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Tskandalas tebeina. Kiek ten pi
nigėlių sukišta!

Pataisymui namo išleista vi
so labo $43,599.09. Pildomoji 
Taryba buvo nutarus išleisti 
daug mažiau, bet namo taisy
mo komisija išleido per 25 tūk
stančius daugiau, negu Pild. 
Tarybos buvo nutarta.

TAUTŲ L VGA SIŪLO SOVIETAMS 
SUSTABDYT KARO VEIKSMUS IR 
PRIIMT LYGOS TARPININKYSTE

Ir pataisė tiktai skiepą ir 
pirmąjį aukštą. Kiti aukštai te
bėra neliesti.

Saliūno ir baro įrengimui su
kišo vėl beveik septynius tūks
tančius. Už saliūno nuomi
ninko suradimą tūlas ponas 
Schegau gavo $300.

Ir už tų visų sumų išleidimą 
komisija gavo šitaip: Bagočius 
$233,'Vinikas $296 ir Cibulskis

Duoda Sovietam Tik 24 Va
landas Atsakyt į Siūlymą

Geneva, šveic. — Tautų 
Lygos susirinkimo komite
tas telegrafavo Sovietų Są
jungai šitokius pasiūlymus:

Tautų Lygos * susirinki
mas kviečia Suomiją (Fini-

mijos valdžiai. Jis ją-vadino 
“priekine fronto linija va
karinės civilizacijos.”

Argentinos delegatas įne
šė išbraukt Sovietus iš Tau
tų Lygos.

Genevoje yra Sovietų de
legacija, bet dar nedalyvavo 
Tautų Lygos susirinkime.

Sovietų Kariuomenė 
Užėmė Geležinkelių
MazgųSuomijoje

. . . Ii ----------------------------------------£----------------------------

HELSINKIO VALDŽIA PRIPAŽĮSTA, JOG RAU
DONARMIEČIAI NUŽYGIAVO 40 IKI 60 MYLIŲ

NEVALIA ŠNIPINĖT PER TELEFONĄ,
KAIP KAD PATVARKĖ VYRIAUSIAS 

JUNGTINIU VALSTIJŲ TEISMAS

$1,081!
Ot, kur pinigų pakankamai 

yra...

Atsiskleidžia uždanga ir 
amerikiečiai pradeda pamatyti 
Lietuvos vyriausybės darbus 
prieš Lietuvos liaudį. Kai med 
čionai džiūgavome dėl Vilniau^ 
atgavimo, tai ten Kaune ir ki-1 
tur valdžia medžiojo, areštavo, 
kimšo į kalėjimus, bei siuntė 
ištrėmiman darbininkus, vals-/ 
tiečius ir inteligentus.

Ir kalėjimų ir koncentracijos 
stovyklų įnamių armija gerokai 
padidėjo.

Tai taip Lietuvos vyriausybė 
atsako į amerikiečių nenuilstan
tį reikalavimą paleisti Lietuvos 
politinius kalinius ir sugrąžin
ti žmonėms demokratines tei-y 
sės. - į
. Kaip ilgai dabartiniai Lietuj 
vos valdonai mano šitaip elgtis 
ir išlaikyti valstybės vadel/s 
savo rankose? -

Washington© valdžia duoda 
Suomijos buržuazinei valdžiai 
dešimts milionų dolerių pasko
los. Bet tos valdžios dienos su
skaitytos.

Čia pakartojama Kerenskio 
istorija. Ir tada griūvančiai 
Kerenskio valdžiai Wilsono val
džia sušėrė, berods, 175 milio- 
nus gerų amerikoniškų dolerių 
ir paskui reikalavo iš Sovietų 
valdžios tą paskolą atmokėti!

Cleveland© “Dirva” (gruo
džio 8 d.) Sovietų Sąjungos va
dus išvadina “barbarais.” Be to, 
Karpius ištroškusiai laukia So
vietų valdžios sugriuvimo.

Tas smetoninis pipiras neži
no nei to, kad jeigu Sovietų val
džia nuvirstų, tai Lietuva ne tik 
netektų Vilniaus, bet ir nepri
klausomybės. Ale argi jam tau
tos reikalai apeina.

Chicagos “Draugas” gruodžio 
8 d. sako: “Suomiai iškapojo 
5,000 raudonųjų.” Gruodžio 9 
d. sako: “Suomija raudonie
siems kapai. 20,000 jų žuvo Su
omijos pietrytiniam fronte.”

Tiek daug žmonių! Atrodo, 
kad katalikiško “Draugo” štabo 
žmonių širdys turėtų gailiai 
verkti ir apgailestauti. Bet kaip 
tik atbulai: jos nebesitveria 
džiaugsmu.

Tai ką tai reiškia? Vienas iš 
dviejų: arba tie redaktoriai yra 
“bum” katalikai, arba jie patys 
netiki savo melams.

HOOVER SIŪLO “SUOMI-
JOS RĖMIMO DIENĄ”
New York.—Buvęs Jung

tinių Valstijų prezidentas 
republikonas Herbert Hoo- 
veris atsišaukė į visų valsti
jų valdžias, bažnyčias ir lai
kraščius paskelbt ateinantį 
sekmadienį kaip specįalę 
dieną paremt Suomijos se
nąją valdžią prieš Sovietų 
Sąjungą. Hooveris yra pir
mininkas “Suomių” Rėmi
mo Fondo.

ją) ir Sovietų Sąjungą tuo
jau sustabdyt karo žings
nius ir pradėt taikos dery
bas, kuriose Lyga veiktų 

/kaip tarpininkas.
Sovietų Sąjunga turėtų 

per 24 valandas atsakyt į šį 
pakvietimą.

Tai Anglijos užsieninis 
vice-ministeris Richard A. 
Butler pervarė sumanymą 
duot Sovietam tiktai 24 va
landas atsakymui.

Patys Anglijos delegatai, 
dabartiniai Tautų Lygos 
komandieriai, netiki, kad 
Sovietai priimtų tokius pa
siūlymus.

(Sovietai 1 pripažįsta tik 
naująją, liaudišką Suomijos 
valdžią, įsikūrusią Terjoki’- 
je.1 Tai negali eit į derybas 
su senąja valdžia.)

Naujai išrinktas Tautų 
Lygos pirmininkas C. J. 
Kambro, vadas Norvegijos 
konservatų-pačių dešiniųjų, 
stambus bankininkas, šaukė 
Lygą ne tik žodžiais,) bet 
darbais padėt senajai Šuo-

Sumanė Aptaksuot Vi
sas Algas Philadelphi- 

joj, Bet Ne Biznius
Philadelphia, Pa.j — Ap- 

skaitliuota, jog miesto iž
das ateinančiais metais tu
rės 15 iki 18 milionų dole
rių nepritekliaus, jeigu ne
bus padidintos jo įplaukos. 
Tai veikiantysis Philadel- 
phijos majoras Georgė Con
nell davė sumanymą miesto 
tarybai apdėt pusantro pro
cento taksų visas algas dar
bininkų, tarnautojų, net na
mų tarnaičių, valdininkų ir 
apmokamų biznio varšinin- 
kų. Nori aptaksuot ir W?A 
ir kitus pašalpinius darbi
ninkus.

Bet veikiantysis miesto 
majoras nereikalauja ap
taksuot įplaukas pačių kom
panijų ir visokių inkorpo
ruotų biznių.)

Atvyksta Mannerheim o 
Atstovai į Jungtines 
Valstijas dėl Paskolos

Helsinki, Suomija.—Man
nerheim - Ryti senoji sūo- 
mių valdžia pasiuntė spe
ciali savo atstovą į Jungti
nes Valstijas galutinai už
baigt sutartį kas liečia 10 
milionų dolerių kreditą-pa- 
skolą, kurią Amerikos vy
riausybė duoda Helsinkio 
Suomijos valdžiai. « f

Brooklyn, N. Y.—čionai 
einančiame suvažiavime 
Maisto Produktų Darbinin
kų Unijos, Leif as Dahl, jos 
vice-pirmininkas, peikė Am
erikos vyriausybę, kad jinai 
duoda 10 milionų z dolerių 
paskolos - bargo baltagvar- 
diškai Suomijos valdžiai tuo 
laiku, kai Clevelando bedar
biai badauja.

NAZIŲ LAIKRAŠTININ
KAI KURSTO Į KARĄ

PRIEŠ SOVIETUS \
Geneva, gruod. 12.—Ne

oficialiai pranešama, kad 
Vokietijos nazių laikrašti
ninkai šičia įkalbinėja talki
ninkų ir bepusiškų šalių ata 
stovams apsivienyt ir mar- 
šuot karu prieš Sovietus.

Žinios iš Lietuvos

Baltijos Valstybių Konfe
rencijos Nutarimai

Tallinnas. Gruodžio 7-8 d. 
įvykusioje trijų Baltijos 
valstybių (Lietuvos, Latvi
jos ir Estonijos) konferen
cijoje nutarta dar tamp
riau bendradarbiauti politi
koje, drauge spręsti visas 
ekonomines problemas, su
rištas su dabartinio karo 
kilusiais apsunkinimais, su 
žaliavos pramonei aprūpini
mu ir bendrų visų trijų val
stybių produktų eksportu.

Vilniaus majoras— Kons
tantinas Stasys

Vilnius, gruodžio 10 d.— 
Pirmomis dienomis Lietu
vos valdžia paskyrė naujus 
Vilniaus kraštui pareigūnus 
iš atrinktų, geresnių Lietu
vos valdininkų. Tai buvo 
padaryta tik fodėl, kad 
reikėjo skubiai, lygiagre
čiai su ateinančia kariuo
mene, sutvarkyti* Vilniją 
per prityrusius žmones.

Bet tikrieji vilniečiai pa
laipsniui bus visi pašaukti į 
darbą.

Šiandien atėjo žinia, kad 
ilgametis Vilniaus lietuvių 
Tautinio Komiteto pirmi
ninkas, 1 nenuilstamas tauti
nis kovotojas Konstantinas 
Stašys paskirtas sostinės 
Vilniaus burmistru. Savai
me suprantama, jog jis pa
sirinks Vilniaus miesto sa
vivaldybės tarnautojus ir 
bendradarbius iš ištikimų 
vilniečių.

Paryžius, gruod. 12.— 
Pranešama; kad naziai “pa
šėlusiai” boinbardavę ir at
akavę anglus ir francūzus, 
bet šie atmušę nazius. ./

Maskva. — Sovietų rau
donarmiečiai atėmė iš Hel
sinkio suomių armijos svar
bų geležinkelių mazgą Pit- 
karantą, šiaurinėje pakran
tėje Ladogos ežero, 30 my
lių nuo Sovietų rubežiaus.

Nuo Pitkarantos geležin
kelis eina, per Joensuu, 
Nurmes ir Kontiomaki mie- 

-stelių stotis, į Vįborgą (Vii- 
puri) ir į Uleaborgą, prie
plaukos miestą prie Bothni- 
jos užlajos šiaurinio galo.

Sovietų kariuomenė taip 
pat užėmė du kaimus, ir 
grumiasi vis toliau pirmyn 
linkui Kekosholmo (Kaeki-

salmi), Karelijos tarpvan- 
denyje.

Helsinki, Suomija.—Seno
ji Suomijos valdžia paskel
bė, jog/ Sovietų raudonar
miečiai per dvyliką dienų 
karo nužygiavo pirmyn “kai 
kuriose vietose” Suomijoj 
“tik” 40 iki 60 mylių nuo 
Sovietų sienos, t

Leningradas. — Raudo
nosios Armijos komanda 
praneša, jog Sovietų ka
riuomenė pirmadienį pažen
gė pirmyn visuose Suomijos 
frontuose.

Helsinkis Vis Pasakoja 
Apie Raudonarmiečiam 

Padaromą Žalą
Helsinki, Suomija. — Ko

mandieriai senosios suomių 
valdžios pasakoja apie se
kamus smarkius žygius sa
vo kariuomenės prieš Sovie
tų raudonarmiečius: ,

Suomiai būk apsupę ir 
sunaikinę keturias kuopas 
sovietinių kareivių rytinia
me fronte; būk jie atmetę 
atgal raudonarmiečius, ban
džiusius pereit per Taipale 
upę, Karelijos tarpvąnde- 
nyje; būk suomiai sunaiki
nę dar septynis Sovietų tan
kus; tai būk'Suomijos ka
riuomenė iki šiol pagrobus 
bei sunaikinus jau diau- 
giau, kaip šimtą sovietinių 
tankų.

(Senoji Suomijos valdžia 
nepaduoda jokių karinių 
nuostolių iš savo pusės.)

“Apleido” Du Miestus
Helsinkio suomių valdžia 

jau pripažįsta, kad jos ka
riuomenė “apleido” Salla- 
tunturi miestelį, šiaurinia
me fronte, ir Pitkaranta 
miestą su geležinkelių maz
gu, šiaurinėje pakrantėje 
Ladogos ežero. ■

Bet baltagvardiečiai suo
mių komandieriai pasakoja, 
buk jie atgriebę Suomussal- 
mi miestelį centraliniame 
fronte, nuo kur Sovietų ka
riuomenė, matomai, steng
sis pusiau perskelt Suomi
ją įr taip nukirst Helsinkio 
valdžiai susisiekimus žeme 
su Švedija ir Norvegija.

Tūkstančiai Clevelando Be
darbių Turės Badant

Washington. — Prezid. 
Rooseveltas paskyrė $1,- 
248,991 viešiems WPA dar
bam bedarbiam Clevelande. 
Bet vis dar liks 14,000 be
darbių:, be maisto ir pašal
pos.

ORAS. —- trečiadienį
šilčiau ir gal snigs ar lis.

Kongresmanų Komisija 
Veda Bataliją Prieš 

Darbo Unijas
Washington. — Jungtinių 

Valstijų kongresmanų ko
misija su Savo pirmininku, 
bankierium kongr. Howar- 
du Smithu pradėjo kampa
niją prieš darbo unijas, 
ypač prieš CIO. Smithas 
pasišaukia tokius “liudinin
kus,” kurie niekintų daugu
mą Šalies Darbo Santikių 
Komiteto, nes jo dauguma 
šiek tiek vykdo įstatymą, 
kuris pripažįsta darbinin
kam teisę organizuotis į 
jiem patinkamas unijas.

Ši kongresmanų komisija 
pasikvietė Ed. M. Tolandą 
kaip savo advokatą; o jis 
yra advokatas streiklaužiš- 
kos, prieš-unijinės Weirton 
Plieno korporacijos. Tas 
advokatas mokina ir kitus 
fabrikantus, kaip apeit Ša
lies Darbo Santikių Įstaty
mą ir nepripažint darbinin
kam unijinių teisių.

Kongresinės komisijos 
pirmininkas H. Smithas vie
ną iš pirmųjų pasišaukė 
“liudyt” Wm. M. Leiser'so- 
ną, naują narį valdiškos 
Darbo Santikių Komisijos; 
ir Leisersonas, • aršus prie
šas induątrinių CIO unijų, 
kaip įmanydamas, dergė 
tuos valdiškos komisijos na
rius, kurie pripažino darbi
ninkam teisę'organizuotis į 
CIO unijas General Electric 
kompanijoj ii\ Chrysler au
to. fabrikuose ir kitose dir- 
byklose.

H. Smitho vadovaujama, 
kongresmanų komisija veda 
neva “tyrinėjimus” tuom 
tikslu, kad taip “pataisyt” 
Darbo Santikių Įstatymą, 
idąnt jis tiktų fabrikantam- 
samdytojam.

