytos unijos 
pateiktame raporte spalių 26- 
tą ir jei komisija būtų tuo
jau ėmus tai domėn, reikala
vus firmą padėtį pataisyt, 
darbininkas Stevens nebūtų 
žuvęs.

KOMUNISTAI SKUBINA 
SAVO KVOTAS

Komunistų Partijos ir spau
dos budavojimo fondo vajus 
oficialiai baigsis su gruodžio 
1-ma ir tarp kuopų bei sekci
jų, ypatingai baigiančių išpil
dyt savo kvotas, eina karštos 
lenktynės, kurios pirmiau 
baigs kvotą. Kvotų raportai 
siunčiami net telefonais. Kai 
kurios yra jau perviršijusios, 
gi tūloms dar trūksta ir tu
rės darbuotis vėliau, kol už
baigs.

Lietuvių komunistų 5-ta 
kuopa savo kvotos irgi dar ne
spėjo užbaigt, su 1-ma ne
galės pasidžiaugt užbaigtuvė- 
mis, tačiau varomasi pirmyn. 
Pereitą pirmadienį į apšvietos 
vakarą vėl vienas draugas 
simpatikas atnešė fondui au
ką. Kas dar galėtų mums pa
dėt išpildyt kvotą, prašomi at
nešt į kuopos susirinkimą šio 
pirmadienio vakarą.

L. K. N.

Kongresmanas Emmanuel 
Celler pasižadėjo Workers Al
liance atstovams remt judėji
mą už peržiūrėjimą Woodrum 
Biliaus sekamoj kongreso se
sijoj. Celler bedarbių organi
zacijos atstovus priėmė savo 
raštinėj, 1450 Broadway. Pa
sikalbėjime, kongresmanas 
pareiškęs, kad jis yra griežtai 
priešingas atleidinėjimui išdir
busių 18 mėnesių ir stoja už 
to panaikinimą .

Delegacija klausinėjo jo ir 
kitais Workers Alliance pro
gramos punktais. Jis nesuti
kęs pasisakyt, kiekvienu atski
ru punktu, tačiau, bendrai 
imant, jis sutikęs remt bedar
biams darbų ir šalpos davi
mo programą.

Celler stipriai pasisakęs už 
palaikymą WPA baltakalnie- 
rių projekto ir “širdingai” sto
jas už štampų planą. Alliance 
stoja už to plano įvedimą vi
soje šalyje. Celler taip pat 
stojąs už mokėjimą WPA 
darbininkams tos srities ska
lės algomis, taipgi už dides
nes algas ir trumpesnes va
landas visai industrijai.

Moterų protesto judėjimą 
iškėlė paskilbus D-rė Mary E. 
Wooley su 42 kitom žymiom 
moterim. Jos pareiškė, kad 
registravimas ateivių reikštų 
žingsnį link “regimentacijos” 
visos Amerikos- ir gręstų 
tiems mūsų demokratijos 
matams.

Mateušas Simonavičius
Gražiai įrengta Susiėjimams įstaiga

pa
pa-

David Greenberg, 80 metų, 
eidamas pasimelst, tapo už
muštas automobiliu prie Troy 
Avė. ir Empire Blvd.

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos | 

į i

Varpo Keptuvė Naujoj 
ir* a * UiAlni '

Protestavo Prieš “EI” 
Nugriovimą

Šiandien Browderiui 
Gint Prakalbos

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 Barberial

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes elevelterlo stoties

NAUJAUSIOS

Brooklyn, N. Y.
TeL Evergreen 4-9508

i

Komunistų Partijos Kings 
Apskričio Komiteto šaukia
mas Browderiui Gint Masinis 
Mitingas įvyks šį vakarą, lap
kričio 30-tą, Livingston Ma
nor, 301 Schermerhorn St., 
Central Brooklyne. Pradžia 
8 vai. vakare.

Hathaway, “Daily Worke- 
rio” redaktorius, kalbės te
moje “Civilės Teisės ir Ko
munistų Partija.” Peter V. 
Cacchione, apskričio pirmi
ninkas, aiškins pasekmes per
eitų Miesto Tarybos rinkimų. 
Visiems svarbu išgirst tas pra
kalbas ir dalyvaut civilių tei
sių gynime.

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

630 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

Duonos ir pyragų 
krautuvė Varpas 
Balčiūnų nuosavon, ir gražiai 
įrengton patalpon, 40 Stagg 
Street, Brooklyne. žinojusiem 
senąją vietą, nebus keblumo 
rast ir naują, nes tik seka
mos durys nuo buvusios. Nuo 
dabar gražieji vestuvių ir 
“parių” tortai-pyragai turės 
dar gražesnę vietą lauktuvėm, 
o ir patarnaut atsilankiusiem 
bus patogiau, kadangi par
duotuvė susisiekia su keptu
ve. Pirmiau parduotuvė buvo 
visai atskirame name. Ir 
“duonai mūsų visų dienų” 
įrengta daugiau ir gražesnių 
šėpų ir lentynų.

