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Kodėl ne Lietuva? 
Visiems užkliuvo, p 
Feikina žinias. 
Prieš audrą.

Rašo A. B.

“Lietuvos Žinių” kores
pondentas B. Kalininš pla
čiai rašo apie padėtį Pabal-
tijos kraštuose. Jis nurodo, 
kad Estonijoj dalykai eina 
gera kryptim. Ten, jis sako, 
einama prie atsteigimo de
mokratijos.

Tai džiugu. Bet būtų dar 
smagiau mums, jeigu ta 
kryptimi dalykai vystytųsi 
ir mūsų Lietuvoje. Deja, 
tos laimės Lietuvai netenka. 
Mūsų gimtinėje šių dienų 
valdovai da nė nekalba
apie sugrąžinimą žmonėms 
demokratiniu teisiu. C v

“Draugas”, “Vienybė” ir 
“Naujienos” plačiai ko
mentuoja mano straipsnį 
“Mūsų Lietuva Šiandien ir 
Rytoj,” tilpusj “Šviesos” 4- 
tam numeryje. Jiems bai
siai nepatiko mano pasaky
mas, kad Lietuvos žmonės 
turi teisę, kai panorės ir su
sipras, susikurti ir sovieti
nę santvarką.

Jiems tai atrodo baisu ir 
neleistina.

Vadinasi, tų gazietų čyfai 
stoja už tai, kad kas nors 
su nagaika visados stovėtų 
ir neleistu Lietuvos žmo
nėms susikurt tokią san
tvarką, kurios jie panorėtų 
ir kuri, jų supratimu, jiems 
būtų geriausia.

Jų nusistatymas yra fa
šistinis ir smurtiškas. Gal 
tuomi reikia aiškinti ir tų1 
laikraščių nebeagitavimą už: 
d e m o k r a tijos atsteigimą 
Lietuvoje. Jiems patinka, 
kad kas nors iš viršaus Lie
tuvos liaudį laiko prislėgęs.

“Vienybė” skelbia pasek
mes nominacijų tik tose 
SLA kuopose, kuriose Lau
kaitis ir jo kolegos gavo 
daugumą. “Naujienos” skel
bia pasekmes tik ten, kur 
Bagočius ir jo sleitas gavo 
daugumą. Abu boikotuoja 
tas pasekmes, kur pažan
giųjų sleitas su Miliausku 
pryšakyje gavo daugumą.

Kas sakė, kad lietuviška 
menševistinė ir fašistinė 
spauda nepasimokino iš am
erikoniškos spaudos žinias 
klastuoti ir kraipyti?

Pavėjui eiti ir pūsti gali 
ir moka bet kas. Čia nerei
kia jokio didvyriškumo.

Bet Leninas mokė, kad 
tikras kovotojas turi pajėg
ti ir mokėt, reikalui esant, 
ir prieš audrą eiti, ir prieš 
vėją pūsti, tai yra, nebijot 
išeit prieš daugumą, kai ta 
dauguma klaidingu keliu 
patraukia. Jis taip kalbėjo 
Pasaulinio Karo metu, kai 
sukurstyta ir apgauta liau
dis daugumoje palaikė ka
rą. Bolševikai nebijojo eiti 
prieš karą, prieš masių lai
kiną nusistatymą. Jie joms 
kantriai aiškino ir rodė jų 
klaidas.

Panaši istorija ir dabar. 
Dar negirdėtu įtūžimu vi
sur kurstomos gaujos prieš 
komunistus. Vienas kitas 
silpnadvasis nusigąs, pa
bėgs, pabijos eiti prieš au
drą. Bet kaip 1914-1918 
metais, taip šiandien tikri 
kovotojai pasiliks savo vie
toje, nugalės reakcijos aud
rą, išeis laimėtojais. Pagy
vensime, pamatysime ir įsi
tikinsime.
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Naujausios Žinios
i

KAIP ANGLĮ! KAPITALISTAI AMERI 
KOJE PAPIRKINĖJO IR GINKLAVO 

FAŠISTUS PRIEŠ DARBO UNIJAS
Angly Kompanija Californijoj Pirko Nuodingas Dujas ir 

Kitus Pabūklus Prieš Luko Ūkio Darbininkus

San Francisco, Calif. — 
Amerikos senatorių Pilieti
nių Laisvių Komisija, vado
vaujama senatoriaus R. M. 
LaFollette’o, čia tyrinėja 
milžinišką kompaniją An
glijos kapitalistų, kurie pir
ko gaujas fašistų-vigilančių 
žudyt, žalot, mušt ir bude- 
liaut unijistus, lauko ūkių 
darbininkus, Californijoj. 
Ta anglų Balfour-Guthrie 
kompanija turi didžius lau
kų, daržų ir sodų plotus Ca- 
Tfornijoj ir varo pasauli
niai platų biznį, išveždama 
vaisius, daržoves ir grūdus 
į įvairias užsienių rinkas.

Pašauktas į Pilietinių 
, Laisvių Komisiją, B. C. 
Guthrie, tos anglų kompa

Kas Atsitiko su Sužeistu 
Anglijos Šarvuotlaiviu 

“Exeteriu”?
Buenos Aires, Argentina. 

— Anglijos šarvuotlaivis 
“Exter” buvo sunkiai su
žeistas mūšyje su Vokieti
jos karo laivu “Graf Spee” 
praeitą trečiadienį ties Ur- 
uguayum, Pietų Amerikoj. 
Tad po keturių valandų ko
vos “Exter” pasitraukė ir 
“šlubuodamas” plaukė į Ba
hia Blanca, Argentinos 
prieplauką, kur tikėjosi pa
sitaisyti.

Bet šeštadienį iš ryto dar 
nebuvo jokios daugiau ži
nios apie “Exterį”, kuris 
jau daug pirmiau turėjo būt 
pasiekęs minimą prieplau
ką. Argentina pasiuntė sa
vo lėktuvus jieškoti “Exte- 
rio.”

Kai kas spėjo, kad gal 
“Exter” pakeitė savo planą 
ir plaukė į Anglijai pri
klausančias Falkland salas, 
Pietiniame Atlanto vande
nyne, jeigu jis nenuskendo.

“Exter” vežėsi šimtą su
žeistų savo jūreivių, bet kol 
kas neparodė, kiek jo jū
reivių buvo užmušta per ko
vą su nazių karo laivu.

ŽINIŲ ŽINELES
Copenhagen, Danija. — 

Neoficialiai pranešama, kad 
Anglija ir Franci j a nori su
sitaikyt su Hitleriu ir žy
giuot prieš Sovietus.
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Paryžius. — Talkininkai 
ir kiti rėmėjai senosios Su
omijos valdžios planuoja 
pasiųst 100 tūkstančių 
“liuosnorių” kareivių j Suo
miją prieš Sovietus.

Montevideo, Uruguay. — 
Nazių karo laivas “Graf 
Spee” yra sunaikinęs devy
nis prekinius Anglijos lai
vus, 50,089 tonų įtalpos.

nijos sekretorius, pripažino 
ir net čekius parodė, kiek 
šie anglai kapitalistai su
mokėjo vadinamai Ameri
kos “Farmerių” Sąjungai, 
fašistinei buožių organiza
cijai ir jos gengsteriams 
prieš unijistus lauko ūkių 
darbininkus ir streikierius 
ir kiek pirko nuodingų du
jų ir kitų ginklų prieš tuos 
darbininkus.

Senatorių komisija reika
lauja, kad Californijos dis- 
trikto prokuroras pristaty
tų dokumentus, kaip ši an
glų kompanija veikė išvien 
su giminingomis jai kito
mis kompanijomis prieš un
ijas. Bet prokuroras atme
ta reikalavima. v-

Helsinkio Valdžia Moka 
Amerikai Skolą, Kad 
Gaut Daugiau iš Čia
Washington. — Senoji 

Suomijos (Finliandijos val
džia) per savo atstovą Pro- 
cope atmokėjo ■' Amerikai 
priklausomą pusmetinę dalį 
paskolos, $234,693. Bet suo
mių Helsinkio valdžios at
stovas, įteikdamas tokį at- 
mokėjimo čekį Amerikos iž
do ministerial, išreiškė vil
tį, kad Amerika duos dar 
daugiau paramos Suomijai 
kariaut prieš Sovietus.—Po 
šio Suomija dar kalta Am
erikai $8,790,192 senų sko
lų.

Amerikos iždo ministeris 
Morgenthau sakė, kad ši 
Suomijos skolos atmokėta 
dalis būsianti jai sugrąžin
ta kaipo pašalpa “civi
liams” suomiams. Kiti auk
šti Amerikos valdininkai 
dar pirmiau pareiškė, jog ir 
visa Suomijos atmokėta iki 
šiol skola Amerikai būsian
ti sugrąžinta “pašalpi- 
niams” reikalams. Bet apie 
atmokėtų skolų grąžinimą 
turės spręst Jungtinių Val
stijų kongresas, kuris susi
rinks į sesiją po naujų me
tų.
Anglija ir Franci j a Nemo
ka Amerikai $10,000,000,000 

Skolų
A T • • »

Anglija ir Francija yra 
skolingos Amerikai 10 bi- 
lionų dolerių, bet nieko 
neatmoka. Italija ir kitos 
europinės šalys yra skolin
gos Amerikai dar ketvertą 
bilionų dolerių; bet “Dėdė 
Samas” taip pat iš jų nie
ko negauna.

Cleveland, Ohio. — Čia 
pradėta duot tik po biskį 
maisto pašalpos 16-kai tūks
tančių pavienių ir bevaikių 
bedarbių.

ORAS. — Apsiniaukę, ne
šalta.

Sovietu Armija Užėmė Mies
tą Pasienyj Norvegijos

Maskva. — Sovietu rau
donarmiečiai užėmė Salmi- 
jaervį miestą, prie Norve
gijos sienos. Suomijos Hel
sinkio kariuomenė, traukia- 
wntis iš miesto, sudegino vi
sus namus apart tų, kurie 
priklauso anglams ir ki
tiem svetimtaučiams. Šie 
žmonės ten yra viršininkai 
bei tarnautojai svetimtau
čių nikelio fabrikų ir kasy
klų.

Suomių komandieriai taip 
pat sudegino grūdų sandė
lius.

Suomija Atkirsta nuo 
Šiaurių Jūros

Svanvik, Norvegija.—So
vietų kariuomenė yra užė
mus jau visą šaurinį Suomi- ; 
jos pajūrį su plotu 1,375 ke
tvirtainių mylių.
Patys suomiai sako norve- : 

gams, kad Raudonoji Armi-I 
ja vis sėkmingiau veikia 
tankais, šarvuotais automo-I 
biliais ir lėktuvais prieš; 
Helsinkio suomių kariuome
nę. Dabar raudonarmiečiai 
šiame fronte geriau gink
luoti kanuolėmis ir kitais 
pabūklais; jie tinkamai ap
sirengę ir turi apšildomus 
šėtrus (būdas).

(O Helsingio suomių val
džios pranešimai vis skel
bia, kad “rusai šąlą ir alks
ta.)

Maskva. — Sovietu ko
manda praneša, kad jų ka
riuomenė toliau pažygiavo 
pirmyn šiaurinėje ir viduri
nėje Suomijoje.

(Jau pirm trijų dienų 
raudonarmiečiai buvo nu- 
maršavę 80 mylių centrali- 
nėje Suomijoje linkui Ulea- 
borgo prieplaukos, prie Bo- 
thnijos užlajos. Jiem teliko 
50 mylių pasiekti Uleabor- 
gą, ir perkirst ten geležin
kelį, einantį iš Suomijos į 
Švediją.)

Anglai Sučiupo Nazių Laivą; Naziai Pa
skandino Kitą Savo Laivą, Užkluptą Ang
ly; Vokiečiai Sunaikino 4-ris Angly Laivus

London. — Vokiečių mi
na sunaikino žibalinį Angli
jos laivą “Inverlane”, 9,141 
tono įtalpos; kita mina taip 
suardė apačią prekinio an
glų laivo “Atheltemplar,” 
8,939 tonų, kad jis paskuti
nėmis jėgomis, kaip galint 
greičiau, užplaukė ant sek
lumos pakraštyj Anglijos ir 
nusėdo ant dugno, nes gi
lesnė]' . vietoj būtų nusken
dęs.

Vokiečiai patys nuskandi
no savo prekinį laivą “Le
onhardt,” 2,989 tonų, prie 
Pietų Afrikos, kada vienas 
Anglijos šarvuotlaivis už
klupo tą laivą.

Du Anglijos šarvuotlai

Senoji Suomių Valdžia Sa
kosi “Kriušinanti Rusus”
Helsinki, Suomija. — Se

noji suomių valdžia pasako
ja, kad jos kariuomenė “su- 
kriušinus” dideles rusų jė
gas Karelijos tarp vandeny
je; sako, kad suomiai ten 
“sunaikinę 14 sovietinių 
tankų ir pagrobę keturis.”

Pasak suomiu Helsinkio 
valdžios, tai jie pakrantinė- 
mis kanuolėmis “sunaikinę” 
vieną Sovietų pakraščio 
sargybos laivu ką ii- “pas
kandinę” vieną Sovietų ka
rinį laivą naikintuvą.

(Net amerikonų laikraš
čiai, N. Y. Times ir kiti, ne
tiki, kad tie Sovietų laivai 
būtų ten nuskandinti.)

Penki Talkininkų Karo Lai
vai prieš Nazių “Graf Spee’

Montevideo, Urugvay. — 
Penki talkininku kariniai 
laivai apstoję šią prieplau
ką,' kad iš jos nepabėgtų 
Vokietijos karo laivas ‘Graf 
Spee,’ 10,000 tonų įtalpos. 
Prieš “Grafą Spee” sustaty- 
tyta trys Anglijos šarvuot
laiviai ; anglų karo laivas 
“Barham,” 31,100 tonų įtal
pos, ir Franci jos karo lai
vas “Dunkerque,” 26,000 to
nų. Pastarasis ginkluotas 
kanuolėmis, šaudančiomis 
13 colių storio šoviniais.

Pasklido gandai, kad na- 
ziai mėginsią atsiust du ki
tus savo karo laivus ir bū
relį submarinų į talką savo 
“Grafui Speee.”

Tallin, Estonija. — Sugrį
žęs iš Maskvos generolas J. 
Laidonner, vyriausias ko- 
mandierius Estonijos ar
mijos, užginčijo per radio, 
kad suomių “sužeistas” So
vietų šarvuotlaivis “Kirov” 
esąs taisomas Tallinne, Es
tonijos prieplaukoj. Tai bu-! 
vo tik išmislas senosios su
omių valdžios.

