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KRISLAI
Kultūros Darbai.
Jaunimo Konferencija.
Arkivyskupas Jalbrzykovs

kis,—Lietuvos priešas.
Kaip. Buą,?

Rašo R. Mizara

LAISVĖS ANTnA?į,j-SMS78s'rREET Brooklyn, N. Y., Ketvirtadi enis, Sausio (Jan.) 4, 1940 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXX. Dienraščio XXII
Gruodžio 31 d. sukako ly

giai 50 metu nuo pirmo lietu
vių kalba veikalo su vaidinimo 
Amerikoje.

Tai buvo reikšminga sukak
tis. Ją turėjo atžymėti visa 
Amerikos lietuvių spauda. De
ja, tatai padarė tik mūsų 
spauda. “Laisvėje” plačiau
siai tuo reikalu buvo rašyta. 
O Brooklyno Lietuvių Liaudies 
teatras net buvo sušaukęs pla
toką mitingą, kuriame buvo 
skaityta paskaita, atžyminti 
tąjį jubiliejų.
č Yraf žmonių, kurie labai 
daug kalba apie kultūrą, me
ną, jo stiprinimą, bet jie nieko 
iki šiol tuo reikalu nepadarė.

is sesių

pavyz- 
gan gyva.

Pereitą šeštadieni ir sekma
dienį New Yorke įvyko ryti- 

\ nių valstijų LDS kuopų atsto
tų jaunimo konferencija. Da
lyvavo atstovai net 
valstijų. Daug buvo atstovų 
iš Massachusetts.

Konferencija buvo 
dingai vedama ir 
Pasirodo, kad Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijime jau yra 
gražaus, prasilavinusio jauni
mo, kuris gali rimtai rišti ne 
tik organizacinius, bet net ir 
politinius (kai jie iškyla) rei
kalus.

Beje, nesenai į Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimą įsto
jo jaunas, talentingas daili
ninkas John Gresh (Griškė- 
nas) (iš Bridgeport, Conn.). 
Jis buvo konferencijoj delega
tu.

“Vilnies” laida iš gruodžio 
31 d. išėjo vėl padidinta: 12- 
kos puslapių.

Prieškalėdinis “Vilnies” nu- 
mtfrfcr' buvo išėjęs net 24-rių 
puslapių (“Laisvėje” buvo žy
mėta tik 16-kos).

Taigi mūsų draugai vilnie
čiai gražiai progresuoja!

Lietuvos valdžia atsisakė iš
duoti Vilniaus arkivyskupui 
Jalbrzykovskiui pasą. Tatai 
daroma dėl to, kad tasai arki
vyskupas yra didelis Lietuvos 
priešas.

Šiuo metu 
brzykovskis 
kurią sukasi 
kijos ponai,
Nėra nei mažiausio’ 
mo, kad dabar lenkų 
bandys susukti Vilniuje Lietu
vos priešų gusta.

Tokį, kaip arkivyskupas 
Jalbrzykovskis, valdžia turėtų 
suvaldyti, nepaisant, kad 
yra arkivyskupas!

arkivyskupas Jal- 
yra ašis, aplink 
visi buvusios Len- 
Lietuvos priešai.

abejoji- 
ponai

Jis

mano,
į
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vaikučių,
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London. — Didysis An
glijos kapitalistų dienraštis 
London Times teigia, kad 
Amerikos valdžia pritaria 
Anglijai prieš Vokietiją.

AR ANGLAI AR NAZIAI 
LAIMĖJO ORO MŪŠĮ

Haga, Holandija, saus. 3. 
—Rolandų valdžia vėl atsi
šaukė į Angliją-Ųranciją ir 
Vokietiją taikytis.

Stockholm, Švedija, saus. 
3. — Telefonu gauta žinia, 
kad vakar Sovietų orlaiviai 
smarkiai apdaužė Suomijos 
Abo prieplauką,

r

eilė- 
kas 

uni-

Jalbrzy- 
už kete-

ją 
mo- 

jei

Yra žmonių, kurie 
būk po to, kai Lietuva atgavo 
Vilnių, tai prasidės josios di
džiausios bėdos. Girdi, lenkai 
nerymaus, žydai nerymaus, 
na, ir anksčiau ar vėliau jie 
galį net visą Lietuvą kaipo 
valstybę pražudyti.

Aš nesutinku su tokia nuo
mone. Man rodosi, kad 
niaus perėjimas Lietuvos 
nion, Lietuvai tik padės, 
sustiprins ekonominiai ir 
raliai, žinoma, taip bus, 
Kauno valdžia mokės į visus 
klausimus kaip reikia reaguo
ti: plačiosioms žmonių ma
sėms reikia duoti laisvė orga
nizuotis, susirinkti, kalbėti. 
Na, o Lietuvos priešus, tokius, 
kaip arkivyskupas 
kovskis, reikia imti 
ros!

