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

Franci j os komunistas’ No. 284 
Florimond Bonte atėjo į 
parlamento sesiją ir atsisė
do. Pirmiausia jį pastebėjo 
ir ant jo užpuolė socialis
tai. Drg. Bonte tapo ap-
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SOVIETAI SUSITARĖ SU LIAUDIŠKA SUOMIŲ VALDŽIA
stumdytas, išmestas iš par
lamento, suareštuotas ir 
įkištas į kalėjimą.* ❖ *

Parlamentarinė nepalie- 
čiamybė! Piliečio demokra
tinės teisės! Pati demokra
tija! Į pragarą su viskuom!

Sako Francijos socialis
tai.

Šito inicidento istorija ne
užmirš, ypatingai jo neuž
mirš komunistai. Jie gaus 
progą socialistams mušei
koms tinkamai atsimokėti.* 5jC

“Keleivis” lapkričio 29 d. 
ant pirmo puslapio milžiniš
komis raidėmis šaukė: “Lie
tuviai rado Vilniuje tik 
anarchiją ir suirutę. Dirb
tuvės išplėštos ir išvestos 
Rusijon.”

Betgi “Vienybėje” lapkri
čio 30 dieną skaitome: 
“Vilniuje žmonės (dirbtu
vės) veikia normaliai.”

Stebuklai, ar ne? Vieną 
dieną visos įmonės tuščios, 
jų mašinos Rusijoje, o kitą 
dieną jos normaliai veikia, 
mašinos Vilniuje!

Melagiai, kurie sakė, kad 
“dirbtuvės išplėštos ir iš
vežtos Rusijon,” tapo pa
karti už liežuvių*

* * 4

Kaip svietas svietu gy
vena, niekas niekur dar nė
ra matęs tokios įsiutusios 
propagandos prieš Sovietų 
Sąjungą, kokią šiandien ve
da amerikinė kapitalistų 
spauda. Nuo jos, žinoma, 
neatsilieka ir socialistiniai 
Anglijos-Francijos imperia
lizmo lekajai.

Bet tas nepakeis Sovietų 
politikos. Ta politika pa
remta socialistinio krašto, 
mažųjų tautų ir viso pa
saulio darbo liaudies gero
ve. Sykį ant visados bus pa
daryta galas Finlandijoje 
imperialistų intrigoms.* * *

F i n 1 a ndijos buržuazija 
susimobilizavo per 250,000 
kareivių ir sutraukė juos 
pasienin, prie pat Leningra
do vartų. Tuomi ji ma
nė išgąsdysianti socialistinį 
kraštą. Bet dabar visas 
svietas mato, kaip ta bur
žuazija apsiriko.

* * *
Mes nežinome, ar Sovietų 

Sąjunga pareikalavo Lietu
vos valdžios suregistruoti 
pabėgėlius iš Lenkijos, ar 
ne. Bet jeigu ir būtų parei
kalavus, tai reikalavimas 
būtų pilnai vietoje. Ir tai 
nebūtų jokis pažeidimas 
Lietuvos nepriklausomybės. 

♦ * *
Dalykas tame, kad Lietu

vą užplūdo pakrikusios 
Lenkijos valstybės ponai, 
generolai ir oficieriai. Tai 
juk amžini Sovietų Sąjun
gos ir Lietuvos priešai.

Ar jie tylės? Žinoma, kad 
netylės. Jie bandys susisuk
ti Lietuvoje lizdą ir iš ten 
graužti Lietuvos tautos pa
matus ir konspiruoti prieš 
socialistinį kraštą. Kas to 
nenumato, tas aklesnis ir 
už aklą. 

♦ * *

Lietuvoje, Latvijoje, Es-

N ew Y or k.—Tūkstančiai 
“abelnųjų” angliškų laik
raščių Amerikoje melavo, 
kad Sovietų orlaiviai, girdi, 
bombarduoją civilius, neka- 
riškius gyventojus Suomijoj 
(Finijoj).

Sovietų komisarų pirmi
ninkas Molotovas sakė 
Jungtinių Valstijų ambasa
doriui Steinhardtui Mask
voje, jog “Sovietų Lėktuvai 
nebom bardavo ir nebom
barduos pačių miestų (Suo
mijoj); bet jie bombardavo 
ten orlaivių stovyklas.”

Amerikos atstovas-minis- 
teris Helsinkyj, Suomijos 
sostinėj, F. Arthuras Scho- 
enfeldas patvirtino, jog Mo
lotovas sakė tiesą. Tas at
stovas pranešė Amerikos 
valstybės ministerijai štai 
ką:

“Vienas lėktuvas numetė 
penkias bombas į Malmi or
laivių stovyklą, ir po 15 mi
nučių nuskrido šalin.... De
vyni sovietų bombanešiai 
atakavo tvirtoves Helsinkio 
užlajoje... ”

Pačiame New Yorko “Ti- 
mes’e”, vidurnaktinėj laido
je, ketvirtadienio naktį, bu
vo išspaudinti šie Amerikos 
atstovo žodžiai iš Helsinkio, 
pakol “Times’o” redakcija 
“apsižiūrėjo.” O kada- pary
čiais apsižiūrėjo, tai išbrau
kė šį Jungtinių Valstijų at
stovo pranešimą, kuris sa
kė, jog Sovietų lėktuvai 
bombarduoja Suomijos or
laivių stotis ir tvirtumas, 
ne pačius miestus.

Vietoje atstovo praneštų 
faktų, tada “Times’o” re
dakcija štai ką įbruko:

“Smulkmenos apie Hel
sinkio užpuolimą iš oro yra 
raportuose, kuriuos gavo 
valstybės ministerija nuo 
atstovo Schoenfeldo.”—Tai 
ir viskas.

Panašiai ir kiti kapitalis
tiniai laikraščiai užslėpė to 
atstovo liudijimą, kad So
vietų lėktuvai bombarduoja 
tvirtoves ir karinių orlaivių 
stovyklas Suomijoj, o ne pa
čius miestus ar civilius gy
ventojus.

ORAS. — Šį pirmadienį 
giedra; vėsu.

tonijoje visos durys kietai 
uždarytos visokiems impe
rialistiniam i n t r i gantam. 
Rygos melų malūnas užda
rytas amžinai.

Ir tai išeis ant gero toms 
trims tautoms.

Anglija Taipgi Dėlioja Mi
nas prieš Nazius

London. — Anglijos karo 
laivai prisodino minų visa
me 300 ketvirtainių mylių 
plote š i a u r inėje Jūroje 
tarp Anglijos Thames upės 
žiočių ir Holandijos Scheld- 
to.

“BENDROJI“ SPAUDA 
MELUOJA APIE KA

RA SUOMIJOJE

SOVIETU SĄJUNGĄ PRIPAŽINO NAUJAI ĮKUR
TA LIAUDIŠKA SUOMIJOS VALDŽIA; ŠI VAL

DŽIA VEIKIA ŽMONIŲ NAUDAI

| SSRS PADARĖ APSIGYNIMO SUTARTĮ SU
i SUOMIU LIAUDIES VALDŽIA; PERVEDA 

DIDELĮ PLOTA DEMOKRATINEI SUOMIJAI
Leningrad. — Vyriausio 

Sovieto Prezidiumas gruo
džio 2 d. pripažino naują, 
Liaudies Valdžią Suomijoj.

Naujoji liaudiška valdžia 
buvo įsteigta mieste Terio- 
ki, rytinėje Suomijoje, už 
keleto mylių nuo Sovietų 
sienos. Šią valdžią sudarė 
atstovai kelių kairiųjų par
tijų ir Suomijos kariuome
nės, kuri sukilo prieš kapi
talistų ir dvarininkų ko
mandą. Jinai sukilo todėl, 
kad buvo priešinga vedimui 
karo prieš Sovietus.

Terioki mieste įkurtoji 
demokratinės respublikos 
valdžia, yra laikina. Šios 
valdžios ministeris pirmi
ninkas ir užsienių ministe
ris yra Otto Kuusinen, se
nas Suomijos darbininkų 
vadas.

Finansų ministeris Mouri 
Rosenberg.

Apsigynimo ministeris 
Aksel Antilla.
*' Vidaus reikalų ministeris 
Tuure Lehen, ir kt.

LIAUDIES VALDŽIOS 
MANIFESTAS

Liaudiškoji valdžia išlei
do manifestą, kuriuom šau
kia žmones, kad sudaužytų 
Suomijos dvarininkų ir ka
pitalistų viešpatavimą, ku
ris “pavertė mūsų šalį į bal
tagvardiečių pragarą darbo 
žmonėms.

“Suomijos žmonių Val
džia yra giliai įsitikinus, 
jog Sovietų Šąjunga nesie-

Amerika Sukurstė Suomiją Prieš Sovietus, 
Sako G. B. Shaw, Garsusis Anglą Rašytojas

London. — Garsus anglų 
rašytojas George Bernard 
Shaw pareiškė per dienraš
tį “Daily Mail”:

“Suomija, matyt, nebūtų 
atmetus Rusijos pasiūlymo, 
jeigu Suomija būtų tiktai 
pati veikusi ir jeigu jinai 
būtų atsižvelgus tik į savo 
reikalus; bet Rusija yra įsi
tikinus, jog Suomija mano, 
kad ją remia Amerika ir ki
tos vakarų valstybės...

“Suomija tapo suklaidin
ta labai kvailos savo val
džios. Jinai turėjo priimt 
Rusijos pasiūlymą kas lie
čia pertvarkymą teritorijos 
(kai kurių žemės sklypų). 
Jinai turėjo būt išmintingu 
kaimynu.

“Jokia valstybės negali 
pakęst rubežiaus, nuo kurio 
toks miestas kaip Leningra
das galėtų būt bombarduo
jamas iš kanuolių, kuomet 
ta valstybė žino, jog ‘ šalis 
antroj pusėj rubežiaus, ne
žiūrint, kaip ji maža ir sil
pna, tačiau, yra savo žiop
los valdžios verčiama veik
ti naudai kitų didžiųjų val
stybių, grasinančių jos (So
vietų Sąjungos) saugu
mui ...

“Čia visai nėra klausimo, 

kia jokių tikslų, kurie būtų 
atkreipti prieš mūsų šalies 
nepriklausomybę; ši valdžia 
pilnai užgiria Raudonosios 
Armijos veiksmus Suomijos 
žemėje.”

Jau sudarytas Pirmasis 
Suomių Armijos Korpusas 
kovot drauge, išvien su 
Raudonąja Armija už Suo
mijos nepriklausomybę.

Toliau bus išrinktas sei
mas per visuotinus, lygius, 
tiesioginius, slaptus balsa
vimus; ir tas seimas nusta
tys, iš kokių žmonių turės 
susidėt pastovi Suomijos 
Liaudies Valdžia.

SUOMIJOS ŽMONIŲ 
VALDŽIOS PROGRAMA:

Įvest valstybės kontrolę 
ant didžiųjų bankų ir pra
monių. Pagelbėt vidutinėms 
ir mažoms pramonėm s-biz
niams. Atimt žemes iš di
džiųjų dvarininkų, nekliu
dant taimerių žemių. Atim
tas iš dvarininkų žemes pa
dalint bežemiams ir maža
žemiams. Paliuosuot farme- 
rius nuo užvilktų taksų mo
kėjimo. Sutrumpint darbo 
laiką iki 8 valandų dienai. 
Įvest darbininkam dviejų 
savaičių apmokamas atosto
gas (vakacijas) kas vasarą. 
Daryt žingsnius dėlei ne
darbo panaikinimo. Nupi
gini randas-nuomas darbi
ninkams. Skirt daugiau lė
šų apšvietai, mokslui, me
nui ir kultūrai.

kad Rusija, didi valstybė, 
mėgintų pavergt Suomiją, 
mažą valstybę. Čia klausi
mas pačios Rusijos apsisau
gojimo.”

Ne Vietoj Roosevelto 
Pamokslai Sovietam
Maskva. — Sovietų lėktu

vai nebombardavo ir ne
bombarduos Suomijos mies
tų kaipo tokių, todėl prezi
dento Roosevelto atsišauki
mas nebombarduot jų “ne
turi jokios prasmės,” kaip 
pareiškė Sovietų komisarų 
pirmininkas Molotovas: 
“Mes branginame Suomijos 
žmones ne mažiau, kaip bet 
kuri kita valdžia.”

Neteisingas Roosevelto Pa
reiškimas Prieš SSRS.

Washington. — Prezid. 
Rooseveltas vėl išleido pa
reiškimą prieš atvirų mies
tų ir civilių gyventojų bom
bardavimą bei šaudymą 
kulkasvaidžiais iš oro. Čia 
Rooseveltas neįvardino So
vietų, bet aišku, kad jis vi
sai neteisingai- prikiša to
kius žygius Sovietų orlaivy-

Francijos Premjeras Dikta
toriškai Valdys Šalį

Paryžius. — Francijos 
ministeris pirmininkas Da- 
ladier išreikalavo, kad sei
mas duotų jam diktatoriš
ką galią valdyt šalį įsaky
mais vietoj įstatymų, kol tę
sis karas.

RAUDONOJI ARMIJA 
VEJA SUOMIU BAL

TAGVARDIEČIUS
Maskva, grd. 3. — Gene- 

ralis štabas Leningrado ka
rinės srities praneša:

“Gruodžio 2 d. raudonar
miečiai toliau žygiavo pir
myn.

“Murmansko linkmėje 
raudonarmiečiai vejasi Su
omijos kariuomenę, kuri 
traukiasi nuo Petsamo 
(šiaurinio prieplaukos mie
sto).

“Apylinkėje Uchtos, Re- 
polos, Porosozero ir Petro- 
zavodsko sovietiniai kariai 
nužygiavo pirmyn 30 iki 35 
kilometrų, arba virš 20 iki 
24 mylių.

“Karelijos tarp van deny j e 
raudonarmiečiai užėmė kai
mus Harmaa, Tarpila, 
Lautsilta, Ahijarvi, Kirka, 
Kinenappa ir Rajvola, ir 
geležinkelio stotį Raivolos 
ir Palkolos, ant Finijos už
lajos kranto.

“Kadangi oras tą dieną 
buvo netikęs, tai nedaryta 
oro žygių.”

PERSMARKŪS PRANE
ŠIMAI SENOSIOS SUO

MIŲ VALDŽIOS

Helsinki, Suomija. — Se
noji, atžagareiviška Suomi
jos valdžia skelbė, kad jos 
artileristai ir laivai nus
kandinę “vieną iki trijų” so
vietinių karo laivų. (Bet pa
sirodo, jog tai netiesa.)

Senieji Suomijos valdonai 
garsino, kad jų lakūnai nu
kirtę žemyn apie 20 Sovietų 
lėktuvų, sunaikinę bei suė
mę “desėtkus” sovietinių 
tankų, paėmę daug raudon
armiečių į nelaisvę, ir tti 
Bet šie buvusieji Suomių 
valdovai nepadavė visai jo
kių nuostolių iš savo pusės. 
(Argi ne stebūklai?!)

HOOVER IR KO. REIKA
LAUJA NUTRAUKT RY

ŠIUS SU SSRS

Palo Alto, Calif. — Buvęs 
Jpngtinių Valstijų prezi
dentas H. Hooveris ragina 
valdžią nutraukt diploma
tinius ryšius su Sovietais, 
protestui prieš Sovietų karo 
veiksmus Suomijoj.

To reikalauja ir f asistuo
jantis kongresmanas “tyri
nėtojas” Dies.

nui, veikiančiam Suomijoj.
Rooseveltas pataria, kad 

fabrikantai nepardavinėtų 
lėktuvų nei jų dalių Sovie
tams.

a

Maskva. — Sovietų Są
junga pasirašė tarpusavio 
apsigynimo sutartį su Suo
mijos Liaudies Valdžia. Įva
das į sutartį sako, jog “atė
jo laikas sumegst pastovius 
draugiškus ryšius tarp mū
sų šalių ir bendromis jėgo
mis užtikrint saugumą ir 
neliečiamybę' mūsų valsty
bėms.