Roma. — Italijos užsieni
nis ministeris Ciano užgyrė 
visą Hitlerio politiką.

viai suėmė Vokietijos pre
kinį laivą “Dusseldorf”, 
4,930 tonų įtalpos ties Val
paraiso, Čilėj.

Adti Norvegijos naziu 
sunaikino du Anglijos pre
kinius laivus ir vieną Grai
kijos laivą.

Vokiečių mina nuskandi
no Belgijos prekinį laivą 
“Rosą”, 1,103 tonų, ties An
glija.

Visos tos nelaimės lai
vams įvyko praeitą penkta
dienį, ir žuvo keli desėtkai 
jūrininkų. — Talkininkai ir 
naziai trukdo bei stengiasi 
paslėpt savo laivų sunai
kinimus bei rimtlis jų su
žeidimus.

AMERIKOS GENERAL1S PROKURORAS 
GRŪMOJA DEPORTUOTI KOMUNISTŲ 
VADUS KAIP “SVETIMUS AGENTUS”
Trauks Tieson Daug Asmenų, Kurie Nejsiregistravo Kaip 

“Svetimų Šalių Agentai;” Pavojus ir Unijom
Washington. — Jungtinių 

Valstijų generalis prokuro
ras Frank Murphy pareiš
kė laikraštininkams, kad 
valdžia patrauks teisman 
daugelį tokių asmenų ii* 
“korporacijų”, kuriuos skai
to “agentais svetimų kraš
tu.” Jie bus teisiami, kad 
pagal Amerikos įstatymą 
jie turėjo užsiregistruot 
kaip “svetimi agentai”, bet 
nęužsiregistravo.

Iš generalio prokuroro 
kalbos yra aišku, kad jis 
ruošia bylas prieš Amerikos

Uruguay Išveja Vokie
čių Karo Laivą “Spee” 

Po 72-jų Valandų
Montevideo, Uruguay. — 

Kai Vokietijos karo laivas 
“Graf Spee”, sužeistas per 
mūšį su trimis Anglijos šar
vuotlaiviais, atplaukė į 
Montevideo uostą, tai Uru
guayans valdininkai sakė, 
kad jis čia galėsiąs pasilikti 
tol, kol bus pataisytas. Bet 
Anglijos valdžia padarė di
delį spaudimą Uruguay’ui, 
kad “Graf Spee” turi būt 
kuo greičiausiai išvytas iš 
prieglaudos Uruguay’uje, 
kaipo bepusiškoje šalyje. 
Todėl Uruguay’aus valdžia 
įsakė nazių karo laivui 
“Graf-Spee” apleist Urugu- 
ay’aus prieplauką per 72 
valandas nuo to laivo įplau
kimo tenai. Vadinasi, pagal 
šį įsakymą, “Graf Spee” tu
rėjo išplaukt iš Montevideo 
uosto sekmadienį 6 vai. va
kare, pagal New Yorko lai-1 
ka. v
Pavojingai ar Paviršutiniai! 

“Graf Spee” Sužeistas?
Uruguay’aus laivyno ži-1 

novai aplankė tą Vokietijos 
karo laivą ir atrado, kadt 
jis galįs kiek reikiant pasi-j 
taisyt per 72 valandas. O 
jeigu taip, tad “Graf Spee’ 
nebuvo tiek sužeistas, kaip 
skelbė Anglija ir Amerikos 
laikraščiai.

Vokiečių jūrininkai-me
chanikai sušilę darbuojasi 
dieną ir naktį, kad užlopyt 
skyles “Graf Spee” šonuose, 
kurias pramušė šoviniai tri
jų Anglijos šarvuotlaivių. 
Anglai ir francūzai mecha
nikai siūlėsi padėt vokie
čiam greičiau pataisyt 
“Grafą Spee,” bet nazių ko
mandieriai atmetė anglų ir 
francūzų pagalbą.

Jeigu “Graf Spee’ neiš
plauks paskirtu laiku iš 
Uruguay’aus uosto, jis bus 
sulaikytas ten iki karo pa
baigos.

Ar “Graf Spee’ Mėgins 
Pabėgt?

Penki Anglijos šarvuot
laiviai blokaduoja “Grafą

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

komunistų vadus ir prieš 
tokias korporacijas, kurios 
kurios veda biznio reikalus 
su Sovietų Sąjunga.

Gen. prokuroras Murphy 
sakė: “Tai bus tinkamas da
lykas daugelį jų deportuot 
iš Amerikos į tą šalį, ku
riai jie ištikimi” (suprask, 
Į Sovietų Sąjungą).

Be to, Murphy paskelbė, 
kad ir darbininkų unijos 
būt traukiamos tieson “už 
sąmokslus”, pagal Ameri
kos įstatymus prieš trustus.

Amerikos Valdžia Už
draudžia Pardavinėt 
Du Metalus Sovietam
Washington.—Prez. Roo- 

seveltas per savo valstybės 
ministeriją išsiuntinėjo lai
škus fabrikantam metalų 
alumino ir molybdeno, kad 
jie nepardavinėtų šių meta
lų Sovietam ir Japonijai. 
Molybdenas yra vartojamas 
pagerinimui plieno, naudo
jamo lėktuvams; aluminas 
yra lengvas metalas, iš ku
rio dirbama lėktuvų spar
nai ir tūlos kitos jų dalys.

Amerikos valstybės mi
nisterija tuose savo laiš
kuose tvirtina, kad ne tik 
Japonija, bet ir Sovietai or
laiviais užpuldinėją neka- 
riškius gyventojus; todėl, 
girdi, molybdeno ir alumino 
fabrikantai turi “moralę 
pareigą” nepardavinėti šių 
metalu nei Sovietam nei Ja
ponijai.

(Sovietai užginčijo, kad 
jų lėktuvai bombarduoją ar 
šaudą nekariškius žmones 
Suomijoje.)

Spee”, kad jis nepaspruktų. 
Anglija siunčia dar bent 
vieną karo didlaivį, 32,000 
tonų įtalpos, užkirst kelią 
“Grafui Spee”, kad jis ne
ištruktu. c

Iš antros pusės, kaip pra
nešama, šiuos žodžius bera
šant, tai naziai telkia savo 
submarinus ir taipgi sten
giasi atsiust kitus savo ka
ro laivus į talka “Grafui 
Spee.”

Per keturiolikos valandų 
mūšį tarp “Grafo Spee” ir 
trijų (ar keturių) karinių 
Anglijos laivų, anglai, ap
art kanuolių šovinių, palei
do dar apie 20 torpedų į šį 
vokiečių karo laivą. Bet vo
kiečių laivo komandierius 
kapitonas Hans Langdorff 
pats taip mitriai manevra
vo savo laivą, kad nė viena 
anglų torpeda nepataikė į 
“Grafą Spee.”

Paryžius. — Vakarų ka
ro fronte mažai veikimo.
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Kaip Tą Klausimą Išrišti?
Tuojau, kai Europoje prasidėjo impe

rialistinis karas, tai Ameriką (Šiaurinės, 
Centralinės ir Pietinės) respublikų at
stovai susirinko į Panamą ir ten tarėsi. 
Jie tarėsi, kaip apsaugoti Amerikas nuo 
įsivėlimo į karą. Jie pareiškė noro tapti 
neutralėmis. Jie sudarė formula, sulyg 
kuria būtų galima pasilikti neišprovo
kuotomis į karą. Vienu tokių žygių bu
vo nustatymas pločio zonos, kurioje ka
riaujančiosios šalys nebegalėtų vesti jū
roje mūšių.

Sulyg tarptautinio įstatymo, neutralė 
zona jūroje yra trijų mylių pločio pa
kraštys. Kas už trijų mylių atsitiks, ne 
tos šalies dalykas. Bet čia buvo naujas 
įstatymas priimtas. Čia buvo nustatyta, 
kad abiejų Amerikos kontinentų jūros 
pakraštys skaitosi ne trijų mylių atstū
mė nuo pakraščio, bet 300 mylių! Vadi
nasi, per trijų šimtų mylių plotį nei jokia 
šalis negali kištis su savo ginkluotomis 
jėgomis susirėmimo tikslu.

Tuojau, kai tasai įstatymas buvo pri
imtas, dėl jo nepalankiai atsiliepė Argen
tinos ir Anglijos spauda. Argentinos 
spauda skelbė, jog tokios šalys, kaip lo
tynų respublikos Amerikoje nebegalės 
tokio pločio išsaugoti nuo kariaujančiųjų 
kraštų ginkluotų jėgų, kadangi tos pa
čios šalys yra labai silpnos, neturi užten
kamai karo laivų, kuriais galėtų įsiver
žėlius “pamokinti.”

Anglijos spauda sakė,
galimas daiktas, kadangi Anglija prie 
tokių sąlygų nebegalėtų pasigauti vo
kiečių laivų, kuriuos jinai bando pasi
gauti.

Na, ir šiuo metu mes matome, kad Pa
namos konferencijos nutarimas bene pa
siliks tuščiu, mekeno nepaisomu doku
mentu. Argentina, vadinasi, buvo teisin
ga. Štai jums pavyzdžiai.

Šiomis dienomis visai arti Montevideo 
(taipgi arti nuo Buenos Aires), Urugu- 
ajaus sostinės, susirėmė trys Anglijos 
su vienu Vokietijos laivu/ Mūšis buvo 
nepaprastas. Anglijos šarvuotlaiviai su
žeidė Vokietijos šarvuotlaivį “Graff 
Spee”, o pastarasis sužeidė anuos, An
glijos laivus. Abiejose pusėse krito ir 
žmonių, jūreivių.

Besimušant, “Graff Spee” pristigo ku
ro, taipgi turėjo biskelį susitaisyti savo 
“žaizdas”, tad jis nuplaukė Montevideo 
prieplaukon, o Anglijos šarvuotlaiviai 
dabar laukia, kada jis išplauks. Jei iš
plauks, galimas daiktas, kad įvyks kitas 
didelis mūšis prie pat Montevideo.

Šiuos žodžius rašant, sakoma, dar keli 
Vokietijos karo laivai vyksta į tą vietą 
padėti “Grafui Spee.” Jei tai tiesa, tai 
galima tikėtis baisaus mūšio,—mūšio ne 
Anglijos vandenyse, ne Vokietijos vande
nyse, ne viduryj okeano, bet Pietų Ame
rikos (tikriau: Uruguajaus) vandenyse.

Na, ir kas tuomet iš to Panamos kon
ferencijos nutarimo išeis? Atrodo, kad 
nieko. Viena kita šalis pareikš protes
tą, ir viskas pasiliks kaip buvo. Jei Vo
kietija viena čia būtų sulaužiusi tąjį pa
tvarkymą, tuomet, aišku, būtų galima 
prieš ją smarkiai surikti. Bei fei zia tąjį 
nutarimą sulaužė abi—Anglija ir Vukie 
tija. Angliją, kaip žinia, Jungtinės Vals
tijos šiame kare paturi, remia, na, tad 
ir nebebus smagu .prieš ją protestuoti.

Kitas incidentas: pranešimai sako, kad

“Darbininką Draugai,” Kurie Tar
nauja Darbininką Priešams

“Vilnis” rašo:

“Kongresinė komisija, kuriai vadovau
ja tūlas reakcionierius, jau leidžia per 
šerengą Nacionalį Darbo Santykių Bor- 
dą. Tai taip vadinama “investigacija,” 
o iš esmės tai bandymas pasikasti po 
pamatais Wagnerio Akto. Iš pradžių tai 
bus tik lengvas apšaudymas, o paskui 
bus paleista ugnis iš visų kanuolių.

“Ši komisija, kaip ir Dies’o komisija, 
jau šaukia savo liudininkus. Vienais iš 
pirmutinių bus Ozanic’o grupė iš vadina
mų progresyvių mainierių unijos.

“Gera kapitalistams, kad jie randa gi
zelių ir tūlose darbininkų organizacijose. 
Ozanic ir jo sėbrai išanksto pasisakė, 
kad liudys prieš Darbo Santykių Bor- 
dą. Jie kaltins Bordą šališkumu, o kapi
talistams to tik ir reikia.

“Kuomet ta “progresyvė” unija bandė 
įsiskverbti į Pennsylvanijos mainas ir 
paardyt United Mine Workers uniją, tai 
Bordas nepritarė tam skaldymo darbui 
ir priėmė kelis nuosprendžius prieš tą 
uniją. Aišku savaime, kad Bordas pasi
elgė labai gerai.

“Už tai dabar ir eina tas kerštas.
“Ozanic ir jam panašūs reakciniai sek

tantai tarnauja savo klasiniam priešui. O 
tas klasinis priešas ruošia kapus Wagne
rio Aktui, vienam iš svarbiausių įstaty- 
fQjUj kuriųp^Jšsj^oįViOj^-ĮAįi^rikos darbi
ninkai tuo laiku, kada Ėoose veltas ~dar 
nebuvo pasitraukęs iš naujosios dalybos 
pozicijų.”

Tokių, kaip Ozanic’as šiandien yra gy
vos galybės. Jie skelbiasi darbininkų 
draugais ir net vadais, bet kai tik ateina 
krizis, kai tik reakcija pradeda šėlti, tuo
met jie pereina reakcijos pusėn. Ozanic 
—ne išimtis. Jis eina keliais Gitlovo, Lo- 
vestono, Zack’o Mathews’o ir kitų. Jei 
kada nors kas nors panorės tokių žmo
nių vardus surašyti, tai jie nebetilps ir 
ant jaučio skūros.

Nauja Švedijos Valdžia
Iki šiol buvusi Švedijos valdžia prie

šakyje su ministeriu pirmininku Honsso- 
nu buvo, didžiumoj iš menševikų. Sandle- 
ris, kaipo užsienio reikalų ministeris, 
aklai tarnavo Anglijos, Franci jos ir kitų 
didelių šalių imperialistams. Ji atvirai 
provokavo Švediją į karą su Sovietų Są
junga. Ji įsakė teikti visokią militarę 
pagalbą Suomijos buržuazijai ir dvar
poniams jų kovoj prieš Suomijos darbo * 
liaudį ir Sovietų Sąjungą. Ji įsakė už
minuoti vandens pertakas tarpe Švedi
jos ir Aalando salų. Ji ruošėsi paimti 
Aalando salas, kurios priklausė Rusijai 
iki 1914 metų ir kurių pagrobimo Sovie
tų Sąjunga nepripažįsta. Ji rengėsi pa
versti Švediją į Anglijos, Franci jos ir ki
tų imperialistų karo bazę prieš Sovietų 
Sąjungą ir Vokietiją.