Jūs, kurie turite 
trokštančių pramokti lietuvių 
kalbos, nupirkite jiems gražią 
ir įdomią knygutę “LABAS 
RYTAS.” Išleido Lietuvių 
Darb. Susivienijimas. Kaina 
tik 35c.

Ši knygutė — nepavaduoja
mas vadovėlis, pirmas tokis 
Amerikoje. Parašė nesenai 
Amerikoj apsilankęs Juozas

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Užsieniuose $6.00 
Brooklyne $6.00 

Metams

Lietuvos Premjeras Sveikina Ame
rikos Lietuvius, Dėkoja Jiem

(Kablegrama Lietuvos Pa
siuntinybei Washingtone)

Kaunas, sausio 1.—“Nau
jų Metų proga nuoširdžiai 
sveikinu visuose kontinen
tuose (sausžemiuose) gy
venančius brolius lietuvius, 
ir ypač Jus, Amerikos Lie
tuviai, kurie parodėte tiek 
daug jautrumo tėvynės rei-

ciToks Blofas, kad Ne
verta Atsakyt į Jį”
Copenhagen, Danija. — 

Oionaitinė spauda paskelbė, 
būk Stalinas atsišaukęs į 
Vokietiją atsiust Sovietam 
“200,000” inžinierių ir žino
vų, kad “pertvarkytų visą 
Rusijos pramonę, ypač ge
ležinkelius.”

Berlin. — Užsienių spau
dos korespondentai kreipėsi 
į Vokietijos valdžią patik
rint /‘žinią,” kad Sovietai 
prašą “200,000” vokiečių 
specialistų. Vokietijos vy
riausybė atsakė, jog tas 
pranešimas yra toks juo
kingas išmislas, kad never
ta į jį atsakyt.

ANGLU STUDENTAI SMER
KIA IMPERIALISTU KARA

Liverpool. — Anglijos 
Universitetų Darbiečių Stu
dentų Sąjunga savo konfe
rencijoj priėmė rezoliuciją, 
kur pasmerkė dabartinį ka
pą. Jinai sako, jog šis karas 
yra imperialistinis, “veda
mas tarp Hitlerio fašizmo 
ir Anglijos-Francijos impe
rializmo dėl pelnų ir dėl 
viešpatavimo pasaulyje,” o 
ne dėl kokios demokratijos 
ar mažų tautų laisvės.

Kai studentai priėmė šią 
rezoliuciją, A. Greenwood, 
vienas iš Darbo Partijos va
dų, tuoj aus pasitraukė iš 
Studentų Sąjungos. Jis pa
reiškė, būk tai “komunistų 
įkvėpta” rezoliucija.

Japonai Sako, kad Chinijoj 
Žuvę Jy Tik 70,000

Tokio. — Japonijos karo 
rhinisteris gen. Sh. Rata pa
skelbė, kad nuo karo pra
džios prieš Chiniją (1937 m. 
liepos 7 d.) iki šiol buvę už
mušta tiktai 70 tūkstančių 
japonų kariškių.

Dabar visi ruošimės prie 
būsimo “Laisvės” bazaro — 
vasario 9,110, 11 ir 12 dieno
mis Brooklyne.

Drg. Dulskis prisiuntė žu-/ 
vienos iš Alaskos; kiti drau
gai ir draugės tapjau rūpina
si bazarui dovanų duoti. Pa
darykim jį šimtu nuošimčiu 
pasekmingu.

kalams.
“E'su įsitikinęs, kad 

ninga lietuvių tauta pakels 
siaučiančius Europoje karo 
sunkumus ir laimingai su
lauks pasaulio taikos, kuri 
sustiprins Lietuvą.

“Antanas Merkys,
“Ministeris Pirmininkas.”

vie-

Sovietai Naudoja Kelią 
Neva Suomiu Perkirstą

Svanik, Norvegija. — 
Norvegai karo tėmy tojai 
praneša, jog Sovietų rau
donarmiečių trekai nuolat 
be kliūčių važiuoja Petsa- 
mo vieškeliu, nors Helsin
kio Suomija jau kelios die
nos atgal tvirtino, būk jos 
kariuomenė keliose vietose 
perkirtus tą vieškelį.

Norvegijos karininkai už
ginčija Helsinkio suomių 
pranešimus, būk Sovietų 
lakūnai mėtę bombas į Nor
vegijos pusę.

SKĘSTA ŠVEDŲ LAIVAS, 
NAZIŲ TORPEDUOTAS 

VANDENYNE

New York', sausio 3. — 
Nazių submarino torpeduo
tas Atlanto Vandenyne, 
šaukiasi per radio pagalbos 
skęstantis Švedijos prekinis 
laivas “Kiruna,” 5,484 tonų 
įtalpos.