Senoji, “buvusioji pluto- 
kratų valdžia Suomijoj, no
rėdama jtikt imperialisti
nėms valstybėms, buvo su
darius pavojingiausią karo 
lizdą prieš Sovietų Sąjun
gos rubežius. Dabar ta iš
naudotojų valdžia yra nai
kinama per didvyrišką ko
vą Suomijos žmonių ir per 
Sovietų Raudonosios Armi
jos pastangas.”

Pagal šią sutartį Sovietai 
perveda Demokratinei Suo
mijos Respublikai tuos So
vietinės Karelijos apskri- 
čius, kuriuose dauguma gy
ventojų yra tautiniai suo
mių broliai. Viso čia Sovie
tai perleidžia demokratinei 
Suomijai 70,000 ketvirtainių 
kilometrų plotą.

Demokratinė Suomių Re
spublika sutinka perkelt Su
omijos rubežių Karelijos 
tarpvandenyje toliau į šiau
rius nuo Leningrado ir per-

Jaunuolio Užkurti Gai
srai N. J. Padarė 2 Mil. 

Dolerių Nuostolių
Paulsboro, N. J.—Vyru

kas vardu James L. Kaye, 
21 metų amžiaus, yra pa
degęs daugiau kaip šimtą 
namų, fabrikų ir bažnyčių 
per paskutinius 8 metus, ir 
padaręs apie $2,000,000 nuo
stolių, kaip jis dabar prisi
pažino, kada tapo areštuo
tas už automobilių vagystes 
ir plėšimus.

J. L. Kaye randasi Cam- 
deno kalėjime, kur jis yra 
laikomas teismui. Detekty
vų kamantinėj amas, jis pa
sisakė turįs didžiausią pa
linkimą kurt gaisrus. Jis 
yra, be kitko, sudeginęs 
Sandūra fabriką, kur pada
rė pusantro miliono dolerių 
nuostolių; Coombs medžių 
kompanijos sandėlį, kur su
pleškino 50 tūkstančių dole
rių vertės medžių; supleški
nęs kelias bažnyčias; pavo
gęs daug automobilių ir pa
daręs nemažai plėšimų.

Jis pradėjo piktadarystes 
dar būdamas 13 metų am
žiaus ; buvo paimtas į patai
sos mokyklą, paskui paliuo- 
suotas; toliau pasiųstas į 
kalėjimą ir vėl paleistas.

Darydami kratą jo bute, 
detektyvai rado jo paties 
pagamintas bombas, chemi
jos knygą apie smarkių 
sprogimų dirbimą ir du 
šautuvus.

vest Sovietų Sąjungai viso 
3,970 ketvirtainių kilomet- 
tų plotą.

Už pervedamas Sovietam 
geležinkelio dalis Karelijos 
tarpvandenyje Sovietai su
mokės 120 milionų suomiš
kų markių.

Demokratinė Suomijos 
Respublika sutinka trisde
šimčiai metų parsamdyt So
vietam pusiausalį Hangoe 
ir aplinkinius vandenis per 
3 iki 5 mylių, taipgi kai ku
rias artimąsias salas, kaipo 
punktus reikalingus saugu
mui Sovietų ir pačios Suo
mijos.

Demokratinė Suomijos 
Respublika sutinka parduot 
Sovietų Sąjungai salas Su- 
ursari (Hoagland), Seiska- 
ari, Lavanassari, Tuttersa- 
ari ir Kojivitso (Bierke), 
Suomijos užlajoj, taip pat 
dalis pusiausalių Rybačij ir 
Srednij, prie Ledinio vande
nyno. Už tai Sovietai sumo
kės Liaudiškai Suomijos 
valdžiai 300 milionų suomiš
kų markių.

Sovietai ir Suomija renis 
viena kitą įvairiais būdais, 
taip pat ir kariškai prieš 
daromus arba gręsiančius 
užpuolimus iš kitų šalių pu
sės. Sutartis padaryta 25 
metam.

Daugiau Algos Pridėta 
16,409 Auto. Briggs 
Viršų Darbininkam
Detroit, Mich. — CIO Au

tomobilių Darbininkų Unija 
jau rengėsi pareikalaut, kad 
Briggs automobilių viršų 
kompanija pridėtų savo 
darbininkam algos viduti
niai po tris centus per va
landą. Kompanija, tatai 
matydama, todėl, “pati” pa
siskubino pranešt, kad jinai 
pakelia vidutinę algą trimis 
centais per valadą. Sykiu 
kompanija giriasi, kad jinai 
laikosi “taisyklės” mokėt 
savo. darbininkam tokias 
algas, kaip ir kitose auto
mobilių pramonės šakose.

Dalykai tame, jog CIO 
unija per streiką iškovojo 
Chryslerio auto, korporaci
jos darbininkam po tris 
centus daugiau algos per 
valandą. O Briggs kompa
nija turėjo jau pirmesnę su
tartį su unija, kad jinai sa
vo darbininkams mokės 
tiek, kiek gauna Chryslerio 
darbininkai. Ir jeigu Briggs 
bosai dabar nebūtų pakėlę 
savo darbininkam algos iki 
Chryslerio laipsnio, unija 
būtų privertus juos tajai 
padaryti.

Briggs automobilių viršų 
kompanijai dirba 16,409 dar
bininkai. Gaunant po tris 
centus priedo kas valanda, 
jie per metus gaus virš mi- 
lioną dolerių daugiau už
darbio per visus.

t
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žmonės yra kovingi ir pasirįžę. Nors 
jie iki šiol buvo labai suspausti, suvaržy
ti, tačiau dabar, gavę progą, jie stos Te
rijokio valdžios pusėn ir neužilgo Suo
mija gali susilaukti liaudies valdžios, 
esančios Helsinkyje.

Kaip Gauti Advokato Patarnavimą

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 — $300

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

Act of March 3, 1879.

Dvi Valdžios Suomijoj
Šiuos žodžius rašant, Suomijoj pasi

skelbė dvi valdžios: viena Helsinkyj, o 
kita—Terijoki mieste. Helsinkio valdžia 
—įpėdinė Kajandero kabineto. Premje
ru yra Suomijos banko gubernatorius 
Risto Ryti, o užsienio reikalų ministeriu 
—V. A. Tanner.

Risto Ryčio valdžia, atrodo, yra val
džia, nieku neskirtinga nuo rezignavu
sios Kajanderio valdžios. Faktinai, į ją 
įeina Kajanderio valdžioj buvusių žmo
nių. Tas pats Tanneris, tas pats J. K. 
Paasikivi, kuris vedė derybas su Sovie
tais, yra naujojoj valdžioj. Tai valdžia, 
matyt, atstovaujanti bankierių ir žem
valdžių interesus.

Terijoki mieste įsikūrusi valdžia turi 
skirtingą programą. Šią valdžią sudaro, 
matyt, valstiečių, darbininkų ir intelek
tualų atstovai. Spauda skelbia, kad šion 
valdžion įeina Dr. Axl, Dr. Leftenen, Dr. 
Parcinen, ir kiti, be titulų žmonės.

Terijoki valdžios pareiškimas, — pa
skelbtoji programa, — rodo, kad jinai 
siekiasi naujų ir gilių reformų krašto 
reikalams sutvarkyti. Vidujiniai ši val
džia, be kitko, siekia:

Paimti valstybes kontrolėn bankus ir 
stambesnes pramones.

Panaikinti nedarbą.
Išdalinti bežemiams dvarus.
Panaikinti valstiečiams užvilktus tak

sus.
Įsteigti septynių valandų darbo die

ną.
Įsteigti liaudies armiją.
Naujosios valdžios užsieninė politika, 

pasak pareiškimo, būsianti ta, kad Suo
mija gražiai, draugiškai sugyvens su So
vietais. Padarys su Sovietais bendro ap
sigynimo sutartį. Podraug ši Liaudies 
Valdžia ragina Sovietus grąžinti Suo
mijai Kareliją.

Aišku, Terijoki valdžia yra tik laiki
nė, ir tą ji pati pripažįsta savo pareiš
kime. Kai tik dalykai susitvarkys, bus 
paskelbta parlamento rinkimai, o nau
jasis parlamentas išrinksiąs naują val
džią.

Terijoki valdžia, žinoma, nėra Sovie
tų valdžia. Matyt, jinai siekiasi pada
ryti Suomiją liaudies respublika. Tai 
nebus Sovietų respublika, bet nebus ir 
stambių kapitalistų bei dvarponių val
doma respublika. Galimas daiktas, kad 
Terijoki valdžia sieksis padaryti Suomi
ją tpkia respublika, kokia yra Išlaukinės 
Mpngolijos Liaudies Respublika.
/ Dąbar kyla klausimas, kurią valdžią 

/pripažins Sovietai? Kol kas davinių dar 
neturime. Bet mums atrodo, kad Sovie
tų Sąjunga pasirinks Terijoki valdžią, 
kaipo Suomijos valdžią ir su ja turės 
reikalų. Helsinkio valdžia tuomi Sovie
tams gali būti nepriimtina, kad jon įeina 
žmonės, kurie iki šiol buvo didžiausi So
vietų Sąjungos priešai. Gerai, jie gali 
šiuo metu su Sovietais susitarti, bet prie 
pirmos progos jie bandys tąją sutartį į 
gurbą įmesti, o patys vėl imsis už tos 
politikos, kokią vedė Kajanderio val
džia.

Bet Helsinkio valdžia nelabai norės 
gražuoju užleist vietą Terijokio valdžiai. 
Gali būti aštrių susirėmimų tarpe šių 
valdžių šalininkų. Terijokio valdžia, sa
koma, jau pradėjo organizuoti liaudies 
armiją kovai prieš Helsinkio valdžią, ku
rią jinai, Terijokio valdžia, skaito šalies 
išdavike.

Daladier Valdys
Franci jos parlamentas nutarė suteik

ti Daladieriui, premjerui, diktatoriaus 
galią' per visą karo metą. Kitais žo
džiais, parlamentas pasirodė bevertis, 
nereikalingas. Daladieras kraštą valdys, 
kaip valdė per pereituosius kelis mėne
sius. O jo valdymas žinomas: jis įvedė 
kraštan baisią padėtį, reakciją. Ateityj, 
matyt, jis nesidrovės panaudoti tą patį.

Į parlamento posėdį atėjo komunistas 
atstovas, Florimond Bonte. Jis užėmė 
savo vietą kaipo parlamento narys. Bet 
štai, parlamento pirmininkas Herriot 
suriko: “Tavo čion įėjimas sudaro skan
dalą, Bonte, išeik?’ Jis, aišku, nėjo. Jis 
ruošėsi kalbėti. Bet tuo pačiu laiku so
cialistas parlamento narys Barth e pagro
bė Bontę už rankų ir stūmė į kėdę. Pa
skui šis socialistas atstovas, pasikvietęs 
talkon “tvarkos darytojus” Bontę išme
tė laukan ir jis tapo suareštuotas.

Įdomus dalykas su tais socialistais: kai 
tik kur reikia atlikti koks nors nešva
rus darbas, naudingas buržuazijai, tai vi
suomet jie tatai padaro!

Šiuo metu Francijos parlamente nėra 
nei vieno komunisto atstovo. Ju buvo 
apie 80 iš viso. Kadangi Francijos Ko
munistų Partija padaryta nelegali, tai ir 
josios atstovai į parlamentą neįleidžia
mi. Daugybė tų atstovų yra kalėjimuo
se, kiti kariuomenėj, o kiti veikia slapta.

Buržuazija yra akla. Ji naudoja žiau
riausius metodus prieš darbininkus, ku
rie jai prieštarauja. Ji pamiršta, kad 
anksčiau ar vėliau tie, kuriuos šiandien 
buržuazija taip baisiai persekioja, atsi
stos krašto priešakiu. Kuomet jie pra
dės suvesti sąskaitas su savo buvusiais 
persekiotojais, tuomet buržuazija rėks: 
“teroras.” O kad Francijoj tatai galės 
įvykti, abejonių nėra.

Kodėl Jie Taip Rėkia?
Amerikos stambaus kapitalo spauda ir 

visa Sov. Sąjungos ir darbo žmonių prie
šų spauda dūksta prieš Sovietų Sąjungą, 
gailias ašaras lieja dėl Suomijos kapita
listų .ir dvarponių viešpatavimo. ■ Ta 
spauda apverkia “mažiukę,” “nekaltą,” 
“demokratinę” Finiją, kuri niekados ne
buvo nei demokratinė, nei nekalta, ku
rios visa istorija yra kruvina istorija, 
pilna provokacijų prieš Sovietų Sąjun
gą, kurioj kapitalistų ir dvarponių fa
šistinio pobūdžio valdžia viešpatavo ant 
80,000 suomių darbininkų ir valstiečių 
kaulų, kuriuos buržuazija išžudė 1918 
metais.

Jungtinių Valstijų prezidentas Roose- 
veltas labąį susirūpinęs. Visa eilė valdi
ninkų, kongresmanų ir senatorių taipgi 
paleido darban savo burnas, nesigailė
dami stiprių žodžių. Paimkime senato
rių King, kuris šaukia “nutraukti diplo
matinius ryšius tarpe Jungtinių Valsti
jų ir Sovietų Sąjungos.” Jis Sovietų Są
jungą išvadino “kruvina,” “tironiška,” 
“barbariška.” Taip kalbėti gali tik apie 
tokią valstybę, su kuria vedamas karas, 
o ne palaikomi draugiški ir diplomatiški 
santikiai. Ir senatorius King nėra išim
tis.

Jungtinės Valstijos kalba apie nutrau
kimą diplomatinių ryšių su Sovietais. 
Bet pamirštama, kad Sovietų Sąjunga 
gyvavo be Amerikos pripažinimo net ir 
tada, kada Amerika prieš ją kariavo, 
siuntė ginklus ir amuniciją Kolčakams, 
Denikinams, Judeničiams, Vrangeliams. 
Šiandien Sovietų Sąjunga daug kartų 
galingesnė ir dar pasekmingiau gali gy
vuoti. Žinoma, Sovietų Sąjunga dės pa
stangų sugyventi su Washingtonu kuo- 
gražiausia. Bet tas nuolatinis bandymas 
komanduoti.Maskvą, duoti jai įsakymus, 1 
galų gale nustos savo vertės. Jeigu 
Washingtonas nutrauks diplomatinius 
ryšius su Sovietų Sąjunga, tai jis už
duos mūsų kraštui politinį ir finansinį 
smūgį. Juk tik 1938 metais Sovietai 
Amerikoj pirko už virš $76,000,000 ver
tės tavorų. Amerika iš prekybos su So
vietais pasidarė šimtus kartų daugiau 
pelno, negu ji* gauna iš Suomijos nuo
šimčių už skolas.

Viena iš sunkiausių pro
blemų žmogui, kuris nesusi
pažinęs su šios šalies tvar
ka, tai yra gauti patarimą. 
Jei patrimas rišasi su įsta
tymu, tai tinkamiausias 
žmogus Jung. Valstijose jį 
duoti yra geras advokatas.

Kur ir kaip gauti gerą 
advokatą, yra dalykas, ku
ris turi būti aprūpintas 
pirm laiko. Jei žmogus 
lauks tol, kol bėda jį už
klups, tuomet gali būti per- 
vėlu.