DOUGLAS FAIRBANKS 
STAIGA MIRĖ

Santa Monica, Calif. — 
Dėl širdies sustojimo ūmai 
numirė Douglas Fairbanks, 
andai buvęs geriausias ju
damų paveikslų s aktorius. 
Jis buvo 56 metų amžiaus.

Toks Šnipinėjimas Laužo 
Konstitucinę Laisvę

Washington. — Jungtinių 
Valstijų Vyriausias Teis
mas panaikino žemesnių 
teismų sprendimus, pagal 
kuriuos buvo pasiųsti į ka-

Franci ja Pirko iš Ame
rikos 8 Laivukus Mi

noms Graibyti
Washington. — Franci j a 

nesenai nupirko iš Jungti
nių Valstijų aštuonis nedi
delius, bet stiprius laivus 
naudot juos kaipo graiby
to jus vokiečių minų iš jūrų. 
Ir trys nupirkti laivai jau 
išplaukė; bet penki likusieji 
dabar tapo sulaikyti, pagal 
reikalavimą Amerikos Pa
kraščių Sargybos.

Pakraščių Sargyba krei
pėsi į Amerikos generalį 
prokurorą Fr. Murphy, kad 
jis nuspręstų, ar ši šalis, 
būdama bepusiška, gali tei
sėtai pardavinėt kariaujan- 
tiem kraštam laivus, kurie 
bus vartojami karo tikslam.

Extra!
SOVIETAI APLEISIĄ 

TAUTŲ LYGĄ

Maskva, gruod. 12.—Už
sienių diplomatai čia spėja, 
jog Sovietai atmes Tautų 
Lygos brukamą planą, kad 
Sovietai sustabdytų karą su 
Suomija ir pasiduotų Tautų 
Lygai taikyt Sovietus su 
senąja Suomijos valdžia. 
Pasak tų diplomatų, tai So
vietai greičiau pasitrauksią 
iš Tautų Lygos, o ne priim
siu tokio jos reikalavimo.

SAKO, KAD SSRS NEPA
DEDA NAZIAMS

Berlin. — Užsieniniai ko
respondentai praneša iš 
Berlyno, jog Sovietai net 
medžiagomis nepadeda Vo
kietijos karui su Anglija ir 
Franci j a. Sovietai reikalau
ja už viską apmokėt dirbi
niais arba tvirtesniais už
sieniniais pinigais.

Bucharest, Rumunija. — 
Neoficialiai pranešama, jog 
Sovietai reikalauja, kad Vo
kietija apmokėtų jiem auk
su už pervežimą žibalo-alie- 
jaus iš Rumunijos per So
vietų žemę į Vokietiją. Na
ziai už tai siūlo savo dirbi
nius ir markes.

Helsinki, — Sovietų rau
donarmiečiai suėmė į ne
laisvę daug smarkiausių 
Suomijos Helsinkio valdžios 
kareivių, kaip praneša ta 
pati valdžia.

Įėjimą F. C. Mardone, J. J. 
Weiss ir penki kiti už alko
holio šmugeliavimą ir už 
pašto vartojimą apgavin
giems tikslams. Šiuos spren
dimus Vyriausias teismas 
atmetė todėl, kad jie buvo 
padaryti dalinai pagal ži
nias, surinktas per neteisė
tą telefonų vartojimą prieš 
tuos asmenis. Nes palies 
valdžios agentai prijungė 
šalutines vielas su klausytu- 
vais prie tų žmonių telefo
nų ir taip susekė jų biznius. 
Valdžios agentai buvo pa
darę net fonografinius re
kordus tų šmugelninkų kal
bų per telefoną.

Vyriausias Teismas atra
do, jog šitaip išnaudojant 
telefonus buvo sulaužytas 
šalies įstatymas, išleistas 
1934 metais.

Minimi prasižengėliai bu
vo žemesniuose federaliuose 
teismuose nubausti dalinai 
pasiremiant įrodymais, 
gautais iš jų pasikalbėjimų 
per telefoną, kurie buvo ve
dami ne toj pačioj valstijoj, 
bet tarp atskirų valstijų.

Tačiau suprantama, jog 
dabartinis Vyriausiojo Tei
smo sprendimas uždraudžia 
naudot teismuose ir vogti
nai išgaunamus pasikalbėji
mus per telefoną toje pačio
je valstijoje. Vyriausias 
Teismas pripažino, kad toks 
šnipinėjimas per telefonus 
yra nusikaltimas prieš as
mens laisvę, užtikrintą ša
lies konstitucijoje.

Anglijos Karo Laivas 
Slankioja Šiaurines 
Suomijos Pakraštyj
Bergen, Norvegija.—Vie

nas Anglijos karo laivas at
plaukė drti Petsamo siaurų 
tarpkalnės vandenų ir slan
kioja tenai palei šiaurinius 
Suomijos pakraščius. Su
prantama, jis ten atvyko, 
taikydamasis duot kokios 
tai pagalbos senajai Suo
mijos valdžiai prieš Sovie
tus.

15 Mėty Buvusi Akla, Vėl 
Mato 91 Mėty Senelė

Salt Lake City, Utah. — 
Mrs. Ann C. Milne buvo ap
akus 15 metų atgal ir nuo 
to laiko nieko nematė. Jai 
buvo 'aptemę “kristaliniai” 
akių žydreliai. Bet dabar, 
po padarytos jai akių ka
tarakta operacijos, ta 91-nų 
metų moteris vėl gana gerai 
mato su pagalba tam tikrų 
akinių. Ji labai džiaugiasi 
ir sako: “Na, tai dabar iš 
naujo pradedu gyvenimą.”

London. — Anglų vyriau
sybė spėja, kad tai nazių 
karo laivas “Admiral Sche
er” paskandino 5 Anglijos 
prekinius laivus ties Afri
ka. Tie laivai buvo viso 
32,470 tonų įtalpos.
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Ir todėl Vokietijos nazių spauda griež
tai pareiškė, kad neturi savo pareiga nei 
Suomiją, nei Sovietų Sąjungą remti, bet 
Skandinavijos nusistatymą paskelbė 
vienpusišku, tarnaujančiu Anglijos ir 
Franci jos valdonams. Švedija, flirtuoda
ma su Anglija ir Franci j a prieš Sovietus, 
tuo pat kartu sudaro pavojų iš Baltijos 
jūros Vokietijai ir iš pastarosios pusės 
gali susilaukti nesmagumų daug grei
čiau, negu iš Sovietų Sąjungos.

Karas ir Skandinavija
Suomijos su Sovietų Sąjunga kare 

Skandinavijos šalys vienpusiškai atsisto
jo pirmosios pusėj. Dabar daugiausia 
melų ateina iš Švedijos sostinės Stock- 
holmo,—Danijos sostinės Copenhageno 
ir Norvegijos.

Švedijos valdonai atvirai niekina So
vietus, renka aukas ir mobilizuoja sa
vanorius Suomijos dvarponiams ir fab- 

- rikantams gelbėti. Švedijos karalius pa
skelbė mobilizaciją ir paskyrė naują ar
mijos vadą generolą Thoernellį, kuris iš
leido karinio pobūdžio atsišaukimą į ka
reivius.

Švedija seniau buvo agresyvė, bet ka
da po kelių karų Rusija ją aplamdė, tai 
vėliau nusistatė laikytis taikos ir vengti 
karu. Tat ir laike Pirmo Pasaulinio Ka
ro Švedija, Danija ir Norvegija išsilaikė 
neutralėmis. ■ <

Skandinavijos šalys užima nemažu plu
tą žemės, bet neskaitlingai apgyventos.

Švedija užima 173,157 ketvirtainiškas 
amerikoniškas mylias žemės plotą, turi 
6,250,000 gyventojų. Taikos metu jos ar
mija 48,000; išlavinti rezervai—600,000. 
Turi 43 laivus ir 250 karo orlaivių.

Norvegija užima 124,556 ketv. mylias 
žemės plotą ir turi 2,820,000 gyventojų. 
Jos armija taikos metu 15,000; išlavinti 
rezervai—130,000; jūrų laivyne yra 21 
karo laivas ir turi apie 100 karo orlaivių.

Danija užima 16,757 ketv. mylias že
mės plotą. 'Turi Greenland!ją, kuri virš 
800,000 ketv. mylių plotas, bet veik visa 
ledynais apdengta. Taikos laiku jos jė
gos: ll,000«kareivių; 90,000 rezervų; 35 
karo laivai ir apie 100 karo orlaivių.

Skandinaviją valdo konstituciniai ka
raliai, valdžiose dažniausiai sėdi menše
vikai—aršūs priešai Sovietų Sąjungos.

Tas amžinas menševikų nusistatymas 
prieš socializmą Sovietų šalyj ir pavertė 
Skandinaviją į męlų katilą, nustatė jos 
politiką prieš Sovietų Sąjungą ir labai 
įtempė santikius. •

Švedija, ne vien kad iš savo karo gink
lų ir amunicijos fabrikų siunčia viską 
Suomijos buržuazijos ir dvarponių val
džiai, bet ir pati ruošiasi karui. Jeigu 

* ji įsiveltų į karą su Sovietais, tai vis 
vien negalėtų atsilaikyti prieš Sovietų 
Sąjungos jėgas. Atrodo, kad Sovietai da
rys viską, kad išvengus susikirtimo su 

-Švedija. Sovietų valdžia jau kelis kartus 
pareiškė, kad ji nieko neturi prieš Šve
diją. Dabar taikos reikalai priklauso 
nuo Švedijos.

Atrodo, kad Švedijos valdonai ir abel- 
nai Skandinavijos viešpačiai užmiršta tą, 
kur jie yra. Vienas dalykas aišku, kad, 
kol Vokietijos šiaurinis šonas saugus, tai 
ji nebijo Francijos ir Anglijos vakaruo
se. O Vokietijos šiaurinių rubežių sau
gumą sudaro tas, kad Baltijos Jūros 
yra uždarytos Anglijos ir Francijos karo 
laivams. Jeigu jos atsidarytų, tai Angli
ja ir Francija galėtų Vokietiją iš tos pu
sės užpulti.

Kol .yra fieūtrališkos Danija ir Švedija, 
tol Baltijos Jūra yra anglams ir francū- 
zams neprieinama. Bet jeigu Švedijos 
viešpačiai ir toliau flirtuos su Anglija, 
leis per savo žemę iš Anglijos ir Franci
jos ginklus į Suomiją, o jeigu ir atvirai 
įsivels karan, tai tada ten įsigalės anglai 
•ir francūzai ir sudarys ne tiek Sovietų 
Sąjungai pavojaus, kiek Vokietijai.

Kol imperialistams nepavyko susitarti, 
kol jie kariauja savo tarpe, tol Vokieti
jos imperializmas nepakęs bent kokio 
Švedijos, Dąąijos ir Nų r ve gi jos susią&įį- 
nimo su Anglija ir Francija.

Ką Sako apie Karą?
Prasidėjus tarpe Suomijos ir Sovietų 

Sąjungos karui, prasidėjo ir visoki spė
liojimai. Buržuazinė ir visa priešsovieti
nė spauda pasižymi šiais perdėjimais: 
Sovietų Sąjunga bombarduojanti civili
nius žmones, antra, Raudonoji Armija 
yra negabi.

Įvairūs karo specialistai užsiima ra
šymu išvadų ir spėliojimų. Pulkininkas 
F. Palmer,, kuris pirmiau numatė Lenki
jos pergales ant Vokietijos, ir kuris taip 
apsiriko, dabar sako, kad suomiai sėk
mingai galės kariauti, nes jie apsidengia 
baltomis paklodėmis, laksto ant čiūžių, 
pripratę prie šalto klimato. Bet jis tur
būt užmiršta, kad Sovietų’ krašto žmonės 
taip pat pripratę prie šalčio, užkariavo 
Šiaurės Polių, atidarė Šiaurės vandens 
kelią, turi armijos dalis, kurios laksto ir 
paskui tankus važiuoja ant čiūžių, o kas 
dėl baltų apsidengimų, tai ne vien jų 
kareiviai, bet šunys ir arkliai apdengti 
baltai, kurie veikia snie’go sąlygose.

Ponas Webb Miller, > kuris savo laiku 
garbino Italijos fašistus Ethiopijos kare, 
dabar virto dideliu “demokratu” ir už
tarėju Suomijos valdančiosios klasės, ku
rią jis vadina “demokratija.” (Turbūt 
jis užmiršo, kad dabartinis Jungt. Vals
tijų ambasadorius ponas William Bullitt, 
1919 metais prezidentui Wilsonui ir 
Jungtinių Valstijų senatui raportavo, 
kad 1919 metais vien pietų Suomijoj, ge
nerolas JJannerhęįm be jokio teismo su
šaudė per IŽ,()00 darbininkų ir darbinin
kių. O dabar jis vyriausias Suomijos 
buržuazijos ir dvarponių vadas).

Prie to, Suomijos buržuaziją ir dvar
ponius, kurie Amerikoj tituluojama 
“demokratais”, gelbsti Italijos fašistai, 
kurie jau pasiuntė 100 karo orlaivių ir 
daug lakūnų; Anglijos imperialistai ir 
Franci jo j gyvenąs “Rusijos caras”, bu
vęs kunigaikštis Vladimiras žada siųsti 
savo armiją Suomijai j pagalbą. .Tai kur 
tą demokratija, jeigu ją gina fašistai ir 
caristai?

Bet ponas Webb Miller pasakė tikslą. 
Jis rašo': “Teisinga ar neteisinga žinia 
apie suomių laimėjimą, o rusų pralaimė
jimą, visvien pasaulyje tas suprantama, 
kaip purvas Raudonajai Armijai į vei
dą.” Šis jo pareiškimas ir pasako, kodėl 
taip daug melų skelbiama apie suomių 
“laimėjimus” ir Raudonosios Armijos 
“pralaimėjimus.”

Hanson W. Baldwin numato, kad So
vietų Raudonoji Armija perkirs Suomija 
pusiau, užblokaduos iš užsienio karo pa
galbą ir ją įveiks. Bet ir jis sako, kad 
suomių atsparumas, tai bus paraginimas 
kitų šalių į karą prieš Sovietų Sąjungą. 
Jis mano, kad tuojau prieš Sovietų šalį 
išstos karan Švedija; “gal tuo kartu 
Europoj pasikeis padėtis”—rašo toliau. 
Išvedžioja, kad, jeigu Amerika įstotų ka
ran prieš Sovietus, gal pavyktų įtraukt 
Japoniją ir Italiją, ir tame jis mato ka
pitalizmo išsigelbėjimą.-Kitaip jis numa
to komunizmo pergalę pasaulyje.

F.z Pratt užgiria suomių buržuaziją, 
kad ji traukiantis viską naikina, degina 
namus, sprogdina tiltus,(ardo kelius, pa
lieka užtaisius minas, pjauna galvijus. 
Jo supratimu, taip suomiai užtęs ilgai 
karą. O kada jie gauna karo orlaivių iš 
Italijos, Anglijos, Francijos, Švedijos ir 
kitur, tai jie galės ir iš oro pulti Sovie
tus. Jis lygina Suomiją su Lenkija. Sa
ko, kad Suomija yra ne vien ežerų ir 
miškų, sniego ir šalčio šalis, bet ir gamta 
suteikia gerus orlaivių laukus—ledą virš 
ežerų. Bet, ledas ledu, vienok orlaiviams 
reikia ne vien vietos nusileisti, bet kuro, 
pataisymo mašinų, lakūnams gyvenamių, 
lėktuvams paslapčių. Tą veikiausiai po
nas Pratt užmiršo.