Tokis tos valdžios kelias stūmė Švedi
ją į karą prieš daug didesnes, galinges
nes šalis. Galop jos politika susmuko ir 
ministerija buvo priversta rezignuoti.

Dabartinėj naujoj valdžioj yra socia- 
listų-menševikų mažuma, būtent, penki 
asmenys. Vienok, ministeriu pirminin
kas yra tas pats menševikas A. Hansson. 
Jis sako, kad Švedija laikysis griežto ne
utraliteto, nesikišimo politikos. Kol kas 
sunku spręsti, kaip ten bus. Tačiau, jau 
per daugelį metų menševikai, aršiausi 
Sovietų Sąjungos priešai buvę didžiumoj 
Švedijos ministerijos. Dabar atsidūrė 
mažumoj. Gal tas kiek pakeis Švedijos 
politiką. Ypatingai ir todėl, kad Vokie
tija griežtai grūmojo Švedijai, jeigu ji 
nesiliaus tarnavus Anglijos ir Franci- 
jos imperialistams. Mat, iš Švedijos gali
ma užpulti Vokietiją.

Kas dėl Suomijos, tai veikiausiai Šve- 
dij^ menševikai ir darbo liaudies išnau
dotojai prL>!?t5 užtektinai Helsinkio val
džiai ginklų ir amuuil.'j ~ m šiuo kartu 
daugiau neturės ko vežti.

Kas Tie Vilniaus Dvarai ir 
Jų Savininkai?

Vilniaus srities dvarai 
yra buvusių Lietuvos dva
rų tipo, tik jokios reformos 
nebuvo paliesti.

Vilniaus srities, kuri da
bar prijungta prie Lietuvos, 
dvarininkų tarpe rasime vi
są eilę bu v. aukštųjų Len
kijos veikėjų ir politikų: 
pav., buvęs Lenkijos min. 
pirm. Pristoras turėjo apie 
40 ha polivarką netoli N. 
Vilnijos—Borkuose. Tai bu
vo vienas iš pavyzdingesnių 
ūkiu. Bet šiandien to ūkio 
sodyba nušluota nuo jos že
mės veido: visi trobesiai iš
ardyti, gyv. namas iš 5 į 6 
X nakties metu sudegintas. 
Paberžės valsčiuje, Pikeliš
kių dvaras priklauso mar
šalo Pilsudskio šeimai. Tą 
dvarą Pilsudskis pirko 1928 
m. ir yra 135 ha dydžio. Ta
me plote yra 73 ha ežerėlis, 
be to, gretimas ūkis—57 ha 
tuo laiku pirktas Aleksan
dros Pilsudskienės vardu. 
Dvaras apleistas, trobesiai 
nuskurę. Dvaras valdomas 
įgalioto Henr. Palkausko.

Turgelių valse. 200 ha 
dvarą turi gen. Želigovskis, 
kuris, kaip lenkų spauda 
praneša, dabar gyvena Pa
ryžiuje, o savo turtams 
valdyti paliko įgaliotinį. 
Dvaro sodyba puošni, bet 
laukai nenašūs, o gyvuliai— 
negeresni už skurde vargs
tančiu kaimiečiu.

Tiškevičius Trakuose ir 
Lentvarave turėjo dvarus, 
kurių bendras ha skaičius 
viršijo 4,000.

Vilniaus srities žymesnių
jų dvarininkų dauguma yra 
pabėgusi nežinoma krypti
mi, reikia manyti, kad jų 
žymesnioji dalis gyvena 
Francijoj, o likusius turtus 
valdo įgaliotiniai.

Visi dvarininkai nepa
prastai laukė Lietuvos ka
riuomenės ir , valdžios, todėl 
dabar, su daugeliu išsikal
bėjus, patyriau, mielai su
tinka su bet kokia parcelia
cija, kuri krašto įstatymais 
bus patvirtinta ir pritaiky
ta visiems ūkiams. Beže
miai Vilniaus krašte visi iš
skėstomis rankomis laukia 
dvarų parceliacijos.

Jeigu tiems dvarams pa
likti po 80 ha, jiems pri
klausys 28,240 ha, o 73,521 
ha teks išparceliuoti ir pas
kirstyti bežemiams, tų dva
rų darbininkams ir kume
čiams.

Vilniaus krašto gyvento
jų prieauglis, nežiūrint bu
vusių sunkių politinių ir 
ekonominių sąlygų, buvo ir 
yra didelis. Visa eilė yra 
kaimų, kur “stambusis” 
žemvaldys teturi 4-5 ha, o 
visi jo kaimynai—grįtelnin- 
kai. “Taigi netenka stebėtis, 
kad per dvidešimt metų Vil
niaus krašto valstietis nera
gavo cukraus, nedėvėjo odi
nių batų ir su jokia preke 
nebuvo atvykę į artimiau
sio miestelio rinką. Skurdo 
dvarai neaprėpiamuose že
mės plotuose, kad jų nega
lėjo tinkamai administruo
ti ir neturėjo fizinių gali
mybių žemę įdirbti, o tų to
limųjų dvarų galulaukėse 
skurdo valstiečiai, kad, ne
turėjo kur pasisodinti cent
nerį kitą bulvių. Visą šią 
nelygybę turės išspręsti 
naujoji žemės reforma, 
griežtesne dvarų parceliaci
ja duodant galimybę, kad 
kiekvienos rankos panibštų

ir išpurentų žemę našiam 
'derliui, o gamta duosni bus 
visiems vienodai. Dvarų 
parceliacija turi būti vyk
doma be jokių delsimų, be 
atidėliojimų, nes žmonės to 
laukia.

N e p a k enčiamose darbo 
sąlygose gyvena Vilniaus 
srities žemdirbiai, nes ir 
ant vienos rankos pirštų su
skaitomi jų ha yra išdraiky
ti už tolimų kilometrų siau
rais rėžiais. Tik trijuose ap
skrityse yra neišskirstyti 
1,105 kaimai.

Kad Lenkija nesirūpino 
žemės ūkiu, matyti iš men
kai išsivysčiusios koopera
cijos ir siauro žemės ūkio 
kultūros kėlėjų — specia
listų kadro. Visoj Vilniaus 
apygardoje, dirbo tik apie 
200 matininkų, bet ir tų žy
mi dalis buvo tik privatūs 
darbininkai ir dirbdavo tik

už valstiečių atlyginimą. 
Tose ribose kultūrtechnikų 
buvo apie 40, todėl nenuos
tabu, kad melioracijos dar
bai krašte visiškai nepaste
bimi ir ūkininkams jų vai
siai nežinomi.

Sunkus Lietuvai paliki
mas yra sušalęs ir alkanas 
Vilniaus miestas, bet nema
žiau sunkus palikimas ir 
nualinta, biurokratizmo nu
kankinta, išvargusi ir tam
sybėse skęsti palikta liau
dis.

Tą baisųjį skurdą paša
linti ir tikrąjį gyvenimą at
statyti reiks daug darbo, 
didelio sutarimo ir nuosai
kaus plano. Be žemės re
formos ir tinkamos dvarų 
parceliacijos žingsnis į Vil-jįT 
niaus srities provinciją bus

Eltos Žinios iš 
Lietuvos

i

_____ ■ — •

Vilnius. — Finansų Minis
terijoje sudaromi planai Vil
niaus ir Vilniaus srities pra
monei atnaujinti. Kaikurios 
įmonės galės jau neužilgo dar
bą pradėti ir duoti darbo ne
mažam skaičiui darbininkų, 
kurie bus imami tik iš vieti
nių žmonių. Nemažc skai
čiaus įmonių mašinos rastos 
netvarkoje, o ir žaliavų tuo 
tarpu trūksta, kurių teks pri
statyti. 

—o—
Vilnius. — Vilniaus lietu

viai paskelbė Viliniaus krašte 
gyventojams atsišaukimą, kur 
bet kitko sakoma: “Paskuti- 

! nėmis savaitėmis mes esame 
i pergyvenę retai istorijoje pa- 

bevertis. Viso 100 nuoš., ne- sitaikančias skaudžias permai- 
žiūrint luomų, pažiūrų, įsi- nas, kada viltis, nusivylimas, 
tikinimų ir tautybės, Vii- ‘didingumas ir pažeminimas 

taip greit keisdavosi, kad žmo
nės jau buvo nustoję tikėtis ge
resnio rytojaus. Pagaliau at
ėjo laukta istorinės teisybės 
valanda. Jos laukimas sujun
gė visus mūsų krašto ir miesto 
gyventojus be tikybos ir tau
tybės skirtumo. — Nuo šios 
dienos pradėkime' naują gyve
nimą. Lietuva bus mūsų ge
rovės šaltinis ir mūsų geopo
litinėse sąlygose vienintelis ti
kras taikos ir tvarkos pama
tas. — Mūsų numylėtas Vil
nius tampa amžiniems lai
kams faktinąja sostine ir tuo 
pačiu atgauna savo įtaką vi
sam kraštui ir kaimynams. 
Nuo šio laiko mes būsime sa
vo krašto šeimininkai. — Gy
vendami džiaugsmingą valan
dą, mes, Vilniaus lietuviai, 
tiesiame brolišką ranką vi
siems mūsų krašto gyvento
jams. Mes užmirštame vaka
rykščias nuoskaudas ir skriau
das ir, žengdami per naujojo 
gyvenimo slenkstį, nuoširdžiai 
kviečiame į talką ir bendrąjį 
darbą visus žmones be tikybi
nio, tautinio ir socialinio skir
tumo.”

niaus kraštas, kaip tikrojo 
išganymo, laukia naujosios 
žemės ref orimos — dvarų 
parceliacijos!

! F. žliobickas.

Leidžia Dūmus į Akis
Rygoj išeidinėja laikraš

tukas, pavadintas “Lietuvių 
Balsas.” Savo laidoj iš lap
kričio 17 d. jis šitokį “iš
minties perlą” parašė:

“Gabrielius Gylys, tarna
vęs per 20 metų zakristijo
nu prie Aušros Vartų, žmo
gus nepaprastai doras ir są
žiningas, pasakoja štai kokį 
nuostabų atsitikimą prieš 
19 metų.

“Kada Vilniaus krašto 
seimas (lietuviai į jį nerin
ko savo atstovų) nutarė 
prisidėti prie Lenkijos, tai 
jųjų “Vilniaus krašto jun
gimosi su Lenkija” iškilmių 
švęsti atvažiavo į Vilnių ir 
Pilsudskis su Lard. Dalbo- 
ru. Pilsudskis pasisakė no
rįs pagerbti stebuklingąjį 
Aušros Vartų paveikslą. 
Pilsudskį ir lenkų kardino
lą į koplyčią nulydėjo vys
kupas J. Matulevičius. Kaip 
žinome, paveikslas papras
tai esti uždengtas ir tik per 
Mišias ar šiaip iškilmingais 
atvejais atidengiamas. Kle
bonas kan. Wolodzko šia 
proga liepė paveikslą ati
dengti. Bet kas čia? Nesi
duoda, kažin kur virvutės 
užkliuvo. Anksčiau to nie
kada nebuvo buvę. Zakristi
jonui, kuriam paveikslą ati
daryti visados sekdavosi, šį 
kart nesisekė. Iš jo virvutę 
griebė klebonas, bandė ir 
kiti, bet veltui: uždanga ne- 
siskleidė. Pilsudskio sargy
bos viršininkas nerimasta- 
vo ir keikėsi: esą todėl ne
galima atskleisti, kad virvu
tės tebesančios carinės.

“Pilsudskis kiek paklūpo
jęs atsistojo ir su savo paly
dovais išėjo. Bet šis įvykis 
sudomino kleboną, policijos 
valdininkus ir šiaip nemaža 
žmonių. Klebonas su polici
ja tuoj ėmė j ieškoti priežas
ties, kodėl uždangalas tuo 
svarbiu laiku neprasiskleidė 
kaip visada. Tyrinėtojai vėl 
nustebo: tik patraukė vir
vučių galelius, ir uždanga
las gražiausiai prasiskleidė.

“Negali būti nė kalbos, 
kad visa tai būtų buvę kie
no nors iš anksto sumanyta 
ir paruošta: visos aplinky
bės kalba prieš tokį įtarimą. 
Tarp tųjų aplinkybių yra ir 
ta, kad tas atsitikimas tuoj, 
kaip minėjome, daugelio liu
dininkų akivaizdoje buvo 
oficijalių asmenų“ ištirtas?

Pasirodė, kad virvutės buvo 
sveikos ir nesusipainioju
sios ir, be to, nebuvo niekur 
užkliuvusios; Visi matė, kad 
po to, kai buvo bandyta pa- 
veisklas atidengti prie Pil
sudskio, niekas nebuvo lie
tęs nei dangalų nei virvu
čių. Tikrai nuostabu! Poli
cininkai, neradę kaltininko, 
nusispjovė nepatenkinti ir 
išėjo su kitais žmonėmis.

“Zakristijonui Gabrieliui 
tas įvykis padarė tokį dide
lį įspūdį, kad jis įstojo į ma
rijonų vienuoliją. Jis savo 
pavyzdingą; šventą gyveni
mą užbaigė 1931 m.”

Ar skaitytojas supranta, 
ką tasai laikraštis čia nori 
pasakyti? Ogi tai, kad Auš
ros Vartuose ne tik pana 
Marija yra stebuklinga, bet 
kad ten stebuklingos ir už
dangalo virvutės: josios at
sisakiusios atidengti abroz- 
dą dėlto, kad Pilsudskis ten 
buvęs’

Ir kokių kvailybių šian
dien tam tikri žmonės neiš- 
galvoja!

—o---
Kaunas. — “Sodybos” b-ve 

jau eksportavo 52 vagonus 
lietuviškų obuolių ir tariasi su 
užsienių firmomis dėl didesnių 
kontingentų. “Sodyba” įstei
gė savo skyrių Vilniuj ir pra
deda supirkinėti obuolius Vil
niaus krašte.

—o—
— Buvusiose lenkų 

agentūros “Pat” 
steigiamas Lietuvos 

Eltos”

Vilnius.
telegramų
patalpose
Telegramų Agentūros 
skyrius.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Aš atvažiavau į Suvieny
tas Valstijas iš Kanados 
1902 m. ir apsigyvenau 
Scrantone, kur ir dabar gy
venu.