NAZIAI SUĖMĖ 1,000" 
ČECHŲ

Praga, saus. 3. — Naziai 
suėmė tūkstantį cechų, bu
vusių armijos oficierių, du 
1 a i k r a š tininkus ir kelis 
amunicijos fabrikų viršinin
kus, kaip Lenkijos ir talki
ninkų rėmėjus prieš Vokie-

ANGLIJOS IR ITALIJOS 
A M B A S ADORIAI DUM- 

SIĄ Iš MASKVOS
Maskva, saus. 3. — Išva

žiavo namo neva “šven
tėms” Anglijos ambasado
rius Sovietams, Williamas 
Seeds.—Jis atvirai rėmė 
Helsinkio Suomiją prieš So
vietus.

Roma, saus. 3. — Sovietų 
ambasadorius Italijai, Ni
kolajus Gorelkin važiuoja į 
Maskvą.

Pranešama, kad Italijos 
ambasadorius A. Rosso par
važiuos iš Maskvos “išduot 
raportą” Mussoliniui.

i '

RAUDONARMIEČIAI PAŽEN
GĖ KELIS KILOMETRUS 

PIRMYN KARELIJOJE
Amerikonų žinių agentū

ra United Press saus. 2 d. 
paskelbė radio; pranešimus 
iš Skandinavijos kraštų, 
jog Sovietų kariuomenė 
smarkiai bombardavo Suo
mijos Mannerheim tvirto
vių liniją, Karelijos tarp- 
vandenyje, ir pažengė kelis 
kilometrus pirmyn.—Kilo
metras yra virš du trečda
liai amerikoniškos mylios.

Sovietų kareiviai suėmė 
ir kelis suomiu oficierius.

HELSINKIO SUOMIŲ 
PASAKOJIMAI

Helsinki. — Suomijos bal
tagvardiečiai pasakoja, kad 
jie užėmę Sovietų sandėlių 
centrą Aittajoki, kad jie 
atmušę raudonarmiečių ata-| 
kas ties Lava ežeru ir,būk 
apsupę “26,000 rusų” šiau
rėje.

KONGRESAS ATME
SI^ DIESO ĮNEŠI

MA PRIEŠ SSRS
Washington. — Atgalei- 

vis kongresmanas Dies, ne
va tyrinėtojas ■“prieš-ameri- 
kinių judėjimų,” sumanė 
įnešimą kongresui sutrau- 
kyt diplomatinius ryšius su 
Sovietų Sąjunga.

“Tas Dieso įnešimas eis į 
atmatų gurbą,” užreiškė 
newyorkietis dem okratas 
Sol Bloom, kuris yra pirmi
ninkas kongreso užsienių 
reikalų komisijos: “Mes no
rime būt draugai su viso
mis pasaulio šalimis. O Dies 
jau ir čia (Amerikoj) yra 
padaręs gana blogo, be sa
vo kišimosi į Rusiją.”

TAI TOKIOS NEVA 
“ŽINIOS” IŠ HEL
SINKIO SUOMIJOS

Helsinki. — Senoji Suo
mijos valdžia sausio 2 d. 
pranešė, kad Sovietų karo 
laivas “Spalių Revoliucija” 
dabar bombardavo pajūrinę 
Suomijos tvirtovę Koivisto.

O jau dvi savaitės atgal 
ta pati Suomijos valdžia pa
skelbė, kad Koivisto kanuo- 
lės “nuskandino” šį Sovietų 
karo laivą.

Sovietų komanda iš Suo
mijos gruodžio 23 d. prane
šė, jog raudonarmiečiai 
Suomijoj pasiekė 80 mylių 
nuo Barents Jūros, ties 
Petsamo užlaja.

New Yorko Times ir kiti 
amerikonų laikraščiai po to 
rašė, kad suomiai veją So
vietų raudonarmiečius vis 
atgal ir atgal.

Bet dabar sausio 2 d. N. 
Y. Times sako, kad suomiai 
atakuoją raudonarmiečius 
už šimto mylių nuo tos jū
ros. Tai pagal šį paties 
Times pranešimą, suomiai, 
“besivydami rusus,” per 
10 dienų patys nubėgo dar 
20 mylių atgal nuo rusų.

USA Protestuoja, kad Anglai Gro 
bia Amerikos Pašto Siuntinius

Washington. — Jungtinės 
Valstijos jau gruodžio 22 d. 
pasiuntė Anglijai protestą, 
kad Anglijos karo laivai su
laiko bei užgrobia laiškus 
ir kitus pašto siuntinius, 
vežamus amerikiniais ir be- 
pusiškais laivais į įvairias 
Europos šalis. Bet Jungti
nių Valstijų vyriausybė tik 
sausio 2 d., reiškia, tik po 
11 dienų, paskelbė, kad jinai 
dėl to protestavo Anglijai.