Jung. Valstijų advokatai 
yra susiorganizavę į Advo
katų Sąjungą (Bar Associ
ation). Kiekvienoje valsti
joje randasi Valstijos Ad
vokatų Sąjunga. Šios advo
katų sąjungos susideda iš 
organizuotų advokatų, ku
rie maždaug kontroliuoja 
tuos, kurie prie jų sąjun
gos nepriklauso. Geriausis 
būdas gauti gerą advokatą 
yra per tą Advokatų Sąjun
gą. Pirmininkas ar raštinin
kas tokios draugijos gali 
patarti.

Reikia atsargiai advokatą 
išsirinkti, nes tos profesijos 
pašaliais yra susigrupavę 
žmonės, kurie nėra, advoka
tais. Kartais nekurie iš to
kių pretenduoja prie advo- 
katystės ir užsiima ta pro
fesija savo naudai. Tokie 
žmonės save pavadina “su- 
tvarky tojais,” “pajieškoto
jais,” “agentais” ir panašiai. 
Kita grupė susideda iš no
tarų. Jung. Valstijose nota
ras neturi tos galės, kokią 
jis turėtų kitose šalyse. Ne- 
visuomet jis žino ir supran
ta įstatymus, ir savo pas
tangomis pagelbėti gali pri
daryti daug blėdies.

“Pajieškotojas” paprastai 
suranda advokatams darbą 
ir advokatai su juo pasida
lina pelną per pusę. Tokia
me atsitikime, ypata, kuri 
turi pavedus savo reikalus 
advokatui, turi jam atiduo
ti 50 nuošimčių visų pinigų, 
kuriuos jis atgaus ir tokiai 
ypatai mažai telieka nau
dos. Jei žmogus negali iš 
kalno advokatui užmokėti, 
yra daug teisingų advoka
tų, kurie sutiks ant užmo- 
kesnio mažesnio, negu 50 
nuošimčių.

Jeigu ypata, turinti rei
kalus su advokatu, įsivelia 
kokioje nors keblioj padė
tyj su juo, reikia kreiptis 
prie Advokatų Sąjungos. Ši 
Sąjunga turi komitetą, va
dinamą Skundų Komitetu, 
kuris tokiais dalykais už

siima. TWIT
U* ! f

Neturtingas žmogus, ku
ris neišsigali apmokėti ad
vokatui lėšas, gali kreiptis 
prie Legal Aid Draugijos 
civiliuose atsitikimuose, ir 
prie viešo apgynėjo krimi
naliuose atsitikimu ose. 
Dauguma advokatų sąjun
gų dabar turi .komitetus, 
kurie tokius reikalus aprū
pina ir pasiteiravus prie tų 
sąjungų, galima gauti visas 
informacijas. Vieną dalyką 
reikia atsiminti, kad advo
katas, kuomet jis advokatu 
patampa, turi prisiekti, kad 
jis neužtęs jokių reikalų, 
vien tik dėlto, kad jokio už- 
mokesnio nesamą. Taigi, bi
le advokatas ir visi geri ad
vokatai yra pasirengę pa
gelbėti žmogui, kuris jų pa- 
gelbos reikalauja, nežiūrint, 
ar jie už tai gaus užmokėti, 
ar ne.

Gavus gero advokato pa
tarimą, reikia juomi protin
gai naudotis.

Prieš perkant namą, žmo
gus turi su advokatu pasi
tarti. Prieš darant kokią 
nors sutartį reikia su ad
vokatu pasitarti. Abelnai 
kalbant, visuose dalykuose, 
kurie tik įstatymų liečiasi, 
reikia su advokatu pasi
tarti.

FLIS.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Gerbiama “L.” redakcija:
Gal galėtumėt man paaiš

kinti šį klausimą per “Lais
vę”: mano gyminaitis man 
padėdavo persiųsti dolerius 
į Lietuvą doleriais, per ko
kį tai tarptautinį banką, 
vardu Amerikan Ekspres, 
lietuviškai tariant. Bet da
bar paprašius pasakė, jog 
tas bankas pranešęs - pasa
kęs jam, kad jie nebeužsi- 
ima persiųsti doleriais kaip 
seniau per Londoną. Dabar 
jeigu siųsi, tai gaus būti
nai Lietuvoj litais. Anks
čiau būdavo neblogas “biz
nis” su doleriais, kuomet 
gaudavo namiškiai Lietu
voje doleriais. Gal galė
tumėt paaiškinti reikalą.

Su pagarba,
. Skaitytojas.

Atsakymas
Ir ką čia mes galėtume 

paaiškinti? Reiškia, tas 
bankas nebeužsiima per
siuntimu Lietuvon dolerių 
ir su juo reikalas užsibai
gia. Dabar jokiais keliais

ŠYPSENOS
KAUNO PONIUTĖS SAPNAS 

Juk Boks.
Per savo aukštą padėtį, per pažintis,
Nusipirko poniutė kojinių porų devynias dešimtis, 
Užmokėjo beveik 300 litų
Ir paprašė, kad visa tai į namus pristatytų.
Susidėjo poniutė kojines į fanieruotą spintą, 
Kaip visuomet, apie valandą septintą 
Gėrė kavą, vartė kažkokią knygą,
Paklausė radijo, nusirengė, atsigulė ir užmigo...
Bet visi dienos įspūdžiai ir mintys neužmigo poniutėje. 
Sapnuoja ji: fanieruotos spintos kamputyje 
Jos kojinės pradeda judėti, rangytis— 
Poniutė lovoje pradeda blaškytis.
Šilkinės kojinės krūvoj vyniojas,
Iš spintos išlenda, jau siekia lovą, kojas, 
Artyn atšliaužia, raitos aplink kaklą, 
žodžiu—poniutė sapnuoja visą gyvačių peklą. 
Gyvatės poniutę kandžioja, dusina, 
Poniutė pašoksta, netoli knarkiantį vyrą tusina, 
Kelia, šaukia visa sušlapusi, 
Balta, kaip drobė, tapusi.
Prisikėlė visuomet klusnus vyras, dukrelė Birutė, 
Visi aiškina, kas tai gali būti?
Mamytės sapnas nesako nieko gera— 
Jis reiškia agresiją, puolimą, žiaurų karą!

Tačiau, pasirodė, šis sappas reiškia visai ką kitą...
Tą pačią dieną apie 9 vai. rytą
Atėjo kažkokia komisija,
Surašė protokolą, konfiskavo kojines, o vyrą (“jam 

pačiam prašant”) atleido į dimisiją. 
“Kuntaplis”)

KAIP BŪTI MANDAGIU
Jeigu jūsų darbavietėje 

galima rūkyti (nepaisant, 
kad ir iškabintos iškabos— 
“NO SMOKING!”), ran
dasi vienas-kitas, kurie nuo 
rūkoriaus dūmų dusinasi, 
tad uždavinėk sandariai 
langus ir neišleisk iš lūpų 
cigarete, o jei dar matai, 
kad tie nerūkoriai žiovauja, 
kaip viščiukai—ir čiaudi, 
nubėk į krautuvę ir nusi
pirk stiprių, bjauriai smir
dančių cigarų, ir tuomet už- 
fundyk dar ir draugams, ir 
bosui. Ir jeigu matai, kad 
dar tas ne rūkorius kamuo
jasi—ateik ir pasiūlyk jam 
cigarą, o paskui pabandyk, 
papūsk gerai atsikrankšta- 
vęs jam stačiai į nosį savo 
dūmus ir “malonų” kvapą!

Tuomet tie nerūkoriai 
arba turės išmokt rūkyti, 
arba turės neštis iš tos 
vietos!

Dzūkelis.

PALANGA. — Patiriama, 
kad akc. b-vė “žuvis” Palango
je steigia žuvų apdirbimo fabri
ką, kuriam dalis mašinų bus 
atgabenta iš Klaipėdos, kur 
buvo panašus tos pačios b-vės 
žuvų apdirbimo fabrikas.

Lietuvon dolerių nebegali
ma pasiųsti, tai yra, nepai
sant kokiais keliais siųsi, 
ten gaus tiktai litais.

Vaizdas iš švino ir blčtos kasyklą sričių (Oklahoma, Kansas ir Missouri), kur 
’ yra labai prasiplūtusi silicosis liga, smaugianti darbininkus.

Liūdni Šiluvos Vaizdeliai
Už eglynų ir pušynų, 
Tarp nedidelių kalnynų, 
Stovi garsi Šiluva, 
Žmonės kasmet lanko ją.
Vieni j ieško ten sveikatos,
Kiti, kad išgert arbatos, 
Pakalbėti su draugais, 
Su panelėms, ubagais.
Ubagų ten suvažiuoja, 
Ir visi žmonėms dejuoja, 
Kad gyvent esą blogai, 
Reikalingi pinigai.
Pinigai ten daug ką gali, 
Tik neturtina tą šalį, 
Nors kasmet ten iš visų 
Litų surenka maišus.
Senos lūšnos ima griūti, 
Kitos baigia jau supūti, 
Ar ilgai jose lindės, 
Kur tie žmonės pasidės?
Žvalgosi aukšta koplyčia, 
Dangun stiepiasi bažnyčia, 
Ten kai kam gyvent smagu, 
Tik prasčiokui daug vargų.
Liūdnai ošia ten pušynai, 
Kad aplinkui ubagynai, 
Slenka vis arčiau ruduo, 
Visur liejasi vanduo.
Greit iškris baltasis sniegas, 
O žemaičiui širdį diegia, 
Kad gyvenimas sunkus, 
Rūsčiai niaukiasi dangus.

i Kažkas spaudžia žmogui
j [lūpas,
i Liūdnas ir paniuręs ūpas,
i Sensta, liūdi Šiluva, 
Svyra smūtkelio galva.

Varega.
(Iš “Kuntaplio”)

Vis Pripildė
—Na, vakar naktį tu vėl 

buvai posėdyje su arbatėle? 
—prikaišiojo žmona savo 
vyrui.

•—N e g a 1 ė jau išsisukti. 
Bet gavau tik vieną stiklelį.

—Kiek? Juk nuo vieno 
stiklelio nebūtum grįžęs 
girtas.

—Žinoma, bet, matai, tą 
stiklelį man vis pripildyda
vo...

(Surankiota)

VILNIUS. — Apskaičiuota, 
kad Vilniaus krašte Lietuva 
gavo 230,000 ha miško. Miš- 
kingiausi plotai yra Pabradės, 
Rūdninkų ir Naujosios Vilnios 
apylinkėse. Metinė ataugintų 
miškų kirtimo norma yra 350,- 
000 kietmetr. 3.5 miliono litų 
vertės. Be Vilniaus krašto, 
Lietuvoje iki šiol buvo 893,733 
ha miškų. Lietuvos miškų plo
tas turės 1,123,73$ ha.
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frežian poslapis

Demokratija Žodžiais 
Ir Darbais

Mfisų tautininkų griežtu
mas prieš demokratiją pa
sirodė jiems nenaudingas. 
Amerikos lietuviai yra de
mokratiški. Skaitytojai ne
mėgsta raštų prieš demo-

nežino, kada bus toks laips
nis, ant kurio galės demo
kratija laisvai gyventi Lie
tuvoje. Dabar—ne ir ne! 
Da “dirva nepribrendus” 
demokratijai.

Amerikoje, turbūt, jie 
mano, demokratijai dirva

Kas būtų, jeigu jie 
valdžia savo ranko-

šio įvykio prasideda 
nors permainos Am-

nepaiso, bet di\ aršiau, štai 
kame: jie nutarė reikalaut 
ir faktiškai pareikalavo 
laiškais iš kiekvieno sky
riaus, kad pasiųstų tuojaus 
jiems visus pinigus, kiek 
tik yra uždirbę ir surinkę. 
Tai jau despotiškos iltys pa
sirodė, 
turėtų 
se?

Nuo 
kokios
erikos lietuvių visuomenėje. 

! Lyg -griovių persigrupavi- 
' mas. Social i s t a i tampa 
griežtais reakcininkais. Re
akcininkais bent prieš tą 
viską, kas gerai organizuo
ta, o ne į jų vienų rankas 
patekę. Tautininkai jau pa
sirodo demokratiškesni, su
lyginant juos su mūsų socia
listais. Tautininkai, rodos, 
niekuomet po pasaulinio ka
ro nepadarė tokios įžulin- 
gos paniekos demokratijai,

Pakeitimai S. L. A.
Nominacijose

sybę. Neteisinga buvo, kad dar
bininkas neturėjo darbo, kad 
daug sričių buvo neapdirbta; 
kad žemdirbys neturėjo duonos 
ir žemės, tuo tarpu kai dideli 
plotai žemės buvo perdaug ne
lygiai paskirstyti. Bus stengia
masi tas neteisybes išlyginti. 
Lietuva yra mūsų visų tėvynė 
ir visi jos sūnūs ir dukterys tu
ri lygias teises į vienodą jos 
meilę ir pagarbą. Nėra Lietuvo
je papročio persekioti tikybą, 
kalbą ar atskirų žmonių įsitiki
nimus. Mes visi jaučiame esą 
Lietuvos kūrėjai, todėl, kiek tik 
mūsų jėgos leidžia, dirbam jos 
ir jos gyventojų gerovei.”

KAUNAS. — Visuomenė jau 
aukavo per Lietuvos Moterų 
Tarybos lietuviškoms knygoms 
rinkti komisiją apie 2650 ekz. 
įvairių vertingų lietuviškų kny
gų ir daug gražių komplektų 

Įžurnalų Vilniaus krašto lietu
viams. — Spaudos Fondas ren- 

i gasia išleisti naują, prieinamą 
I visuomenei, Vilniaus albumą. 
1923 m. išleistasis kad ir bran- 

. gus buvo, bet jau išparduotas. 
1 Be to Spaudos Fondas išleido 
10,000 Lietuvos valstybinių 

I ženklelių — Vyčių ir keletą 
į tūkstančių gražių sveikinimų 
vilniečiams su Vyties ženklu, 
Respublikos prezidento atvaiz

du ir Vilniaus herbu (keturių 
i spalvų).

Amerikoj gyvenanti jos 
priešai turėtų prisirengti ją 
pasitikti. Juo greičiau, tuo 
geriau.

J. B.
VILNIUS. — Miesto magis

trate rasta įregistruotu 7200 
darbininkų, jų tarpe 6000 fizi
nių ir 1200 intelektualinių. Pir
mą savaitę darbais aprūpinta 
3,500 darbininku.

Ką tik Vilnių perėmus buvo 
susirūpinta viešųjų darbų or
ganizavimu, kad būtų suteikta 
žmonėms darbo ir pragyvenimo. 
Tuojau imta vykdyti ir tęsti to
liau tie darbai, kurie jau buvo 
lenkų pradėti, kaip tai Neries 
krantų reguliavimas, naujų pa
što rūmų statymas, agronomi
jos skyriaus, technikos mokyk
los, ginekologijos klinikos, šal
dytuvų, lombardo, radijo sto
ties, muziejaus, pradžios moky
klos Belinių gatvėje, šv. Jokū
bo ligoninės, ugniagesių ir kt. 
pastatų statyba ir remontai. 
Pradėtas ir tęsiamas toliau Pa
nerių plento iš Vilniaus į Kau
ną statymas, prasideda Kated
ros aikštės grindimas, atnauji
nami vandentiekio ir kanaliza
cijos darbai. Darbininkams 
mokama tiek litų, kiek š. m. 
rugsėjo 1 d. buvo mokama zlo
tais. Artimiausioje ateityje pro
jektuojami šie nauji darbai: 1. 
kelias į Rasus, 2. kelias Polo- 
vos gatve, 3. akmenų tąsymo ir 
skaldymo darbai ir 1.1.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje (S. L. A.) Narių 
Komitetas daro labai svarbius pakeitimus savo sleite. 