Kadangi mažai “gramot- 
nas,” tai iš mano lietuviškos 
pavardės K-as padarė Ke
ley, su kuria išdirbau ka
syklose per 30 metų ir nie
ko blogo nebuvo. Bet suma
žėjus darbams ir aš atsidū
riau ant “relief”. Bet sako, 
kad nė “relief” neduos, jei 
neišsiimsiu pilietybės po
pierų. Bet aš nežinau nė lai
vo vardo, ir nežinau, kaip 
būtų su tom mano pavar
dėm, kadangi mane visi ži
no tik kaipo “Keley.”

pilietinių popierų nors pa
žymėkite dieną pribuvimo 
Amerikon, ir uosta. Vai- 
džios įstaigos peržiūrės su
rašą pribuvėlių visų laivų, 
kurie tą dieną į tą uostą at
plaukė. Liudininkų vargiai 
užteks. Jeigu jūsų pribuvi
mo į Jungtines Valstijas jo
kiu būdu nesuras, tada nu
rodys, ką turite daryti, 
idant tapus piliečiu. Gal ta
da pasitenkins vien tik liu
dininkais.

Pildant 
nai turite 
vardės — 
Amerikon
vadinami per tuos 30 metų. 
Jei to nepadarysite ir jei 
sužinos, kad kitokia pavar- T > • 1 t 1 • > • ,

aplikaciją, būti- 
pažymėti abi pa
kuria pribuvote 
ir kuria buvote

Ar man reikalinga žinot1de pribuvote, gali paskaity- 
laivo vardas, o gal užtektų 
tik liudininkų, ir ar nepa
kenktų man “už ėmimą “re
lief” po svetimu vardu? 
Paaiškinkite, ką aš turiu 
daryt, kad tapti Su v. Vals. 
piliečiu, už ką tariu širdin
gą ačiū.

Jei 
vardo;

M. Keley.
Atsakymas 
nepamenate 
tai" aplikači j o j e dėl

ti bandymu valdžią apgau
ti ir visai nebeduoti pilieti
nių popierų.

Kas liečia “relief,” tai 
blogiausia, ką gali padary
ti, tai neduoti jums pašal
pos, sužinoję, kad esate pa
keitę pavardę be tam tikros 
teisminės procedūros, 
riau ir šiame atsitikime 
sakyti, jog tikroji jūsų 
varde yra ne Keley,

Oi

laivo

3*aw
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L A t S t. B TreJi as puslapis

Laisvoji Sakykla
BIZNIS IR LIETUVIAI 

BIZNIERIAI
Gruodžio 1 d. “Laisvės” 

laidoje, ĮVAIRUMŲ puslapyj 
Senas Vincas rašo antrašte: 
AMERIKOS BIZNIS IR LIE
TUVIŲ BIZNIERIAI. Apibu
dinęs amerikoniškos reklamos 
nenormališkus būdus, pasiūlo 
nors apygraibiai dirstelėt į 
Sears, Roebuck Korporaciją, 
kaip pastaroji mėto savo 
brangius katalogus ir krauja 
nesvietiškus pelnus. Aprašęs 
apie virš minėtą korporaciją, 
negailestingai išbara lietuvius 
biznierius, žinoma, ne visus. 
Parašė truputį karčios tiesos, 
tačiaus, perdaug išgyrė Ame
rikos tautinių biznių tradiciją 
ir jų reklamos būdus.

Senas Vincas savo mintį ap
rašė labai nuoširdžiai. Vienok 
aš nesutinku su jo “receptu.” 
Dėlto manau, kad ir man bus 
leista tart žodis tame klausi
me.

Visų pirma, ta įkiri rekla
ma, kurią jis vadina tradiciji- 
ne, neneša žmonijai naudos, < 
prieš ją reik kovot, bet ne- 
užgirt ir nesiūlyt lietuviams. 
Aš pilnai įsitikinęs ir manau, 
kad nedaug suklysiu pasakęs, 
kad dabartinės depresijos di
desnę dalį galima numesti 
prie durų tos nenormališkos 
reklamos, žmonės perka daž
niausiai tą, ko jiems nerei
kia, tiktai dėlto, kad neatsi- 
likus nuo “progreso.” Vargiai 
su tokia reklama apgautum 
Afrikos laukinį negrą, kaip 
kad negailestingai išnaudoja
mas civilizuotas amerikonas.

Antra, jeigu imti pavyzdį iš 
Sears, Roebuck Korporacijos, 
tai reik neužmiršt, kad įkū
rėjas tos korporacijos ponas 
Alvah Roebuck yra biednas se
nelis ir dirba savo įkurtoj 
korporacijoj už menką atlygi
nimą, kaipo pastumdėlis. Dau
gelis jam prikiša, kad jis bu
vo nepastovus, dėlto jis šian
dien biednas. Vienok, jis pats 
išdidžiai atkerta: “Sears pa
darė 25 milijonus—jis miręs. 
Skinner (pirmutinis generalis 
užveizda) padarė pusę mili
jono—jis miręs. Rosenwald 
padarė šimtą milijonų—jis ir
gi miręs. O aš geriau jau-1 
čiuosi, negu pirmiau!”

Tą patį galima pasakyti ir 
apie lietuvius biznierius. Ir 
jie atsidūrė ten, kur atsidūrė 
A. Roebuck’as. Dėl nuolati
nių politinių kivirčų lietuvių 
laikraščiuose, daugiausia nu
kenčia lietuviai biznieriai, ku
rie nuoširdžiai remia lietuvių 
spaudą.

Senas Vincas rašo: “Jeigu 
Sears, Roebuck Korporacija 
ar kiti mažesni bei didesni 
biznieriai taip kostumierių 
lauktų savo bizpių tarpdury- 
se, kaip lietuviai biznieriai 
kad laukia, tai, būkite tikri, 
seniai jau būtų nubankrūta- 
vę.”

Tai nevykęs palyginimas. 
Remiantis tokiu palyginimu, 
tai ir lietuvių spaudai galimai

tą prikišti. Kodėl ir jie taip 
nesielgia, kaip amerikoniški 
didlapiai? Lietuviai biznie
riai, nors ir menkiausią biznį 
daro, aukų neprašo, — su ban- 
krdtavę jieško darbo arba ei
na į duonos eilę. O lietuviški 
laikraščiai, be išimties, diena 
iš dienos prašo aukų. Paga
linus, visi žino, kad lietuviai 
biznieriai yra artojų sūnūs ir 
dukterys, beraščiai, retas vos 
pasirašo savo vardą. Norint 
ir lietuviški laikraštininkai 
taip pat artojų sūnūs, tačiaus 
jie daugiau prasilavinę ir jų 
pareiga įrodyt savo broliams 
biznieriams, kad štai, brolau, 
tavo apylinkėje yra tiek mū
sų laikraščio skaitytojų, jie 
tavęs nežino, pasiskelbk, nesi
gailėsi.

Lietuviški laikraščiai išimti
nai gyvuoja šimtu nuošimčių 
iš lietuvių. Tačiaus vargiai 
rastum lietuvį biznierių, kuris 
verstųsi vien tik iš lietuvių. 
Bėda tam, kuris vien tik iš 
lietuvių tikisi padaryt biznį.

Kad suprasti lietuvio biz
nieriaus padėtį, turėtų būti 
daugiau raštų apie tai iš tei
giamos pusės. Apkaltinti la
bai lengva bile ka. Paimkime 
kad ir tokį dalyką, Brook ly
no ir Philadelphijos biznie
rius. Philadelphijos biznie
rių tas nevargina, kas brook- 
lyniečius apsunkina. Brookly- 
niečiai savo skelbimais remia 
visu pažiūru laikraščius, ar 
iiems tas patinka ar ne. Vie
ni remia nuoširdžiai, kiti gi 
bijodami užsitraukt rūstybę 
tam tikrų grupių. Ar jiems 
yra iš to naudos, tai jau ki
tas klausimas. Jeigu dienraš
tis “Laisvė” suteiks vietos, pa
rašysiu trumpa istoriją anie 
Sears, Roebuck Korporaciją.

Kaip Sears Pralobo?

Viena gražia rugpjūčio die
ną, 1895, nusikamavęs jaunas 
vyrukas, vardu Alvah Curtis 
Roebuck, sakė R. W. Sears, 
savo partneriui mažo per pas
ta daromo biznelio, kad jis su
tiktu parduoti savo trečdali 
biznio. Biznis buvo blogoj 
padėtvj, nes Sears neturėjo 
užtenkamai pinigu (anie $20,- 
000). kad pasilikus pilnu sa
vininku. Vienas trečdalis tur
to, Sears. Roebuck Ko. šian
dien būtu vertas $150.000.000. 
o tokia suma kaip $20.000. 
šiandien korporacija uždirba 
kas 5 minutės.

Sears 1914 m. mirė. Roe
buck, dabar 76 m. senelis, vėl 
dirba už menka atlyginimą 
bizniui, kuri jis pagelbėjo 
ikurti ir išplėsti. Visas gyve
nimas A. Roebuck’o išmargin
tas nenasisekimaiš. Jo papro
čiai vaikystėje, gyvenant ūky
je Indianos valstijoj, buvo 
keisti bėgimais iš mokvklos. 
kad suradus progos knibinėt 
laikrodėlius. Sulaukės 22 me
tu amžiaus, turėio pasitenkint 
taisymu laikrodėliu, kad pa
darius pragyvenimą.

Tai buvo 1886 m., kada

Sears pradėjo pardavinėti 
laikrodėlius per paštą. Sears 
buvo gelžkelio stoties tarnau
tojas Redwood Falls, Minne
sota. Jam įsipyko nešiot pun
dus po 500 laikrodėlių, siun
čiamų vietinio laikrodininko 
be užsakymo kitiems “mažes
niems” laikrodininkams, kurie 
dažniausia grąžindavo. Pa
galinus, Seal's pasisiūlė parda
vinėti tuos grąžinamus laikro
dėlius avo draugams labai pi
giai. Kai vietoj nesirado pir
kėjų, Sears siūlydavo ir toli
mesniems gelžkeliečiams tą 
puikų ir pigų laiko rodytoją. 
Praslinkus keliems mene
siams, metė gelžkelio darbą, 
a psigy ven d am as M i n n e a po 1 y. 
Pasisamdęs menką vietelę, 
plėtė savo prekybą. 1887 m. 
pasiskelbė plačiai, išleisda
mas 50 puslapių katalogą, iš
imtinai pašvęstą tiktai laikro
dėliams. Tuomi pat laiku per
sikėlė į Chicagą. Daugelis 
laikrodėlių buvo netikę, norint 
iš paviršiaus atrodė labai gra
žūs. žmonės juos grąžinda
vo, reikalaudami savo pinigų. 
Sears sugalvojo, kad pigiau 
bus juos pataisyti, negu grą
žinti pinigus. Jis pajieškojo 
laikrodininko. A. Roebuck 
atsikreipė ir buvo pasamdy
tas darbui, kurį jis pamėgo. 
Biznis sekėsi ir plėtėsi.

Vieną dieną Sears sakė 
Roebuck’ui, kad jis pripirko 
įvalias visokios medžiagos su
statymui tūkstančių laikrodė
lių ir turi būt darbas varo
mas pirmyn. Roebuck suorga
nizavo sustatymo laikrodėlių 
tokią tvarką, kokios kiti išdir
bėjai nebuvo girdėję. Vienam 
gale paduodi reikmenis, kitam 
turi taksėjantį laikrodėlį.

Apie 1890 m. po daugelio 
pasikeitimų, — kuriuose Roe
buck’as buvo vienatiniu savi
ninku, — jauni vyrukai ir 
vėl susitiko Minneapoly, in
korporuodami paštu siuntinė
jimo biznį $75,000 vertėje. 
Sears įkalbinėdavo Roebuckui, 
kad reikalingi priedai prie 
biznio, vaikam vežimukai, 
sporto aprėdalai ir kitokį 
smulkūs daikteliai, reikalingi 
farmeriams. Jam rūpėjo pri
sitaikyti prie farmerių, siūlyt 
jiems bile ką, kad ir jo kor
poracija to neturėtu. Vie
nu laikotarpiu jam užėjo min
tis pasiūlyt siūtu drapanų ei
lutes. Jis įlipino naveikslus 
i savo katalogus. Jo nuosta
bai. pirmu užsakymu buvo 
5,000. Jis nee'alėio to išpildy
ti. Jį išgelbėjo Julius Rosen
wald, tuomlaikinis Chicagos 
siuvėjas - kontraktorius. Biz
nis augo, kartu ir katalogas 
didėjo. Jis (Sears) sugalvo
davo daugybę neleistinų trik- 
su pasigaut kostumierius. Far
meriams reikalaujant setu 
baldu, jis nažadėdavo tiktai 
už $4; kada siuntini gauda
vo. pasirodydavo, kad tiktai 
lėlėms tinka tokie baldai.

Prieš 1895 metu depresija 
Sears mėgino pardavinėt savo 
nrekes ant išmokesčiu. ta
čiaus pasirodė, kad negalima, 
nes brangiai kainuoja skelbi
mai įvarė ii i skola ant $75,- 
000. Čia jauni vyrukai suklu-

po, bet Rosenwald’as pasisiū
lė juos išgelbėti, vienok Roe
buck’as susirūpinęs apie sko
las atsiskaitė su Sears ir pa
sitraukė iš korporacijos.

Prisidėjus Rosenwaldui, lai
kai pagerėjo ir Sears vėl kal
bino Roebucką į partnerius. 
Roebuck sutiko geriau dirbti 
už algą, kada biznis kilo kaip 
ant mielių, net iki 11 milijo
nų metams. Roebuck nepaisė, 
jis pasitenkino savo darbu, 
pardavinėdamas savo išrastus 
žaislus. Mirus Sears, jo žmo
na paskyrė savo brolį vesti 
korporacijos reikalus. Rioe- 
buckas nesutiko su naujuoju 
gaspadorium. Jis nuėjo į ju
damų paveikslų prodžektorių 
biznį. Neišlaikęs kompetici- 
jos, buvo priverstas 1924 m. 
parduoti jį už $150,000.

Turėdamas ganėtinai pini
gų, apsigyveno Floridoj. Pri
sipirko žemės, prisibudavojo 
namų spekuliacijai.

Seal’s, Roebuck Korporaci
jos oficijalai jums gali pasi
girt, kad “A. C. Roebuck ir 
vėl dirba su korporacija.” 
Tiesa, jis dirba tiktai 3 valan
das prie savo deskos. Nuo 
1933 m. senis Roebuck negali 
sau įsivaizdint, kad per paštą 
siuntinėjamo biznio kompani
ja turi net 500 pastovių krau
tuvių. Jam neišeina iš galvos 
jaunystės dienos, kada juodu 
su Sears teturėjo vos tiktai 
menkutę patalpėlę.