Geriems kaimynams Balčiū
nams linkime ir toliau sėkmin
gai gyvuot ir gamint duonu
tę

kepykla 
perkelta

Apie 3,000 unijistų trans
portininkų ir Bronxo gyvento
jų, susirinkę Bronx Winter 
Gardene, vienbalsiai nutarė 
atsisaukt į majorą prašant su
laikyt 2nd ir 9th Avės, aukš
tųjų gelžkelių nugriovimą iki 
bus įsteigta kitos atatinkamos 
greito susisiekimo priemonės 
ir tų linijų darbininkams už
tikrinti darbai ant kitų lini
jų. Pasiųsta griežtas protes
tas Valstijinės Tranzito Ko
misijos viršininkams Fullen ir 
Fertig.

Gen. Haskell reikalavo, kad 
majoras paskirtų $5,000,000 
pataisoms miesto armorių.

Telephone: EVergreen 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.

RUDENS MADOS 
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ 

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

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

Mes turime slzų pritaikymui visokio nuauglmo žmonėm.

Virš 30 metų patyrimas rinkimuose vilnonių drabužių 
Mūsų kainos yra labai 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.

Laivynas Budavos 
Orlaiviam Bazę

Pranešama, kad Jungtinių 
Valstijų laivynas tuojau pra
dėsiąs statyti jūreivystės or
laiviams bazę prie jau esamo 
Floyd Bennett Orporto. Užim
siant! 18-kos akrų plotą. Mies
tas užleisiąs žemės. Bazės 
įrengimas kainuosiąs nuo pen
kių iki šešių šimtų tūkstančių 
dolerių. Norima padaryt prieš 

kovo, 1940 m.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 6-3622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St Brooklyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto 11d Vėlai Vakaro

Nepaprastas šeštadienis
1-mą

VIENATINIS LIETUVIŠKASAtvežė Aukso
KABARETAS

SPECIALI
LIETUVIŠKAM MONOPOLY!

Epidemija Tarp Vaiky

$1-07

Z

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

337 UNION AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

arti Grand St. Brooklyne
Lie. L-72

ir kitus gardumynus.
“L" Rep.

Tel. Stagg 2-0783.
NIGHT—HAvemeyer 8-1168

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

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

UNDERTAKER

REPUBLIC, Maryland valstijos, grynų rugių 
degtinė, 3 metų.senumo 90 proof.

Kvorta $2-^9 
Pint

Imant 12 kvortų, 10% nuolaidos

Republic Liquor Store
415—17 Reap St.
Tel. EV. 7-2089

Mm

Mrs. Margaret McGrath 
nukrito ar nušoko su 3 metų 
dukrele glėbyje po Long Is
land traukiniu Aquaduct sto
tyje. Motina užmušta, kūdi
kis sužeista.

kuris speciali prokurorą pa
statė. Kas liečia majorą, jis 
tik esąs susidomėjęs sutaupin- 
ti tuos $300,000. Jis nieko 
neturįs prieš patį Amen.

Majoras sakė pasitenkinęs 
pasikalbėjimu su teisėjais. 
Nors O’Dwyer kandidatūros 
jis nerėmė prieš rinkimus, ta- 
čiaus dabar esą visų pasiža
dėta kooperuoti darbe ir to 
būsią prisilaikyta.

Dėsią pastangas praretint 
susikimšimą Raymond St. ka
lėjime, mažesnius prasikaltė
lius perkeliant kitur bei ga
limus paliuosuojant.

Nepamirškite, kad šį šešta
dienį, gruodžio 2 — turkinis 
šeštadienis. Mat, ALDLD 185 
kp. ir LDS/13 kp. E. New 
Yorke rengia turkių ir dešrų 
vakarienę. Įvyks Buzelio sve
tainėj, kampas Crescent St. ir 
Atlantic Avė. Pradžia 7 vai. 
vakare. Vakarienė su alum ir 
tik $1.25. Nepraleiskite pro
gos, nes bus gardžios turkie- 
nos ir dešrų. Po vakarienės 
galėsite smagiai patrepsėti. 
Kurie atsilankys, tie džiaug
sis, o kurie praleis šią progą, 
tie gailėsis. Todėl geriau 
džiaugtis, negu gailėtis.

V. Paukštys.

Lutheran ligoninėj pasireiš
kė naujagimių kūdikių vidu
riavimo epidemija. Tai paste
bėjus, pat pradžioje, lapkričio 
24-tą, sergantieji kūdikiai at
skirti nuo sveikųjų. Vienas 
vaikutis mirė. Kiti 6 iš susir
gusių pasveiksią, o vienas dar 
esąs abejotinoj padėtyj.

Rotterdam-Lloyd laivas Ko- 
ta-Pinang pribuvo Brooklyn© 
portan su dviejų milionų do
lerių vertes aukso iš holandiš- 
kos Rytines Indijos portų. Jį 
sudės Federalio Rezervo Ban
kam

STANLEY MISUNAS
Savininkas

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

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St Brooklyn, N. Y

Prie R. K. O. Republic Teatro

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

priežasties slogos—ŠALČIO 
Gaukite šiandien, tiktai 75 centai