Kas dėl mechanizuotų jėgų, Sovietų 
tankų naudojimo, tai didžiuma specialis
tų mano, kad, vargiai jie yra naudojami 
ir bus naudojami, kur sniegas gilus.. To
dėl pasakos apie tai, būk suomiai daug 
jų sunaikino, yra vaidentuvės išdavas. 
Ork,ą^ del įc, būk suomiai dąųg. jų sui-, 
ma, tai net pervis Baldwin sako, kad
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negali paimti tankų tas, kuris traukiasi. 
O suomiai priversti trauktis. Kol tankas 
veikia, tai jo paimti hėgalima. Kada jis 
sugadintas, tai tik tada yra paimamas, 
keno rankose lieka mūšio laukas, o kaip 
žinome, suomiai traukiasi, raudonarmie
čiai eina pirmyn, tat negali būt ir kal
bos, kad tankai pasilieku suomių ranko-

se.
Visa eilė šaltesnių specialistų mano, 

kad Raudonoji Armija, darydama po 5 
ar 6 mylias į parą Mannerheimo fortų 
srityj, greitai eina pirmyn. Reikia at
minti, tą, kad per 22 metus tie fortai 
įrengti, stipriai apginkluoti ir nelengva 
juos įveikti... *

Kai Sovietų Sąjungos rau
donoji armija, sulyg diplo
matų sutarčia, pasišalino iš 
Vilniaus ir atidavė tą mies
tą ir tą kraštą Lietuvai, tai 
Amerikos lietuvių tautinin
kų, katalikų ir vadinamų 
socialistų spauda atrado, 
jog Vilnius baisiai ištuštin
tas, nubiednintas. Kodėl? 
Kas jį ištuštino? Sako, rau
donoji armija!

“Lietuvos Žinios” rašyda- 
I mos apie raudonosios armi
jos pirmą atvykimą į Vilnių 
ir išvykimą lenkų valdžios, 
—miesto bei visos vaivadi
jos valdžios,—teigė, kad 
lenkai ką galėjo išsivežti, 
tai išsivežė; valdininkai už
simokėjo sau algas iš vir
šaus “už šešis menesius.” 
Tai šitaip lenkai ištuštino 
miesto iždą. Reiškia, išvo
gė, bet neva oficiališkai tai 
darė, dėlto—ne “vagystė”.

Šitas tai antras lenkų tuš- 
tinimo darbas. Pirmas tuš- 
tinimas Vilniaus ir jo kraš
to buvo tai ekonominis smu
kimas, prasidėjęs į metus— 
dvejus po Želigovskio pučo, 
kuris Lietuvos valdžią išvi
jo iš sostinės į “laikiną” 
sostinę Kauną. Per paskuti
nę dešimtį metų visa „liet.- 
spauda tankiai rašydavo, 
kad Vilnius nubiednėjęs ir 
da vis einąs biednyn: na
mai apšepę, beveik netaiso- Lietuvos valdžia privalo 
mi; naujų namų beveik ne- nuosekliau, elgtis, 
statoma; gatvės iširusios; 
pramonė nupuolus, fabri
kai beveik visai užsidarę ir 
tt. Tam galima buvo tikėti, 
nes buvo rašoma be gaikš- 
čiojimo ir su įrodymais. 
Galima buvo suprasti,1 kad 
kuomet 
traukus

Taigi mūsų spaudą jau 
randa, kad Vilnius tų dvie
jų tuštinimų visai neturėjo, 
buvo viso pilnas iki atei
siant bolševikams, raudona
jai armijai. Ši armija pir
kus viską “priverstinai”, 
mokėjusi rubliais.

Kadangi , redaktoriai už- 
miršoT-ir tai taip greitai,— 
tuodu tikrus tuštinimus, tai 
jie pasirodo tuščiagalviais!

Dabar-jie, turbūt, ir Lie
tuvos Valdžią pavadins Vil
niaus tuštinto ja, nes ji iš- 
tikro iš jo išvežė visus len
kų zlotus! Lietuvos vald
žia, pranešdama apie tai, 
pasakė, kad tai esą “bever
čiai zlotai”. Ji nesako, kad 
rubliai būtų beverčiai. Vie
nok jos vienas tarnautojas 
iš ministerijos biuro vis ra
šo ir rašo Chicagos dienraš
tyje, kad raudonoji armija 
apiplėšė Vilnių, “priversti
nai” pirkdama viską iš žmo
nių, o kai ką paimdama ir 
be rublio.

Bostono savaitraštis ir 
Brooklyno “Vienybė” tat 
plačiai cituoja, ir p'agiria 
redaktorių už talpinimą to
kių “teisingų” žinių. Bet 
jos neteisingos!
' c ♦Nebūkit^ tuščiagalviai ! 
Susivaidykite, kol nepervė- 
lu ! Jūsij išmislai ir šmeiž
tai kenkia Lietuvai!

kraštas
tas' (“Zięmia Grodzienska”) 
ir kitos Lenkų dalys labai 
ekonomiškai puolė, be jokio 
susilaikymo. Tai šitą vadi
nu pirmuoju Vilniaus ištuš
tinimu. Antrasis ištuštini
mas—tai lenkų ponų ir val
džios išvežimas iš Vilniaus 
vertingų pinigų (sidabro, 
aukso). Liko Vilniuje tiktai 
popieriniai zlotai. Jie "be
verčiai”; juos Lietuvos val
džia “palengvintu kursu iš
pirko ir deponavo Lietuvos 
Bankan Iždo sąskaitom” 
(“Vienybė” lapkr. 30 d.)'.

Viešai 
buvo ne sykį skelbiama, 
kad kai kuriems Amerikos 
lietuvių laikraščiams Lietu
vos valdžia duoda medžia
ginę paramą (“sandvičių”).

Širvydąs rašė, kad Lietu
vos žmonės dabar turį nie
ko blogai nekalbėti prieš 
Sovietus, bet, girdi, “ne 
mes.” Prof. Užbalis varo 
griežtą agitaciją ir propa
gandą prieš .Sovietų Sąjun
gą, kiek tas liečia Vilniją ir 
Lietuvos sutartį su didžiuo
ju kaimynu. Tas “prof.” 
rašo “Vienybėje”.

Jūsų išmislai, arba net 
ramesnė propaganda nepa
tarnaus Lietuvai, lietuvių 
tautai ir nepriklausomybei. 
Priešingai, pavojų sukurs. 
Sukurs likimą, panašų į 
Suomijos.

Kaip žinome, visos šalys 
seka savo kaimynų idėjinį 
sąjūdį, pasikilnijimus. Pir
miausiai seka spaudą, ku-

rią ir lengva sekti, 
vieša.

Jūsų neprotinga 
ganda parodo jūsų
Tikslas: pasirodyti Sovietų 
Sąjungai priešingoms ša
lims, kad jūs esat dvasiniai 
“sukilę” priešais tą didžiulį 
kaimyną ir prieš sutartį su 
juo. Tos šalys, tokiu būdu, 
galės aprokuot spėkas prieš 
Sovietų Sąjungą, ir jus lai
kys būsimais jų legijonais.

Šitas jūsų proto ir mora
lybės atspindys savotiško
mis šviesomis trykšta iš tos 
jūsų propagandos, kad ta
tai gali matyti ne tik dip
lomatai, bet ir paprastas 
penkioliktų metų mokinys. 
Jūs norite, kad kada nors 
karas sutriuškintų Sovietų 
Sąjungą, tikite, kad tokiu 
būdu Lietuva visiškai išsi- 
liuosuos, bus “absoliučiai” 
nepriklausoma ir negręs jai 
pavojus naujosios ideologi
jos, komunizmo “šmėklos.”

Apsirinkate! Pirma to, 
Lietuva bus jūsų sąjungi
ninkų sutriuškinta, lietuvių 
tauta bus į bado ir visų ne
laimių verpetą įmestą. Tai 
ve prie ko veda ta jūsų ne
išmintingoji propaganda.

Rašau tai dėl to, kad jau 
kantrybės pritrūko, matant 
jūsų baisius tikslus, pavo
jingus ne kam kitam, kaip 
tik lietuvių tautai!

Visoki nonsensai yra pila
mi, kad tiktai būtų apkvai
linti skaitytojai. Bostono 
laikraštis rašo, kad Vilniu
je karo . nebuvo. Vienok 
Lietuvos spauda teigia, kad 
Vilnius dėl karo labai su
vargo. Kadangi karo nebu
vo, tai, esą, šitas teigimas 
parodo, jog raudonoji armi
ja nubiednino Vilnių. Viso
ki argumentai geri, bile tik 
prieš Sovietų Sąjungą!

Bet va, ką skaitome Dr. 
Šliupo laiške, rašytame 1 d. 
lapkričio iš Palangos: “Na
mie radome viską taip, kaip 
palikome. Tik viskas brang
sta ir krautuvės tuštėja.” 
(“Vien.”, 30 lapkr.).

Na, ar ir Palangoje buvo 
raudonoji armija?

Susimildami, vyrai, ateiki
te į protą!

Ar pragaras čia atsivėrė, 
ir visi lietuviai turi tapti 
tamsybės gyventojais!

Kaip ištuštintas tas Vil
nius? Sako, raudonoji ar
mija, grįždama, iš Vilniaus 
dirbtuvių visas mašinas ir 
kitus įrankius ir medžiagą 
išsivežė į Maskvą. Bet pir
miau per kokią penkiolika 
metų sakydavo (tie patys 
mūsų vadai), kad Vilniuje 
dirbtuvės nyksta, užsidaro, 
nėra darbo, nėra biznio, vis
kas apleista.

Dabar vėl sako (tas mi
nisterijos slapukas tarnau
tojas rašo Chicagos dien
raštyje), kad paskutinius 
marškinius iš žmonių nupir
ko raudonarmiečiai ir išsi
vežė į Maskvą. Ką, ar jie 
nori Maskvą užkrėst bied- 
niokų utėlėmis?

Amerikos spauda rašė, 
kad Lenkijos mechanizavi- 
mas buvo gana prastas. 
Dėl to taip greit mechani
zuota Vokietijos armija ją 
užkariavo. Patys lenkai ka
rininkai, atbėgę į Lietuvą 
tą pat sako. O Lenkija Vil
niumi nesirūpino per kelio
lika metų, ir pramonė ten 
buvo nupuolus. Reiškia, ma
šinų, tinkamų Sovietų Są
jungai, tenai nebuvo. “San
dara” (vienatinis Amerikos 
liet, anti-komunistinis laik
raštis, kuris dabar neiš
ėjo iš proto) paduoda žinią, 
kad Vilniuje iki šiol buvo 
tik vienui vienas linotypas 
—raidėms statyti mašina. 
Tas vienas faktas jau gana 
pasako, kad nebuvo kas iš
vežt, kalbant apie mašinas.

Rašė mūsų spauda, kad
(T^sa ant 5-to pusi.)

KLAUSIMAS
Kelios dienos tam atgal 

“New York Timese” mačiau, 
kad New Yorke susiorganiza
vo “Defense Committee for 
Civil Rights to Communists.” 
To komiteto iždininku esanti 
Elizabeth Gurley Flynn. Kaip 
senas unijistas, aš ją pažįstu 
dar nuo senųjų IWW laikų. 
Pranešime sakoma, kad komi
tetas jieško paskolų užsta
tams už suareštuotus komu
nistų vadus. Tam tikslui ko
mitetas jau turįs sukėlęs apie 
30 tūkstančių dolerių, bet no
rįs sukelti iki 100 tūkstančių 
dolerių.

Aš norėčiau daugiau infor
macijų apie tas paskolas:

1. Kokiais pinigais 
los priimamos, grynais 
ar bonais?

2. Kokio dydžio tos
los turėtų būti, pav., ar pri
imtų paskolą dešimties dole
rių ?

3. Ar tie pinigai bus sugrą
žinti, ir kaip greitai?

4. Ar tas pAts komitetas 
taipgi priima ir aukas?

Iš kalno sakau ačiū už pa
aiškinimus. U

ATSAKYMAS
1. Valdžia už suareštuotus 

užstatais (kančiomis) priima 
tiktai grynus pinigus (cash), 
arba Jungtinių Valstijų bond- 
sus. Todėl ir komitetas tiktai 
tokias paskolas priima.

2. Pagal komiteto iždinin
kės Flynn aiškinimą, komite
tas priima bet kokio dydžio 
sumas. Nors komitetas no
rįs gauti 1,000 skolintojų po 
$100, bet priimąs net ir dešim
ties dolerių paskolą.

4. Pinigai būsią sugrąžinti ’ 
tada, kada komitetas užbaigs 
savo darbą, arba ant parei
kalavimo, duodant 30 dienų 
laiko.

4. Taip, komitetas priima ir 
aukas. Bet aukos eis ne kau
cijoms, ale vedimui bylų. Kaip 
žinoma, jau net trys žmonės 
yra suareštuoti ir pastatyti 
po kaucijomis, būtent, Brow
der, Wiener ir Do zenberg. 
Dozenberg tebėra kalėjime, 
nes už jį reikalaujama 50 
tūkstančių dolerių. Browderis 
paleistas po $7,500 kaucijos, 
o Wiener po $ 10,000.
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Motery Seimo paskaitos, sukėlusios 
audringą entuziazmą Seime, bus skolina
mos draugijoms-kuopoms skaityt savo su
sirinkimuose. Paskaitų reikalaukite pas 
Moterų Tarybos sekretorę K. Petrikienę.

Grožybės Salionas Moterų Apšvieta

———————— -------------------- - ■ -■— -------------------------- ——

“Laisvė” buvo pirmutinis laikraštis ry
tinėse valstijose, kuris mums įsteigė sky
rių. Jau kelios moterys randasi vajinin- 
kų sąraše, bet reikia daugiau. Kuri iš 
motery šiemet laimės dovaną?

JIE PAŠĮSTA AITRŲJĮ SKURDĄ. Šis dovaną laimėjęs paveikslas, pavadintas 
“Migratory Workers” (perėjūnai darbininkai), išstatyta Vakarinėj Paveikslų 
parodoj per Kari Schlichter iš Los Angeles. Jis parodo tipišką benamių šeimą, 
keliaujančia nuo vieno darbo prie kito, persekiojamą vigilančių, kada pradeda or
ganizuotis ir reikalaut geresnių sąlygų. Senato Civilių Laisvių Komitetas, dabar 
vedąs tyrinėjimus Kalifornijoj, daugiausia domės kreipia j Associated Farmers 
vigilančių veikla prieš tuos benamius žmones ir į pasiūlymus tų perėjūnų dar
bininkų problemoms rišti. Tūkstančiai tokių šeimų, pabaigę pas vieną farmerj 
darbą, kraustosi pas kitą. Jų rytojus niekad neužtikrintas.

Lietuvos Poniučių Puošnumas
“Neujaugi tos ponios taip' 

paikos,” tarė gerokai pasitu- ' 
rinti amerikietė lietuvė, per
skaičius M. Baltulioniūtės įspū
džiuose, kaip Kauno ponios-pa- 
nelės bėgiojo jieškot plonučių. 
šilkinių kojinių Kaune, kilus 
Vokieti jos-Lenk i jos karui.

Ištiesų, amerikietei sunkiai j 
būtų tas suprantama. šimtai 
tūkstančių amerikiečių, tame i 
skaičiuje ir lietuvių, atsisakė 
šilkinių kojinių jau arti treji • 
metai, kad tuomi paremti savo 
šalį ginančius chiniečius nuol 
Japonijos imperialistų.. Tokia
me momente Kauno ponioms 
turėjo rūpėti savo šalies žmonių 
duonos ir druskos klausimas, ne 
tuštybės.