Amerikos protestas nuro
do, kad Anglija sulaikė, 
percenzūravo bei užgrobė 
daugiau kaip 1,700 maišų

Ar Amerika Statys 8'0,- 
000 Tony Karo Laivus?

Washington. — Naujasis 
Jungtinių Valstijų laivyno 
ministeris, Thomas A. Edi
sonas sako, kad laivyno 
specialistai svarsto, ar rei
kėtų šiai šaliai statytis ka- 
ro didlaivius iki 80 tūkstan
čių tonų įtalpos.

Amerika vartoja Anglijos 
modelius savo statomiems 
mažesniems kariniams • lai
vams, kaip kad naikintu
vams ir submarinų “gaudy
tojams.” Laivyno ministeris 
Edisonas sako, kad išdirbt 
savus planus tokiems ka
riniams laivams tai “sugai
šintų” Amerikai vienus me
tus laiko.

Vyriausias Teismas Pripaži
no CIO Laivakroviy Uniją
Washington. — Jungtinių 

Valstijų Vyriausias Teis
mas atmetė apeliaciją Ame
rikos Darbo Federacijos 
prieš CIO Laivakrovių Uni
ją vakariniame Amerikos 
pakraštyje ir užgyrė šią 
uniją,- kaip vienintelę laiva
krovių atstovę tenai.

Darbo Federacija, ape
liuodama į Vyriausią Teis
mą, tuomi norėjo panaikint 
Šalies Darbo Santikių Ko
misijos sprendimą, kuris 
pirmiau pripažino CIO uni
ją vienintelę tų laivakrovių 
atstove, turinčia savo 
se 13,000 darbininkų, 
sudaro didelę ten CIO 
jistų daugumą.

London. — Anglijos val
džia sako, kad trys jos lėk
tuvai nušovę vieną Vokieti
jos lėktuvą į Šiaurinę Jū
rą, o du kitus privertę pa
bėgti ir nusileisti. Naziai gi 
nukirtę žemyn vieną Angli
jos lėktuvą.

Berlin. — Naziai tvirtina, 
kad jie sunaikinę visus tris 
Anglijos lėktuvus, kurie 
buvo atskridę bombarduot 
Vokietijos laivų stotį Hel- 
golande.

laiškų ir kitokių pašto siun
tinių, kurie buvo iš Ameri
kos gabenami į Europos ša
lis.

Protestas sako, jog Ame
rika “negali pripažint An
glijos valdininkam teisės 
atviroj jūroj kliudyt Ame
rikos pašto siuntinius ame
rikiniuose ar bepusiškuose 
laivuose;” Amerika 
pat negali pripažint 
jos valdžiai teisės 
ruot amerikinius 
siuntinius laivuose, 
būna priversti įplaukt į An
glijos uostus.”

“taip 
Angli- 
cenzū- 
pašto 
kurie

Roosevelt Reikalausiąs 
2 bil. Karinių Lėšų

Washington. — Praneša
ma, jog prezidentas Roose- 
veltas reikalaus, kad dabar
tinė kongreso sesija paskir
tų apie $1,100,000,000 karo 
laivynui ir apie $1,200,000,- 
000 armijai lėšų per metus. 
Tai būtų daugiau karinių 
išlaidų negu bet kada “tai
kos laiku” Amerikoje.’

KANADOS LENKAI NENORI 
KARIAUT UŽ ANGLIJA
Toronto, Canada. — Ka- 

nadiškė valdžia uždraudė 
įgabent lenkų laikraštį 
“Glos Ludowy” (žmonių 
Balsą), kuris leidžiamas 
Detroite, Mich. Šis laikraš
tis “nusikalto.” Kanados val
dovams labiausia tuom, kad 
jis šaukė lenkus kanadie
čius neit į karinį legioną.

Anglijos valdžia pradėjo 
organizuot tokį legioną Ka
nadoj. Jinai tikėjosi su
trauki į legioną desėtkus 
tūkstančių lenkų ne tik iš 
Kanados, bet ir iš Jungtinių 
Valstijų, ir pasiųst juos į 
karo frontą prieš Vokietiją. 
Tačiau Anglijai nesiseka 
mobilizuot sau tuos lenkus.

“Glos Ludowy” nurodinė
jo, kaip Anglija išdavė 
Lenkiją; todėl neverta len
kam kariaut už Angliją.