Dėl tam tikrų asmeninių prie
žasčių Vytautas Zablackas iš
traukia savo kandidatūrą į 
SLA sekretorius. Todėl mes 
siūlome į sekretorius nomi
nuoti Keistutį Michelsoną, 
jauną veikėją, žymų kalbėto
ją ir rašytoją. Jis yra narys 
SLA 38 kuopos, Brooklyn, N. 
Y., plačiai žinomas visai lie
tuvių visuomenei, ypatingai 
SLA nariams ir darbuoto
jams.

Jo vieton į iždo globėjus 
siūlome nominuoti Povilą 
Dargį, narį 353 kuopos, Pitts
burgh, Pa.

Taigi, pakeistas SLA Na
rių Komiteto sleitas ištisai 
yra toks:

J. Miliauskas, 286, kp., McKees

MILIAUSKAS

kuopos narys,
Rocks, Pa.,

Kuomet mūsų demokrati
ja, per Amerikos Lietuvių pribrendus, ir dėl to demo- j 
Kongresą, pasižadėjo gelbė- kratija čia tarpsta. Ar tarp
ti Lietuvos liaudžiai “at- sta? Yra daug didelių or- 
steigti” tenai demokrati-1 ganizacijų, kurios gina de
jos teises, visi tautininkų i mokratiją ir dagi norį pra- 
laikraščiai sušuko, kad pa- plėsti ją, nes daug kur šioje 
žangieji norį kelti revoliu- salyje tos garbingos demo- 
ciją Lietuvoje, prieš jos vai- kratijos beveik nėra. Na, o 
džią ir valstybę, ir net ne-!mūs. demokratijos vaikai— 
priklausomybę. Buvo ir tautininkai ar prisideda 
juokinga ir liūdna žiūrėti,! prie tų demokratijos gyne
kaip tautos geradariams j JU l}j plebėju? Ne. Jie te
plaukai stoja ant galvų, iš 
girdus žodį “demokratija ., 
Jiems demokratija reiškė tą džiais) už demokratiją 
pat, ką ir revoliucija. ............................

Bet už tai nuo pažangių-I tais įr kitais. Jie niekino ko
jų jie gavo fašistų vardą, munistus, kam jie giną de- 
Tas jiems nepatiko. Vitaitis mokratijos teises, patys bū- 
ėmė poryti, kam komunis- darni ne demokratai. Jie ši
tai ir kiti taip “nežmoniš- sakinį yra. pasiskolinę 
kai” su jo ideologija elgia-'nuo musll socialistų, kurie 
si. Na, ir pradėjo girtis,; nuolatos kalba lyg poterėlį, 
kad jie esą demokratai, ne ^ad komunistai neturį tei- 
fašistai. Čia būta jų gudru- 
mo. Amerikoje jie “demo- sa*°- , . .
kratai,” nes balsuoja už de-j Lietuvoje, kadangi jie jos j du socialistai, 
mokratu nnrtiin TTž nereikalauja Rusijoje! Jie i anarchistai. Tą ketvertą pa- . . n ..... . . v.
nnH iJ ir taiinkfti iki i ir nemato, kad Sovietų rėmė dabar ir kiti, esant ar k^^Pt1 savo 1 sj pakeitimą ir nominuoti si mūsų 
šiol per keletą metų balsa-1 jungoje. yra augštesnė j dviejuose skyriuose toki 1 įūl«™^kuris susideda iš visokių pažiūrų ir įsiti- 
vn Tnio-i mikn tautininkai demokratija. pat sumizgusios ideologijos 1 Kmimų ola narių.
npfnli hso-p nim h, h»i<Zi TaiP tautininkai ir sočia-. didvyriai. Taigi jie visi ap-j _ Prašome mums pranešti apie nominacijų rezultatus 
lin knriii tip tain hiin irstai nudavė esą demokra- J sidirbo su savim Amerikos jūsų kuopoje.
Bet iie ■ietuvoie demokra-■tais' Socialistai daužė ben- lietuvių demokratijoje!; 
tifos nenori nė maut ne drE-1 front* <Am’ Liet Kon- Tautininkai dar to nepada-| 
girdėt; ten turinti būt ka-l^re^? b«dalnl. ,to. f™nto!re. Atpenc, pastaraisiais 
pitalistų ir dvarininku ben- "arlals- Ta?t>™kal. katu-; menesiais kartais lyg svys- —== 
dra diktatūra. Dėl to ir tu-^Įes jiems uz tai plojo, gyre, telia viltis, kad jie gal at- 
rinti eiti neatiaidi kova sujl} v.ad^’ ™rs tas buv0, ir l demokratiją.

luose jų “prestyžo” pas Lie- Į ra vien tik balsavimas, rin- 
tuvos tautininkų valdžią... i kimas valdžios. Ji turi reik-

tai ir kiti taip “nežmoniš-

į A -- U ' 7
prisideda. Jie išjuokė sočia- į kaip kad padarė socialistai 

”,1 listus, kada šie stojo (žo-! savo piktai don-kišotišku iš- 
. ir | maršavimu iš AL Kongreso.

gynė ją kartu su komunis- (Tiesa, tautininkai buvo 
kruvinų riaušių tėvais Chi- 
cagos SLA seime, bet tada 
su jais broliškai griežtai 
bendradarbiavo tie ;
socialistai, kurie buvo 90 
pro centų socialistiškesni,

JUOZAS
SLA 286

McKees
kandidatas j SLA

prezidentus.

Ant SLA Prezidento, 
Rocks, Pa.

Ant SLA Vice-Prezidento, J. K. Mažukna, 86 kp., N. S. 
Pittsburgh, Pa.

Ant SLA Sekretoriaus, Keistutis Michelsonas, 38 kp.,
natvs Brooklyn, N. Y. patys Ant SLA Iždininko, J. žebrys, 136 kp., Cleveland, O.

Ant SLA
negu dabar!) Savo slaptu ' 
suokalbiu išmaršavo iš de- 

sės reikalaut demokratybės 1 mokratijos keturi žmonės, 
“demokratijos”) ALK centro nariai. Tiktai

tą sakinį yra pasiskolinę
Iždo Globėjo Povilas Dargis, 353 kp., Pitts-

pažangiųjų bendru frontu, JI i
kuris nori demokratijos tei
sių Lietuvoj, ;
žargoniškai jie sako: ___
revoliucijos.

Jų protavimo būdas visai 
toks, kaip dešiniųjų socialis
tų arba menševikų: sus
kaidyt savo idealą ir princi
pus pagal šalių ribas ir ta
da skelbtis esant demokra
tais vienoje šalyje, o demo
kratijos smaugikais—kito
je. Menševikai taip kreivai 
suprato Markso principą 
kas dėl kapitalizmo ekono
mijos išsivystymo ir socia
lizmo idėjos augimo. Šitą 
principą suskaldė jie pagal 
šalių ribas ir pradėjo skelb
ti net tokią navatną mintį, 
kad kapitalizmas Lietuvoj 
mažiau išsivystęs, negu Vo
kietijoj, Lenkijoj ir Latvi
joje; todėl socializmas ši
tose šalyse greičiau įvyks, 
o Lietuvoje — daug vėliau. 
Todėl, esą, turime sudaryti 
tokias sąlygas, kad kaimie
tiškoje Lietuvoje galėtų 
plėtotis kapitalizmas! Kiek 
šis plėtosis faktiškai, tiek 
socializmas plėtosis idėjiš
kai... Tai buvo juokų 
marksistai! Kiti jau buvo 
pradėję rimtai skelbti, kad 
“kapitalizmas yra socializ
mo tėvas.”

Nedyvai, kad visi mark
sizmą nekapojantieji socia
listai metė tą dešiniųjų su- 
žagtą socialistų vardą ir 
pasivadino komunistais. O 
socialistai da ir šiandien 
dūksta ant Rusijos, kad te
nai vyksta socializmas: tai, 
girdi, negalimas daiktas, 
nes tenai da kapitalizmas 
nebuvo išsiplėtojęs iki “tam 
-tikro laipsnio”! Tasai tam- ’ 
tikras laipsnis—tai lyg mi- i 
tologija, lyg teologija, lyg! 
—dievas, kurį tik pats die
vas žino...

Taip ir mūsų tautinin
kai, tie demokratijos vaikai,

Ant SLA 
ville, Pa.

Kiti du — Chicago, Ill.

arba kain vauuiuunų vaitui^. . . I vaiUMUO. ui LU11 icm-
. Taip jie sudarė palaidą I štiš visur, visame gyvenime.saKo: nori i, _ ■, «_ , • t j TZ _> u t t *bendrą frontą su socialis

tais. Dabar socialistai des
potiškai “likvidavo” Am. 
Liet. Kongresą. Išėjo iš de
mokratijos. Buvo žodžiais 
demokratais, o darbais ją 
likvidavo, išbėgo iš jos.

Dabar demokratijos gy
nėjais lieka geras būrys be- 
partyvių ir visi komunistai. 
Prisideda 
Kongreso 
kūne iki 
socialistų 
s i m pat izatoriai 
Pittsburghe).

Mūsų socialistai 
demokratijos visai 
kratišku žingsniu.

Patys vieni, atsiskyrę 
nuo A. L. Kongreso centro 
komiteto, nutarė likviduoti 
Kongresą, neleisdami tą 
“nutarimą” nė perbalsuoti 
Kongreso skyriams. Ne tik 
tame klausime jie demokra
tybės absoliučiai nežino ar

prie Am. Liet, 
nauji veikėjai, 

šiol buvo stiprūs 
vado Grigaičio 

(pavyzd.

išėjo iš 
nedemo-

Kuomet “didis” žmogus, 
valdžios atstovas šiltai at
sišaukia į kiekvieną “pras
tą” žmogų, duoda jam su
prast, kad jis turi žmogaus 
ir lietuvio teises, lygias su 
augštaisiais valdi ninkais, 
tai mes negalime iškęsti ne
pasisakę, kaip ta žmoniš
kumo šilumėlė smagiai mus 
paveikia ir... viltį duoda. 
O toks įvykis neseniai bu
vo. Gal kiti neįsigilino į tai; 
aš gi įsigilinau į tą menką 
įvykį.

Štai, “Vienybė” su sma
gumu pranešė, kad genera
linis Lietuvos konsulas Bud
rys tada ir tada laikys at
daras konsulato patalpas 
“tikslu suteikti progą Di
džiojo New Yorko ir apy
linkės lietuviams atsilanky
ti į Konsulatą... įrašyti sa
vo sveikinimą Lietuvai jos 
sostinės Vilniaus atgavimo 
progoje.”

Iždo Globėjo, V. Šmulkštys, 13 kp., Miners-

Daktaro-Kvotėjo, Dr. A. Graičūnas, 36 kp.,

Labai nuoširdžiai prašome visus mūsų prietelius at-

SLA Narių Komitetas,
L. Kavaliauskaitė, Sekr., 
415 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Tai visai panašu į demo- 
I kratišką darbą. Jau nuo žo
džių prie darbo!

Da ir daugiau duoda sa
vo demokratiškumo įrody
mu, štai:

“Pats Lietuvos Generali
nis Konsulas pulk. Jonas 
Budrys atsilankančius ma
loniai sutiks...”

Kad būtų tik 
s p a u sdinta 
tai

tiek iš- 
“Vienybėje”, 

būtume pasakę, kad 
“Vienybė” jau krypsta į de
mokratijos kelelį... Būtų 
ne vienas galėjęs pasakyt, 
kad čia matytis grįžimas j 
demokratiją. Bet tą viską 
pagadino tolesni to sakinio 
žodžiai: “ir jei kurie norės 
doleriu kitu sušelpti suvar
gusius Vilniaus krašto lie
tuvius, jų aukas su dėkin
gumu priims.”

Demokratiškumas, tautos 
vieningumas šituo doleriniu 
sakiniu sumušta. Nieko ne
liko. Tikiu, kad sveikintojų 
visai mažai susilaukė. Ne 
dėl to, kad nenorėtų su
šelpti suvargusius lietuvius, 
bet dėl to, kad tie mieli

Meksikos Darbo Konfederacijos Milicija, išmankštinta ir paruošta kraštui ginti.

kviesliai norėjo vienu šū
viu nušauti du zuikiu,—dėl 
to, kad tokio kilnaus jaus
mo, visos tautos keletos 
amžių ilgesio apsivainikavi- 
mo valandoje, tautininkai 
paskelbė Lietuvos sveikini
mą tiktai priemone išgauti 
“dolerį-kitą,” o tą dolerį ki
tą—tikslu.

Yra tokių visuomenės 
momentų, kuomet doleriai 
neina į mintį. Sveikinimas 
Lietuvos dėl Vilniaus—tai 
vienas tų momentų.

“Laisvė” patalpino tokį 
pat raštelį; bet paminėjus 
aukas, atkartotinai aiškino, 
jog aukos—visiškai laisvas 
dalykas; ar kas aukaus, ar 
neaukaus, bile tik ateis pa
sirašyti, pasveikinti Lietu- 
vąį...

Taja prasme rašė “Lais
vė” (cituoti negaliu, nes jos 
tojo straipsnelio neturiu po 
ranka). Taip ir jauti, kad 
ji norėjo tikrai patarnauti 
tautos jausmų subuvimui, 
subendrinimui visų lietuvių. 
Matė, kad čia tas “doleris 
kitas” tam kenkia. Todėl 
“dolerio kito” neminėjo; mi
nėjo aukas, bet ir tas su
švelnino demokratybės su
pratimu, kad—turit pilną 
teisę ir neaukaut.

Abejoju, ar “Laisvei” pa
vyko atitaisyt tą “Viėny- 
bės” išsišokimą.prieš demo
kra tingąj į tautiškumo jaus
mą... Tai ve, kaip tauti
ninkai grąžųjį demokratiš
kumo.. žestą paleido ant vė
jų. O gal tai buvo tik klai
da...

Neseniai jie rašė apie vie
ną svečią biznierių iš Lie
tuvos, jog jis pasisakęs esąs 
šimtu procentų demokratas. 
Jie (“Vien.”) šiltai pritarė 
ir pridėjo antrą šimtą pro
centų nuo savęs,
šnabžda kas iš oro 
duok, kad

Lietuvoj 
gims... Ji 
vai laisvę.

Taip ir 
“dieve 

taip būtų.” 
demokratija at- 
užtikrins Lietu-

KLAIPĖDA. — Klaipėdos 
uostas paskutiniais laikais yra 
visai tuščias, prekinių laivų 
per savaitę pasirodo uoste vie
nas kitas. Karinių laivų taip 
pat labai mažai bepasirodo. Pa
tiriama, kad Klaipėdos celiulo- 
zės fabrike tebedirba apie 600 
lietuvių. Tilžės celiulozės fabri
ke dirbą apie 1000 ir Ragainės 
— apie 600 lietuvių.

KAUNAS. — Lietuvos visuo
menės vardu išleistas į vilnie
čius atsišaukimas, kuriame be 
kt. sakoma: “Mes ateiname, 
broliai, ne varžyti, bet mylėti, 
ne griauti, bet statyti. Mes at
einame, nešdami tvarką ir dar
bą. Mes atnešame teisę ir tei

VILNIUS. — Atgavus Vil
nių ii- jo sritis, Lietuva įsigijo 
keletą stambių ir visą eilę 
smulkesnių pramonės įmonių. 

I Stambiausia yra Lenkijos taba- 
į ko monopoliui priklausiusi įmo
nė—valstybinis tabako fabrikas, 
antroji įmonė, tai didelis kar
tono ir popieriaus fabrikas ant 
Vilijos (Neries) kranto prie 
Kauno-Vilniaus plento, šiame 
fabrike dirbo 300-400 darbi
ninkų ir buvo pagaminama 4.2 
milionų kg. kartono. Kai kurios 
įmonės yra sunaikintos, bet ne
maža dalis išlikusi tvarkoje ir 
tebedirba.

Kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
sves” bendroves-

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” 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 iki Vėlai Vakaro 
•4' 4*

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

jQ VIĘNATINIS LIETUVIŠKAS 

7i' J2L. kabaretas
STANLEY MISUNAS

Savininkas

penktadienį ir šeštadienį 
/ Degtinės, Konjakai, Vynai,

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N. Y 

z Prie R. K. O. Republic Teatro

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORWS
660 Grand Street Brooklyn. N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

. ...............
Protokolas LLD 12-to Apskri
čio Metinės Konferencijos, ku
ri Įvyko Lapkričio 19-tą Die

ną Wilkes-Barre, Pa.

Konferenciją atidarė aps
kričio organizatorė M. Bane- 
lienė 1:30 vai. dieną. į man
datų komisiją buvo paskirti 
šie: O. Žurienė, J. Valukienė, 
R. Janušaitis. Pakol mandatai j 
buvo sutvarkyti, po įžanginę ■ 
prakalbėlę organizacijos 
kalais pasakė P. 
V. Valukas.

Mandatų Komisija rapoita 
vo, kad delegatų randasi tik[ 
nuo penkių LLD kuopų ir vie- i 
na delegatė nuo naujai susi-1 
tverusio Moterų Apšvietus i 
Kliubo iš Wilkes-Barre, Pa. j 
Viso delegatų buvo 16, taipo
gi septyni apskričio komiteto 
nariai. Mandatų komisijos ra
portas priimtas.

1. Pirmininku išrinktas P. 
Šlekaitis, pagelbininku V. Va
lukas, rašt.—J. Visockis. Į re
zoliucijų komisiją išrinkti D. 
Praleika, S. Norkus, R. Janu
šaitis.

2. Protokolas pusmetinės ■ 
konferencijos skaitytas ir pri
imtas su mažu pataisymu.

3. Apskričio komiteto ra
portai išduota visų atskirai ir! 
visų raportai 
Čia paaiškėjo, 
dėl dienraščio 
ramos per tą užpuolimą arba 
joj išdraskymą davė apskri
čiui nuostolių virš $60.

4. Nutarta neskaityt proto- Į d^bininkiško veikimo $1. Iž- 
kolų apskričio valdybos susi- j 
rinkimų.

Kuopų Raportai

12-tos kuopos, Pittston. Pa., į 
raportas trumpas. Kuopoje I 
veikla nebloga, platina litera-1 
tūrą, prisideda su 
svarbiems reikalams, 
kimai laikomi, narių turi 29, 
pinigų ižde $6.

20-tos kuopos, Binghamton, 
N. Y., raportas: susirinkimų 
laikyta 11, dvejos prakalbos, 
vienas piknikas ir viena va-1 portas buvo trumpas. Narių 
karionė, šie du ~ parengimai turi da tik 9. Jų yra geras 
davė pelno $o2.57. Kuopoje pjanas darbuotis šiame mies- 
veikla gera, pasimokėjusių 
narių už šiuos metu& turi 76., Kuopų delegatų raportai 
Platina literatūrą, aukauja iš priimti vienbalsiai.
iždo svarbiems reikalams. Da- Delegatai nepribuvo iš šių 
bar ižde randasi $21.8... kuopų: Binghamton, N. Y.,

20-tos kuopos Moterų Sky-jĮjį raštiškus raportus prisiun-
Miners 

Pa., 
raš-

UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH 

pasveikinimas “Laisvės” dali-* 
ninku suvažiavimui $2, sužeis
tiems Ispanijos kovotojam $1, 
dėl Workers Alliance $1, Lie
tuvių Meno Sąjungai $1, para
ma Lietuvos draugams $2, dėl 
“Daily Worker” $2. Užsimo
kėjusių narių už šiuos motus 
kuopa turi: moterų 13, vyrų 

; 22. Pinigų ižde randasi $19.42.
43 kuopos, Wilkes-Barre, 

rei-lPa., raportas: Veikimas ne- 
Šlekaitis ir blogas. Platina literatūrą, ren- 

■ gia parengimus ir piknikus, 
j Taipogi buvo surengta trejos 
i prakalbos. Kuopa užsiima vei
kalų vaidinimu. Narių turi 30. 
Išau kauta svarbiems reika
lams: Delegatei į taikos kon
ferenciją į Washington, $2, 
“Laisvei” $2, “Vilnies” baza- 
rui $1, “Vilnies” dalininkų 
suvąžiavimui $1, Pirmos Ge
gužės prisirengimui 
tu vos draugams $1, 
Meno Sąjungai $2. 
dėl “Daily Worker” 
nikas dėl minusios 
kaštavo $4. Pinigų ižde lieka 

į $24.
97 kuopos, Plymouth, Pa., 

raportas: Kuopoje veikiama 
pagal išgalę. Narių turi tik S 

|—5 vyrai ir 3 moterys. Susi-( 
I rinkimų turėjo penkis. Suren-1 
ge likosi priimti. | 

kad piknikas j 
“Laisvės” pa- no

$1, I.ie- 
Lietuvių 
Sukelta

draugės

vakarienę, kuri davė pel- 
$5.83, ir pikniką bendrai 

LDS kuopa, kuris davė pel- 
$2.88. Surengė dvejas pra

kalbas. Sukėlė aukų sugrįžu-
I stems sužeistiems Ispanijos 
i kovotojams $2.55. Aukavo dėl

aukomis ; 
susirin

j de lieka $4.65.
203 kuopos, Inkerman, Pa., 

raportas: Kuopoje narių skai
čius mažas, susirinkimai kas 

■ mėnesis neįvyksta. Kuopa ne
atsilieka su aukomis svarbiems 
.reikalams. Progai pasitaikius, 
'surengia prakalbas, šios kuo- 
’ pos nariai daug prisidėjo su 
j darbu apskričio rengiamuose 
piknikuose. Ižde turi $1.

Wilkes-Barre Moterų 
|švietos Kliubo raportas: 
I naujai susitverusio kliubo ra- 

' j pertas buvo trumpas.
yra

riaus raportas: Susirinkimų Į u Forest city> Pa 
laikyta 11, dvejos prakalbos,1 Pa Nanticoke,
nupirkta dovanų dėl t 
kuopos draugių, kurioms pri-| 
siejo sirgti. Moterų Skyrius! 
turėjo 4 parengimus, kurie 
davė pelno $54. Narių turi 
40. Aukavo iš savo iždo šiems 
reikalams: dienraščiui “Lais
vei” $5, Lietuvių Komitetui 
Gelbėt Ispanijos Demokratiją 
$10, Lietuvių Moterų 
reikalams, 
sąrą New 
aukauta 
$33.89.

39 kuopos, Scranton, Pa. 
raportas: Kuopoje veikla ge
ra. Platina literatūrą, rengia 
parengimus ir piknikus. Susi
rinkimai lakomi kas mėnesis. 
Prakalbų ši kuopa turėjo su
rengusi ketverius. Kalbėjo šie 
draugai: V. Zablackas, Z. 
Janauskas, Dr. J. J. Kaškiau- 

»čius ir J. Gasiūnas. Taipogi 
kuopa buvo prisidėjusi prie 
bendro prakalbų rengimo su 
kitomis organizacijomis, vasa
rio 16-tą dieną, minėjimui 21 
metų Lietuvos nepriklausomy
bės. Knyga “Lietuvių Tauti
nio Atbudimo Pionieriai” na
riams išdalino ant greitųjų, 
kad nariai gautų progą tuojau 
skaityt, ši kuopa vaidina vei
kalus savo kuopos naudai, 
taipogi gelbsti ir kitiems mies
tams. Kuopos aukos svarbiems 
reikalams: Gelbėt Ispanijos 
Demokratiją $5.53, dėl Kon
greso Prieš Karą ir Fašizmą 
$2, ALK duokles $2, dėl Lie
tuvos nepriklausomybės ap- 
vaikščiojimo $2.50, Pirmos

■ Gegužėj prisirengimui $2.70,

Seimo 
kuris įvyko šią va- 
Yorke, $5. Viso iš-, 
$20.

Ap-
šio

| nebuvo nei delegatų, nei 
tiškų raportų.

.L.Apskričio Reikalai

Apskričio reikaluose nutar
ta, kad kuopos pačios pasinio- 
kėtų iškaščius, kokių susidarė 
rengiat prakalbas dėl drg. J. 
Gasiūno.

Nauji Reikalai

1. 39 kuopos įnešta, 
lieka, apskričio konferencijos

Meno Sąjungai
Lietuvos Draugams
Dienraščiui “Vilniai

2
2
2

$18Viso išaukota
6. Nutarta surengt 2 paren

gimus dėl apskričio naudos— 
vieną žiemą, o kitą vasarą, 
šis darbas palikta apskričio 
valdybai.

Vil-

kad

Europi-

paliuo- 
kalinius

Priimta trys rezoliucijos:
1- ma, užginanti padarytą su

tartį Lietuvos valdžios su So
vietų Sąjungos valdžia 
niaus klausime ir kitais.

2- ra, reikalaujant,
Amerikos Jungtinės Valstijos 
neįsiveltų į dabartinį 
n į karą.

3- čia, reikalaujanti 
suot visus politinius
Lietuvoje ir už atsteigimą de
mokratinės tvarkos Lietuvoje.

Visos rezoliucijos priimtos 
vienbalsiai.

7. Išrinktas arba perrinktas 
naujas apskričio komitetas dėl 
1940 metų. Išrinkti šie: V. 
Valukaš, M. Bagužinskas, M. 
Norbutas, J. Visockis, O. 
rienė, M. Navickienė, M. 
dzevičiutė. Alternatai: V. 
delis ir M. Norbutienė.

8. Nutarta išmokėt visas bi- 
las.

9. Pusmetinė konferencija 
bus Binghamtone.

Konferencija baigėsi 5:30 
vakare.

Pirm. P. Šlekaitis.
Rašt. J. T. Visockis.

žu-
Ra-
Me-

vai.

Lapkričio 25 ir 26 dieno
mis atsibuvo prakalbos, kurias 
surengė Sveikatos - Kultūros 
antra kuopa. Kalbėtojom bu
vo J. W. Tamsonas, iš New 
Yorko. Buvo garsinta, kad 
bus maisto paroda, tačiau bu
vo groserio paroda.

Buvo garsinta, kad publika 
išgirs tai, ko negirdėjo. Teisy
bė, taip ir buvo. Visą vakarą 
kalbėjo, bet nieko gero nepa
sakė, o tik savo tavorą gar
sino. Paskui atsinešė baltos 
duonos ir su ja išdarinėjo vi
sokius šposus. Mes visi žino
me, kad toks maistas yi*a 
prastas, bet Tamsonas, kaipo 
maisto žinovas, nepasakė, dėl 
ko nereikia valgyti tokį mais
tą ir kokias ligas tas maistas 
sukelia. Aš nežinau, ar kal
bėtojas pats žino. Jeigu žino 
ir nepasakė, tai negerai. Išlai
kė žmones iki apie vienuolik
tai valandai. Publika buvo la
bai nerami, tarpe savęs kal
bėjosi.

Antrą dieną prakalbas pra
dėjo nuo antros valandos po 
pietų ir išlaikė iki po penkių. 
Kalba buvo labai nuobodi, 
žmonės nieko nepasimokino.

Tamsonas atakavo laikraš
čius, labiausia darbininkiškus, 
už tai, kad negarsina natura- 
patų. Su tokia kalba žmonių 
nepatrauksi prie saves, prie
šingai, juos atstumsi. Ir dabar 
publikos prakalbose mažai 
buvo.

Waterbury, Conn

įįp.<-;>š:?S
£

L •
H

kad 
būtų 

| kilnojamos iš vieno miesto į 
-kitą, kad nebūtų visada tam 
pačiam mieste. Visi 
su tuom sutiko.

2. Nutarta išrinkt 
patikrint, peržiūrėt 
finansų knygas. Komisija iš
rinkta ant vietos.

3. Nutarta darbuotis dėl 
šios organizacijos gerovės, 
kad kaip nors padaugint na
rių skaičių šioje apylinkėje.

4. Spaudos reikaluose už
ginta, kad yra gerai vedami 
mūsų dienraščiai “Laisvė” ir 
“Vilnis,” ir šios organizacijos 
leidžiamos knygos.

5. Nutarta neištuštinti ap
skričio iždo, kad apskričio ko
mitetas turėtų dėl veikimo 
šios organizacijos reikalais. 
Taipogi raginamos ir kuopos 
neišaukaut viską, o pasilikt

1 savo išduose dėl svarbių rei- 
1 kalų — prakalboms ir kitiems 
• reikalams.

delegatai

komisiją 
apskričio

12-to Apskričio Aukos

Aukauta šiems reikalams: 
Dienraščiui “Laisvei 
Agitacijos Fondui
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Baltimore, Md.
Lietuvių Kriaučių Skyrius 

218 laikytam mėnesiniam su
sirinkime 16 d. lapkr., padarė 
gražių tarimų. Pirm. V. Pečiu
lis atidarė susirinkimą ir vedė. 
Sekr. J. Deltuva perskaitė su
rašą ir liko priimtas. A. Mi
liauskas, sekr. pildančios ta
rybos, perskaitė surašą Pil
dančios Tarybos laikyto susi
rinkimo ir liko priimtas.

Iš Jungtinės Tarybos laiky
to susirinkimo delegatas J. 
Kaluška raportavo, kad iš 
centra'linio unijos ofiso reika
lauja pakelti duokles dėl na
rių, Tai iš narių kilo didelis 
pasipriešinimas. Bet kada pir
mininkas ir biznio agentas V. 
Liuza išaiškino, kad yra rei
kalavimas iš generalio ofiso 
pakelti vieną centą ant štam- 
pos dėl CIO vedimo darbų ir 
šitas pakėlimas duoklių nepa
lies narių, bet bus mokama iš 
vietines unijos iždo, dėl su
traukimo neorganizuotų dar
bininkų po CIO vėliava, tai 
nariai užgyrė reikalavimą di
džiuma balsų.

Nutarta paaukuoti iš lokalo 
iždo $50 dėl Vilniaus vargdie
nių ir nutarta pasiųsti per Lie
tuvos konsulį.

Nutarta padaryti plakatų 
dėl Lokalo valdybos nomina
cijų ir išdalinti po darbavie
tes.

Mėnesinis susirinkimas į- 
vyks gruodžio 6 d., 7:30 vai. 
vak.,- Lietuvių Svetainėj.

Biznio agentas V. Liuza 
portavo, kad A. Braduno 
pos darbininkai už poros 
vaičių pradės dirbti.

A. Janalaičio šapos 
ninkai dirba gerai.

G. Gabrilavičiaus ir
kevičiaus Šapos darbininkai 
turėjo su bosais “baderį” kas 
link pėdžių išmokėjimo ne lai
ku' ir ateityje bosai prižadėjo 
pėdės užmokėti laiku ir pil
nai.

Rakausko šapkis darbinin
kai mažai dirba.

Pečskio šapos darbininkai 
dirba mažai.

Šunsko šapos darbininkai 
dirba maždi.

Royal Co. bosai 
kam nemokėjo algų 
statymą, tai valdžia 
į teismą ir teismas
aukščiausiam šalies teisme ir 
gal 700 darbininkų neteks 
darbo!

McCormick Co.; šapą užda
ro ir lieka 150 darbininkų be 
darbo. Tai mūsų, mieste kriau
čių ateitis yra bloga, kadangi 
šapos mažinasi.

Koresp. A» Žemaitis.'

Ten Buvęs.