Kas atsitiko su A. Roebuck, 
tas atsitinka su visais pijonie- 
riais, ar tai biznyje ar pro
fesijoje, ypač tarpe lietuvių. 
Lietuviai biznieriai atpratina 
lietuvių visuomenę, anot Seno 
Vinco, nuo senų tradicijų 
(pirkti ir su kitais reikalais 
kreiptis tiktai pas svetimtau
tį), ir štai koks nors gudruo
lis, prisižiūrėjęs, kad jau lai
kas “prinokęs,” pakiša lietu
viškam laikraščiui stambesnį 
skelbimą, ir, netiesioginiai, 
laikraštis padeda sukonkuruo- 
ti pirmesnį seną rėmėją. Su- 
konkuravęs, sumažina skelbi
mą ar visai išima, nes darbas 
jau atliktas. Jeigu patys lie
tuviški laikraščiai kapoja tas 
“šakas,” kurios davė jiems 
pirmiau užvėją per daugelį 
metų, tai ne lietuvių biznierių 
kaltė. Geriau turėt medį šako
tą, nors ir gana smulkios šaku
tės, negu nuogą stuobrį, nors 
gana didelį. Laikraščiai turė
tų numatyt, kas juos remia 
nuošird'žiai ir kas tiktai reika
lauja jų talkos subankrūtuot 
savo kompetitorius arba iš- 
naudot lietuvišką visuomenę.

Senas Biznierius.

DIDELE PROGA ŠEIMININKĖMS

LENGVU BŪDU GA LITE ĮSIGYTI SETĄ

STALUI REIKMENŲ -SILVERWARE
Kas parduos $2.50 vertes žemiau nurodytų knygą gaus 6 kaval- 

ką setą stalui sidabradaikčių, vertės $2.67
Tie daiktai yra: 1 peilis, 1 sriubinis šaukštas, 1 šakutė mėsai, šakutė prieskoniam, 

1 arbatinis šaukštelis ir 1 vaisiam šaukštelis.
Pilniausia garantuojami ant visados, jog nenusidėvės nuo jų sidabras. 

Jie yra perkami iš garsiosios stalui įrankių gaminimo firmos

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

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

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

♦

Kairėje stovi pulk. Fulgencio Batista, Kubos kariuomenės vadas, su savo kolegomis. 
Jis pasitraukė iš kariuomenės dėl to, kad nori būti išrinktas krašto p'rezidentu.

Ablavos Prieš Ispanijos 
Respublikiečius Paryžiuj
Paryžius. — Francūzų 

valdžios žandarai padarė 
kratą raštinėje dr. Juano 
Negrino, buvusio Ispanijos 
Respublikos ministerio pir
mininko, ir užgrobė visus 
respublikinius dokumentus.

Dabar žandarai atiminė
ja pasportus ir vizas iš vi
sų Ispanijos respublikiečių, 
perbėgusių į Franciją; ren
giasi juos urmu išvyti į ge
nerolo Franco valdomą Is
paniją.

Su Sovietų Laivu Audroje 
Žuvę 646 Žmonės

Tokio, grd. 14.—Smarki 
audra užnešė ant seklumos 
ir suardė Sovietų laivą “In
digirka,” ties japonų Hok
kaido sala, ir su laivu žuvo 
646 jo keleiviai bei įgulos 
nariai. Japonai išgelbėjo 
390 laivo žmonių iš jūros. 
Tarp žuvusių yra ir japonų 
keleivių.

Tas laivas, 2,336 tonų 
įtalpos, vežiojo darbininkus 
ir reikmenis tarp Kamčat- 
kos žuvyklų ir Vladivosto
ko. . .

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

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

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

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

• KRIKŠČIONYBE IR KĄ JI DAVE DARBI
NINKAMS, parašė A. M. Metelionis, puslapių 
48, kaina 5c.
• MARKSIZMAS IR TAUTINIS KLAUSIMAS, 
parašė J. Stalinas, puslapių 80, kaina 25c.
• PIRMOJI PAGELBA LIGOJE IR NELAIMĖ
JE, parašė Dr. J. J. Kaškiaučius. Knyga su 
daugeliu receptų ir patarimų, kaip save gel
bėtis staigiai apsirgus ar susižeidus. Puslapių 
126, kaina $1.00.
• ALKOHOLINIAI IR SPIRITINIAI GĖRI
MAI, parašė Dr. J. J. Kaškiaučius, patarimai, 
kam naudinga alkoholis ir kam nenaudinga; 
puslapių 160, kaina 50c.
• TOLI MOŠŲ PARAZITAI, parašė Dr. A. 
Petriką; aprašymas vidurinių ir išlaukinių gy
vių, su kuriais žmogus turi kovoti. Pamokini
mai kaip nuo jų apsivalytu 122 puslapių; kaina 
50 centų.
• SAUGOKITĖS VĖŽIO, parašė Dr. J. J. Kaš
kiaučius; nurodymai nuo ko išsivysto vėžys ir 
kaip nuo jo saugotis. Puslapių 42, kaina 15c.

Kas iškirpęs prisius 3 šiuos kuponus ir 
$1.15 pinigais, gaus šį setą. Arba kas par
duos $2.50 knygų ir gaus7 1 setą šių daiktų 
kaipo dovaną, sekančias setus galės nusi
pirkti po $1.15 už setą.

Vardas .............................................................

Antrašas ..........................................................

“Laisve,” 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
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(Tąsa)

Tai buvo aut rytojaus po pirmų jo įspū
džių peledyne. Ponas “Sovuško” stovė
jo prie tvoros, žindo ilgu cibuku pypkę 
ir tyliai juokėsi:

—He-he-he!... Kazimierz, varyk grei
čiau, greičiau tuos asilus!—paragino jis 
ariką.—He-he-he!

—Kame gi dalykas, kad arkliai gano
si, o žmonėmis aria?—paklauso užsienie
tis.

—Visai paprasta. Arkliams aš nemo
ku jokios algos, jie mano nuosavybė. Bet 
šiems dvikojams gyvuliams apmoku al
gas ir jie turi dirbti,—buvo pono “Sovuš
ko” atsakymas.

Reporteris nutraukė paveikslų nelai
mingų žmonių, kurie buvo aršesnėj pa- 

\ dėtyj, negu arkliai. Jis greitai išvažiavo 
iš pan “Sovuško” dvaro, nes tas, ką jis 
matė, jam buvo perdaug. Jis buvo iš dar
bininkų ir valstiečių valdomosios šalies, 
kur kiekvienas žmogus yra žmogaus vie
toj ir nuo matyto paveikslo atsistojo jo 
gerklėj kietas guzas.

Renkas Tamsūs Debesiai
I.

Lenkijos ponijos viešpatavimui artino
si galas. Darbininkų ir valstiečių išstoji
mai, net atviri sukilimai vis labiau tan
ke jo. Lenkijos Komunistų Partija, ne
paisant, kad tūkstančiai geriausių jos 
narių buvo sukimšti į kalėjimus, augo ir 
stiprėjo. Ne taip greitai ji stiprėjo na-

• rių kiekiu, kaip augo jos įtaka.
Rudenį, 1938 metais, Anglijos ir Fran

ci jos imperialistai išdavė Čechoslovakijų, 
kad tuo daugiau paakstinus Vokietijos 
nazius karui prieš Sovietų Sąjungą. 
Lenkijos pono Becko valdžia sulaužė su 
Čechoslovakija bendro apsigynimo su
tartį, užpuolė ant Čechijos ir paėmė 
Teschen ir jo sritį, kur gyveno 20,000 
lenkų ir 80,000 čechų. Šis pono Becko val
džios žygis galutinai nutraukė nuo jo 
užsienio politikos maska ir masėms pa
rodė, kur link jis veda Lenkija.

Po to Lenkijoj įvyko lokaliniai, muni- 
pipaliniai, rinkimai. Jie apėmė 29,000 
/rinkimų punktus ir tai buvo išbandy- 
/mas. Kairiųjų kandidatai, kurie buvo pa- 

' statyta įvairių organizacijų vardais, ga
vo daug daugiau balsų. Lodziaus mies
te, industrijos centre, iš 80 vietų miesto 
taryboj valdančioji partija gavo tik 12, | 
o kitas laimėjo pažangūs kandidatai. 
Varšavoj ir Krakavoj laimėjo didžiumų 
vietų darbininkiški kandidatai. Taip 
Lenkijos darbo žmonės atsakė į netiku
sių pulkininko Becko užsienio politikų.

Lenkijoj pasigirdo garsai, kad paža
boti fašistų gaujas, kad suteikti tautinę 
laisvę tautų mažumoms, kad pagerinti 
Lenkijos santikius su Sovietų Sųjunga, 
kad sudaryti bendrų blokų su Sovietais, 
Lietuva, Pabalti jos valstybėmis bendram

• apsigynimui nuo karo agresorių. Bet tai 
buvo balsas apačių. Lenkijos valdančioji 
klasė, jos partija ėjo sena užbrėžta savo 
reakcine vaga. Ji atmetė net Sovietų Są
jungos pasiūlymų, kad leistų Lenki jų ap
ginti nuo karo agresoriaus. Lenkijos val
donai, bijodami, kad Raudonoji Armija 
ateidama į Lenki jų pakels darbo žmonių 
ūpų, priduos jiems drąsos kovoti už 
žmoniškas teises, atsisakė Raudonąją 
Armiją įsileisti. Ji virto įrankiu Anglijos 
ir Francijos imperialistinės politikos ir 
dirbo tam, kad nukreipus Vokietijos im
perialistų karo smūgius prieš Sovietų

į Sąjungų. • .
Bet Vokietijos valdonai suprato, kad 

jų karas prieš Sovietų Sąjungą reikštų 
jiems pražūtį. Jie nusprendė suvesti sąs
kaitas su poniška Lenkija, kurios visas 
silpnas puses sužinojo dar “medžiodami.” 
Jie nusprendė ten pasiimti, kur jiems 
daug nekainuos. Prie tokių sąlygų susi
rinko baisūs tamsūs karo debesiai virš 
Lenkijos, kurie užgulė ant biednų žmo
nių, kaipo baisi nelaimė.

DALIS ANTRA
i

Didžiausioj Slaptybėj
I.

Pasaulio darbo žmonių vadas Vladimi
ras Leninas mokino, kad kiekvienas gro- 
boniškas karas prasideda didžiausioj 

. slaptybėj. Abi pusės save teisina, nuduo
da, kad jos nekaltos, kad yra užpultos. 
To reikalauja tarptautinė padėtis,—kad 

"laimėjus sau simpatijas, šalininkus: ir

vidaus padėtis,—kad apgavus darbo ma
ses ir privertus jas kariauti.

Leninas mokino, kad karai yra neiš
vengiami imperializmo palydovai. Plėši
mai svetimų žemių, grobimai ir pavergi
mai kolonijų, užgrobimai rinkų sudaro 
priežastį karų tarpe kapitalistinių vals
tybių.

Draugas Stalinas pakartotinai perser
gėjo žmoniją prieš naujo imperialistinio 
karo pavojų ir atidengė jį gimdančias 
priežastis. Savo pranešime Sovietų Są
jungos Komunistų Partijos 16-tam Kon
gresui 1930 metais, jis sakė:

“Buržuazinės valstybės sušilę ginkluo
jasi ir drūtina savo ginkluotas spėkas. 
Kokiam tikslui? Aišku, jog tai ne drau
giškam pasikalbėjimui, bet karui. Impe
rialistams reikia karo, nes tai yra vie
nintelė jų priemonė naujam pasaulio pa
dalinimui, naujam padalinimui rinkų, 
žaliadaikčių šaltinių ir kapitalo įvedimui 
sričių.

O pasikalbėjime su Roy Howard kovo 
1, 1936 m., Stalinas pabrėžė:

“Jūs atsimenate, kaip prasidėjo pir
mas Pasaulinis Karas. Jis gimė iš noro 
pasidalinti pasaulį. Šiandien pamatai te
bėra tie patys. Yra kapitalistinių valsty
bių, kurios mano, kad jos buvo apgau
tos per pirmąjį padalinimą įtakos sričių, 
teritorijų, žaliosios medžiagos šaltinių, 
rinkų ir tt., ir kurios norėtų naujo pa
dalinimo, pravesto jų naudai.

Kapitalizmas savo imperialistinėje fa
zėje yra tokia santvarka, kuri karą skai
to tiesotu įrankiu išrišimui tarptautinių 
ginčų, legališka metodą, jei ne įstaty
mu.”

To kis buvo Lenkijos ir Vokietijos ka
ras. Taip slaptai ir iš abiejų pusių “ne
kaltai” jis prasidėjo. Lenkijoj buvo 
iškelta daugybė apkaltinimų prieš Vo
kietijos nazius, kad jie “nekaltą,” “tai
kią” Lenkiją užpuolė. Franci jo j ir An
glijoj sudarytos legendos, kurias išspaus
dino “Baltos,” “Ružavos,” “Mėlynos” 
knygos, kaipo svarbiausius dokumentus, 
apkaltinimus prieš savo priešus. Ame
rikoj kapitalistinė spauda tą pat pasekė. 
Nazių valdomoje Vokietijoje buvo kitos 
istorijos.

n.
Rugsėjo pirmą dieną nazių seimelis, 

Danzigo mieste, priešakyje su Herr For
ster nutarė likviduoti “laisvą” Danzigo 
valstybę ir ją sujungti su Vokietija, veik 
išimtinai vokiečiais apgyventą ir po prie
varta per Versailės Sutartį nuo Vokie
tijos atplėštą.

Herr Forster parašė Hitleriui sekamą 
laišką:
“Mano Fuehrer!

Pasiremiant laisvo Danzigo miesto 
įstatymais aš tik pasirašiau ir pravedu 
gyveniman sekamą patvarkymą, pagal 
kurį Danzigo miestas sujungiamas su 
Vokietija.

(1) Konstitucija laisvo Danzigo mies
to likviduojama ant visados.

(2) Visa valstybinė įstatymiška ir 
pravedimo galia perduodama bendrai 
Vokietijos valstybės galiai.

(3) Laisvas Danzigo miestas su visa 
savo teritorija ir gyventojais tuojaus 
tampa bendra Vokietijos teritorija.

(4) Iki bus įvesta Vokietijos tvarka, 
tol Danzigo tvarka pasilieka galioje.”

Taip Danzigas buvo prijungtas prie 
Vokietijos. Vokietijos liaudis, ne vien na
zių partija, sveikino tą žygį, nes Danzi
gas buvo grynai vokiškas miestas.