Laimei, ne visos ir Lietuvos 
ponios-panelės pasitenkina to
kia senvaikyste. Viename Lie
tuvos laikraščių, p.onia .(gal iri 
ne ponia, jei taip rašė) V. 
Šmaižienė, mokytoja, dar prieš 
karą, rašė:

“...štai vienas kitas gatavų 
moteriškų drabužių salionas. 
Suknelių kainos: 180, 240, 280, 
320 litų ir tt.

Kiek Yra Dirbančiu Motery
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Už algas dirbančių moterų 
Jungtinėse Valstijose yra 
11 milionų ir jų skaičius 
lat auga. Jos sudaro apie 
arba ketvirtadalį visų už 
dirbančių žmonių. Dvi iš 
vienų devynių moterų kur nors 
uždarbiauja. Čia neįskaitoma 
23,000,000 šeimininkių, kurių 
didžiuma yra darbininkų šeimi
ninkės ir atlieka visą šeimos 
auklėjimo ir namų priežiūros, 
darbą, tačiau už tai negauna 
jokio atlyginimo.

Iš to skaičiaus profesionalių 
moterų yra tik apie 1,500,000, 
kuomet sunkiausiuose ir ma
žiausia apmokamos tarnaičių ir 
namų ruošos darbuos randasi 
3,180,000 moterų.

Kaip auga moterų darbo spė
ka matysime iš sekamų skaitli
nių: Nuo 1880 metų moterų 
darbininkių skaičius pasidaugi
no ketveriopai, gi nuo 1900 me
tų pasidvigubino. Nuo 1920 iki 
1930 metų dirbančių už 'algą 
moterų skaičius pašoko nuo 8,- 
500,000 iki 10,750,000 arba arti 
11 milionų.

Vyrų ir moterų darbo spėkų 
daugėjimą imant nuošimčiais, 
surandame, kad moterys dar
buose padaugėjo 26%, o vyrai

“—Pigesnių, neturite? — įė
jusi paklausi.

“—Ne. Mes laikome tik už
sieninius modelius.

“. . . Iš viso mūsų moterų 
puošnumas pasidarė be saiko, 
be ribų. Pas mus apsirengimas 
nebe kūno racionalus apdengi
mas, bet lenktyniavimo priemo
nė su savo pažįstamomis.

‘Prileiskime, renkasi ponios 
kokiam nors, kad ir labdarin
gam darbui. Darbas, kaipo toks, 
rūpi tai, kuri imasi jo dirbti. 
Bet nė kiek nemažesnis rūpes
tis, kad tik nebūtų prasčiau ap
sirengusia už tą ar kitą. Porą 
kartų nuėjai su ta pačia sukne
le, o jau trečią, ketvirtą — ne
bepatogu. Juk gali pamanyti, 
kad kitos suknelės neturi.

“Ir taip turi išspausti pinigų 
dar vienai, paskui dar vienai, 
nors, proto akimis žiūrint, jau 
tikrai nebereikalingai, suknelei. 
Kas ir būtų, jeigu negalėtum 
nuolat girtis turinti rūpesčių 
pas siuvėją, kirpėją ir tt.

“O tos balinės suknios! Ra
miausia širdimi atiduoda ponia 
400—500 litų (pati neuždirbda- 

joj 
tik-

rys atėjo industrijon, kad 
pasilikt ir kad jos, iki tam 
ro laipsnio, užima vyrų darbus.

šios kelios skaitlinės turėtų 
kiekvieną įtikint, kaip svarbų 
ne tik moterims, bet ir vyrams 
per savo unijas reikalaut aukš
tesnės algų skalės moterims, 
nes tame glūdi visų darbo ma
sių gerovė.

Moterys Karo Industrijoj
Arti, pusės miliono moterų 

dirba tiesioginėj karo industri
joj ir nuo 50 iki 60% dirba 
rayon industrijoj, kuri į 24 va
landas gali pradėt gamint eks- 
ploduojančias medžiagas karui. 
Keleriopai daugiau moterų bus 
ištrauktos iš namų į fabrikus 
užimt vyrų darbininkų vietas 
juos pašaukus į karą. Tad ka
ras kapitalistam bus dvigubai 
pelningas. Iš vienos pusės 
plauks auksas už karo medžia
gas, iš kitos ( pusės perviršis 
pelno nuo pigaus moterų darbo.

Gi moterims karas reikš nete
kimą mylimųjų, dvigubą fabri
ko darbininkės ir šeimynos mai
tintojos naštą ir skurdą rei
kiant pragyvent iš mažesnės al
gos. Moterims ypatingai svar
bu’veikt prieš Amerikos įtrau-įnaujas,

— 15%. Tas parodo, jog mote- kimą karan. A. idėjas.

ma) už balinę suknelę, kad vie
ną vakarą galėtų švystelti ba
liuje. Kitam baliui jau ji reika
linga pertaisymo, kad neatro
dytų ta pati. Ir vis tai tuščiam 
tuščiausiam pasididžiavimui:

“—žiūrėkite, ką aš galiu!
“Ir taip pamišome mes ma

das besivaikydamos ir vėjais pi
nigus leisdamos, kad nė viena, 
kad ir skaudančia širdimi, neiš
drįstame tai bangai pasipriešin
ti. Kurios tik išgali — lenkty- 
niuoja, o kurios mažiau gali, 
bent stengiasi per daug neatsi
likti. Ir taip lekiame ir lekiame 
tempdamos vis didesnį paikųjų 
skaičių su savim. Kuri pirma 
sustos, susipras ir sulaikys ki
tas ?

“Vyrai to puošnumo iš mūsų 
reikalauja? Tik ne mūsų tik
rieji. O, jie pastatytų kolosališ- 
ką paminklą tai, kuri padarytų 
perversmą!

“Liūdniausia, kad ši liga ne
paprastai užkrečiama.

“Kalbame apie mokslus ei
nantį jaunimą. Mūsų studentės 
—mūsų laukų skaistieji žiedai 
—mūsų kaimo dukros. Bent 
dauguma. Kiek išteklių jų tė
veliai puošmenims turi — visi 
labai gerai žinome. O pamėgink 
rasti studentę be šilkinių koji
nių, be šilkinių skalbinėlių, 
pusmetinio sušukavimo ir pas
kutinės mados brangių sukne
lių? Labai, labai mažai tokių 
rasi. Jos rengiasi taip, lyg už
dirbtų per mėnesį 300—400 li
tų. O kas tam kaltas? Mes.

“Prisipažinkite, mielosios po
nios, kad jūs, jei į jūsų tarpą 
ateina, pačių kilniausių norų 
vedama mergaitė, bet nesužavi 
jūsų iš karto savo tualetu* lie
kate jai labai abejingos ir kar
tais net tuos gražiuosius norus 
savo ignoravimu užmušate. Tat 
turi gi jaunimas, bet kuria kai
na, siekti jūsų savo išore, o jau 
paskui j ieškoti progos ir sielos 
deimančiukų parodyti.

“O laikai tokie neramus. Ar 
ne geriau būtų tuos pinigus, ku
riuos be pasigailėjimo išleidžia
me skarmalėliams, atidėti kam 
nors geresniam? Ar ne geriau 
būtų savo vidujiniu tūriniu 
kiek daugiau susirūpinti?”

Mokytoja šmaižienė atsišau
kia į tas ponias “pasukt nauju 
keliu,” bet jokios šalies ponios 
naujų kelių nepažįsta, nenori 
matyt* Vargiai juos matys ir 
Lietuvos ponios. Juos parodys 
darbininkės ir valstietės, kada 
atgaus daugiau laisvės skleist 

visuomenei naudingas 
Mažytė.

V. Sūnus
mes i)’ ant toliau draugautume. 
Tai buvo pirmas pasimatymas 
nuo lapkričio septynioliktos, ka
da naktį, mėnesienoj aš su ja 
praleidau laiką ir daviau $5. Aš 
jai pareiškiau, kad buvau baž
nyčioj ir padariau prižadą nie
ko daugiau su ja neturėti.

“šeštadienio rytą ji vėl atė
jo į mano Grožybės Sali on ą ir 
pradėjo prašyti, kad aš su ja 
nenutraukčiau ryšių. Kada pa
reiškiau jai, kad laikausi savo, 
tai ji pradėjo garsiai juoktis 
ir sakė, kad iš mano plano nie
ko nebus. Tada aš pasiutam Jos 
juokas mane varė į pasiutimą. 
Pagriebiau revolverį,* kuris bu
vo užtaisytas- 10-čia kulkų ir 
puoliau prie jos. Ji nusigando, 
pradėjo kovoti ir norėjo pabėg
ti. Ji ilgai kovojo ir norėjo iš
sigelbėti, bet jai nepavyko. Ka
da ji bėgo prie durų, tai aš pa
leidau du šūvius. Vienas patai
kė į lubas, o kitas jai į galvą.

“Tai buvo prieš 10 valandą 
ryto. Aš nežinau ar kas girdė
jo mano šūvius ar ne. Aš pa
žvelgiau pro langą, žmonės ėjo 
gatve, bet nei vienas nesiartino 
prie mano Grožybės Saliono. 
Matyti, kad jie garsus palaikė 
už automobilių gazo garsus ar
timame garadžiuje. Tada aš nu
vilkau Kreidą į kitą kambarį.

“Nulupau jos kailinius ir 
įmečiau į maudynę. Tada nu
draskiau visus jos drabužius ir 
sudraskiau į šmotus. Aš nudra
skiau nuo jos kūno kojines, vis
ką! Ji turėjo ant kaklo retežė
lį su maža Kristaus mūkele, ku
rios neliečiau.

“Draskiau, plėšiau ir karpiau 
jos drabužius. Aš norėjau'viską 
tą sunaikinti, o jos lavoną iš
vežti į laukus. Jos drabužiais ir 
rankšluosčiais išvaliau kraują 
nuo grindų. Viską iššluosčiau ir 
nuploviau, kad nebūtų jokių 
ženklų. Tada aš atsisėdau prie 
jos ir parašiau raštelį, kuriame 
pažymėjau, kad ji negali tą da
ryti, ką tik nori ir iš manęs iš
sisukti. Tą raštelį prisegiau 
prie sienos ties lavonu ir pat
sai išėjau į Grožybės Salioną 
dirbti.

“Dirbau iki po vienos valan
dos po pietų. Tada suradau 
kad sumestais Kreidos drabu
žiais užkimšau vandens ryną. 
Bandžiau viską, kad išvalius, 
bet nepavyko. Tada permai
niau savo mintį, uždariau Gro
žybės Salioną ir nuvykau namo. 
Buvau judžių pažiūrėti su savo 
sūnumi ir motina. Nuvykęs į 
Manchester į turėjau su bro
liais pasitarimą, pasikvietėme 
advokatą ir penktą valandą va
kare atvykome į policijos stotį 
ir pasidaviau.”

(Bus daugiau)

Rašo
(Tąsa)

Kada pasiekiau busų stotį ir 
išvykau į vieną didmiestį, kur 
vakare turėjau sakyti kalbą, 
tai vėl atsiskleidžiau laikraštį. 
Pirmiausiai jięškojau žinių iš 
Ispanijos ir Chinijos. (Tai bu
vo Ispanijos karo laiku.) Bet 
jų buvo labai skūpiai. Savo 
mintyje pradėjau lyginti kitų 
miestų kapitalistinius laikraš
čius ir padariau išvadą, kad 
jie daug skūpesni pasaulinėmis 
žiniomis, negu New Yorko 
spauda.

Neradęs kaž kiek pasaulinių 
žinių, pradėjau skaityt Goldber- 
go aprašymą tragedijos “Gro
žybės Salione.” Pirmiausiai at
sidengė tas faktas, kad Henry’s, 
nušovęs savo meilužę Kreidą, 
per tris valandas dabino mote
ris ir merginas Grožybės Salio
ne, tuo kartu, kada už plono 
pertvaro gulėjo nušauta buvusi 
jo mergina. Paskui Henry’s pa
siėmė automobilį, nuvyko į 
Manchester miestą, atidengė 
visą dalyką’savo motinai, sese
riai ir dviem broliams ir jie vi
si, lydimi advokatų, nuvyko į 
policijos stotį, kur jis pasidavė.

Daugiau skaičiau, daugiau at
sidengė šaltas, apmąstytas Hen
rio elgimasis, tartum jis atliko 
paprasčiausį Kreidos padabini- 
mą, o ne žmogžudystę.

V
Henry’s įteikė policijos virši

ninkui Jamesui O’Neiliui stam
bų revolverį ir pradėjo pasako
ti: • .i

“Aš užlaikau Grožybės Balio
ną, 43 High gatvėj, Lebanone; 
gyvenu arti jo, 2 Kairview ga
tvė. Esu našlys. Mano motinos 
vardas Emilija. Aš turiu 10 me
tų sūnų, Robertą, kuris gyve
na su mano motina. Aš drauga
vau ir palaikiau artimus ryšius 
su Kreida Edson. Ji yra divor- 
suota ir gyveno Lebanone su sa
vo tėvais ir 6-šių metų sūnumi.

“Mes pirmu kartu susipažino
me šeši mėnesiai laiko atgal. 
Mes daug kartų abu važiavome 
žuvauti, į miškus pasivaikštinė
ti ir į teatrus. Mes buvome ar
timi draugai ir turėjome daug 
smagumo, šešios savaitės atgal 
aš pareiškiau Kreidai, kad no
riu nutraukti su ja reikalus. Ji 
nesutiko. Naujų Metų vakare 
ji atėjo pas mane ir norėjo, kad

Cambridge, Mass.
Lietuvių Moterų ir Merginų 

Piliečių Kliubo vakarienė, su
rengta lapkričio 11-tą, buvo pa
sekminga. Dekavojame drau
gams ir draugėms, kurie padė
jo mums tą vakarą rengti ir da
lyvavo. Taipogi tiems, kurie 
tam vakarui aukavo. Zdanevi- 
čienė aukojo dvi kvortas ariel
kos, Bieliauskienė—1 kv. ariel
kos’, Mrs. Ernest—1 kv. arieK 
kos, P. Stašienė — du keisu 
toniko, P. Valeyko — gėles ant 
stalų, M. Stašienė — bulvių, 
Umantienė —~"solderį, Gudienė 
— “ptocketbuką,” Eitutienė — 
mezginį, Marcilionienė — šolde- 
rį, Rudokas — mayonaise ir 
aliejų. -

Visas komitetas dėkavoja vi
siems širdingai už tas geras au
kas ir už skaitlingą atsilanky
mą.

Dabar mes rengiam vakarie
nę gruodžio (Dec.) 30-tą. Pra
šom visus atsilankyti ton pa- 
čion svetainėn, 40 Prospect St., 
Cambridge. Mes stengsimės vi
sus ko' geriausiai pavaišinti, ir 
visi turėsit gerą laiką.

Su gilio pagarba,
Komitetas.

Kalbant apie lietuvių moterų 
apšvietą, reikia pasakyti, kad 
prieškarinės gentkartės lietuvės 
moterys vaikystėje visai nega
vo apšvietos, nelankė jokios mo
kyklos. Jų žinyba pakilo tik 
tiek, kiek jos turėjo įgimto su
manumo, ir pasišventimo pra
mokti nors ką, žengti pirmyn. 
Vienok ir toms ne visoms pa
vyko prasimušti į priekį dėl 
sunkių sąlygų, kuriose gyveno 
didžiuma lietuvių moterų, iš
skiriant nedidelį būrelį pasitu
rinčių miesčionkaičių ir ūkinin
kaičių.