Teismas Įsakė Plieno Bosam 
Sumokėt Algas Išmes

tiem Darbininkam
Philadelphia, Pa.— Jung

tinių Valstijų -srities teis
mas įsakė Republic Plieno 
kompanijai, kad jinai turi 
sumokėt algas daugiau kaip 
penkiem tūkstančiam savo 
darbininkų už visą laiką, 
kurį jie turėjo išbūt be dar
bo nuo 1938 m. spalių 18 d. 
Kompanija išmetė tuos dar
bininkus laukan už tai, kad 
jie streikavo bei rėmė CIO 
uniją. Pagal šį ‘ teismo 
sprendimą, jiem kompanija 
turėtų sumokėt kelis milio- 
nus dolerių kaip pražudy
tas , algas.

R u o š k i me žiemi- 
s pramogas “Lais

vės” paramai. Jos 
yra didelė atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.

Anglija, taip darydama, 
laužo tarptautinę Hagos su
tartį.

Amerika ypač protestuo
ja, kad Anglija užgrėbė 
pašto siuntinius nuo laivų, 
kurie tiesioginiai plaukiojo 
tarp Amerikos ir bepusiškų 
Europos kraštų. Kai kurie 
anglų užgrobti Amerikos 
pašto siuntiniai buvo adre
suoti į Vokietiją, bet didelė 
dauguma jų buvo siunčiami 
į Holandija, Belgiją ir kitas 
bepusiškas šalis.

Amerikos valdžia pripa
žįsta Anglijai teisę sulaikyt 
ir cenzūruot tik tokius paš
to siuntinius, kurie yra 
siunčiami į Angliją arba iš 
Anglijos, arba kurie papras
tai eina per Angliją į kitus 
kraštus.

Anglai Sako: Blokada prieš 
Nazius “Verčia” Grobt Ame

rikos Pašto Siuntinius
I

London. — Anglijos val
dininkai, sako, kad jie svar
stą Amerikos protestą del 
to, kad Anglija sulaiko, 
cenzūruoja bei grobia Ame
rikos pašto siuntinius.

Anglų valdžia dar neat
sakė į Amerikos protestą, 
bet atskiri Anglijos valdi
ninkai tvirtina, kad Anglija 
“turinti teisę” taip elgtis su 
amerikiniais pašto 
niais. Jie sako, kad 
kalauja talkininkų 
minė blokada prieš 
tiją. Nes, girdi, jeigu An
glija laisvai praleistų ame
rikinius pašto siuntinius, 
tai Vokietija galėtų su tais 
siuntiniais gaut pinigų ir 
reikalingų vokiečiam daiktų 
iš Amfcrįkos.

I

I

siunti- 
to rei- 
ekono- 
Vokie-

Daugelis Lietuvių Siunti
nių Užgrobta Anglijoj

Kai kurie Amerikosjietu- 
viai skundžiasi, kad negau
na atsakymo į savo' siųstus 
Lietuvon laiškus. Daugelis 
amerikiečių lietuvių yra 
siuntę šiokių tokių daiktų 
savo giminėms ar draugams 
Lietuvoj * Tūli Amerikos lie
tuviai buvo įdėję ir doleriu 
į laiškus savo artimiems 
Lietuvoje.

Dabar aišku, jog Anglija 
su 1,700 maišų Amerikos 
pašto užgrobė ir daugelį 
amerikiečių lietuvių, laiškų 
ir dovanų. Tai todėl jūs ne
sulaukiate atsakymo į savo 
laiškus nei padėkos už savo 
siųstas Lietuvon dovanas.

VOKIETIJA NgPAKĘS 
ANGLŲ KARO STOVYK

LOS SUOMIJOJ
. -------------

Berlin. — Jeigu Anglija 
steigs savo karinę stovyklą 
Suomijoj, tai ir Vokietija, 
dėlei savo saugumo, turė
sianti ką nors daryt tenai, 
kaip sako tūli Vokietijos 
valdininkai.
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tai ir griežtai kovoti. O tomis jėgomis 
yra niekas daugiau, kaip Lietuvos darbo 
žmonės. Štai kodėl reikalinga' darbo 
žmonėms duoti laisvės organizuotis ir 
turėti savo spaudą. Daugiau: iš kalėji
mų turi būti paleisti visi politiniai kali
niai, kurie tapo ten sukišti tik dėlto, kad 
jie stojo už demokratines santvarkos 
Lietuvoj atsteigimą. Tik tuomet, kai 
liaudis turės laisvas rankas, kai ji jau
sis laisva, bus lengva kovoti su valsty
bės priešais, stojančiais už atsteigimą 
“buvusios Lenkijos.”

Pono Merkio vyriausybė privalo to ne
pamiršti !

Laiškas iš Lietuvos

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

Act of March 3, 1879.