KAUNAS. — Vyr. Komiteto 
Vilniaus kraštui remti paragin
ti Lietuvos žmonės pradėjo gau
siai aukauti šventam reikalui — 
vilniečiams šelpti. Tam reika
lui prie Vyr. Komiteto susida
riusias įvairių profesijų, žemės 
ūkio, prekybos, pramonės ir 
amatų, namų savininkų, mies
telėnų, laisvųjų profesijų, val
dininkų ir darbininkų sekcijos 
nustatė, kaip ir kokiomis nor
momis turėtų aukoti atatinka
mų užsiėmimų žmonės. Tie, ku
rie uždirba iki 300 litų per mė
nesį, aukoja vienkartinę auką 
3 nuošimčių nuo mėnesinio už
darbio; kurie uždirba daugiau 
kaip 300 litų per mėnesį, auko
ja 5 nuoš. nuo vieno mėnesio 
uždarbio pajamų; darbininkai 
aukoja vienos dienos uždarbį; 
tose įmonėse, kur dirbama po 4 
dienas savaitėje, nusistatyta 
leisti dirbti vieną penktą die
ną, kurios uždarbį darbininkai 
ir tarnautojai nori paaukot Vil
niui.

ra- 
ša- 
ta-

darbi-

Mots-

darbiniu-, 
pagal į- 
patraukė 

atsibus

$10
2

VILN1US. — čia lankosi la
bai daug Kauno lietuvių versli
ninkų. Daugelis jų numatė ati
daryti Vilniuje savo prekybos 
įmones. — Vilniaus gatvėse 
parduodama labai daug Kauno 
dienraščių, kurie iš Kauno at
vežami tą pačią dieną per dvi- 
tris valandas nuo laikraščio išė
jimo. — Didžioji Kauno spaus
tuvė “Spindulys” artimiausiu 
laiku persikelia į Vilnių. Taip 
pat rengiasi persikelti keletas 
kitų moderninių Kauno spaus
tuvių bei cinkografijų. šiuo tar
pu Vilniuje nėra nė vienos 
spaustuvės, kurioje būtų gali
ma greitu tempu išleisti didesnį 
laikraščio skaičių. — Iš lietu
viškų laikraščių Vilniuje kol 
kas eina tik vienas dienraštis 
“Vilniaus Balsas,” kurio vyr. 
redaktorių paskirtas Rapolas 
Mackevičius. Lenkų pradėjo ei
ti dienraštis “Kurjer Wilenski” 
ir greitu laiku žada pradėti eiti 
“Przegląd Wilenski.”

VILNIUS. — Lietuvių be
darbių Vilniuje • suregistruota 
350 asmenų. Tai daugiausia as
mens atsikėlę į Vilnių iš kitų 
sričių, pasilikusių kitapus Lie
tuvos teritorijos ribų. Inteli
gentų bedarbių: mokytojų, ag
ronomų ir kt. Vilniuje užregis
truota apie 400.

KAUNAS. — Nuo spalių 29 
d. įvestas reguliarus traukinių 
susisiekimas tarp Kauno ir Vil
niaus. Kasdien ten ir atgal 
vaikščioja po keturis trauki
nius.

LENGVU BŪDU GA LITE ĮSIGYTI SETĄ

STALUI REIKMENŲ-SILVERWARE
Kas parduos $2.50 vertes žemiau nurodytų knygų gaus 6 kav al

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 vartojąs tikrai sidabrinius įrankius. Nes žiba lygiai kai 

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

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

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

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

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

Prašome Pasirinkti Platinimui Knygų iš Šio Surašo:
• MOTINA, parašė Maksimas Gorkis. Apysa
ka iš darbininkų kovų caristinčjc Rusijoje, pus
lapių '501, kaina $1.00. x
• RAISTAS, parašė Upton Sinclair, apysaka iš 
Chicagos lietuvių gyvenimo, naujas ir pilnas 
vertimas, puslapių 450, kaina $1.00.
• MORTOS VILKIENES DIVORSAS, parašė 
R. Mizara, apysaka iš Amerikos lietuvių gy
venimo ir kovų už geresnį būvį, puslapių 314, 
kaina $1.00.
• KARAS LIETUVOJE, parašė M. Gromov, 
piešiama baisi kareivių padėtis caristinės Ru
sijos armijoje ir kovos pasauliniame kare; 
puslapių 222, kaina 50c.
• BEŠVINTANTIS RYTAS, rinkinys puikiau
sių Stasio Jasilionio eilių, gražių eilučių vai
kučiam deklamuoti, puslapių 228, kaina 50c.
• DINGUS ROŽYTE, parašė Pranulis, gražių 
eilėraščių rinkinėlis, 32 puslapių, kaina 15 centų.
• KODĖL TURI ĮVYKT KOMUNIZMAS, pa 
rašė J. Olginas, nurodoma, kodėl kapitalistinė 
tvarka negali patenkinti didžiumos žmonių rei
kalus; puslapių 64, kaina 15c.
• LIETUVOS DRAUGAI IR PRIEŠAI, parašė 
R. Mizara, nurodoma asmenys, kurie veikė už 
Lietuvos laisvę po-caro priespauda ir pažy
mima tie asmenys, kurie pataikavo carui, pus
lapių 32, kaina 5c.
• KO NORI KUN. COUGIILINAS, parašė R. 
Mizara, nurodoma, kas yra,kun. Coughlin ir ko 
jis nori kad įvyktų Amerikoje, puslapių 32, 
kaina 5c.
• .KRIKŠČIONYBE IR KOMUNIZMAS, parašė 
A. Bimba, puslapių 32, kaina 5c.

• KRIKŠČIONYBE IR KĄ. JI DAVE 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 ar susižeidus. Puslapių 
126, kaina $1.00.
• ALKOHOLINIAI IR SPIRITINIAI GĖRI
MAI, parašė Dr. J. J. Kaškiaučius, patarimai, 
kam naudinga alkoholis ir kam nenaudinga; 
puslapių 160, kaina 50c.
• TŪLI MOSV PARAZITAI, parašė Dr. A. 
Petriką; aprašymas vidurinių ir išlaukinių gy
vių, su kuriais žmogus turi kovoti. Pamokini
mai kaip nuo jų apsivalyti: 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.
!
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OISttBI. Penktas puslapis

Iš Amer. Lietuvių Kongreso New Jersey 
Valstijos Apskričio Konferencijos

Konferencija įvyko 26 d. 
lapkričio, šv. Jurgio Svetai
nėj, Newark, N. J. Delegatų 
dalyvavo 25 nuo 19 organiza
cijų, atstovaudami 845 narius. 
Atstovauta visos kolonijos 
apimant New Jersey Apskritį.

Pirmininkavo d. J. Bimba, 
seKreionavo J. Jamison. iie- 
zoiiucijų Komisija susiuejo is 
A. iviaiuns, ivrulis ir doduus.

Apskričio valdyoa per sen- 
reionų Jamison uave rasuskų 
raporca. bnanyia ouvusio 
iv pnmininKO smuko liKViaa- 
vimo ultimatumas ir visos Gri
gaičius parašytos tuo klausi
mu rezoliucijos, 'taipgi skai
tyta aLA sekretoriaus l». Jo
niko paaiškinimas. Susipaži
nę delegavai visapusiskai su 
aniem pusėm, dalykų diskiisa- 
vo rimtai, be jokių uzsikarš- 
čiavimų. isdiskuoavus, eita 
prie balsavimo, likviduot ALjn. 
ir kartu New Jersey Apskri
tį, ar palaikyti. Balsavimo pa
sekmes tokios, kad vienbalsiai 
nuoalsuota Kongresų palaiky
ti. Priešingų nebuvo.

Sužinota, kad Newarke ir 
Elizabethe blogos valios žmo
nės tūlų organizacijų, kuriom 
buvo siųsta pakvietimo laiškai 
dalyvauti konferencijoj, laiš
kus nukniaukė, susirinkimui 
neskaitė. Čia darbas yra tūlų 
organizacijų valdybų. Tačiau 
konferencija ir konferencijoj 
išrinktas komitetas bandys 
pasiekti minimas organizaci
jas, kuomet bus kita konfe
rencija arba ir anksčiau.

Priimta viena rezoliucija, 
kuri nusako Apskričio veiki
mų. Nutarta padaryt laimėji
mas ir vasarų piknikas. Pora 
naujų pašelpinių organizacijų 
prisidėjo prie Apskričio. Pa
vesta veikiančiam komitetui, 
kad dėtų visas pastangas iš
rinkimui metinių duoklių iš 
organizacijų, kurios priklauso 
prie Apskričio. Tačiau prie
vartos nebus vartota.

Konferencija buvo kon- 
struktyvė ir rimta, draugiška, 
kuo visi delegatai buvo pilnai 
pasitenkinę.

Delegatas.
Rezoliucija Politiniu ir Kultū

riniu Lietuvos Klausimu
Amerikos Lietuvių Kongre

so New Jersey Apskričio lai- 
kytoj metinėj konferencijoj 
26 d. lapkričio Šv. Jurgio 
Draugijos Svetainėj, 180 New 
York Ave., (Newark, N. J., 
kurioje dalyvavo 25 delegatai 
nuo 19-kos organizacijų, at
stovaudami 845 narius, išklau
sė Apskričio Valdybos, drau
gijų delegatų ir ALK sekr. 
L. Joniko ir kartu atskilėlių 
pranešimus ir rezoliucijas. Iš- 
diskusavę visapusiškai, pareiš
kiame :

1) Pasmerkiame dvilypę 
grupę, ardančių prakilnų AL- 
K darbų. Mes, delegatai ALK 
New Jersey Apskričio, nesu
tinkame su griovimo politika, 
kviesdami visas pašelpines, 
kultūrines ir politines . orga
nizacijas laikytis tvirtai užim
tos pozicijos ALK. Ypatingai 
dabar, kuomet Lietuvos poli
tiniam ir kultūriniam gyveni
me taip reikalinga Amerikos 
lietuvių vieningas darbas, kad 
padėjus Lietuvos žmonėm, 
ypatingai Vilniaus krašto bro
liam lietuviam, moraliai ir fi
nansiniai, renkant aukas jų 
sušelpimui.

2) Su džiaugsmu sveikina
me atgavimų Lietuvos sostinės 
Vilniaus su provincijomis. Di
delis kreditas priklauso Lietu
vos ir Sovietų Rusijos val
džiom už sklandų susitarimų 
išrišimui Vilniaus klausimo 
abiejų šalių naudai, ir tikimės, 
kad bendras abiejų kraštų 
bendradarbiavimas apsaugos 
Lietuvų nuo išlaukinių užpuo
limų ant Lietuvos nepriklauso
mybės.

3) Konferencija ragina lie
tuvių organizacijas rinkti au
kas Vilniaus krašto nukentė- 
jusiem lietuviam. Aukas siųsti

reikia per Lietuvos konsulį 
Raudonajam Kryžiui. Aukų 
rinkimas ir šelpimas Vilniaus 
krašto lietuvių yra skubus ir 
neatidėliojamas darbas. Kon
ferencija apgailestauja, kad 
Lietuvos valdžia 1940 metais 
neatidarys Lietuvos Pavilijono 
Pasaulinėj Parodoj New Yor
ke. Būtų malonu matyti Lietu
vos Pavilijonų 1940 metais 
Pasaulinėj Parodoj atdarų, ir 
mes tikimės, kad susilauktų 
Amerikos lietuvių moralės ir 
finansinės paramos pavilijono 
palaikymui.

4) Išreikšdami parama Lie
tuvos liaudžiai, taipgi reika
laujame iš Lietuvos valdžios

sekamų dalykų: a) Paskelbti 
rinkimus į Lietuvos Seimą, lei
sti laisvai visoms organizaci
joms dalyvauti rinkimuose, b) 
Paliuosuoti visus politinius ka
linius. c) Atskirti bažnyčią 
nuo valstybės ir įvesti civilę 
metrikaciją.

5) Konferencija reikalauja, 
kad trys ALK Centro Komite
to nariai, kurie pildo ALK 
Clevelando ir Scrantono suva
žiavimo tarimus, sušauktų 
ALK suvažiavimų, kuriame 
būtų išrinkta pilnas ALK vei
kiantis komitetas. Konferen
cija pasisako taipgi, kad ALK 
vardas pilnai atatinka pasi- 
brieštam tikslui ir manome, 
kad visoms organizacijoms, 
kurios priklauso ir norės pri
klausyti, yra tinkamas.

Rezoliucija priimta vienbal
siai.

Rezoliucijų Komisija.

dabar mūsų viršininkai su 
darbininkais beveik nesiskai
to. Jeigu paduodi skundų, tai 
gauni atsakymų, kad dabar 
negalima nie^o daryti, blogi 
laikai ii’ tt. O jei gauni kokį 
prižadų nuo delegato, tai tas 
prižadas ir tęsis, kol sezonas 
pasibaigs. Naujas sezonas — 
nauja istorija.

Kareivis.

Eltos Žinios iš 
Lietuvos

VILNIUS. — Nuo lapkričio 2 
d. Vilniuje vėl prasidėjo auto
busų susisiekimas miesto gat
vėse. Lietuvai Vilnių perimant

LICENSES
BEER, WINES & LIQUORS

WHOLESALE & RETAIL
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7184 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, 
under Section 132A of the Alcoholic Be
verage Control Law at 192 Rogers Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
bo consumed on tho premises.

MATILDA HENNESSY
192 Rogers Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 446 has been issued to the undersigned! 
to sell wino and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 154 Avenue U, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

PETER BRESSI
d-b-a Avenue U Wino and Liquor Store and 

Add’l Space
154 Avenue U Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3282 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section

the Alcoholic Beverage Control!
1076 Rogers Ave., Borough of .

76 of
Law at ___ . _______
Brooklyn, County of Kings, to be consumed, 
on the premises.

EDWARD HINKLEY j
1076 Rogers Ave. Brooklyn, N. Y.,

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6488

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

RHEA

Open Day and Night

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Managed by

TEITJELBAUM

Laisvoji Sakykla
Nusistebėjimo Pares Yra Vi
suomeniškai Žalingos. Jos Tu

ri Savyje ir Raketų
Nusistebėjimo pares pasku

tiniais pora metų apniko 
Ameriką, o ypatingai Pater- 
sonų. Rengia jas visokio ka
libro žmonės įvairiais užvadi- 
nimais, tai varduvių, tai že- 
nybinio gyvenimo sukakties 
atžymėjimui. Iš esmės aš “pa- 
rėm” nesipriešinu, jei jos eitų, 
taip sakant, atatinkama kryp
tim. Bet kada jos išeina iš sa
vo ribų, tai priseina apie jas 
šis tas ir pasakyt.

Kituose miestuose, kaip gir
dėt, kad ir rengia tokias pa
res, tai vienur, tai kitur prisi
menama ir visuomeniški reika
lai ir paaukaunama visuome
niškiem reikalam. Bet Pater- 
sone tai to nėra. Patersone jų 
jau buvo šiais metais daugiau 
ne dvidešimts ir nei vienoje iš 
tų parių neatsiminta darbinin
kų reikalai. Vadinasi, kiek 
energijos ir centų išeikvota, o 
visuomeniškos naudos nei už 
sudilusį centų nepadaryta. Juk 
tokių parių rengėjai bei ren
gėjos bėga nuo stubos prie 
"kitos su tikietų žiupsniais ir 
kaulina iš žmonių centus, ir 
paskui už tuos centus traukia 
alutį-midutį, . o ant rytojaus 
serga. Tai yra, centus ir svei
kata trotina betiksliai. £

Prie progos priminsiu, kaip 
tos parės rengiamos ir kaip į 
jas įtraukiami ir su tokiuo 
tuščiu darbu nesutinkanti 
žmonės, žiūrėk, čia susitarė 
kelios betiksliai mylinčios 
paūžt sesutės. Na, o kai vie
nos suėjusios ūš ir tutuos, tai 
niekas apie jas nežinos. Tai 
kad save išsigarsinti, pasilei
džia po stubas su tikietais. 
Na, čia tai jau kitos kazyrės 
ir svietas apie jas kalba ir 
daugiau į ta sukurį žmonių į- 
traukia. Juk kad ir paikiau- 
siam užmanymui lengvatikių 
susirasi. Na tai ir prasideda 
medžioklė. Surengia neva 
gimtuvių dienos nusistebėjimo 
parę Onai, paskui Marijonai 
ir tt. Na, jeigu vienai sureng
si, o kitų aplenksi, tai bus 
anos įžeidimas, kils skanda
las. O kadangi pirmajai ren
giant buvo įtraukta apie de
šimts sesučių, tai antrai ren
giant bus jau penkiolika. Tad 
ir sukasi, kaip užburtas ratas 
be pabaigos per visus metus.