Lietuvoj tais laikais kaimie
čiai sakydavo: “Kam mergaitei 
tas mokslas. Apsives, apsikraus 
vaikais ir baigta. Paloms plau
ti mokslo nereikia. Kas kita 
berniukui, jis turės į vaiską ei
ti ir nemokšą visi spardys. O 
kad bus gramatnas, tai gal pas 
pišorių pamačninku gaus.’’

Ar galima mūsų senus tėvus 
už tai kaltinti, kad mergaitėms 
nedavė mokslo? Vargiai. Tų 
laikų lietuvių didžiuma buvo 
patys bemoksliai, tad jie negalė
jo nei pilnai branginti mokslo 
ir dėti visas pastangas duoti 
mokslą savo vaikams. Iš kitos 
pusės, juos nuo to sulaikė skur
das. Net iš ūkininkų retas ku
ris teišgalėjo užlaikyti vaikus 
mieste, jau nekalbant apie ma
žažemius, ' bežemius, kumečius 
ir kitą biednuomenę. O mokyklų 
buvo mažai, tos pačios didžiu
mai labai toli, pėsti vaikai nie
kaip nesuspėtų suvaikščiot, o 
dar pavojinga žiemą per pus
nynus naktimis vaikščioti, ypa
tingai tie pavojai didesni mer
gaitėms. Gi išaušus ilgesnėms 
pavasario dienoms reikėdavo 
ganyti ir padėti dirbti laukuose.

Nestebėtina, kad užsiminus 
apie mokyklą tėvai tik atsidus
davo ir pasakydavo: “Mes mo
kyklos suolų netrynėm, o, ačiū 
aukščiausiam, duonelės turim. 
Apsieis' ir mūsų vaikai be mo
kyklos. Jonuką leisim, kad bū
tų svietaunas vyras į vaiską 
išėjęs. O Marytė lai mokinasi 
verpti ir austi, kad greičiau sau 
kraitį susikrautų ir nepasiliktų 
senmerge.”

Desėtkai tūkstančių tokių 
Maryčių, tačiau, nei kraičio ne
turėjo iš ko krauti, neturėjo di
delių pasogų, dėlto ir piršlių 
laukimas būtų buvęs veltus da
lykas, tad - jos išvažiavo į šią 
šalį laimės j ieškoti. Tos, vos tik 
peržengusios gimtinės slenkstį 
pajuto, kaip skaudžiai klydo jų 
tėvai, manydami, kad mergaitei 
nereikią mokslo. Didžiausia rū
pestis ir vargas kelyje nemo
kančiai skaityti rašto, negalin
čiai pasirašyt, nei skaitliuot, ne
suprantančiai jokios svetimos 
kalbos.

Atvažiavus Amerikon, tas 
pats vargas: negali net laiške

KALBĖJO APIE PAGERINIMĄ SĄLYGŲ TARNAITĖMS
Ponia Eleanor Roosevelt (iš dešinės į kairę), tarnaitė Mildred Steiwart, novelutė 
Fannie Hurst symposiume, New Yorke,, kur kalbėta apie pagerinimą tarnaitėms 
sąlygų. Kalbėtojos ragino samdytojus page’rint darbo sąlygas savo namuose.

lio namo parašyt, reikia jieškot 
“gramatno.” Vargas ir gėda.

Reikia eit darbo jieškot. čia 
vėl bėda, dideliame mieste be
raštei klaidu, kaip miške. Jai ir 
darbai sunkesni, prastesni, al
gos mažesnės. Kitur dirba nuo 
kavalkų; regis, visoms vienodai 
moka, visos vienodą skaičių ka
valkų padaro, o vis dėlto beraš
tė mažiau gauna algos. Pasiro
do, tiksliai ją apsuka. Pasiskun
džia ji, bet jai tik atkerta: 
“Ką tu žinai, skaitliuot nemo
ki.” Taip suniekinta ir nutyla. 
Nors ji gerai savo mintyse iki 
centui surokavo, bet kaip įro
dysi be skaitlinių, kaip priver
si tikėt?

Tai tik vienas daugelio pa
vyzdžių iš apsiėjimo su bemok
slėmis moterimis dirbtuvėse. O 
kiek atsitikimų buvo, kur iš be
raščių moterų išviliojo viso gy
venimo uždarbius, pakišdami 
pasirašyti visai beverčius po
piergalius, atimant iš jų visus 
taupmenis. Kiek nukenčia mo
terys socialės paniekos ir nely
gybės dėl savo atsilikimo, sun
ku būtų ir aprokuoti.

Tuos nesmagumus dėl nemok- 
slumo moterys kantriai pergy
veno, bet neužmiršo, šiandien, 
vaikams paaugėjus, daugelis jų 
lanko vakarines mokyklas. Tū
lose vietose, kaip Brooklyne, pe
reitą žiemą lietuvės moterys, su 
pagelba WPA, turėjo sudariu
sios savo klasę ir viltingai žiū
rėjo į tolimesnį mokinimąsi.

Deja, N. Y. valstijos seime-( 
liui, republikonų kontroliuoja
mam, nukapojus $10,000,000 
švietimo'paskyrų, tas didžiai 
suvaržė, susiaurino ir suaugu
sių švietimą; nepaliko nepalie
tęs ir lietuvių, šiemet brookly- 
niečių moterų komisija kartkar
tėmis apėjusios įvairias raštines 
su prašymais duot klasę. Porą 
kartų jau buvo duota ir paža
dų, paliepta sušaukt klasę. Žmo
nės sueina būriais. Tačiau mo
kinimas vis atidėta, aiškinant 
negavus tinkamo kambario ąr 
mokytojo dėl stokos lėšų.

Apšvieta, kaip ir visa, kas 
darbo žmonėms naudinga, ne
gaunama be kovos. Moterims 

į (kaip ir visiems gyventojams) 
| reikia dėt pastangas būti pilie
tėmis ir savo pilietinę teisę—’ 
balsą—rinkimuose atiduot už 
tokius žmones, kurie valstijos 
bei šalies žmonių apšvietą ir 
gerovę statys pirmoj vietoj.

M-te.

Helsinki. — čionaitinė 
suomių valdžia skelbia, kad 
daug Sovietų kareivių Suo
mijoj nušalę kojas dėl blo
gų batų. — Sovietai sako, 
jog tai netiesa.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoji.
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juos apsvarstykit 
atsakykit: nepa- 
lyg kokį svetimą

Kas iškirpęs prisius 3 Šiuos kuponus ii 
$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

y
b

E

už uniją ar prieš; jei už 
pirmeny- 
WorkCrs 
unija, ji 
į darbo

Pradžia 7 vai. vakare.
Kuopos Koresp.

Sovietu ka-

Ketvirtas puslapis Trečiadienis, Gruodžio 18, 1939

Baltasis Aras Svetimais Sparnais
(Tąsa)

Virš miliono vokiečių, verstinai Lenkų 
valdžios buvo iškraustyti iš Lenkijos pa
sienio prie Vokietijos,.iš Lenkų Korido
riaus, kur jų tėvukai gyveno per šimt
mečius, išvežti giliau į Lenkiją, išbarsty
ti, išsijoti, išblaškyti, kaip rudens laiku 
medžių lapai. Nekitaip lenkų poniškos 
valdžios žmonės elgėsi ir Vilniaus krašte 
su lietuviais. Milionai žydų, vengrų, ce
chų ir kitų tautų kentėjo baisią tautinę 
priespaudą. Daugiau, kaip vienas treč
dalis Lenkijos valstybės gyventojų, per 
16 milionų, kitų tautų žmonės, kuriems 
Lenkija buvo pikta pamotė.

Tiesa, pagal Versailės Sutartį, kuri 
pavedė Lenkijai ne lenkų apgyventus 
plotus, pagal jos No. 2, No. 7, No. 8 ir 
No. 9 punktus buvo reikalaujama, kad 
Lenkija nevaržytų tautų reikalus, kultū
rą, mokslą, kur kitų tautų gyventojai su
daro didžiumą. Bet tuos punktus gyve- 
niman vykino pati Lenkija. Anglija ir 
Francija pilniausiai pritarė jos politikai. 
Lenkija, pasirašydama su Sovietų Są
junga taikos sutartį 1920 metais, Rygoj, 
pagal jos punktus prižadėjo neperse
kioti tautų mažumas. Lenkijos Konsti
tucija punktai No. 109 ir No. 110 užtik- • 
rino tautų mažumoms laisvę, bet visi tie 
susitarimai buvo paversti niekais. Aš- 
tuoni milionai ukrainiečių, trys milionai 
ir pusė baltarusių per dvidešimts metų 
nematė savo kalboj laikraščio! Jų laik
raščiai uždaryta. Jų organizacijos išdras
kytos. Jų mokyklos pasmaugtos! Bau
džiamosios ekspedicijos plakė žmones. 
150 arba 300 rykščių gauti už mokini- 
mąsi savo kalbos, tai buvo paprastas da
lykas poniškoj Lenkijoj. Vien 1930 me
tais baudžiamosios ekspedicijos su pasiu
timu šėlo Vakarų Ukrainoj, Lwowo, Bi- 
brek, Tarnapolio ir Chlodovo apylinkėse, 
kur kelis šimtus ukrąiniecių nužudė, tūk
stančius sužeidė ir per 10,000 uždarė į 
kalėjimus. Areštuotų tarpe buvo 14 uk
rainiečių atstovų, išrinktų į Lenkijos Sei- 

*wrą ir turinčių “nepaliečiamybės” teises, 
--•šimtai advokatų, daktarų, keletas profe

sorių ir 300 studentų.
Slaptai išėjęs ukrainiečių kalboje laik

raštis “Dilo” štai ką rašė:
“Veik kiekvieną metą žiemos laiku ir 

pavasarį pas mus girdisi šauksmai: 
“Badas!”... “Žūvame!”. Bet šiemet pa
dėtis ant tiek baisi, kad katastrofa ne
išvengiama. Į pirmas dvi savaites, balan
džio mėnesio, valstiečiai neteko 1,562 gal
vijų, kurie padvėsė iš priežasties stokos 
pašaro... 1937 ir 1938 metais Turką ap-z 
skrity žuvo 16,250 galvijų, arba 28 nuo
šimtis visų galvijų.

Vargas ir skurdas, tautinis persekioji
mas išvesdavo valstiečius iš kantrybės ir 
jie sukildavo. Taip šiemet netoli mies
telio Gay, Lwowo apylinkėj, susibūrė 
1,500 ukrainiečių valstiečių, stojo kovon 
prieš lenkų baudžiamąjį būrį ir neleido 
uždaryti ukrainiečių vaikų mokyklą. Ra- 
va-Ruska, Vulka-Mazovecka ir kitur to-

D M Šolomskas
ki pat įvyko susikirtimai.”

Tuojaus po to vienas Lenkijos minis- 
teris užreiškė:

“Mes priversti ir vėl imtis žingsnių, 
kurie užtikrins atatinkamu būdu Lenkų 
valstybės reikalus Vakarų Ukrainoj... 
Mes griežčiausiai atmetame bent kokį 
nusileidimą ukrainiečiams.”

Ir Vakarų Ukrainoj griebėsi griežčiau
sių teroro priemonių lenkų generolas 
Slawoj—Skladovski, tas žvėriškas žmo
gus, kuris buvo įgavęs “generolo Trepo- 
vo” vardą, kuris dar 1930 metais metė 
obalsį:

—Policija šaudė ir šaudys!
Ir jis savo obalsio laikėsi. Lenkų fa

šistų gauja sodžiuje Burštyn, Rogatovo 
apskrityj, nuplakė valstiečius Kryželką 
ir Baraną. Valstiečiai pakėlė prieš tai 
protestą. Lenkų fašistai paleido darban 
ginklus ir 21 žmogus buvo sužeistas 
kulkomis ir durtuvais. Sodžiuje Munino, 
Jaroslavo apskrityj, lenkų policija šau
tuvų ugnimi pasitiko ukrainiečių de
monstraciją ir 8 žmones nušovė.

Kada išsiplėtė valstiečių streikas prieš 
dvarponius, tai Tarnobžegovskam aps
krity, lenkas apskrities viršininkas po
nas Tadeusz Len jodinėjo priešakyje fa
šistinio baudžiamojo būrio, gaudė kur tik 
sutiko ant kelio valstiečius, mušė juos 
botagais, lazdomis ir nuolatos kartojo:

—Grįžkite atgal į darbą!
1937 metais seime ukrainiečių atsto

vas Liubelski kreipėsi prie generolo 
Slawoj-Skladovskio su užklausimu, ko
dėl taip lenkai elgiasi su tautų mažumo
mis. Liubelskio užklausimas 
remtas grynais faktais ir jis 
pakartoti.

“Daugelyj apskričių,—rašė 
savo užklausime,—Rytų Galic
ja iki to “nuoširdi” buvo nuslopinime 
valstiečių streiko, kad paikomis mušė ne 
vien vyrus, bet moteris, senelius ir net 
vaikus, kas ir iššaukė valstiečių pasiprie
šinimą. Tada policija paleido darban gin
klus. Įvyko tragiški susirėmimai. Pralie
tas valstiečių kraujas. Sodžiuje Kasina- 
Mala, Simanovskio apskrityj, policija už
mušė 9 valstiečius; sodžiuje Maidan—Se- 
niavicki, Jaroslavo apskrityj, nušovė 15 
valstiečių; Jablonkoj—4; Munine—7.
Yra miesteliai ir sodžiai, kur nužudyta 
1)0 vieną ir du, bet tuos jau neminėsiu. 
Sužeistų skaičius yra labai didelis.

“Minėtame sodžiuje Kasina-Mala, kur 
buvo 9 valstiečiai nužudyta, dar buvo 
12 valstiečių teisiami. Tas teismas apra
šytas lenkų laikraštyj ‘Polonia,’ iš kurio 
ir paduosime turinį.

“Liudininkas sakė: ‘Kada valstiečių 
grupė arti priėjo prie mūs, tai baudžia
mojo būrio komandieriiis davė įsakymą: 
“Ugnis!”... “Ugnis!” Ir pasipylė kulkos.

—Ar buvo duotas per sergė j antis 
vis?—klausė prokuroras.

—Ne, nebuvo,—atsakė liudininkas.
—Ar iš minios į policiją šaudė?

(Bus daugiau)

F. žiburys, V. Zmitraitė, A. 
Marciuška, A. Garnys ir O. 
Girnienė.

SLA 50 kuopoj taip vadina
mi tautininkai pasitraukė, iš 
“rinkimų politikos“ ir savo 
kandidatų surašo į kuopos 
komitetą nestatė. Naują kuo
pos komitetą Sudaro: J. Mor
kūnas, P. Rauba, P. Balčiko
nis, J. Bučinskas, A. Jakševi- 
čius, J. A. Kaminskas ir O. 
Noreikienė.

—o—
Ateinantį ketvirtadienį, 

gruodžio 14 d., įvyks Litera
tūros Draugijos 20 kuopos 
mitingas, kuriame taip pat 
bus renkamas naujas komite
tas. Visų narių prievolė da
lyvauti susirinkime ir apsiim
ti vienokius ar kitokius dar
bus.

—o—
Amerikos Lietuvių Kongre

so Skyrius spalio 20 d. nuta
rė suruošti vakarą, kurio pel
nas būtų skiriamas vilniečių 
paramai Lietuvoj, bet iki šiol 
to nutarimo vykinimas dar 
nepradėtas. Ko laukiama?