Tuščias Protestas
Washingtono vyriausybė jau antru 

kartu užprotestavo prieš Angliją, kam 
pastaroji užgrobia iš Amerikos gabena
mus laiškus ir juos cenzūruoja. Sakysim, 
jūs šiandien siunčiat laišką į Lietuvą, 
Latviją, Vokietiją, Daniją ar bile į kurią 
kitą šalį. Jūsų laiškas gabenamas Ame
rikos- laivu arba laivu kurios nors ne- 

.. utralinės šalies. Jei tik Anglijoj valdžia 
tokį laišką pagrobs, tai jinai be jokios 
konsideracijos atplėš jį ir skaitys.

Nuo karo pradžios iki šių diėnų šim
tus Amerikos pašto maišų Anglijos val- 

~ džia/pasigrobė ir cenzūravo, tarytum jie 
būtų josios piliečių.

Tai negirdėtas dar tarptautinių paš
to teisių laužymas, betgi Anglija to ne- 
paiso. Kai pirmu kartu Amerikos valdžia 
užprotestavo, tai Londono ponai netgi

* nematė reikalo nei atsakyti į protestą. 
; Pamatysim, ką jie pasakys dabaįr.

Mums atrodo, kad jie mažai tų protes
tų paisys, kadangi jie yra darorįi tik dėl 
formalumo. Amerikos^ spauda, Amerikos 

: valdžia, Amerikos fabrikantai ęina iš- 
: vien su Ahglija ir Francija. Jie jas at- 
Z virai remia,—tiek moraliai, tiek materia-
: liai. Anglija gali įaUžyti bilę kokias tarp

tautines teises ir Washingtono ponai ta
tai toleruos.

Pagalvokit, kas būtų, jei tokią, taktiką, 
: kokią naudoja Anglija, panaudotų So-
į vietų Sąjunga? Veikiausiai Amerika

šiandien jau svarstytų prieš Sovietus dėl
• • tokio dalyko- karo paskelbimą.

O vis tik mums rodosi Amer 
H: džia turėtų viską daryti, k

Visuomeninė Įstaiga, Kuri 
Puikiai Gyvuoja

“Vilnyj” rašoma apie Cicero Lietuvių 
Liuosybės Namo Bendrovę. Ši bendrovė 
yra viena iš nedaugelio visuomeninių 
įstaigų, kuri gražiai gyvuoja. Ją išsta
tė dideli ir pasiaukoję entuziastai, nesi
gailėdami triūso ir lėšų. Jie pasiaukoju
siai darbuojasi ir iki šių dienų.

Pereitais metais, pasak reporterio, ši 
bendrovė atmokėjo $3,000 skolų ir Lietu
vių Darbininkų Susivienijimui $1,000 
morgičiaus,. su $700 palūkų (nuošimčių). 
, Naujus, 1940 metus, bendrovė pradeda, 
turėdama $500 ižde grynais pinigais. 
LDS morgičiaus pasilieka dar $16,000. 
Tai ir viskas.

Žinant ciceriečius, kaipo veiklius ir su
manius darbuotojus, nereikia nei abejoti, 
kad jie pasekmingai išmokės savo morgi- 
čių ir neužilgo turės puikią svetainę be 
jokių skolų.

Kai Cicero Liuosybės Namas (Salė) 
puikiai gyvuoja, tai tuo pačiu sykiu kitoj 
Čikagos dalyj, Bridgeporte, kur . daug 
daugiau gyvena lietuvių, Lietuvių Audi- 
torija buvo atsidūrusi sunkioj finansinėj 
padėtyj. Mat, tai vis priklauso nuo su
manumo ir teisingumo žmonių, kuriems 
teko stovėti abiejų salių priešakyj.

žemiau telpantį laišką 
rašo tūlas dzūkas, kurio 
vardo dėl tam tikrų prie
žasčių neminime. Laišką 
gavo vienas geras brook- 
lynietis, artimas “Lais
vės” draugas. — Red.

Kaip žinai, pas mumi 
šie metai—tai baisaus su
krėtimo metai. Lietuva su
mobilizavo viską: sunkveži
mius, lengvus vežimus, ar
klius, pakinktus, dviračius, 
motociklus, balnus ir, svar
biausia, žmones. Pasiruošė 
į mūšį, jeigu tik prisieitų. 
Taip bent tvirtino valdan
tieji sluoksniai.

Kaip kam teko nuo šios 
mobilizacijos drūčiai pa
vargti. Ot, kalbu, kaip 
kam,—tikrenybėje dauge
liui. Jų tarpe ir man. Vieną 
kartą' paėmė vieną kumelę 
ir vėliau pareikalavo ant
ros. Pasilikau tik su dviem 
jaunom. Arba, kaip pas 
mumi vadina šiųmetėm. Ka
riuomenei mobilizuotą išlai
kė visą mėnesį. Man darbai

kos val-
... ___ _____v ___ ____ v __7 __ neleisti

Anglijos ponams šeimininkauji. i Jie turi 
prisilaikyti tam tikrų tarptautrdių pa
tvarkymų. Amerika turėtų traktuoti An- 
gliją lygiai, kaip ir Vokietiją, kaip ir 

!■ Franciją. Jeigu norime būti neutralūs, 
L. tai privalome ir laikytis neutraliai: kas 
7 nusižengia prieš tarptautinę teisę, tą tu

rime bandyti suvaldyti.