Bet Lenkija, kuri Danzigo mieste ir 
prieplaukoj turėjo specialių privilegijų, 
tuojaus pareikalavo, kad Danzigo seime
lio nutarimai būtų pakeisti, kad jis pa
siliktų tokiu, kokiu turi būti pagal Ver
sailės Sutartį.

Vokietijos imperialistai, būdami daug 
galingesni už Lenkiją, turėdami gerai 
paruoštą karo aparatą, žinodami, kad 
Anglijos ir Francijos imperializmas ne
ateis laiku į pagalbą Lenkijai, ne tik ne
sutiko grąžinti Danzigą, bet iškėlė visą 
eilę kitų reikalavimų ir juos formulavo 
šešiolikoj punktų, būtent:

(1) Danzigas tuojaus grąžinamas Vo
kietijai.

(2) Lenkų Koridorius tarpe Marien- 
weder, Graudžiasz, Kolm ir Bygdoszcz 
turi plebicizmo pagalba būti išspręstas.

(Bus Jautriau)

New Yorko transporte unijos (CIO) nariai su savo prezidentu Miku Quill 
pikietuoja atatinkamas įstaigas reikalaudami 2,800 darbininku darbų, jei jie 
bus paleisti iš darbo. Mat, mierijama nugriauti dvi Manhattan© iškeltų trau

kinių linijas ir visus darb ininkus paleisti iš darbo.

Iš Lietuvos Draugų Komiteto Raštinės
Parašų Rinkimas Pasibaigė; 
Paremkime Lietuvos Priešfa- 

šistinius Kalinius

Parašai ant peticijų, kurie 
buvo renkami dėl paliuosavi- 
mo Lietuvos priešfašistinių 
kalinių, pasibaigė. Pasiųsta 
Lietuvon apie 6,000. Nors 
parašų rinkimas užsitęsė il
giau, negu kad laikas buvo, 
nustatyta, vienok parašų su
rinkta permažai. Pradėdami 
darbą mes manėme, kad pa
rašų bus galima surinkti apie 
12 tūkstančių, bet surinkta tik 
pusė mūs pasibrėžto skaičiaus.

Kai kurios kolonijos labai 
gerai pasirodė, atliko savo už
duotį gerai ir laiku, bet neku- 
rios prastai ir suvėluotai. Ten
ka didelis papeikimas Chica- 
gai ir jos apylinkėm. Chica- 
giečiai sakė, kad jie vien tik 
Chicagoj gaus apie 5,000 pa
rašų, bet pažadu tik ir pasili
ko, rodos, negauta nei vienos 
blankos! Tik po to, kai para
šai jau buvo pasiųsta Lietu
von, ir chicagiečiai^ pradėjo 
parašų prisiųsti. Dar gaunama 
parašų ir iš kitų vietų. Jeigu 
susidarys didokas skaičius pa
rašų, tai reikės antru kartu 
pasiųsti.

Lietuvos politinių kalinių 
padėtis nė kiek nepagerėjo. 
Įvykus, nors ir mažai, permai
nai Lietuvos valdžioje, buvo 
manoma, kad bus daroma 
žingsniai dėl paliuosavimo po
litkalinių. Bet kol kas nieko 
nesigirdi. Ne tik laid jokių 
žingsnių nedaroma politkali
nių paliuosavimui, bet dar 
daugiau žmonių - areštuojama.

Šiomis dienomis amerikiečių 
spauda gavo laišką-nuo vieno 
žymaus Lietuvos veikėjo. Jis 
rašo, kad pastaruoju laiku iš 
Kauno tapo ištremta arba į

koncentracijos stovyklas su
grūsta daug žmonių, darbinin
kų ir inteligentų. Reiškia, ir 
dabartinė Lietuvos valdžia 
žygiuoja tais pačiais keliais. 
Jie areštuoja, persekioja dar
bo žmonęs tik dėlto, kad jie 
stoja už tai, kad Lietuvos 
žmonėms būtų duota daugiau 
laisvės. Užuot išlaisvinti poli
tinius kalinius, ir dabartinė 
valdžia įveda dar juodesnę re
akciją, dar didesnius žmonių 
suvaržymus.

Reiškia, Lietuvos politkali
niai randasi labai liūdnoj pa
dėtyje. Mes amerikiečiai ne
turime jų pamiršti. Praeityje 
mes esame jiems suteikę gana 
gražios paramos; teikiame pa
ramą ir ateityje.

Teisybė, mes dabar rūpina
mės rinkimu aukų Vilnijos 
krašto žmonėms, jiems tai po 
pat reikalinga parama, bet 
prie progos mes neturime pa
miršti mūsų draugų, kurie 
kenčia kalėjimuose. Kurie iš
galime, turėtume bent kartą į 
metus po kiek paaukoti.

J. Weiss.

P. S. Siunčiant pinigus, iš- 
pirkite “money order” ižd. S. 
Sasnos vardu ir pasiųskite 
sekr. J. Weiss, 857—55 St., 
Brooklyn, N. Y.

J. W.

, Kaunas. — Lietuvių knygų 
leidyklos aukoja didelius kie
kius lietuviškų knygų Vilniui. 
“Dirvos” b-vė aukojo knygų 
už 10,000 litų, šv. Kazimiero 
Draugija — 5,000 egzemplio
rių, kaikurios mokyklos ir pri
vatūs asmenys aukoja šimtais 
tomų. Aukos knygomis ir 
daiktais gausėja kiekvieną 
dieną.

Workers Alliance lokalas New Yorke reikalauja 
drabužių vaikams, kurie dėl stokos vilkalo 

nejtali mokyklų lankvti-

Waterbury, Conn.
Waterburio Lietuviai Neuž
miršo Vilniaus ir Vilniečiu
Lapkričio z d. Sla ii-los 

kuopos susirinkime buvo pa
keltas klausimas, kaip geriau 
outų galima pageioeci vilnie
čiams, nuo karo nukemeju- 
siems. rrieita prie to, kad 
reikalinga sutverti komitetą, 
daigi išrinkta komisija, kuri 
aisisaukių į kitas draugijas ir 
sutvertų komitetą iš Waierbu- 
rio lietuviškų draugijų.'

Tas buvo padaryta. Kurios 
draugijos buvo užkviestos,,,yi- 
Sos,. išrinko * delegatus’. Tiktai 
katalikų federacija nesutiko 
bendrai veikti. Jie vieni nu
sitarė rengti parengimus ir 
rinkti aukas. Nežinia kodėl. 
Rodos, visiems veikiant ben
drai, būtų geriau. Juk tas 
pats darbas, čia neturėtų būt 
pasiskirstymo.

Taigi, gruodžio 6 d. susirin
ko nuo 7 draugijų 23 atstovai, 
atstovaudami suviršum 2,0(M) 
narių, ir sutvėrė komitetą, už
vardindami Waterburio Lietu
vių Komitetas Vilniaus Kraš
tui šelpti. Pirmučiausia iš
rinkta valdyba- iš 7 žmonių— 
vienas pirmininkas, 2 vice-pir- 
mininkai, vienas sekretorius, 
vienas iždininkas, du iždo 
globėjai, 3 korespondentai. 
Dėl stokos laikraštyj vietos, 
draugijų ir valdybos vardų 
neminėsiu.

Nutarta pagaminti blankas, 
ant kurių bus renkamos au
kos broliams lietuviams vil
niečiams. Prašomi Waterbu
rio lietuviai, kada pas jus at
eis kolektoriai su blankomis 
dėl vilniečių, aukoti pagal iš
galę. Šito komiteto obalsis 
yra, kad surinkti vilniečiams 
tarpe Waterburio lietuvių 1,- 
000 dolerių. Antras nutari
mas, surengti masinį mitingą, 
kuris įvyks 21 d. sausio, 1940 
m., 48 Green St., 8 vai. vaka
re. Kalbės F. J. Bagočius, d r. 
Vencius iš Brooklyno ir D. M. 
šolomskas iš Brooklyno. Taip
gi bus dainų programa. Dai
nuos Radio Choras ir Vilijos 
Choras. Taipgi bus užkviesta 
parapijos choras ir kitokių pa- 
marginimų. Taipgi nutarta už
kviesti tas draugijas, kurios 
iki šiol nebuvo užkviestos, pri
sidėti prie šio darbo.

J. Strižauskas.
—o—

Įvairios Naujienos
Gruodžio 9 įvyko juokų va

karas. Buvo sulošta komedija 
“Vis Pamokyti.” Lošime daly
vavo šios ypatos: pirmos kai
mietės rolėj U. Vosylienė, an
tros kaimietės—P. Stanikienė, 
mokytojo rolėj — J. Vaitonis, 
jo žmonos rolėj—K.’ Yanke- 
liūnienė, jų dukters Stasės ro
lėj—Murasauskaitė, jų tarnai
tės Onos rolėj—B. Moroz, po
licijos rolėj — St. Vale’ tk.as, 
inspektoriaus rolė i Sinke
vičius, re c amerikono — V. 
K amiusKas, jauno amerikono 
—Klem Strižauskas.

Lošimas išėjo gerai, publi-

kos buvo daug, rengėjams liks 
kiek pelno.

Prie komedijos buvo ar dau
giau juokų. Suloštas labai 
juokingas dialogas, kaip tėvas 
su sūnum važiavo su sulūžusiu 
Forduku į pasaulinę parodą. 
Tėvo rolėj lošė Klem Stri
žauskas, sūnaus rolėj lošė P. 
Morozas. Jauna mergaitė pa
šoko “tap dance”. Tai buvo 
B. Treška. Ją publika iš
šaukė antru kartu. Penki jau
ni vaikinai sudainavo dvi dai
neles “Kiškel Mano” ir “A- 
vižėlė” labai gerai. Klausy
tojai iššaukė antru kartu at
kartot. Dainavo šie: L. Dvi- 
linskas, P. Morozas, Morozas, 
W. Yankeliūnas, R. Yankeliū- 
nas. R. Yankeliūnas pašoko 
“tap dance”; šoko labai gerai. 
Piano duetą sugrajino Muras- 
kauskaitė ir W. Yankeliūnas 
labai gerai.

Kejetas čia paminėtų jau
nuolių gavo dovanų nuo pu
blikos. Jei šie jaunuoliai la
vinsis ir ant toliau, tai turė
sime gerų artistų, muzikantų 
ir dainininkų.

Po lošimui buvo šokiai prie 
geros orkestros iki vėlumai. 
Rengėjai dėkuoja lošėjams, 
šokėjams, dainininkams, mu
zikantams ir darbininkams, 
kurie taip sunkiai dirbo prie 
patarnavimo publikai. O la
biausia dėkuojam publikai už 
taip skaitlingą atsilankymą.

—o—
Vilijos Choras ir LLD 28 

k p. nutarė kviesti Bridgepor- 
to lošėjus, kad suloštų dramą 
“Miške” ant 14 d. sausio, 
svetainėj 103 Green St., Wa
ter bury j. Rengėjai pasitiki, 
kad lošėjai taip pat publiką 
užganėdjp^. ‘

• Lapkričio 30 d. mirė Miko
las Ulinskas, jau pagyvenęs 
žmogus., Buvo senas “Laisves” 
skaitytojas ir užtarėjas darbi
ninkiško judėjimo. Tapo pa
laidotas 2 d. gruodžio, Lietu
vių Neprigulmingose Kapinė
se. Ilsėkis, Mikolai, Ameri
kos žemelėj, su laiku ir mqs 
atsigulsime šalia tavęs.

Progresyvė publika užjau
čia Ulinskų šeimynai pernešti 
tokią didelę nelaimę ir vėl su 
mumis dalyvauti.

Korespondentas.

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stono Avė., tarpo Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

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

Estate of

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.

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

•
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai ~ 

visose dalyse miesto.
' Tel. Virginia 7-4499 į
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DETROITO ŽINIOS
Nemokėjo Darbininkams 

Apdraudos

Kaip tik prasidėjo Chrys
lerio (Dodge) streikas, tai 
kad greičiau priversti grįsti 
darban ir apsunkinti gyvenimo 
būvį, Chryslerio Korporacijos 
šulai prisiuntė skundą darbi
ninkų socialės apdraudos ko- 
misionieriam, kad būtų sulai
kyta darbininkam išmokėji
mas apdraudos. Tad prasidė
jo drumstimas, — vieni kalti
no Dodge’iaus darbininkus už 
paskelbimą streiko, kiti ne
paisydami nieko skundėsi uni
jos skyriuose, kad negauna 
jokios paramos iš valstijos. 
Unija pradėjo daryti spaudi
mą^ šiuo reikalu, ir dar eina 
teismas ir aštrios diskusijos 
tarpe unijos ir apdraudos 
įstaigos. Bet darbininkai vil
ties netrotina ir yra manymas, 
kad bedarbės apdrauda 8 sa
vaičių bus išgauta per unijos 
advokatą už tą praėjusį strei
ko laiką.

— o—
Scott Nearingo Prelekcijos

Kas metas Detroito pažan
gioji visuomenė parsitraukia 
garsų ekonomijos rašėją ir 
kalbėtoją Scott Nearingą. Jis 
laikė prelekcijas per ištisą sa
vaitę žydų svetainėj, ant Joy 
Rd., ir rengėjai sakė, kad 
žmonių kas vakaras buvo pil
na svetainė. Prakalbų temos 
kas dieną buvo skirtingos ir 
labai įdomios, kurios lietė šių 
dienų bruzdėjimą tarpe dar
bininkų ir kapitalizmo. įdomu 
tas, kad į Scott Nearingo pra
kalbas lankėsi daugiausia pro
fesionalai, pažangūs žmonės. 
Ir kur nesutiko su kalbėtojo 
prakalba, galėjo statyti klau
simą. Kuris nebuvo patenkin
tas su atsakymu, liepė jam 
pačiam duoti savo pareiškimą, 
kaip jis mano. Reiškia, elg
tasi labai demokratiškai.

—o—
Nepildome Prižadų

Nelabai seniai įvyko De
troito Rašėjų Ratelio susirin
kimas ir ten visi sudėjome pri
žadą, kad rašysime į darbi
ninkiškus laikraščius “Lais
vę,” “Vilnį” ir kitus laikraš
čius žinutes ir straipsnius. 
Bet kaip tik praeina savaitė, 
kita ir vėl mes aprimstame ir 
tik žiūrime į laikraščius, kad 
kiti rašytų, o mes sau ramiai 
aimanuojame, kad žinių nėra 
iš Detroito. Gal būt mes nori
me, kad patys redaktoriai mū
sų miesto žinias rašinėtų. Tas 
pats yra su mūsų laikraščių 
vajum. Mažai agitacijos va
rome ir mažai pastangų deda
me, kad platinti laikraščius 
ir naujų skaitytojų gauti. Va
jus dar tęsis iki sausio mėne
sio, tai nėra pervėlu gauti 
nors po vieną naują skaitytoją 
šiemet.