Binghamtonietis.

buvo pa
vertas čia

Masinis Lietuvių Mitingas
šį sekmadienį, gruodžio 17 

d., Jersey City lietuviai turės 
labai didelį, ir svarbų masinį 
susirinkimą atžymėjimui Vil
niaus atgavimo. Susirinkimas 
įvyks lietuvių pobažnytinėje 
svetainėje ant kaąipo Grand 
St. ir Manning Avė. Prasidės 
3 vai. po pietų.

Susirinkime kalbės įvairių 
srovių kalbėtojai. Kviečiami 
visi Jersey City lietuviai daly
vauti. Rep.

DIDELE PROGA SEIMININKĖMS

LENGVU BŪDU GALITE ĮSIGYTI SETĄ

STALUI REIKMENŲ -SILVERWARE

Gražioji komedija “Išdyku
si Pati“ jau artinasi. Įvyks 
sausio 14 d.' Wilkes-Barre ir 
apylinkės lietuviai ir lietuvai
tės, mylinti veikalus, turės 
progą pamatyt vieną iš ne pa
prastų veikalų, kurio ilgai ne- 
/pamirš, kuriems šis veikalas 
•teks pamatyt.

Teko sužinot, kad veikalė 
mokinimasis eina labai pui
kiai. Kaip vyrai, taip ir mo
terys, mokinasi su ukvata ir 
jie sako, kad šis veikalas savo 
gerumu toli pralenks kitus 
veikalus, vaidintus mūsų mies
te.

’ nenubaustų.
Aš laukiu su dideliu ne

kantrumu, kad greičiau galė
čiau pamatyt tą taip žingei
di] veikalą “Išdykusią Pačią.“ 

Korespondentas.
—o—

Visų LLD 43 Kuopos 
Narių Žiniai

įvyks šios 
susirinkimas.

būtinai
susirinki-

Tie, kurie dar esat ne- 
metus,

Nors mokinimasis vedama 
gana atsargiai, nieko neįsilei- 
džiama svetainėn pasižiūrėt, 
bet man teko nors per rak
to skylutę' klausytis ir daug 
ką išgirst iš besimokinančių. 
Teko girdėt gražiai pianu 
skambinant, dainų, šokių, pas
kui Onytės verksmą. O kada 
Marė Kurkliene užpuolė savo 
vyrą Kazį Kurklį mušt už val
kiojimąsi pas kitas moteris, 
tai jau turėjau aš bėgt, nes 
bijojau, kad nesučiuptų 
bcsikbflisant

Gruodžio 15 d. 
kuopos metinis 
Visi nariai ir narės, 
dalyvaukite šiame 
me.
pasimokėję už šiuos 
turėsit pasimokėt šiame susi
rinkime.

Kitas svarbus.. dalykas, tai 
bus renkama nauja valdyba 
dėl 1940 metų. Todėl visų 
narių pareiga skaitlingai da- 
lyvaut. Susirinkimas bus pas 
draugus Norbjitus, 210 Hazle 
A Ve.

Helsinki
riuomenė c e <11 r a 1 i n iame 
Suomijos fronte veržiasi 
linkon Bothnijos užlajos ga
lo, idant perskelti Suomiją 
ir atkirsti jai susisiekimą 
su Švedija. Bet suomiai at
muša raudonarmiečių ata
kas, kaip sako senoji Suo-

ŠIS IR TAS
Jau paskelbta, kad Endi- 

cott-Johnson kompanijos dar
bininkai turės balsavimą uni
jos klausime. Balsavimas 
įvyks sausio 9 d. United Shoe 
Workers unija (CIO) ir Boot 
and Shoe Workers unija 
(A. F. of L.) jau senai dar
buojasi, kad šios kompanijos 
darbininkus suorganizavus. 
Teigiama, kad didžiuma dar
bininkų pageidauja unijos. 
Dabar balsavimas turės išriš
ti
uniją, tai kuri gaus 
bę? United Shoe 
unija yra industrine 
neskirsto darbininkų 
sekcijas, ji apima visus vie
nos industrijos darbininkus 
bendrai. Ji yra ryšyje su CIO, 
kur priklauso stambiųjų in
dustrijų unijos, sudarančios 
milijonus organizuotų darbi
ninkų. Manoma, kad ši unija 
bus ir čionai laimėtoja.

—o—
Gruodžio mėnesyje lietuvių 

organizacijos renkasi komite
tus ateinantiems metams. LDS 
6 ^kuopos1 naują x komitetą su-' 
darni J, Ghbužiš. L Vėžys,

Amerikos Lietuvių Ekono
minis Centras trumpu laiku 
išsiuntinės visiems Lietuvių 
Vaizbos Butams ir Profesio
nalų Sajungoihs Aplikacijų 
blankas. Kiekvienas Vaizbos 
Butas privalo suregistruoti 
savo narius ir jų aplikacijos 
blankas surinkus prisiųsti 
Ekonominio Centro valdybai.

Ekonominis Centras yra tai 
Amerikos Lietuvių Biznierių 
ir Profesionalų organizacija, 
susideda tik iš Vaizbos Butų 
ir Profesionalų Sąjungų ofici
alių įgaliotų delegatų, todėl 
visi Vaizbos Butai privalo ne
atidėliojant įsirašyti į Ekono
minį Centrą formaliai, įrašyti 
į jį visus savo narius, kad su 
pradžia 1940 metų galima 
būtų pradėti mokėti į Ek. 
Centra narinius mokesčius ir 
kad Ek. Centras galėtų pra
dėti funkcijuoti kaipo rimta, 
stipri Amerikos lietuvių orga
nizacija.

Netrukus Vaizbos Butai at
laikys ir savo įstatus bei Eko
nominio Centro statutą.

Gerbiami biznieriai ir pro
fesionalai ! Mes būsim daug 
stipresni kaipo lietuviai Ame
rikoje, jeigu susirišim ne tik 
į savo paskirus mažus ar di
desnius būrius savo kolonijo
se, bet kai susirišim per Ame
rikos Lietuvių Ekonominį Cen
trą į galingą VISOS AMERI
KOS Lietuvių Biznierių ir Pro
fesionalų organizaciją.

Gavę aplikacijas arba kito
kius laiškus iš Ekonominio 
Centro, tuoj 
ir bizniškai 
dėkit į šalį, 
reikalą.

Artinkimės mes visi tarp sa
vęs — ir greitai, neatidėlioda
mi, tada mūsų pastangos su
siartinti, sustiprėti savo vien
taučių tarpe bus žymiai reikš
mingesnės !

Amėr. Lietuvių
Ekonominis Centras, 

Chas. K. Pikel, 
Pirm.

629—54111 St. ' 
Pittsburgh, Pa.

Roma. — Policija, grąsin- 
dama durtuvais, išvaikė ita
lų fašistų studentų demon
straciją už Suomiją, o prieš 
"Sovietus- r.

Kas parduos $2.50 vertės žemiau nurodytų knygų gaus 6 kavai 
ką setą stalui sidabradaikčių, vertės $2.67

Tiešakutė mėsai, šakutė prieskoniam. 
; 1 arbatini^yoalkŠt.eiis ir 1 vaisiam šaukštelis.

..■/< 1 . C • ............................... - y •
Pilniausia garantuojami ant visados, jog nenusidėvės nuo jų sidabras.

Jie yra perkami iš garsiosios stalui įrankių gaminimo firmos

ROGERS SILVERWARE
jei šeimininke 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 stipfus, šis sidabradaik
čių rinkinys yra puikus ant stalo padėti... o turėdama-jį, tikrai didžiuosis kiek
viena šeimininkė.

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

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.

• MOTINA, paraše Maksimas Gorkis. Apysa
ka iš darbininkų kovų caristinčjc Rusijoje, pus
lapių 501, kaina $1.00.
• RAISTAS, paraše Upton Sinclair, apysaka iš 
Chicagos lietuvių gyvenimo, naujas ir pilnas 
vertimas, puslapių 450, kaina $1.00.
• MORTOS VILKIENĖS DIVORSAS, parašė 
R. Mizara, apysaka iš Amerikos lietuvių gy
venimo ir kovų už geresnį būvį, puslapių 314, 
kaina $1.00.
• KARAS LIETUVOJE, paraše M. Gromov, 
piešiama baisi kareivių padėtis caristinės Ru
sijos armijoje ' ir kovos pasauliniame kare; 
puslapių 222, kaina 50c.
• BEŠVINTANTIS Į1YTAS, rinkinys puikiau
sių Stasio Jasilionio eilių, gražių eilučių vai
kučiam deklamuoti, puslapių 228, kaina 50c.
• DINGUS ROŽYTĖ, parašė Pranulis, gražių 
eilėraščių rinkinėlis, 32 puslapių, kaina 15 centų.
• KODĖL TURI JVYKT KOMUNIZMAS, pa 
rašė J. Olginas, nurodoma, kodėl kapitalistinė 
tvarka negalį 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.
• KRIKŠČIONYBĖ IR KOMUNIZMAS, parašė 
A. Bimba^puslapių 32, kaina 5c.

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



mes palaikysime iki jums jie

MES TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ
Divonų—Carpet Rugs

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

• Pirkitės divonus dabar, o 
bus reikalingi.

• Jūs sutaupysite nuo $5.00 iid $25.00, jeigu pasinaudosite 
šiuo išpardavimu—salo.

• Mažiukai divonukai nuo ir aukšiau.
Jei atsinešite šį skelbimą, ta’i gausite $1.49 vertes 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.

1939reČIadienis, Gruodžio 13,

WORCESTER, MASS,

i 55 centus, likusį LDD
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Apipiešė Vilnių

Cleveland, Ohio
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2041 
1496 
1464 
1449 
.852 
776 
589 
510

2604
2550

Wilkes-Barre 
Brooklyn .... 

Binghamton . 
Cleveland ....

463
138

80
66
46

“Laisves” Vajus Prailgintas

A.
Dagis, A., Sudbury ........
F. J. Repšys, Milford ....
J. Adams, Grand Rapids 
V. Pucin, St. Louis ....

“Laisvės” Štabas
M. Šplomskas .............

Geo. Kuraitis .... ................
R. Mizara ...........................
J. Barkus ............................
P. Buknys .........................

Smarkiai pasispyrė pirmyn Žukauskienė. Ji vis dar tu
ri vilčių pralenkti Stripeiką. Vajus baigsis su 1 d. sausio- 
Jan. Kas suskubs, aišku, tas laimės pirmą dovaną, žir
gulis spaudžiasi į dovanų ruoštą.

Paskutinės dienos vajaus. O dar daugelis gerų “Lais
vės” patriotų nėra gavę nė po vieną skaitytoją. Prašome 
suskubti ir gauti savo dienraščiui nors po vieną naują skai
tytoją.

kių; taipgi valgių ir gėrimų 
kųoskaniausių. Už tą 
tiktai 15c auka.

Mes kviečiame visus 
landiečius ir apielinkės 
vius kuoskaitlingiausiai

Jūs linksmai laiką pra- 
ir paremsite mūsų ap- 
organizaciją, nes mūsų 
gausiai aukauja darbi-

S.

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

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

Kuzmickas, Shenandoah .....
.Žirgulis, Rochester ..............
Ramanauskas, Minersville ....

A. Žemaitis, Baltimore .............
Aučius, J. Bimba, Paterson 
Rudman, New Haven ...........
E. Senkevičienė, Easton .......
J. Mockaitis, Bridgeport ....
Prūseika, Chicago ................
Puidokas, Rumford ..............
Kirslis-Kalvelis, Bridgewater

J. Navickas, Haverhill ................
J. Grybas. Norwood ................
S. Paulenka, Lowell ................
H. Žukienė, Binghamton ...........
J. Žilinskas, Lewiston ................
V. Padgalskas, Mexico ................

Mason, New Haven ...............
Andrulis, Chicago ..............
Valinčius, Pittston ..............
Šlekaitis, Scranton ..............

M. Klimas, Richmond Hill .........
J. Urbonas, Pittsburgh *.............
A. Mickevičius, Bristol .............
Senas Vincas, Gibbstown ...........
Geo Stasiukaitis, Cliffside .........
A. Taraška, Hartford ..............
Klevinskas, Scranton ................

Gugas, Detroit ......................
Borris, Dedham ....................
Youces, Cleveland ................
Petrokas, Leechburg ...........
Balčiūnas, Brooklyn ...........

K. Alvinas, Detroit .............
Lideikienę, Grea.1 Neęk .....

R.

B.

s.
s.

M.

426 j J. Navalinskienė, Binghamton ....
4101 M. Baltrušaitis, Seattle ...........
400 Drg. Meškys, Ozone Park .......
384
359
358
339
282
258
252
246
213
194
182
182
173
162
154
119
110
105
102 I J.
102 I O.

94 J.
94 A.
98 P.
75
74
72
72
72 S.
72 K.
70
65
65
64
60
59
55

P. Kabosis, Maidsville ................
J. Miliauskas, McKees Rocks .... 
J. Marshalonis, Bristol ...........
W. Goodis, Utica ......................
M. Petraitis, Bethlehem ...........

Stankus, Buckner, Ill...............
Briedis, Fair Oaks ................
J. Madison, Youngstown .... .
Ragauskas, Shelton .................
A. Jerome, Barre Plain .....

Ig. Kubiliūnas, So. Boston .....
V. Sutkienė, San Francisco .....
Karpich, P. W., Lynn ...................
J. Visockis, 
J. Gasiūnas, 
O. Girniene, 
M. Valenta, 
R. Jarvis, Plymouth ................

A. Motėjūnas, Williamstown 
Mažeika, Cleveland ................
Cibulskiene, Brooklyn ..........
Nalivaika, Brooklyn ..............
Dapšis, Detroit, ...................
Sprindis, Kenosha ................
Mitchell, Washington ...........
Žemaitis, Detroit ...................
Dambrauskas, Arlington .......
Gudišauskas, Tamaqua .........
Žostautas, Kapuskasing, Can.
Kuzmickas, Harrison ...........

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
44
44
44
44
44
44
43
42
40
38
30
30
27
27
24
22
22
22
22
22
22
20
12

viską

cleve- 
lietu- 
daly-

vauti. 
leisite 
švietos 
kuopa
ninkiškiems reikalams.

Kviečia Komisija.

Nashua, N. H

Penktas puslapis

LDP Kliube, 408 Court St. Draugai 
susirinkite laiku, 
valdybos 1940 m. 
narių užsimokėti 
Sheralis, Sekr.

nes bus rinkimas 
ir taipgi prašome 

duokles. — V. K.

WORCESTER, MASS. ' |
Sekmadienį, 17 d. gruodžio įvyks, ® 

Turkių Bankietas minėjimui “Lais- J 
vės” dienraščio 20 m. sukakties. , g 
Rengia LLD 155 ir 11 kuopos, Liet. | 
Svet., 29 Endicott St. Pradžia 5 v. v. f 
Įžanga 75c. Bus graži muzikos ir|7. 
dainų programa. Dalyvaus Aido Cho- 
ro Merginų ir Moterų grupė, Ig. Ku- 
biliūnas iš Bostono, Irene BakŠiūtė, r‘

Sabaliauskas, y
Kvie- £ 

da-A

V. Tumanis ir 
Akompanuos J. Karsokienė. 
čiame vietinius ir iš apylinkės 
lyvaut. (292-294)

ATEIKITE DABAR IR IŠSI- 
RINKITE JŪSŲ

KALĖDINĖS
DOVANAS

Už VISAI MAŽUS

RANKPINIGIUS
palaikysime jums bi

i

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
bolševikai išplėšė Vilniaus 
bažnyčias ir sinagogas. Iš 
pradžios nepasakė, kokius 
daiktus “išplėšė”. Aš pusė
tinai gerai apsipažinęs su 
Vilniaus bažnyčių vidumi. 
Gražiai išpiešta visokios 
rietenos, tankiausiai vokiš
ko renesanso sunkiuoju sty- 
liumi; altorių stulpeliai 
marmuriniai, gražios—ko- 
lioruotos—vėliavos ir kiti 
daiktai. Bet netikiu, kad 
kas nors tat išplėštų ir veš- 
tų į kitą šalį, ypač į raudon
armiečių šalį. Aš pats dir
bau, kaipo maliorius, Vil
niaus Kalvarijos bažnyčioje 
— padariau “marmurinę” 
panelę, taisiau didžiojo al
toriaus “marmurinius” stul
pelius ir gzimsas,—ogi kaip, 
visas paviršius juodai mar
go marmuro, o patys stul
peliai mediniai! Paviršius 
maliavotas. Marmuras (ak- 
nieninis) yra brangus; bet 
šitoksai, malioriaus padirb
tasis, neturi komercinės 
vertės ir aš tikiu, kad jo nė 
mažas šmotelis. nebuvo iš
vežtas į Maskvą.