Priešai Lietuvos Viduje
Niekas neginčys, kad šiuo metu vidu

jiniu Lietuvos priešu yra lenkai 
tai, kurie su Vilniumi perėjo į Lietuvos 
žinią. Tie žmonės nenurims nei ininutės 
nekėlę suiručių, nekonspiravę prįeš .Lie
tuvą. Lenkų dvasiškija, lenkų pofiija, bu
vusieji Lenkijos valdininkai, visoki žan
darai, įpratę pavergtų tautų žmonėms 
(kai dar/buvo Lenkija) kaįlį lupti, nenu- 
riihsta. Jiems pavyko suorganizuoti mo
kyklose savos rūšies streiką; jie griebsis 
dar kitokių priemonių krašto 4 ramybei 
padrūmsti.

Bet tai ne viskas. Jie lauks progos, kai 
visą kraštą bandys sunaikinti. Sakysim, 
jeigu Europoje prasidėtų atviraą stam
biųjų imperialistinių kraštų kąrąs prieš 
Sovietų, Sąjungą, “už atstęigimą Lenki
jos,” tai tie patys sutvėrimai būtų di
džiausias pavojus Lietuvos nepriklauso
mybei. ' ;

Taigi jau dabar reikia su tais Sutvėri
mais mokėti apsieiti. Juos: reikia^ suvaL 
dyti. Be to, reikia stiprinti tasias jėgas, 
kurios galėtų su visokiais priešais rim-

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Gerbiamieji: Tūlas laikas 
atgal kapitalistinė spauda bu
vo pradėjus rašyti, kad Troc
kis žada atvykti Amerikon ir 
liūdyti Dies’o Komitetui prieš 

t komunistus. Gi dabar nieko

y . . 1 ' 11 —mi w

šovinis-

Dar 2,000,000 Vyrų į Karą!
Anglijos valdžia pašaukė dar du mili

jonu jaunų vyrų į karą. Taigi tas faktas 
rodo, jog Anglijos-Francijos karas prieš 
Vokietiją nėra kokis tai nuduotas daly
kas, o tikras karas. Jis kasdien ėda mil
žiniškas sumas pinigų, kasdien jis vis 
daugiau ir daugiau paims žmonių gyvy
bių.

Anglijos valdovai, matyt, nesijaučia 
kad jiems pavyks greit ir lengvai Vokie
tiją nugalėti, todėl jie mobilizuoja savo 
jėgas. Karo pabūklų fabrikai Anglijoj 
dirba dienomis ir naktimis; žmones mo
bilizuojama; įvesta maisto kortelių sis
tema, kad juo ilgiau būtų galima atsilai
kyti prieš Vokietiją.

Tas viskas, aišku, pirmiausiai sunkins 
darbo žmonių buitį. Pasėka bus ta, kad 
darbo žmonės vis labiau bruzdės (tatai 
įvyks ne tik Anglijoj, bet ir Francijoj ir 
Vokietijoj), reikalaudami sulaikyti plėši
kišką skerdynę, tęsiamą už imperialistų 
reikalus.

Amerikos žmones privalo nuolat stovė
ti sargyboj, kad neprileidus mūsų kraš
to reakcininkams įtraukti Ameriką į ka
rą. Tie, kurie nori muštis (toki ponai so
cialistai ir kiti), tegu sau važiuoja į Eu
ropą ir plėšosi už gerklių!

“Išgązdino”
Ponas Webb Miller, United Press ko

respondentas iš Suomijos, kuris atsižymi 
visokiomis pasakomis prieš Raudonąją

* Armiją, aną dieną pasididžiuodamas ra
šė, kad jam teko sužinoti, bulę suomiai 
ruošią Sovietųlakūnams spąstus: “Te
gul jie dar kartą pasirodys,—rašė Miller, 
—tai gaus, ko ‘negavo.” Na, ir tą pačią 
dieną 'Sovietų lėktuvai atskrido ir vėl * 
bombardavo gelžkelius Abo, Helsinki, 
Kotka, Tammerfors ir kitur. Bom
bardavo amunicijos ir^ginklų gaminimo 
fabrikus. Sako, viso buvo tą dieną bom
barduota net 20 strateginių karinių 
punktų, neskaitant orlaivių veikimo ka
ro fronte. Atrodo, pono Miller grūmoji
mas labai išgązdino Sovietų lakūnus.