—o—
Chryslerio Streikui Užsibaigus

Praėjusiam Chryslerio strei
ke buvo paliesta dikčiai ir lie
tuvių žmonių, ir kaip buvo 
žinoma, daugelis aktyviai da

lyvavo pikietų eilėse. Bet tik 
gaila, kad draugai, dalyvau
dami, tik sau žinojo, o į dar
bininkišką spaudą nieko nera
šydavo. Tai didelis apsileidi
mas draugų, kurie viską žino
dami nieko nerašo. T a d 
darbininkam prisieina imti už 
teisybę iš kapitalistinės spau
dos pranešimus, nežiūrint, 
kad ir samdyti agentai sklei
dė melus diena už dienos. O 
ponas Gerald Shmitas, H. 
Martin ir kun. Coughlinas 
kiek tik galėdami šaukė per 
radio ir liepė grįžti darban 
visiem darbininkam ir neklau
syti CIO “komunistinės” va
dovybės. Todėl, mano supra
timu, blogai daro mūsų drau
gai, nerašydami žinių į dar
bininkišką spaudą, kad rodyti 
žmonėm tikrą teisybę.

Bet kaip ten nebūtų buvę, 
streikas baigėsi su gerais lai
mėjimais lapkričio 28 d. vėlai 
naktį. Sugrąžanti visi 128 
darbininkai į darbą, kurie bu
vo pravaryti iš darbo už ak
tyvų pasižymėjimą ir tt. Taip
gi produkcijos ir pažangesni 
amatninkai gaus algų pakė
limą nuo 3 centų ir daugiau. 
Popietinės ir naktinės darbo 
pakaitos gaus 5 nuoš. dau
giau.

Pasirašytas ir dikčiai pa
gerintas naujas kontraktas 
(sutartis) unijos su kompani
ja ir vienodos sutartys visose 
11-koj Chryslerio dirbtuvių. 
Tas reiškia, kad darbininkai 
dikčiai laimėjo. Nes kompa
nija buvo galutinai pasiren
gusi šiuo laiku uniją sulaužy
ti, bet pagaliau no tik nesu
laužė, bet dar darbininkai ga
vo geresnes sąlygas; darbinin
kai, kad ir dikčiai vargo ir 
nukentėjo finansiniai, vis vien 
turi gėrėtis laimėjimu.

Darbininkai turėtų supras
ti, kad kompanijai šis strei
kas kainavo po $10,000 kas 
diena nuo spalio G d. iki 29 
d. lapkričio. Bet kompanija 
tikėjosi savo tuos nuostolius 
atgauti keliais būdais. Viena, 
būtų produkcija buvus ant 
pusės padauginta, antra—su I 
mažiau darbininkų būtų ga
lėjus daugiau darbo atlikti, 
trečia—tai už trumpo laiko 
būtų buvęs paskelbtas kapoji
mas algų. O už vis svarbiau
sia, tai kad greit ir kitos kom
panijos būtų taip padariusios, 
kaip kad Chryslerio kompani
ja. Yra dikčiai žmonių, kurie 
tik stato pirmoj vietoj, ką jis 
pralaimėjo laike streiko, bet 
jis nesvarsto, ką jis būtų pra
laimėjęs, jeigu būtų pasilikęs 
be unijos ir kompanijos vergi
joj. Šimtai būtų buvę ant 
gatvės be darbo. Alvinas.

T. Lyga—įrankis Anglijos, 
Francijos Imperialistų

Maskva, gruodžio 15.— 
Sovietų spauda rašo, jog 
Tautų Lyga jau visiškai 
virto kariniu įrankiu Ang
lijos ir Francijos imperia
listų.
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Boston, Mass.
Igno Kubiliūno Koncertas
Gruodžio 10 įvyko daininin

ko ir lietuviškos radio progra
mos vedėjo Ig. Kubiliūno 
koncertas. Programą pildė 
mūsų scenos žvaigždės: Adelė 
Mickevičiūtė, Longinas Buinis, 
pats Ig. Kubiliūnas ir naujos 
spėkos: Worcesterio Aido
Choro Harmonijos Grupė, 
Ona Kirme liūtė, Kazimieras 
Volungus ir Juan Muka. Rei
kia atiduoti Ig. Kubiliūnui 
kreditą už tai, kad. jis šiam 
koncertui parinko programos 
dalyvius skoningai ir geroj 
proporcijoj, tad ir visas kon
certas praėjo gyvai ir entuzi
astiškai. Ypatingas apsireiš- 

■' kimas šiame koncerte buvo 
tas, kad publikos priplaukė 
tiek, kiek tik Lietuvių Svetai
nės sienos galėjo savyje tal
pinti, ir dar pora šimtų žmo
nių turėjo grįžti namo, nes į 
vidų nebetilpo.

Programos pildytojus šį kar
tą be perdėjimo tenka tik pa
girti. Adelė Mickevičiūte, 
kaipo dainininkė, turėjo ypa
tingai skoningą pasirinkimą 
dainų, gražiai jas išpildė ir 
pilnai savo pajėgas išvystė 
arijoj iš operetės “Cukrinis 
Kareivis” “My Hero.” Lon
ginas Buinis, dar jaunas-smui
kininkas, bet su kiekviena 
diena bręsta į viršutinio laips
nio artistą. Jo stilius, tonas, 
technika savo tobulumu siekia 
link didžiųjų smuiko virtuozų. 
Ig. Kubiliūnas daugiausia at
sižymi ir daugiausia publikos 
yra mylimas už jo komiškas 
dainas.

Worcesterio Aido Choro 
Harmonijos Grupė, vadovystėj 
Karsokienės, yra dar gana 
naujas produktas, bet jlarė 
gana malonų, jaukų įspūdį ne 
tik savo švelniomis, kutenan
čiomis melodijomis, bet ir sa
vo spalvuotais tautiškais kos
tiumais.

K. Volungus, tenoras, dar, 
rodos, pirmą sykį yra Bostone 
girdimas. Matomai, yra sa
vamokslis dainininkas, turi 
nors apriboto maštabo, vienok 
labai ypatingos rūšies malonų 
balsą. Naturališkas užsilaiky
mas scenoje ir liuesas, long-' 
vas dainavimas publikai pati
ko. Ona Kirmeliūte irgi yra 
pirmą sykį Bostone girdima. 
Dar visai jauna mergaite, ma
žytė ir plonytė, bet balsą turi 
be galo aukštą ir stiprų. Nors 
jos balsas dar, matomai,'ma
žai yra lavintas, vienok ji ima 
aukštąsias gaidas visai leng
vai, be jokių pastangų ir. ant 
aukštųjų gaidų balsas pasida
ro dar pilnesnis, stipresnis ir

tyresnis. Prie to, ji yra gana 
gera lošėja. Kada ji dainuoja, 
jos akys, veidas ir visas kū
nas tąja daina gyvena. Jei 
ji paklius į geras rankas, tai 
iš jos užtikrintai bus antroji 
Gaili Curci. Ji gavo daugiau
sia aplodismentų už visus ki
tus. Ot, čia jau, mat, seniems 
artistams vystosi rimta kom- 
peticija.

Juan Muka jauna, maža 
mergaitė, “tap” šokikė. Ji
pagal savo amžių savo užduo
tį atliko pagirtinai, tik tiek, 
kad mūsų lietuviška publika 
“tap” šokius mažai įvertina ir 
mažai domės kreipia.

Abelnai, koncerto įspūdis 
estetiškai patenkino visus ir Į 
publika nesigailėjo aplodis
mentų artistams.

—o—
Cambridge’iaus Amcr. Liet. 

Piliečių Kliubo praeito mene
sio susirinkime buvo nominuo-1 
jama sekantiems metams val
dyba. Stebėtina buvo tas, kad 
praeitais metais kandidatai* 
varžėsi už vietas į valdybą, o 
šiemet mažai ir ne su noru 
kas nori apsiimti.

Kliubas daro neblogą apy-

Penktas pnslapfe

vartą, gana draugiškai sugy
vena. Abelnas turtas siekia 
virš $6,000.

Vilniečių sušelpimui kliubas’ 
paskyrė iš tiždo $100 pasiun
timui Raudonajam Kryžiui 
per Lietuvos Atstovybę.

Zavis.

Praleidžia 5 Amerikinius 
Laivukus Francijai

Washington. — Amerikos 
teisingumo ministerija pa
tvarkė, kad Franci j a gali 
plukdyti sau namo penkis 
nedidelius bet stiprius gar
laivius, nupirktus šioj šalyj. 
Tuos laivus Francija apgin
kluos ir vartos graibyt na- 
zių minas iš jūrų.

Į Vilnių Keliama V. I). Uni
versiteto Dalis

Kaunas. — Į Vilnių ke
liami Teisių, Humanitarinių 
Mokslų ir Teologijos-Filoso
fijos fakultetai.

NAUJAUSIOS RUDENS MADOS 
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ 

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

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

Mes turinio sizų pritaikymui visokio nuaugiino žmonėm.

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

drabužį dideliais kiekiais.

Siūtai ir Overkotai Vyram ir Jauniem Vyram 
Vertės $22.50 už $16.50 
Vertės $25.00 už $19.50
Vertes‘$30.00 už $22.50 ■ '

Jūsų atsilankymas į mūsų krautuvę įtikins jus, jog mūsų

NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave.

Brooklyn. N. Y.
drabužiai yra puikiausios rūšies.
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Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooldyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179
į------------------------------------------------- E

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

530 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.
•

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

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

f

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, suteiksime informacijas apie svori Ir kaina*

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

Šveicarijos karo vadai stebi savo armiją Genevoj; 
Šveicarija yra neutrališka.

LICENSES
BEER, WINES & LIQUORS 

WHOLESALE & RETAIL
NOTICE is hereby Riven that License N<>. 
RW 1004 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 420 Ralph Ave(< Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to ,be consumed 
on the premises.

ANNE SCHIMMEL
426 Ralph Ave. Brooklyn, ^N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 3710 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 363 Halsey St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,.

HARRY WAXLER and ABE TICKER 
Dew Drop Inn. .....

363 Halsey St. , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3358 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 166-168 Avenue O, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises. ,

CA RM ELI, A STAN Z ELLA 
L. and S. Bar and Grill

166-168 Avenue O Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7626 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor, under Section 
132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 40!) Kent Ave. and 18 Broadway, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

' THERESA FEUERSTACK
40!) Kent Ave. & 18 Broadway, B'klyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3115 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 137 Schenectady Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

VINCENZO POLICANO
137 Schenectady Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3368 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law al. 5011-13 Avenue L, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to |>e con
sumed on the premises.

FRANKLYN A. MORAN and 
DENNIS CALLAGHAN

5011-13 Avenue L Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2834 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of tKc Alcoholic Beverage 
Control Law at 123 Greenpoint Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

ELLEN' WALSH ADM.
i‘’3 Greeuuoint Ave. Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRĄFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler) 
• • •

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

©
TRU-EMBER FUEL CO., INC.

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefoną* EVergraen 7-1661

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams įstaiga

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

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

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

»$*
GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

gaspadoriškai nuvirti kopūstai jr barščiai.
Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Open Day and Night

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Vapor Room,
Room, Large
Artesian Water, Restaurant, Barber

Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

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

Sun. all day and night

Dūkų Šventes Išpardavimas,
Namų Rakandų Krautuvėje

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

Tol. EVergreen 7-6673

MES TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ
Divonų—Carpet Rugs

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

• Pirkitės divonus dabar, o mes palaikysime iki jums jiė 
bus reikalingi.

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

• Mažiukai divonukai nuo ir aukšiau.
Jei atsinešite šj skelbimą, tai gausite $1.49 vertės divonų už 89c.

KALĖDŲ IR DĖKŲ ŠVENČIŲ IŠPARDAVIMAS
Mis 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.
— ■ "1



Segtas puslapis

NowWko^žteW2imo$I

Laukiama Sėkmingo 
Mass-Mitingo

Heywood Broun Susirgo Nutarė Šaukt Streiką

Rašydamas apie šį vakarą, 
gruodžio 18-tą, Madison Sq. 
Gardene įvyksiantį masinį mi
tingą velioniui Olginui minė
ti, “Daily Workeris” rašo:

“Daugelis atvyks į Garde
na su Olgino paskutiniais žo
džiais tebeskambančiais jų 
atmintyje. Tuomet 22,000 
žmonių pakilo ant kojų pa
matę nedidelę, sunykusią re
voliucionieriaus figūrą žen
giant prie kalbėtojo platfor
mos Sovietų Sąjungos 22-jų 
metų sukakties minėjime.

“Kada ovacijos aprimo, (Il
ginąs kalbėjo apie priespaudą 
ir pogromus po carizmu. Dau
gelis salėje esančių žinojo, 
kad į juos kalbantis asmuo 
patsai yra buvęs caristiniuose 
kalėjimuose, kad tai jisai or
ganizavo žydus darbininkus 
gintis nuo juodašimčių. Ug
ningais žodžiais ir pakilusiu 
balsu autorius ir vertėjas 
moksliškų raštų apie revoliu
ciją pasakojo, kaip socialisti
nė galia Rusijos liaudžiai at
nešė laisvę. Net jo figūra 
tartum augo su pareiškimu jo 
gilaus įsitikinimo į galutiną 
darbininkų klasės laimėjimą.”

Po čionai aprašomų prakal
bų už 9 dienų Olginas mirė. 
Desėtkai tūkstančių darbo 
žmonių tada maršavo kelias 
mylias jo laidotuvių procesi
joj. Be abejo, desėtkai tūks
tančių žmonių ateis ir į masi
nį minėjimo mitingą, kad tuo 
būdu atiduot pagarbą miru
siam vadui ir dar kartą paro
dyt savo pasirįžimą gint per
sekiojamus gyvuosius vadus, 
kurie užsipelnė valdančiosios 
klasės rūstybę savo griežtu 
pasisakymu prieš imperialisti
nį karą ir prieš pastūmėjimą 
Amerikos žmonių ton baision 
katastrofom

Mitinge kalbės Earl Brow
der, R. William Weiner, sve
čias iš Ispanijos Vincente Uri
be Galdeano,
Michael Gold ir Ben Gold.

Garden as randasi prie 50th 
St. ir 8th Ave.. N. Y. Pradžia 
7:30 vakaro. Įžanga 25c, 40c 
ir 75c. L. K. N.