Ką daugiau ten iš bažny
čių galėjo išplėšti? Kristu- 
sukas man visada patikda
vo. Artistiškai padarytas. 
Bet aš jo neimčiau, kad ir 
prabaščius dovanotų ir pra
šytų priimti. Perdideljs. O 
antra, amatininko dievadir
bio padarytas,- taigi neturi 
tikro artistiško įdomumo ir 
vertės. Dr. Baltrušaitiene 
parsivežė iš Lietuvos dova
ną nuo savo pusbrolio, me
nininko Tamošaičio:—seną, 
su nupuvusiom kojom šven
tąjį. Negražus jisai, bet 
įdomus, kaipo liaudies me
nas. Šventasis padarytas 
paprasto lietuvio dievadir
bio. savamokslio. Šis šven

tasis ir dabar stovi ant šė
pos ir žiūri į šį mano raštą. 
Tokį dalyką, tikiu, galėtų 
priimti Sovietų muzėjus, 
bet “išplėšti”, tokius—neuž
simoka. O Kristusukas, ro
dos, nė tiek neužsimoka.

Na, o ką galėjo išplėšti 
iš sinagogų? Sykį buvau 
Pilviškių žydų “iškaloje.” 
Nė' altorių, nė “karūnų”, 
nieko nėra. Manau, kad ir 
Vilniuje nekas geriali. Gir
dėjau, yra sinagogose 
“skrynia pakajaus” (taip ir 
Dievo motiną katalikai va
dina). Argi ją ir parsivežė 
bolševikai į Maskvą? Abe
joju.

O, jūs navatni propagan
distai! Jūs esat antisemitai; 
bet šį sykį norėjot sukelti 
žydus judajistus prieš ko
munistus.

Vėliaus tie propagandis
tai ėmė skelbti, kad išvežė 
į Maskvą bažnyčių varpus. 
Bet paskui Lietuvos val
džiai įžengus į Vilnių tie 
varpai skambėjo tame mies
te, ne Maskvoje!

Ar šiaip, ar taip—grįžki
te į sveiką protą ir, ažuot 
nesąmonių, k r i t i k u o kite 
mus: mūsų idėją, mūsų 
principus, tikslus; parody
kite, kokį blogumą ir ge
rumą, sulyg jūsų išmany
mu, daro- ta idėja ir princi
pai. Negana peikti, sakyti, 
kad tai yra bloga. Įrodyki
te. Bet tik jau ne bažnyčių, 
sinagogų, nebuvėlių mašinų 
ir paskutinių Vilniaus mar
škinių argumentais!

' J. Baltrušaitis.

Mūsų Naujienos
26 d. spalių, LLD 11 kuopos 

susirinkime d. Bakšys raporta
vo iš “Laisvės” vajaus. Jo ra
portas buvo pagirtinas. Jeigu 
draugės ir draugai, kurie pra
eituose vajuose gaudavo daug 
skaitytojų, padėtų drg. Bakšiui, 
tai Worcesteris būtų pirmoj 
vietoj šiame vajuje. Bet kažin 
kodėl mūsų veikėjai taip šiemet 
atšalę? Kodėl dd. Mazurkai ir 
d. Dovidonienė, ekspertai vaji
ninkai, nepadeda d. Bakšiui?

J. A. Motėjaitis pridavė mū
sų kuo
5 kuopJs turtą. Tai rodos bus 
trys metai, kaip padaryta vieny
bė, o likučius tik dabar sugrą
žino. O kaip su tais nariais, ku
rie persikėlė iš LDD 5 kp. į LL- 
D 11 kuopą? Juk visi buvo pri
imti geram stovyje, kaipo seni 
nariai, rodos, skaičiuje 16. Iš to 
skaičiaus, rodos, tik 3 draugai 
visada užsimoka. Draugai, juk 
padarėt vienybę, tai kam pasi- 
fraukėt?

P. Plokštis davė raportą i£ 
Lietuvių Politinio Sąryšio. Sa
kė samdys vieną didžiųjų sve
tainių ir rengs masinį mitingą 
Vilniaus krašto lietuvių šelpi
mo reikale.

J. M. Lukas davė raportą iš 
ALK Mass. Apskričio Konfe
rencijos. Čia irgi buvo paaukota 
virš šimto dolerių Vilniaus 
krašto lietuviams ir nutarta 
daugiau visame apskrityje tuo 
klausimu darbuotis ir rengti 
maršrutą tuo klausimu, čia pa
aiškėjo, .kad socialistai pasitrau
kė iš Kongreso Apskričio. Nors 
dabar yra daug daugiau naujų 
problemų, kurios reikalauja 
daug daugiau spėkų, negu kada 
nors, o jie pabėgo, pasakydami, 
kad Kongresui “padės.” Štai 
kaip jie padeda. Tuoj po kon
ferencijos 'sekančiam “Kelei
vio” numeryje Kongreso konfe
rencija apkrikštyta komunisti
ne, pasakyta, kad vieni komu
nistai dabar Kongresą vado
vaus. Reiškia, rodo pirštu Dieso 
Komitetui, eikit, va, pasiimkite, 
jie komunistai, užveskit prieš 
juos persekiojimo terorą, išdra- 
sky.kit Kongreso apskritį, čia 
reikia pasakyti, kad tokios juo
dos pagalbos Kongreso apskri
tys nuo socialistų nereikalauja.

Išrinkta S. Janulis ir J. J. 
Bakšys į 7-to Apskričio LLD 
metinę konfereneiją, kuri įvyks
ta 17 d. gruodžio, 11 vai. iš ry
to, So. Boston, Mass., 376 
Broadway.

čia buvo plačiai apkalbėta 
dienraščio “Laisvės” 20 metų 
sukaktis, nes abi kuopos rengia 
šaunų turkių bankietą 17 d. 
gruodžio, 29 Endicott St. sve
tainėj. Pradžia 5 vai. vakare. 
Iš raporto pasirodė, kad bus 
puiki programa, dalyvaus ko
mikas gitaristas ir dainininkas 
Ig. Kubiliūnas iš So. Bostono, 
Aido Choro Merginų ir Moterų 
grupė, Irene Bakšiutė, V. Tu
manis ir J. Sabaliauskas. Vi
siem akompanuos Aido Choro 
mokytoja J. Karsokienė.

Tai taip minėsim 20 m. su- 1 
kaktį mūsų mylimo dienraščio 
“Laisvės”, kuris per 20 metų 
kasdien aplankydamas mus, at
nešė teisingas žinias ir buvo 
švyturys mum, Lietuvos išei
viam, bemoksliam, rankpelniam 
darbo žmonėm. “Laisvė” visada 
buvo ir yra pirmutinė pagelba 
darbininkų nelaimėse ir kovose, 
atmušdama priešų užpuolimus 
ir neteisybes.

Lai gyvuoja dienraštis “Lai
svė” !

Mirė Marcelė Mizaraitė, 
vyru M. Paulauskienė. 
Lietuvos paėjo Vilniaus rėdy- 
bos, iš Merkinės, Savilionių 
kaimo. Atvažiavo į šitą šalį 
jauna būdama. Išgyveno A- 
merikoj 35 metus. Paliko 
liūdėsyj vyrą ir 3 dukteris ir 
vieną sūnų. Dukterų vardai: 
Palūšė, Vladė, Valerka. Sūnus 
Vincas, sesuo Monika Večkie- 
nė.

Marcelė mirė 4 d. gruodžio, 
palaidota 6 d. gruodžio, Rietu
vių koop. kapinėse. Sveika 
būdama nereikalavo nei kokių 
Kunigų. Ir palaidota laisvai. 
Labai daug mašinų lydėjo į 
kapines.

Dukterys ir sesuo Večkienė, 
dėkavoja visiems už palydėji
mą į kapines. Ačiū visiems.

Suminėsiu visų lietuvių var
dus, kurie mirė šiais metais: 
A. Vilkelis, M. Grigas, S. 
Aleksa, In. Grigas, P. Ado
maitis, Akstinas (jaunas vy
ras), Anė Moliene, K. Traki
mienė, Klimutė (pirmo var
do nežinau). J. S.

po
Iš

London. — Eina gandai, 
kad Hitleris prašąs Musso- 
linį taikyt talkininkus su 
Vokietija.—Naziai užginči
ja tokį prašymą.

Draugijų Komisijos žino
kite, jog “Laisves” spaustu
ve geriausia padaro viso
kius spaudos darbus. Taip
gi daro vertimus iš anglų 
kalbos į lietuvių ir iš lietu
vių į anglų.

PRANEŠIMAI 18 KITUR
PLYMOUTH, PA.

Lietuvių Kapinių Korporacijos su
sirinkimas bus svetainėj, 40 Ferry 
St., 2 vai. po pietų (Data?—Adm.). 
Prašome narių dalyvauti ir užsimo
kėti duokles, $1.00 į metus. Turėsi
me svarbių dalykų aptarti. — Kom.

(292-293)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks tre- 

čiandienį, 13 d. gruodžio, 8 v. v.,

Brussels, Belgija.—Būrys 
Liege Universiteto studen
tų demonstravo prieš Sovie
tus, o už Suomijos senąją 
valdžią.

ALDLD 22 kp. rengia dide
lį parengimą gruodžio 16 d., 
subatoj. Pfadžia 7 vai. vaka
re, Lietuvių Darbininkų Sve
tainėj, 9.20 E. 79th St. Mote
rys ‘duos šiame parengime 
“didelį surprizą,” kad dar 
niekada tokio nebuvo, nes 22 
kuopos moterys narės ką to
kio naujo turės.

O prie to, bus daug laimėji
mų, bus šokiams gera orkes
trą. bus visokių tautiškų šo-

PHILADELPHIA, PA. g
Liet. Moterų Birutės Kliubas ruo- 

šia prakalbas dr koncertą, sekmadie-i? 
nį, gruodžio 17 d. Liet. Tautiškam jį 
Name, 928 E. Moyamensing • Avė. T 
Pradžia 2 vai. po pietų. Kalbėtojai:!'f 
K. Petrikienė iš Brooklyn, N. Y. ir ji? 
Dr. John Chclcden iš Philadelphijos.j;?. 
Koncertinę programą pildys: Lyros A 
Choras, M. Vaidžiulienė su dukteria, j Ir 
Nellie Statkevičiūtė ir jos Merginų $ 
Sekstetas. Įžanga veltui. — Kviečia 
Rengėjos. (292-294) g

kurį daiktą

šį skelbimą su sa- 
ir gausite didelę kainoje 

NUOLAIDĄ

Atsineškite 
vim

PUIKIAUSIOS
ATMINTIES

i 
i

LINDEN, N. J.
ALDLD 165 kp. susirinkimas įvyks s 

gruodžio 13 d., 8 v. v., “Welcome,, 
Hall,” 16th St. ir Winans Ave. Pra- f 
some narių skaitlingai dalyvauti, nes fi: 
turėsime daug svarbių dalykų ap-'l| 
tarti ir rinksime naują valdybą 1940 j

DOVANA
tai gražus laikrodėlis

m.
C. Andriūnas, Sekr., 

(291-292) 1
fERI-THIN GRACE . . . !5-)ewei 
dependably accurate Grven. Ych.iw 
gold filled ca«e ..... $29.75

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

Įsteigta 1892 Tel. Stagg 2-2173
ATDARA vakarais

j

GARDNER, MASS.
Ketvirtadienį, gruodžio 14 d., 

kare, Liet. Piliečių Kliube bus susi- , 
rinkimas Lietuvių Moterų Kliubo. 
Šis susirinkimas bus svarbus. Kvie
čiame moteris dalyvauti, bus ir ska
nių užkandžių, patarnaus Adomaitie-; 
nė ir Baranauskienė.

va

L. j. e. 
(291-292)'

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

Valandds: 11-1; 5-8; Ncdčlioj; 11-1 
New York City

Staigios ir chroniškos kraujo ir odos 
ligos gydomos.

Daroma Kraujo ir šlapimo Tyrimu
Tol. Algonquin 4-8294

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 *

NAUJAUSIOS RUDENS MADOS 
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ 

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

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

Mes turime sizų pritaikymui visokio nuauglmo 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
Vertes $25.00 už $19.50
Vertes $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.

VARPO KEPTUVE
j 36-42 Stagg St. TeL Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Dekn Šventės Išpardavimas
Namų Rakandų Krautuvėje

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

Tel. EVergreen 7-6673 1

j VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas
Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį ir šeštadienį
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

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

Prie R. K. O. Republic Teatro

I

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

Siunčiame duoną per paštą | kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svori Ir kaina*.

Street Brooklyn. N. Y.36-42



Vlateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Mūsą inžinieriai išmieruos jūsų namus ir Įd6s tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio

Kiekvieną sukatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba* 
rys, užejimui su 
moterimis. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos

337 UNION AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

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

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Howes eleveiterlo stoties

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

Telefoną* EVergreen 7-1661

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

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

UNDERTAKER

Sestas puslapis

New Yirko^/ž^/Ziiiioi

orkestrą

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

ta.

Rodys Paveikslusv

I?

Kliu-!
Darbai SenesniemsALK Sk. Komiteto Nariam

fa 7:30 i

s

Pasilinksmino
pen-

ir gyvent.

SULAUKĖM ŠALČIO
Open Day and Night

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

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

580 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

teises. Tam darbui įstei- 
Civilių Laisvių Komitetą.

Prašau visus ALK Brook
lyno Skyriaus Komiteto na
rius susirinkt j “Laisvės” 
namą šio ketvirtadienio va
kare, ne vėliau 8, išklausy
mui valdybos raportų ir 
trumpam pasitarimui.

J. Kuodis, Sekr.

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

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus f am iii jų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių

Iš senų padarau 
lūs i r krajavus 
n a u jus paveiks- 

i sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i d inu tokio 

f/ 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.: Gienmore 5-6191

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patryę Barberiai

CIGARETŲ VEŽĖJAI 
TURĖSIĄ LAUKTI

Visi įkaitinti už parsigabeni- 
mą netaksuotų cigaretų iš New 
Jersey, kaip pasirodė pirmadie
nį, turėsią laukti savo bylos ge
rokai po naujų metų.

Tūlas Kenneth C. Crain, 
sąlesmanas, patsai advokatas, 
atėjo teisman vedinas žymiais 
advokatais, reikalaudamas tuo
jau pravest jo bylą už 3 dėžu
tes cigaretų, kuriuos parsive- 
žant iš New Jersey lapkričio 
27-tą jį sulaikė. Teisėjas McKi- 
niry jam pasakė, kad įstatymas 
yra naujas ir juomi, kiek jis ži
nąs, niekas pirmiau nebuvęs 
teistas, tad reikėsią palaukt kol 
pasibaigs pirmiau užvesta byla.