O prie dabartinių uždarbių 
gerokai ištuština betiksliai ki- 
šenius. Jei kuris jau sykį ir 
norėtų pabėgt iš to “užburto” 
rato, tai veik jau “negalima.” 
Jeigu tau surengė ir dovanų 
nupirko, tai kaip tu čia neisi, 
kuomet kitam iš to rato ren
gia? Juk tai bus savęs paže
minimas ir kitos įžeidimas!

Na, kaip ten nebūtų, tačiau 
vardadienių ir gimtadienių 
rengėjos, pasvarstykite gerai, 
ir pačios suprasite, jog tai ne
sąmonė rengti tokias nusiste
bėjimo pares, jog vardadie
niai ir gimtadieniai atsikarto
ja kiekvieni metai, tai kada gi 
tos parės gali užsibaigti? Ir 
kokis čia gali būt nuostabu
mas, kuomet tas periodiškai 
atsikartoja?

Betgi jau jeigu norima “pa
ūžti” bei savo draugui ar 
draugei, taip sakant, nuostaba 
padaryti, tai reikėtų apsiri
boti, ar tai 40-50-60 metų 
sukakties nuostabos parę su- 
rengt. Taip rengiant, gal ir su
darytų šiokia tokią nuostabų, 
nes tie atsitikimai atsitinka 
tik vienų sykį į gyvenimų. Ši
taip rengiant, tų parių nebū
tų tiek daug, ir jos mažai kų 
pakenktų visuomeniškai veik
lai.

Nors aš ir iš tokių parių jo
kios naudos bei prasmės ne
matau, bet visgi jau būtų šiaip 
taip pakenčiama. O tų gimta
dienių ir vardadienių parių 
rengimas ne tik bevertis, bet 
ir visuomeniškai žalingas. Aš 
viršuj minėjau, kad, eidami į 
tokias pares prie dabartinių 
uždarbių, žmonės finansiniai 
save išsieikvoja. Ir kuomet 
priseina kokiai organizacijai 
surengt kokis parengimas su 
tikslu, kad padarius kelius do
lerius dėl visuomeniškų reika
lų, tai, žiūrėk, tų ypatiškų pa
rių lankytojai nepasirodo. Na, 
ir kurgi čia jie bepasirodys, 
kad išsieikvojo ant privatiškų 
parių. Tai žiūrėk, organizaci
jai, kad ir dėlei gero tikslo 
rengtas parengimas, vieton 
pelno, tankiai duoda dar nuo
stolius. Ir dėl to nukenčia 
apšvietos bei kultūros reika
lai. Ot, todėl tos besaikės ir 
beprasmės parės ir yra visuo
menei žalingos.

Prieg tam, iš tų beprasmių 
parių išsivysto ir raketas, nes 
jų išlaidų niekas nekontro
liuoja, tokių parių rengėjos 
prieš niekų nėra atsakomin- 
gos, jos prieš niekų atskaitų 
neišduoda.

Tai dėlei viršuje išdėstytų 
priežasčių, aš manau, tos pri- 
vatiškos parės turėtų ateiti į 
savo vėžes. Jeigu jos visuo
meniškai pasiliktų nebežalin- 
gos, tai prieš jas, mano supra
timu, nebūtų reikalo ir kalbėt.

Šį rašinį rašiau daugiau dis
kusinio pobūdžio. Todėl, aš 
manau, būtų gerai, kad ir 
daugiau kas nors išsireikštų 
šiuo klausimu iš abiejų pusių.

J. Bimba.

miestas nė vieno autobuso ne
beturėjo. Tuo tarpu autobusų 
skaičius nėra pakankamas, bet 
tikimasi greitu laiku jų skaičių 
padidinti. — Nuo lapkričio 2 d. 
Lietuvos Bankas Vilniuje pra
dėjo keisti į litus lenkų zlotus. 
Norinčių iškeisti savo zlotus 
vilniečių ilgiausios eilės apstojo 
ne tik bankų, bet ir visas pašto 
agentūras, kur tik zlotai į litus 
keičiami. Po poros dienų vilnie
čiai zlotų visai nebenori imti. 
Kai kurie griebėsi net pašto 
ženkliukais spekuliuoti jų pri- 
sipirkdami ir juos vartodami 
vietoje pinigų. — Vykstantiems 
iš Kauno į Vilnių leista litų 
vežtis kiek kas nori, bet zlo
tams ir kitokiai valiutai įveži
mas be Valiutų Komisijos lei
dimo yra uždraustas. — No
rinčių vykti iš Kauno į Vilnių 
ir iš Vilniaus į Kaunu yra ne
paprastai daug, bet leidimai* tuo 
tarpu duodami tik įrodantiems 
tikrų reikalų.

NOTICE is hereby given that License No. i 
RL 2900 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under ; 
Section 132A of the Alcoholic Beverage i 
Control law at 1804 Flatbush Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

FRANK CALLAHAN
1804 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.------------------------------------------- | 
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3230 has been issued to the undersigned i 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1227 Nostrand Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings,, to 
be consumed on the premises.

MICHAEL McHUGH
1227 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3054 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 48 Sands St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN SERRAGO 
d-b-a Bridge Bar and Grill

48 Sands St. Brooklyn, N. Y.

Rochester, N. Y.
Lapkričio 28-29 dienomis 

įvyko Amalgamated Clothing 
Workers of America Joint 
Boardo rinkimai.-Buvo renka
ma manadžeris ir biznio agen
tai. Kandidatų ant baloto bu
vo padėta tik po du ir visi 
tie patys seni. Ir balsuok tu 
žmogus, už ar prieš!

Kaip kas sako, kad nėra 
tinkamų kandidatų. Tai ne 
tiesa, čia yra tokia mašina 
sutaisyta, kad niekas nepriim
tų kandidatūros. O jeigu ku
ris ir priimtų kandidatūrų, tai 
nebūtų “košer,” nepereitų eg
zamino.

Prieš kelius metus būdavo 
išrenkami kasmet nauji dele
gatai ir kriaučiai buvo dau
giau užganėdinti. Ir skundus 
nuo darbininkų priimdavo.’ O

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night 75cililT

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., Frl., Sat. and 

Sun. all day and night

VILNIUS. — Lietuvos kino 
kronikos gamintojai gavo iš už
sienių užklausimų apie pagami
nimų filmų Lietuvos kariuo
menės įžygiavimo į Vilnių. Ki
no kronikos gamintojai užsie
niui jau pagamino apie 150 me
trų įvairių vaizdų, kurie dabar 
siunčiami. Pirmiausia filmos su 
Vilniaus krašto 'vaizdais ir Lie
tuvos kariuomenės įžengimų į 
senųjų Gedimino sostinę siun
čiamos į Paryžių Metro Gold- 
wyn Mayer firmai. Be to, dalis 
šios filmos taip pat siunčiama 
į Amerikos Jungtines Valstijas. 
Filmų gaminimo b-vė Americ
an World Film Associates ga
vus iš Lietuvos kino kronika, iš 
jos pagamins keliolika dublika
tų ir kronika bus demonstruo
jama Amerikos Jungtinių Vals
tijų kinuose.

VILNIUS. — Greta Vilniaus 
geležinkelių stoties dar lenkų 
laikais buvo pradėti statyti di
deli keturių aukštų namai cen
triniam paštui, šių namų sta
tyba tuojau pradėta toliau tęs
ti ir numatoma ateinančiais me
tais baigti. — Vilniaus radijo 
stotis, kuri buvo per karų gero
kai apgriauta, pradedama at
statyti ir Vilniaus radijofonas 
netolimoje ateityje pradės duoti 
visai atskirų programų.

VILNIUS. — ž. ūkio min. 
įgaliotinis J. Skaisgiris Vilniu
je jau paruošė įsakymų visoms 
Vilniaus srities savivaldybėms, 
kad jos surašytų stambesnius 
ūkius, priv. miškus, ir lig šiol 
neišparceliuotus dvarus. Šios 
žinios reikalingos numatomai šį 
pavasarį žemės reformai.

VILNIUS. — Vilniaus krašte 
Lietuva gavo per 350 km. gele
žinkelių, kurių atstumai yra: 
Vilnius-Kaunas 103 km., Vil- 
nius-Turmantas 148 km., Vil- 
nius-Varėna 71 km., Vilnius- 
šunskas 34 km. ir Vilnius Sta
sytei 40 km..Į naujųjų apskri
čių miestų stotis yra: į Šven
čionėlius 78 km. geležinkelio, į 
Valkininkus — 58 km.

VILNIUS. — Jau baigiamas 
rengti Vilniaus ir jo srities gy
ventojų pilietybės įstatymas. 
Dabar šioj srity daug yra pri
bėgusių ir anksčiau čia atsikė
lusių gyventojų, vad., galileūšų. 
Įstatymas ruošiamas laikantis 
Lietuvos-Sovietų Sąjungos su
tarties nuostatų.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
LINDEN, N. J.

Lietuvių Saulės Draugijos meti
nis susirinkimas įvyks trečiadieni, 
Dec. 6, pradžia 8 vai. vakare, 1939, 
A. Rupšio svetainėj, 16th St. ir 
Wood Ave.

Visi nariai malonėkite dalyvauti 
šiame susirinkime, nes turime la
bai daug svarbių reikalų aptarimui. 
Taipgi turėsime išrinkti naują val
dybą ateinantiems metams.

Už neatsilankymą į šį susirinki
mą nariai bus baudžiami 50c baus
me. Tad rūpinkitės dalyvauti ir iš
vengti pabaudos. (284-285)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. moterų skyriaus 

susirinkimas įvyks antradienį, Dec. 
5, pas drg. Indrulienę, 129 West 
Market St. Pradžia 7:30 vai. Vi-1’ 
sos narės malonėkite dalyvauti, nes į 
yra daug svarbių reikalų aptarimui.

Sekr. (284-285) .

MONTELLO, MASS.
LLD 6 kp. mėnesinis susirinkimas; 

įvyks pirmadienį, 4 d. gruodžio,; 
; Liet. Taut. Namo kambariuose. Vi
si nariai yra prašomi dalyvauti su
sirinkime, nes turėsime daug svar
bių reikalų aptarimui. — Fin. Rast.; 
J. Šimaitis. (282-284)

PHILADELPHIA
Liet, Literatūros Drg. 10 kp. 

svarbus susirinkimas įvyks pirma
dienį, gruodžio (Dec.) 4 d., prasi
dės 8 vai. vakare, bus Liaudies Na
me, 735 Fairmount Ave. Kviečiame; 
visus narius dalyvauti šiame susi-, 
rinkime, nes yra daug svarbių da-, 
lykų aptarimui. — Sekr. — J. B.

(282-284)

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) !

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

do automobilius ir karietas i 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams. 1
231 BEDFORD AVENUE

Brooklyn, N. Y.

Dr. B. Bagdasaroff
200—2nd Avo., tarpo 12 ir 13 Sts.

Valandos: 11-1; 5-8; Ncdėlioj: 11-1
New York City ,

Staigios ir chroniškos kraujo ir odos 
ligos gydomos.

Daroma Kraujo ir Šlapimo Tyrimu 
Tel. Algonquin 4-8294

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBERSHOP
K. Degutis, Savininkas
Prielankus Patarnavimas I
306 Uriion Avenue j 

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

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

830 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.
•

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

Dėkų Šventės Išpardavimas
Namų Rakandų Krautuvėje

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

Tel. EVergreen 7-6673

MES TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ

Divonų—Carpet Rugs
• Amerikoniškų, azlatiškų, chlniškų reprodukcijų vėliausių 

madų, ir visokių dydžių—sizes.
• Pirkitės divonus dabar, o mes palaikysime iki jums jie 

bus reikalingi.
• Jūs sutaupysite nuo $5.00 iki $25.00, jeigu pasinaudosite 

šiuo išpardavimu—salc.
• Mažiukai divonukai nuo 89c ir aukšiau.

Jei atsinešite šį skelbimą, tai gausite $1.49 vertės divoną 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.

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

426 South 5th Street Brooklyn, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties Tel. Evergreen 4-9508

NAUJAUSIOS RUDENS MADOS 
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ 

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

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

Mes turime sizų pritaikymui visokio nuaugimo žmonėm.

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

drabužį dideliais kiekiais.

Siūtai ir Overkotai Vyram ir Jauniem Vyram
Vertės $22.50 už $16.50
Vertės $25.00 už $19.50
Vertės $30.00 už $22.50

Jūsų atsilankymas j mūsų krautuvę įtikins jus, jog mūsų

NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave.

Brooklyn, N. Y. 
drabužiai yra puikiausios rūšies.

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 1/ 
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-Spindulial 
išaiškint jūsų sveikatos stovį be jokios prievolės iš

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

Tarp Union Sq. ir Irving Pi.
VALANDOS 10 A.M.-8 P.M.—Sekmadieniais 10-2.
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Viršininkus Kaltina 
Raketierizme

/
Keturi vaisių industrijoj vei

kiančios Retail Clerks Inter
national Protective Associa
tion, AF of L, viršininkai su
laikyti kaltinimais grasinus 
firmoms streikais ir pikietais, 
kad išgaut sau pinigus. Viso 
įkaitinti 8-ni. Sakoma, jie tuo 
raketierišku būdu išrinkę iš 
pirklių .$9,000, taipgi susižėrę 
$1,000 unijos iždo.

Sulaikyti buvo Nicola Elia, 
32 m.; Sol Shuster, 39 m.; 
Frank Persico, 31 m., ir Si
mon Zaientz, 3 1 m. Kiti ke
turi tebej ieškom i.

DR WALMUS ATSIDARĖ 
OFISĄ

Dr. A. V. VValmus, tūlas 
laikas atgal sėkmingai, su ge
rais požymiais baigęs dentiste- 
rijos mokslą ir praktikos kur
sus, gruodžio 4-tą atsidarė 
dentisto ofisą, 705—4th Avė., 
Brook lyne. Telefonas SOuth

Viznis Nestojo Teisman Byloj 
su ALK Brooklyno Skyrimą

PIRM TEISMO SUTIKO ATI- 
DUOT IŽDĄ SKUNDĖJAM

Pereitą penktadienį, gruo
džio 1, Lee Avenue Municipa- 
liame Teisme ant kalendo
riaus buvo byla ALK Brook
lyno Skyriaus komiteto prieš 
Adomą J. Viznį, buvusį šio 
Skyriaus iždininką, dėl neper
duoto iždo. Skundėjų advo
katas buvo Stephen Bredes, 
Jr., o atsakovo advokatas—C. 
R. Jurgėla. Pirm teismo atsi
darymo, advokatas Jurgėla 
pranešė advokatui Briedžiui, 
kad jo klijentas Viznis teis
man nestos ir kad jis sutinka 
pas jį likusius ALK Brookly
no Skyriui priklausančius pi
nigus perduot skundėjui, ku
riuo buvo Skyriaus pirminin
kas Keistutis Michelsonas, o 
o jo vyriausias liudininkas 
—Skyriaus sekretorius J. Kuo
dis. Teisėjui' Edward A. 
Wynne bylą iššaukus, advo
katas Briedis atsiliepė pareis-

Republikonų Kirvis 
Virš Mokyklų

Laike pereitos New Yorko 
valstijos seimelio sesijos, 
“Laisvėje” buvo nekartą atžy
mėta republikonų kontroliuo
jamo seimelio darbai, tarpe 
kitų ir tas faktas, kad nuka
pota $10,000,000 (dešimts 
milionų dolerių), reikalingų 
valstijos švietimo reikalams.