Heywood Broun, paskilbęs 
kolumnistas, Am. Laikrašti
ninkų Gildijos prezidentas, 
sunkiai susirgęs plaučių užde
gimu 
mis. 
n ess 

Jis

ir širdies komplikacijo- 
J is nugabentas į Hark- 
Pavilioną.

ką tik buvo perkėlęs 
savo kolumną iš “World-Tele
gram” į “N. Y. Post.”

Prašęs pas Hooverj 
“Inspiracijos”

Majoras LaGuardia širdin
gai pasveikinęs čionai atvyku
sį eks-prezidentą Hooverj ir 
prašęs pas jį “įkvėpimo.” 
Hooveris, kaip žinia, atvyko 
su kampanija paremt seną, 
jau svyruojančią Suomijos 
valdžią prieš naująją.

Kas iš Šeimos Gaus 
Apdraudą?

Vedusiam, kaip jau pirmiau 
minėta, mokės daugiau, negu 
pavieniams, 
uždirbę 
Socialio 
giausia 
noms.

nors abieji būtų 
vienodai. Reiškia, 

Saugumo Aktas dau- 
patarnauja šeimy-

Žmonos Dalis
žmonos dalis, kaip pastebė

site, yra lygiai pusė tiek, kiek 
gauna vyras, dedama prie vy
ro gaunamos sumos. Pavyz- 
din : Išdirbęs Socialio Saugu
mo padengtoj įstaigoj ir už
dirbęs per mėnesį $50 vyras 
gaus apdraudos $20.60. Jei 
jis vedęs ir jo žmonai jau su
ėjo irgi 65 ar daugiau metu, 
jam pridedama $10.30, kas vi
so sudaro $30.90. Bet jeigu 
žmona jaunesnė, jos dalis 
mokama, kol jai nesueis 
metai.

Kur žmona irgi dirbo 
draustoj įstaigoj, ji gaus
ti savo apdraudą sulyg savo 
uždarbio ir prie vyro gavinio 
jai nepridės nieko, vyras gaus 
tik tiek, kiek ir pavienis. Ta
čiau jei jos gaunama mokestis 
būtų mažesnė pusės vyro gau
namos mokesties. tai jai bus 
dadedama tiek, kad sudarytų 
pusę.

ne-

ap- 
pa-

Paul Novick,

Parduosiu Metropolitan 
Operos Būdingą

Metropolitan Opera ir Real 
Estate Co. Šerų savininkai lei
dę direktoriams parduot namą 
Metropolitan Opera Assn, Ine.., 
už $1,970,000.

Pardavimo klausimas kilęs 
trim iš 53-jų šeri n inkų nesumo
kėjus $4,500 metinių ekstra mo
kesčių už savo ložas, kuriosna 
nekurtos ponios ateina tik kar
tą į metus, atidarymo vakarą, 
savo deimantus parodyti, o tū
li ponai atsineša radio, jie taip 
būna “išsiilgę” operos. Papras- 
čiokų irgi nevisada sueina kiek 
reikiant, nes bilietai brangoki.

Vaikų Dal is
Kiekvienas jaunesnis 16-kos 

metu (iki 18-kos, jei tebeina 
mokyklon) vaikas irgi turi tei
sę gaut pusę tėvui mokamos 
sumos.

Cannes Sunkiai Serga
Daily Wor- 

žinių re- 
susirgo. 

Hospital, 
reikalinga 

perleist, 
draugu 
pasiūlė

Harry Cannes, 
kerio” užrubežiniu 
daktorius, sunkiai 
Nuvežtas į Jewish 
Brooklyne. Jam 
operacija ir kraujo 
Daugelis jo asmeniškų 
ir šiaip darbininkų 
duot kraujo.

Dėl tos priežasties 
klausinėjimas dėl tariamu ne
tikslumu su pasportu atidėtas 
iki sausio 2-ros.

jo per-

Informacijų Centras

Apdraustajam Mirus
Jei apdraudos gavėjas miv- 

tu būdamas pilnai apdraustu, 
tai yra išdirbusiu tiek laiko, 
kiek taisyklėse nustatyta — 
bent po pusę laiko visais ket
virtadaliais metu nuo 1936 iki 
šiolei, — jo apdraudos gavė
jais gali būti sena našlė, arba 
jauna našlė su nepilnamečiais 
vaikais, taipgi patys jaunesni 
18-kos metų vaikai. O jeigu 
našlės ir vaiku nėra, tuomet 
jo seni, jo užlaikymu gyvenę 
tėvai gauna apdraudą. Ta
čiau. jei jis tik dalį laiko bu
vo išdirbęs, tai apdraudą gaut 
gali tikmašlė su vaikais ar tik 
vaikai.

Atsitikimo, kur nėra našlės, 
vaiku, nei tėvų, andraudos 
gavėjo laidotojui išmokama 
vienu sykiu tam tikra suma ir 
no daugiau, kiek nustatyta iš
leist. Tolimesniems giminėms 
ir svetimiems apdraudų neiš
moka.

Mokėjimas senatvės apdrau- 
du iš Socialio Saugumo (So
cial Security) fondo prasidės 
nuo 
mus

Pagaliau New Yorke atida
ryta miestavas informacijų 
centras prie Park Ave. ir Per
shing Souare, pereita penkta
dieni, iškilmėse dalyvaujant 
Manhattan prezidentui Isaacs, 
majorui LaGuardiai ir kitiem 
viršininkam. . x .

Urnos sausio. 1940. 
čekius išmokės gal 
vasario.

Pir-
pra-

Esposito, kaltintas savoF.

meilužę sumušęs ir andeginęs, 
paleistas jai atsisakius pasi
rašyt kaltinimą. Ji sakosi bu
vus įsigėrus ir galėjus pati ap- 
sidaužyt bei apsidegint.

L

■fll

Deryboms tarp vaikų drabu
žių industrijos firmų ir 1LGW 
U 91-mo Lokalo 
jaut, centrai inė 
ko leist skelbt 
esamai sutarčiai 
bus naujos. 
31-m ą.
gas 10 nuošimčių.

neprogresuo- 
raštinė suti- 
streiką, jei 

išsibaigus no-
Baigiasi gruodžio 

Nesutinka pakelt al-

Majoras Pravaręs 
Savo Sekretorių

James M. Kieran, majoro 
La Guard i jos spaudos sekreto
rius, tapęs ūmai pravarytas iš 
darbo per majorą po jųdviejų 
ginčo penktadienio rytą. Nei 
vienas nei kitas kol kas ne- 1 
pasakė barnios priežasčių, ta
čiau majoras pravarymo gir
dus patvirtinęs sekamai: “Ti
kra tiesa, aš jį pravariau.”

Kieran buvo majoro paskir
tas spaudos sekretorium gruo-j 
džio 16, 1937,
Stono, kuris dabar yra bu- 
džeto direktoriaus padėjėju. 
Jis gaudavo $6,000 algos per 
motus.

»A

Išrinko Pažangų Sleitą

PROJECT LIQUORS
Sveikina lietuvius sezono šventėmis
Duodame visiems 1940 m. kalendorius

KABARETAS

Visi dalyvau-

LLT Komitetas.

SKELBKITĖS “LAISVĖJEšei-

337 UNION AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

PASITIKĖJIMU

kampas Roebling St, BROOKLYN, Nšį skelbimą su sa- |

Visi gyveno 1915 m. Chica- 
Aš kaip sugrįžau iš karės

NOTARY 
PUBLIC

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

Dark, 
r in ki- 
eilinių 
Philip

nes šis 
forma para- 
mūsų veika-

PAJIEŠKOJIMAI
Pajicškau motinėlės Višniauskienės 

taipgi ir seserų—Elenos ir Stanisla
vos Višniauskaičių ir švogerio Liu- 
deikos. 
go, UI.
1918 m., rašiau keletą laiškų, bet at
sakymo negavau.
šaukti, arba jei kas žinote kur jie 
randasi, praneškite man. Turiu svar
bių reikalų. Už pranešimą būsiu la
bai dėkingas.

PRANAS VIŠNIAUSKAS,
P. O. Box 353, Mexico, Maino.

(296-299)

Meldžiu jų alsi

473 Grand St. Brooklyn, N. Y
Prie R. K. O. Republic Teatro

Turime didelį pasirinkimą vynų, degtiniu 
ir konjakų švenčių vaišėms.

LIETUVOS VALSTYBINĖ DEGTINĖ

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVANDA E. LeVANDA

(Tėvas ir sūnus Levandauskai)

UNDERTAKER

Pirmadienis, Gruodžio Iš 1*0

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja kambariai, garu 

šildomi, karštas vanduo. Keturi kam
bariai, ant antrų lubų pryšaky, $31, 
keturi kambariai ant ketvirtų lubų 
taipgi pryšaky, $28. Viskas naujai 
išmaliavota. Antrašas: 677 Metropo
litan Ave., Brooklyn, N. Y.

(294-299)

) OldG hbd

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

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

Staigios ir chroniškos kraujo ir odoa 
ligos gydo'mos.

Daroma Kraujo ir Šlapimo Tyrimu 
Tel. Algonquin 4-8294

M EVergreen 7-2375 1.-1370

I HYMAN BERGER

'n'i'i TjhiWMitI

IOC CABIN 
BRAND

Visi Dalyvaukite 
Kultūriniam Vakare
Tas puikus Lietuvių Liau

dies Teatro kultūrinis susirin
kimas jau čia — įvyksta antra
dienį vakare, gruodžio 19 d., 
7 :30 vai. vakare, “Laisves” sve
tainėje.

Kaip stebėjote iš pirmadie
nio pranešimo, tai vakaras 
bus įdomus. Bus nušviesta lie
tuvių vaidyba; kada ir kokio
se sąlygose ji prasidėjo tarpe 
Amerikos lietuvių.

Vienas iš naujų dalykų, tai 
poezija. Visos kultūrinės tau
tos labai įvertina poezijos kū
rinius. Mes, lietuviai, kaip ir 
apleidome šią meno šaką. Tad 
šiame susirinkime bus skaito
ma eilėraščiai, parinkti poe-

Gruodžio 12-tą įvykusiuose 
Skanėsių ir Restauranų 
Lokalo 60-to viršininkų 
muose, išrinkta visas 
narių išstatytas si eitas.
Shapiro išrinktas prezidentu, 
Abe Elkind—fin. seki’., Goo. 
Osofsky—biznio agentu. Jie 
visi jau buvę dabartinėj val
dyboj. Taipgi' išrinkta eilė ki
tų viršininkų ir delegatų.

Šiandieną ir Rytoj
Gruodžio 18-ta ir 19-ta bus 

paskutinis rodymas sovietinio 
judžio “Shors” Cameo teatre, 
42nd St., N. Y. Greta šio, ro
dys kitą puikų judį “Mes iš 
Kronštato.” J. M.

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

Oi VIENATINIS LIETUVIŠKAS
Oii m

Taip pat veikalo “Lietuva 
peržvalga bus įdomi, 
veikalas kitokia 

vieton Lester sytas, negu kiti 
lai.

Įžanga voltui, 
kite.

Kieran yra sūnus velionio 
Dr. J. M. Kieran, buvusio 
Hunter Kolegijos viršininko. 
Prieš užimant sekretorystę jis 
dirbo politiniu reporteriu “N. 
Y Times’e” su dviem broliais, 
kurie ir dabar ten tebedirba 
kaipo žymesni laikraštininkai. 
Jis buvo vienu iš įsteigėjų 
Laikraštininkų Gildijos.

Neįeisiąs Triukšmingų 
Garsiakalbių

majoras sakė policijos virši
ninkams, reikėsią imtis ir tam 
tikrų žingsnių prieš pergar- 
sius garsiakalbius. Jis aiški
no, kad tas neturįs nieko ben
dro su laisve žodžio, sake:

“Konstitucinė teisė prie žo
džio laisvės bus saugi, kol aš 
tebesu majoru. Vienok nėra 
konstitucinės prievartos klau
syt ir šio miesto žmonės ne
bus verčiami klausyt, ko jie 
nenori girdėt.” Jis sako, kad 
leistina tik toki garsiakalbiai, 
kurių garsas siekia mitingo ri
bas, ne toliau.

Jei kas mano, kad tik ko
vingų darbininkų organizaci
jos prašo iš visuomenės aukų, 
pažiūrėjęs į kitas, pamatytų 
klydęs. štai, Jaunų Vyrų 
Krikščionių Sąjunga pradėjo 
vajų sukelt milioną dolerių sa
vo veiklai.

Vaikus Valgydins ir 
Mokslo Pertraukoj

STANLEY M1SUNAS
Savininkas

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

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET

Iš pašalpos gyvenančių 
mų vaikai mokyklose gausią 
karštus užkandžius pietums ir 
laike mokslo pertraukų, išski
riant Kalėdomis ir Naujų Me
tu dieną, kaip praneša p. Ed. 
II. Leavey, veikiantysis WPA 
administratorius N. Yorke. 
Kasdien valgydinama po 106,- 
000 vaikų 674-se atskiruose 
centruose.

ATEIKITE DABAR IR IšSI 
RINKITE JŪSŲ

KALĖDINĖS 
DOVANAS

Už VISAI MAŽUS

RANKPINIGIUS
palaikysime jums

/ERI-THIN GRACE . . . u-jewei 

dependably accurate Gruen. Yellow 
gold filled cate • • . . . $29.75

bi kurį daiktą

Atsineškite
ir gausite didelę kainoje ■

NUOLAIDA
vim

PUIKIAUSIOS 
ATMINTIES

DOVANA
tai gražus laikrodėlis

Robert Lipton I
Laikrodininkas-Joweier «

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

Įsteigta 1892 Tel. Stagg 2-2173 2
ATDARA VAKARAIS J

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

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE

Brooklyn, N. Y.

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 prieinamu kairu}.

Likerį ar Vyną Kaipo Kalėdų

PIRKITES sau likerius su

Iš didžiausios, labiausiai patikimos ir žemiausių kainų krautuvės 
WILLIAMSBURGHE

MANHATTAN LIQUOR STORE
264 GRAND ST

Mūsų sandelis yra perdidelis, kad sužymėti kainas

štai yra tik keletas specialių:

[iHlSWHISKtVIS 4 UARSQlo)

Hunt Club-Reserve Whisky
Distiliota Hiram Walker’io

$1.30 pilna kvorta—73c pilna paintė

Old Log Cabin-Straight Rye
4-rių metų senumo, po valdžios kontrole

$1.89 pilna kvorta—97c pilna paintė