Pirmoji byla yra Ruth An- 
dersoniūtės, kuri irgi įkaitinta 
parsivežus iš New Jersey ciga
retų.

Harlemo Suomiai su 
Nauja Valdžia

Minėdami sukaktį Suomijos 
nepriklausomybės, kurią jiems 
davė Sovietų Sąjunga, Harle
me gyvenanti suomiai sveikino 
dabar įsisteigusią naują Suomi
jos valdžią, kaip Demokratinės
Suomijos Liaudies Respublikos v^en orkestros vadas, 
valdžią. Jie pasmerkė generolą menininkas, pasižadėjo suda- 
Mannerheim, kaipo didžiausį O’t didelę šaunią 
Suomių liaudies išdaviką ir bu-' griežt šokiams.
Čerį. i ši pirma menininkų progra-

• i c • i-- ima atidarant sezoną turėtųMitingas įvyko Suomių salėj, . • .. . ..
-.k i<wa c-4. vr v .. sudominti visus, rasti pas vi- 15 W. 128th St., N. Y., pereita . .i j- • o i- v u sus drauginga atsiliepimą, nessekmadieni. Sale buvo perpildy-l . ,tai bus menininkams akstinu 

dirbti toliau ir atlikti didelių 
darbų iki pabaigai sezono. 
Dėlto svarbu visiems dalyvau
ti. Patys pasilinksminsim ir

Paveikslų (filmų) iš Pabal- i paremsim meno darbą.
tijo ir Skandinavų kraštų ro- Iki pasimatymo trečiadienio 
dyma rengia Jono Valaipio t vakaro 7-tą vai., 419 Lorimer 
LIETUVIŲ RADIO BALSAS i St., Brooklyne. N. M.
Lietuvių Amer. Piliečių 
bo salėj, 280 Union 
Brooklyne, 15-tą, 16-tą 
tą gruodžio. Pradžia
vakaro. Rodys Vladas Mu- 
činskas. Aiškins J. Valaitis ir 
V. Mučinskas, kuriuodu prieš 
kiek laiko lankėsi tuose kraš- 
tuose. Garsams ir muzikai 
perduot aparatu vadovauja V. 
Mardosa.

Filmos, užvadintos “Tra
velogues,” padarytos natura
lise spalvose. Rengėjai sako, 
kad filmos naujos, Brooklyne 
dar nerodytos.

Lietuvių Radio Balso pro
gramos -būna iš stoties 
WCNW antradieniais, ketvir
tadieniais ir šeštadieniais nuo 
5:30 vai. vakaro. N. R.

Pereitą pirmadienį newyor- 
kiečius pirmu kartu šiame se
zone aplankė sniegas ir šal
tis. Sniegas dingo nespėjęs 
pasiekti žemės, o šaltis dar li
kosi.

Mokytojai Siūlo Atmest 
Budžetą

Dr. Bella Dodd, Amerikos 
Mokytojų Federacijos , įsta- 
tymdavystei atstovė, siūlė at
mest visą Sąmatų Tarybos pa
teiktą budžeto planą kaipo 
netikusį, nes juomi einant nu- 
kapojama paskyros švietimo 
reikalams. Jame nukertama 
$1,400,000 nuo mokyklų sta
tybos. Ji reikalavo tokio bu
džeto, kuris duotų daugiau 
pinigų mokykloms.

f

Perkeistą Busy Stotis
Kad palengvint centralinio 

miesto trafiką, majoras La
Guardia siūląs didžiųjų, į ko
lonijas važinėjančių busų sto
tis nukelt prie pat Holland 
Tunelio, Lincoln Tunelio ir 
George Washington Tilto. Su
lyg jo plano, jokiems busams 
nebūtų leista turėt 
daugiai! vienos stoties.

A

mieste

Šiandien Meno Vakaras 
su Programa; Šokiai
Lietuvių Meno Sąjunga ruo

šia smagų vakarą gruodžio 
13-tą, “Laisvės” salėj.

Programoj dalyvaus pa
skubusieji Aidbalsiai, vado
vaujami kompozitorės B. L.

B. L. ŠALINAITĖ 
Aidbalsių Mokytoja

šalinaitės. Jaunieji meninin
kai perstatys trumpą vaizdelį 
(skit). P. Balsys, LMS Cen
tro pirmininkas, pasakys kai 
ką įdomaus apie meną ir me
nininku veikla. Geo. Kaza
kevičius, kuris patsai yra ne 

bet ir

Pereitą šeštadienį įvyko AKP 
lietuvių kuopos vakarėlis, “Lai

svės” salėj. Jame smagiai pasi
linksminta ir atlikta naudingo 
darbo. Pažymėtina, kad svečiai 
buvo pavaišinti skaniais pyra
gais, kuriuos vakarėlio rengė
jams pagamino ir dovanojo Lie- 
pienė, Maželienė ir Balčiūnienė 
(Varpo keptuvės sav.).

Vakare trumpą kalbą apie šią 
organizaciją ir bėgamus svar
biuosius reikalus pasakė R. Mi- 
zara. Tūli nariai, taipgi keli 
simpatikai prisidėjo su nemažo
mis aukomis padėt kuopai iš
pildyt savo kvotą finansiniame 
vajuje. Ir abelnai vakaras pra
leista draugiškoj, smagioj nuo
taikoj.

Rengėjai dėkingi visiems už 
aukas ir atsilankymą. V. D.

Laimėjo Negro Byloje
Pereitą pirmadienį Brookly

ne pernagrinėta byla John 
Williams’o, kuris arti dveji 
metai atgal buvo nuteistas 
nuo 7‘/2 iki 15 metų kalėti 
neva už žaginimą, nors liudy
tojų parodymai labai priešgi- 
niavo, prasikaltimas nebuvo 
neginčijamai įrodytas. Teisė
jai vienbalsiai atmetė buvu
sio teisėjo Nye nuosprendį ir 
leido apeliuot.

Apeliacijų Teisme, 
padarė šį nuosprendį, 
teisėjai E. Lazansky, 
Hagąrty, F. F. Adei,
Taylor, Jr., ir teisėjas pirmi>- 
ninkas William B. Carswell.

kuris 
radosi 
W. F.

====*==

Iš LDS 1-mos Kuopos 
Metinio Susirinkimo
.Gruodžio 7-tą, “Laisvės” 

svetainėj, įvykęs susirinkimas 
buvo skaitlingas. Finansų se
kretorius raportavo, jog iždas 
baigsis išsisemti, kaip reikės 
viršininkams algas išmokėti.

A. ž. V. Mokyklėles komi
sijos narys d. Ig. Arlauskas 
raportavo, kad mokinių užsi
registravusių yra virš 40, lan
kosi apie 30 iki 35. Rengiasi 
prie iškilmingo parengimo 
bendrai su Stygų Orkestros 
mokykla. Mūsų jaunoji gent- 
kartė nustebins Brooklyno ir 
apylinkės publiką stygų bal
sais, dainomis ir deklamacijo
mis. Laikas ir vieta bus skel
biama vėliau.

Kuopos valdyboj pasiliko 
visi buvusieji, išskiriant finan
sų raštininką ir iždo globėjus: 
Pirm. A. Velička, susisiekimų 
sekr. K. Reinis, ižd. K. Leva- 
nas, iždo globėjais J. Kovas 
ir Bruks, maršalka S. Griškus, 
fin. rašt. P. Grabauskas. Ge
rų linkėjimų gyvai veikt ki
tais metais. J. Grubis, organi
zatorius, su kitais, J. Gasiūnu, 
P. Grabausku ir G. K. pasili
ko sekamiems metams.

Kuopa turės metinį parengi
mą. Prieš tai turės narių ir 
simpatikų pasikalbėjimą. Bus 
užkandžių ir gėrimų.

Org. J. Grubis šiame susi
rinkime perstatė 7 naujus na
rius. Viso 1-ma kuopa turi 
300 narių. Ligonių 1-ną.

Lietuviams garbė priklausy
ti tokioj didelėj kuopoj, tad 
seni ir jauni stokite į LDS 1- 
mą kuopą. Galima prirašyti 
nuo 3 metų vaiką ir iki 60 
metų suaugusį.

* G. Kuraitis, Koresp.

Pagaliau unijos pradėjo 
rimtai rūpintis senesniais žmo
nėmis. šiomis dienomis ETek- 
tristų Brolijos Lokalus 3-čias, 
New Yorke, savo sutartyje su 
elektrifikacijos kontraktoriais 
įrašė punktą, sulyg kurio tu
rės samti yt mažiausia vieną iš 
dešimties elektristą vyresnį 55 
metų amžiaus. Mat, sulyg bo
sų aprokavimo, jie perseni 
dirbt ir gyvent, o sulyg val
džios jie perjauni gaut 
siją

Švietimosi Vakarai 
Gerai Vyksta

5-tos 
švietimosi 

pirmadienį,

Antras AKP lietuvių 
kuopos suruoštas 
vakaras, pereitą 
turėjo daugiau dalyvių už pir
mąjį. Reiškia, lankytojai pri
pažįsta juos naudingais, seka
mą sykį ne tik patys ateina, 
bet ir draugus pasikviečia. 
Kuopa juos : 
pirmadienį. Gruodžio 11-tos 
vakarą A. Bimba aiškino 
reikšmę svarbiausių pasauli
nių įvykių pasireiškusių pasta
rosiomis dviem savaitėmis.

D—s.

gv Jurgio 
rengia kas antrą hvyks šeštadi

Šį Sekmadienį
Balius su gražia dainų pro

grama, dalyvaujant Aido 
Chorui ir Aldonai Klimaitei, 
įvyks gruodžio 17-tą, 6 vai. 
vakaro, 419 Lorimer St., 
Brooklyne. Visi kviečiami iš
girsti.

G. Kazakevičiaus orkestrą 
grieš šokiams. Gi g&spadinės 
nuo 6-tos vai. lauks svečių sir 
karštais keleriopais valgiais ir 
gėrimais. Įžanga tik 25c.
\ LMA Kl. Komisija.

STUDENTAI ĮSTEIGĖ 
KOMITETĄ

Brooklyno Kolegi jos studen
tai labai nustebinti reakcinin
kų paneigimu studentų teisių 
uždraudžiant Earl Browderiui 
kalbėt kolegijoj, kaip to pa
geidavo studentai. Už poros 
dienų po fakulteto nuospren
džio neleist Browderiui kal
bėt, gruodžio 4-tą, susirinkę 
50 vadovaujančių studentų 
nutarė kovot iki atsteigs civi- 
les 
gė

Artistas už Skolą 
Plausiąs indus

V. B. McFarlane, tarptauti
niai paskilbęs vidaus dekorato
rius, esąs vadovavęs išpuošimui 
kai kurių žymiausių viešbučių, 
Hotel Belmont Plaza savininkų 
patrauktas teisman, kad jis po
niškai gyvendamas viešbučiui 
prasiskolinęs $84.11. Kitas vieš
butis atrašęs iš Miami reikalau
jant $2,400 tokių pat skolų.

Teisėjui paklausus, ar jis 
plausiąs indus bausmei atbūt, 
artistas sutikęs.

LLD Susirinkimas su 
Programa

D. M. šolomskas kalbės apie 
Suomijos ir Sovietų karą ket
virtadienį, 14 d. gruodžio, 8 
vai. vakaro, LLD 1-mos kuo
pos susirinkime. Todėl drau
gės ir draugai skaitlingai da
lyvaukite ir atsiveskite drau
gus bei pažįstamus pasiklau
syti apie Europos padėtį ir vi
so pasaulio rengimąsi į naują 
pasaulinį karą.

Draugai, katrie esate paė
mę nuo G. Kuraičio LLD 1 
kp.. 19 lapkričio pietų tikie- 
tus, o dar nesugrąžinote, ma
lonėkite atnešt į susirinkimą 
ir paduot minėtai komisijai, 
kad galėtų padaryt atskaitą.

Trimėnesinis žurnalas “Švie
sa” jau išėjo iš spaudos. Na
riai, malonėkite pasiimti šia
me susirinkime. Taipgi ku
rie dar negavote knygos “Lie
tuvių Tautinio Atgimimo Pio
nieriai,” malonėkite greitai 
atsiimti. 1 Kp. Org.

—o---
TDA NARIAMS

Tarpt. Darb. Apsigynimo 
lietuvių 17-tos kuopos nariai 
gali užsimokėt savo duokles 
LLD 1 kp. susirinkime pas d. 
Levaną, 17-tos kp. finansų se
kretorių. Muręika.

Nežinomas vyras, apie 23 
m., rastas betiksliai vaikščio
jant prie Orchard Beach, 
Bronx. Nuvežtas Fordham li
goninėn.

BROOKLYN, N. Y.
Prašome Įsitemyti

" irgio 55-tas metinis balius 
šeštadieni, vasario 3 d., 1940 

m., Grand Paradise Svet., 318 Grand 
St. Įžanga 40c. Pradžia 6:30 v. v. 
Prašome kitų organizacijų tą dieną 
nieko nerengti, bet dalyvauti mūsų 
baliuje. Ačiū. — Kom. (292-293)

ssr

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA
417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

Nežinomas vyras, apie 50 me
tų, nušoko mirtin nuo 5 aukštų 
bildingo, 2310 Creston Ave., 
Bronx.

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

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

S33SISW

i*

Sveikina lietuvius sezono šventėm.
Duodame visiems 1940 m. kalendorius.

Turime didelį pasirinkimą vynų, degtinių 
ir konjakų švenčių vaišėms.

LIETUVOS VALSTYBINĖ DEGTINĖ

245 Graham Ave. 1 Brooklyn, N. Y
Kampas Maujer Street

SUSIRINKIMAI
KRIAUŠIAMS

Kriaučių Unijos 54-to Skyriaus 
priešmetinis susirinkimas įvyks gruo
džio 14 d., ketvirtadienio vakare, 
7:30 vai., Liet. A. P. Kliubo salėje, 
280 Union Avė. Visi nariai prašomi 
dalyvauti, nes bus daug svarbių da
lykų dėl nusprendimo ir valdybos 
rinkimas sekantiems melams. — Ch. 
Nečiunskas.

' (292-293)

MASPETH, N. Y.
LLD 138 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadieni, 14 d. gruodžio, 8 v. v. 
Zabielskio Svet. Visi nariai dalyvau
kite, nes apart kitų svarbių reikalų 
apkalbėjimo, bus rinkimas kuopos 
valdybos 1940 m. Kurie dar neužsi- 
moėje narinių duoklių, turėtų būti
nai dalyvauti ir atsiteisti su mokes
čiu. — Sekretorė. (292-293)

C. BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kp. susirinkimas bus tre

čiadieni, gruodžio (Dec.) 13 d., 7:30 
vai. vak., pas drg. P. Burneikj, 76 
Hudson Ave.

Visi nariai būkite, nes turėsime 
išrinkti valdybą sekantiem metam ir 
delegatus j jaunuolių konferenciją.

Valdyba.
(29-291)

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

Telephone: E Vergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

—

Trečiadienis, Gruodžio 1S, 19§>

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas bus 
užtikrintas Ir už prieinamą kainą.

Office Phone 
EVergrecn 8-1090

BAR ir GRILL
Lietuvig Restaurantas 
itlfnc

lįi quote

Inside Phone 
EVerrreen 4-6486

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night Z5c
Special Rates per Week

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

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

Sun. all day and night