New Yorko miestui nedate- 
ko $5,300,000, kitus nuosto
lius turėjo panešti kitos dalys 
valstijos.

Atėmus tokia milžiniška su
mą nuo švietimo, mokyklos 
atsidūrė miglotoj, liūdnoj pa
dėtyje: perdidelės klasės, su
siaurinta vaikų darželių pro
grama, apribota įstojimas į 
amatines mokyklas ir susilp
ninta mokinimas dėl stokos 
mokytojų.

Apie mokyklų nukentėjimą 
dėl nukapojimo paskyrų švie
timo Taryba savo raporte, 
pasirašytame James Mar-

N. Y. Suomiai Atsimena 
Baltagvardiečius

New Yorko suomiai (finai) 
darbininkai ir bedarbiai, ypa
tingai pergyvenusieji 1918- 
1919 baltagvardiečių sk^xly- 
nes, atsimena desėtkus tūks
tančių išžudytų darbininkų, 
pirmosios suomių darbininkų 
ir valstiečių valdžios steigėjų 
ir rėmėjų. Dėlto jie visai ne
apgailauja žlugusios bučeriš- 
kos valdžios.

Ileiki Jussila, bedarbis res- 
tauranų darbininkas, pietau
damas suomių salės restaura- 
ne, pasakojo, kad “reakcinė 
Suomijos valdžia buvo kruvi
niausią istorijoj,” ką jis pats 
savo akimis matęs. Jis sakė:

“Mano mieste, po civilio 
karo, baltagvardiečiai iškirto 
lede ant upės olą. Prie jos 
sustatė darbininkus eilėn, kad 
šaudant jie sukristų į vandenį. 
Tokiu būdu jiems nereikėjo jų 
laidot. . .”

Restaurane radosi daug jam 
pritariančių. Neužilgo pas 
juos radosi ir knygos bei pa-

Už žudystę apiplėšime slap
tos smuklės Brooklyne, 1932 
m., Anthony Lategano, 30 m., 
ir John Keough, 34 m., galuti
nai nuteisti nužudyt elektros 
kėdėj sausio 11-tą.

A. Goodman & Sons, Ine., 
macų ir makaronų kepėjai, 
638 E. 17th St., streikuoja 
jau 7-ta savaitė.

SUSIRINKIMAI
Šv. Jurgio Draugijos priešmetinis 

susirinkimas įvyks gruodžio 6 d., 
7:30 vai. vakare, 280 Union Avė., 
Brooklyno. Nariai prašomi daly
vauti, nes bus rinkimas pusės val
dybos sekantiems metams.

Ch. Nečiunskas. (284-285)

reikaZavimai
Reikalinga moteriškė pusininkė- 

partnerė j Luncheonette ii* Statione
ry biznį. Galima padaryti gerą pra
gyvenimą dviem savininkams. Įne
šimas nedidelis. Prašome kreiptis j 
A. Shurmulienę, 85 Johnson Avė., 
Brooklyn, N. Y. (283-285)

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

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

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

UNDERTAKER

VARPO KEPTUVĖ
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

8-1551. Priiminės nuo 9 ry- kimu, kad jau susitaikyta, 
to iki 9 vakaro, ir pagal susi-1 Tą patį rytą abiejų pusių 
tarimą. advokatai ir Viznis susiėjo į

Daktaro tėveliai yra plačiai adv. Jurgėlos raštinę ir ten 
žinomi darbuotojai lietuviuo- Viznis įteikė adv. Briedžiui 
se, ypatingai So. Brooklyne, atskaitą ir likusius pinigus, o 
tad ne tik jie vieni, bet iriadv. Briedis įteikė Vizniui pa- 
skaitlingi jų draugai džiaugia- liuosavimą.
si sulaukę jauno profesionalo, Skunde suma buvo $43. Bet 
ir linki jam gerų sėkmių. To Viznio atskaita parodė, kad 
linkime ir mes. i po ALK Brooklyno Skyriaus

Valstijinė Darby Agentūra
Williamsburgo ir Green- 

pointės gyventojams gal bus 
pravartu žinoti, kad netoliese, 
51 Nassau Ave., randasi Dar
bo Departmento Samdymo ir 
Nedarbo Apdraudos agentū
ra. Ton ne tik priimama re
gistracijos nedarbo apdrau- 
dai, bet taip pat užsiregistruo
jama jieškant darbo. Rašti
nę veda p-lė Frances Ross.

Departmentas, su savo re
komendacijomis, sulyg apli- 
kanto suteiktų žinių, duoda 
pasiūlymus darbininkų įvai
rioms firmoms. Dabar ypa
tingai esą daug pasiunčiama 
lavintų mechanikų prie meta
lo ir mašinų darbų. Taip pat 
esą bandoma pagelbėt gaut 
darbus ir norintiems mokintis 
tų amatų.

Browderis Kalbės Miesto 
Kolegijoj

Earl Browder, Amerikos 
Komunistų Partijos generalis 
sekretorius, sutikęs kalbėt 
Miesto Kolegijoj gruodžio 21 
d. Jį pakvietė nesenai įsi
steigęs Miesto Kolegijos Jsta- 
tymdavystės Kongresas, kuris 
veda forumą aiškinimui civi
lių laisvių. Studentai, didžiu
moje, išskyrus mažas grupes, 
labai susidomėję Browderiui 
ruošiamu mitingu.

it o susirinkimo, kuriame 
I jis (Viznis) jau paskutiniu 
sykiu dalyvavo, jis dar turėjo 

i tūlų išmokėjimų, įskaitant ir 
jo paties išlaidų bilą $10.08. 
pas jį randas i tik $17.27. 
Skundėjas šią sumą priimt su
tiko ir tuomi byla tapo likvi
duota. Reporteris.

-------------------—-

Sovietai Pasitrauks iš 
Parodos

Sovietų Sąjunga galutinai 
'nusprendus pasitraukt iš Pa- 
i šaulio Parodos. Apie tai 
įspėjimas parodos adminis
tracijai buvęs paduotas prieš 
tūlą laiką ir dabar pradėsima 
ardyt ir kraut bildingą. Sulyg 
kontrakto, nugriovimas turi 
būti atliktas bėgiu 90 dienų.

Kaip žinia, Sovietai iš karto 
buvo nutarę, kad $5,000,000 
kainavęs bildingas, po nu
griovimo, bus sudėtas ir par
vežtas Sovietų Sąjungon, kad 
ten atstatyt. Taip buvo aiš
kinta ir atidarymo ceremoni
jose, gegužės 17-tą. Tų pla
nų tebesilaikoma ir dabar.

Sovietų bildingą Pasaulio 
Parodoj aplankė apie 15,000,- 
000 lankytojų.

Atvedus teisman 8 moteris, 
suimtas lošiant “pokerį,” tei
sėja Brill jas išbarė sakyda
ma: “Man gėda tokių moterų. 
Geriau išsivalytumėt stubas.” 
Išbarus, išvarė namo.

Dienraščio ‘Laisves’

BAZARAS
Penktadienį, Šeštadienį, Sekmadienį 

ir Pirmadienį

Vasario 9, 10, 11 ir 12 Feb.
•

Mūsų dienraščio bazaras jau artinasi. Reikia 
dovanų. Visokie rankų darbai, įvairūs nauji daik
tai ir valgių produktai yra labai pageidaujami 
bazarui.

Farmeriai gali irgi prisidėti prie savo dienraš
čio bazaro. Džovinti sūriai ir rūkyti lašiniai yra 
geros dovanos ir lengvai išleidžiamos. Marina- 
voti grybai irgi labai patraukia gaspadinių akį.

CENTRAL PALACE SALeJE
18 MANHATTAN AVĖ. ARTI BROADWAY 

BROOKLYN, N. Y.

shall’o, švietimo Tarybos pre
zidento, štai ką sako:

“Mes susilaikėme nuo var
tojimo mokytojų vietos (sam
dymo daugiau mokytojų — 
Red.), kas reiškė tęsimą dau
gelio perdidelių klasių, ku
riose mokinimas yra rimtai 
pabloginama.”

Atžymėdamas to pavyz
džius, Marshall rašo, kad va
karinėse mokyklose, spalių 1- 
mą, 481 klasė kiekviena tu
rėjo po 50 ar daugiau stu
dentų ; 1,268 klasės turėjo 
kiekviena po 45 iki 49 studen
tų, ir 7,588 klasės turėjo nuo 
40 iki 44 studentų.

Sulyg priimto nustatymo 
klasė iš daugiau 35 studentų 
skaitoma perdidelė.

“Kur yra daugiau 40 stu
dentų klasėj asmeniškas mo
kinimas faktinai yra neįma
nomas,” sako Marshall savo 
raporte majorui.

PO DU VIENOJ KĖDĖJ
Tūlose klasėse vidurinėse 

mokyklose vaikai sėdi po du 
vienoj kėdėj, arba kėdėj ant 
tako, be deskos. Tai yra dėl
to, kad mes negana turime 
mokytoju padalint studentus 
i mažesnes grupes, kur yra 
kėdžių ar galima būtų prista
tyti.”

Ypatingai, sakoma, nuken- 
tėujsios dėl tos užmestos eko
nomijos yra amatines moky
klos. Bent 1,500 vaikučiu ne
begaus vaiku darželių lavy- 
bos, nes nėra pinigų pasam- 
dyt mokytojus.

“Mes neturime gana pinigu 
aprūpint vaikus vėliausiomis 
knvgomis. ypatingai mokslu, 
teisiu ir istorijos.”

Jis taip pat nurodo, kad 
daugelis bildingu neturi pa
kankamu sanitariniu patogu
mu. Taipgi daugelis pasi
linksminimo centrų uždaryta 
ir beprieinama tik pinigų tu
rinčioms grupėms.

“Tie centrai,” Marshall ra
šo majorui, “sudaro vieną iš 
sėkmingiausių agentūrų, ko
kias miestas turi apsaugai 
nuo kriminalybės. Jie taip 
svarbu priaugantiems. kaip 
žaislavietės vaikams. Būtu ne
įmanoma uždaryt žaislavietes 
ar reikalaut už ju naudojimą 
pinigu, o vienok kaip tik tą 
mes turime daryt su susiedijos 
ir pasilinksminimų centrais 
jaunuoliams.”

Įstatymd a v y b ė s įvestos 
“ekonomijos,” sako Marshall, 
privertė mus neleist naudotis 
veltui mokyklos bildingais 
344 Berniuku Skautų trupėm 
ir 78-nioms Mergaičių Skaučių 
trupėms.

Pereitais metais, sako Mar
shall, miestas turėjo 210 die
niniu klasių dešimčiai tūks
tančių suaugusiu mokint ame- 
rikonizmo ir pilietybės. šie
met, dėl nukapojimo pasky
rų, visai nėra tokių klasių.

veikslai, primenanti darbinin
kų skerdimą.

Daugelis kitų darbininkų 
pertraukinėjo Jussilos kalbą, 
patys turėdami pasakyt pana
šių atsiminimų, ir vėliausių 
patyrimų iš apsilankymo Suo
mijoj, kaip ten darbo žmonės 
tebeskurdo ir bijojo apie savo 
skurdą kalbėt.

Apie kapitalistų spaudos 
keliamąjį į Suomijos didvyrius 
kariškį maršalą baroną Carl 
Gustav Mannerheim jie sako: 
“Bučeris. Jisai net ne suomis; 
jis kilęs iš švedų šeimos ir jis 
buvo oficieriu Rusijos caro 
armijoj. Kada jis atėjo su 
baltagvardiečiais, jis net ne
mokėjo kalbėt suomiškai, vis
kas, ką jis galėjo pasakyt, tai 
Tšmuškit juos!’. . ”

Taip kalbėjo suomiai apie 
žlugusią reakcininkų, imperi
alistų įrankių valdžią ir 
džiaugsmingai diskusavo, kad 
jai atėjo galas, kad Suomijos 
žmonės dabar galės su savo 
įsisteigta žmonių valdžia pa
sidžiaugti nauju gyvenimu ir 
tikra laisve.

Tuo tarpu suomių ir kiti su 
suomiais veikusieji anais me
tais baltagvardiečiai regis
truojasi vykt Suomijon gelbėt 
bankierius ir dvarininkus nuo 
Suomijos žmonių. Juos suo
miu konsulas pasižadėjęs vežt 
valdžios lėšomis. Visiems ki
tiems, norintiems grįžt Suomi
jon, pasakyta važiuot savom 
lėšom. *_ _

Lietuviams Komunistams
L. K. 5-tos kuopos susirinki

mas įvyks pirmadienį, gruodžio 
4-tą, 8 v. v., “Laisvės” salėj. 
Visi nariai būkite ir užsimokė
kite savo duokles iki 1 d. sau
sio. Simpatikai, kurie dar galė
tų paremt K. P. fondą aukomis, 
prašomi atnešt į susirinkimą. 
Mūs kuopos kvota dar nebaig
ta sukelt. Valdyba.

Federalis teisėjas Inch ket
virtadienį nuo piet atleido 
“džiūrimanus,” kad “pagerbt 
iš kitų valstijų atvykusius sve
čius,” kurie tą dieną šventė 
padėkas.

Vakarinės, pilietybės klasės 
numažinta nuo 19,746 iki 8,- 
100 klasių.

Marshall toliau nurodė, kad 
esamomis sąlygomis sunku 
gaut "gerus vedėjus, kad pa
stovus laikymas mokytojų lai
kinais kenkia mokslininkui, 
kad tokia padėtis sudaro pa
voju demokratijai . Jis sako: 

“Mes sutinkame su jumis, 
kad pamate demokratijos yra 
lygybė progų. Tačiau negali 
būti tokios lygybės, kuomet 
tūli vaikai teturi mažiau ga
limybių mokintis, negu kiti.”

švietimo Tarybos preziden
tas pareiškė, kad “ekonomi
jos” padaryta mažinant pro
gas apšvietai vaikų ir suaugu
sių. • /

337 UNION AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Estate of

BARRY P. SHAUNS
(Shallnskas) .

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

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

Iš senų padarau 
lūs i r krajavus 
naujus paveiks- 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i d inu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line.

BROOKLYN, N. Y. 
Tel.: Glenmore 5-6191

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas 

HnifnęiY Gaminam valgius ir 
jjn t u r im e Amerikos

Išdirbimo ir impor- 
tuotų degtinių, vl- 
šokių vynų ir gero 

lliąuor# alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842

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 Rolls

Siunčiame duonų per paštų į kitus miestus, specialiai greitai pristato, 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį Ir kainas

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

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į 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

Telefoną* EVergreen 7-1661

ATEIKITE DABAR IR IŠSI
RINKITE JŪSŲ

KALĖDINĖS
DOVANAS

Atsineškite 
vim

Už VISAI MAŽUS

RANKPINIGIUS 
palaikysime jums bi kurį daiktą

S

U

4 /ERI-THIN GRACE . . . i5-i*wei 

Jį dependably accural* Gajen Veliu*. 
B. gold Filled cat* ... $2

i

šį skelbimą su sa- i 
ir gausite didelę kainoje 

NUOLAIDĄ
I

L

t

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 2-2178
ATDARA VAKARAIS

SKELBKITES “LAISVĖJE