vus iš kariuomenės, pradė
jau laukų darbus žiemai. 
Dabar laukuose darbai vi
siškai baigti. Einu prie ja
vu kūlimo, v

Taip, drauge, pasaulis 
verčias aukštyn kojomis. 
Prosza pana, nesenai gru- 
mpjo Lietuvai. Dar nesenai 
ardė kūną Čekoslovakijos 
kartu su Hitlerio, vilkais. 
Bandė pasityčioti iš Sovie
tų Sąjungūs, sakydami: 
Mes neprašėme, neprašome 
ir neprašysime pagelbos. 
Tie visi Lenkijos kvailų mi
ll taristų darbai nuėjo jiems 
patiems ant galvos. Bekai, 
Mosickiai, Smigly-Ridza 
dabar tupi internuoti Ru
munijoj, o gyvenimas tyčio
jas iš tų, neva didelių poli

tikos vyrų.
Jūs ramūs buvote, o pas 

mumis ramybes nebuvo. 
Ūžė vokiečių lėktuvai, tra
tėjo kulkosvaidžiai, gaudė 
patrankos ir viskas tai bu
vo nukreipta prieš Lenkijos 
militaristus. Sovietų Sąjun
gos Raudonoji Armija gero
kai paspaudė Lenkijos ka
riuomenę, kuri ūžte-ūžė į 
Lietuvą. Liūdnų ir vertų 
pasipiktinimo vaizdų buvo. 
Karininkai įsipenėję, kaip 
bekonai, su- storais pilvais, 
kaklais. Kareiviai išblyškę, 
sudžiūvę... Arkliai vos gy-1 
vi, matyt, mobilizuoti iš j 
ūkininkų. Karininkų ir ar
kliai dailūs, riebūs, kaip ir 
jie patys.

Teko kalbėtis su Lenkijos 
kareiviais. Skundžias baisiu 
žiaurumu 'karininkų. Jiems 
galima pilnai tikėti, nes tie 
deržiniordos ir internuoti, 
dargi nuo svetimos valsty
bės kareivių ir tai reikala
vo, kad jiems atiduotų gar
bę. Štai du pavyzdžiai: Lie
tuvos kareivis stovi sargy- 

• boj, eina lenkų karininkas.- 
Kareivis kaip stovėjo, taip

nebesigirdėt. Ar jis liudijo? 
Jei liudijo, tai kodėl spauda 
taip tyli? O jei neliūdijo., tai 
kjas atsitiko su tais pažadais? 
Iš kalno ačiū.

Skaitytojas.
Atsakymas:

Trockis tikrai buvo pasiža- 
dėjęs/ir . pasirengęs liudyti

prieš komunistus. Kąįp pasi
rodo, tai tarpe Trockio ir Dies 
Komiteto buvo tikrai susitarta 
del jo pribuvimo Amerikon ir 
liudijimo. Trockis taip buvo 
tikras, jog jis galės išlieti savo 
tulžį prieš revoliucinį judėji
mą, jog jau buvo parašęs sta- 
tementą ir išsiuntinėjo laik
raščiams, kuriame jis nurodo;

kodėl jis pribuvo patarnauti 
Dies Komitetui, šis jo pareiš
kimas tilpo trockistų laikraš
tyje “Socialist Appeal” gruod
žio 30 d.
v Bet, matyt, Koosevelto vald
žia ar pats Dies pakeitė savo 
nusistatymą. Buvo aiškinama, 
kad Trockini įvažiavus į Jung
tines Valstijas, Meksikos val
džia gali jo nebeįsileisti grįžt 
Meksikon. Taip Trockis ir ne
gavo progos liudyti. Už tai 
Trockis ir trockistai labai su
pyko ir kaltina / komunistus, 
būk jie paveikę į valdžią, 
idant ji Trockio neįsileistų į 
Jungtines Valstijas.

ir stovi. Karininkas sugrį
žęs smogė kareiviui į veidą 
ir surikęs reikalavo pagar
bą atiduoti. Kareivis visgi 
jo neklausė, bet nusivarė 
pas karo komendantą. An
tras pavyzdis: Eina du lie
tuviai kareiviai šalygatviu, 
susitinka lenkų karininką. 
Kareiviai praeina kalbėda
miesi tarpe savęs. Karinin
kas surinka: “Sustoti!” Ka
reiviai sustoja. Karininkas: 
“Czemu honoru nie dawa- 
čia”? Čia karininkas pa
puolė ne ant lepšių, bet 
žmonių-kareivių, kurie davė 
jam gerą “honorą” šautuvų 
kulbėmis. Ir pasakė: čia ne 
Lenkija, o Lietuva.

Dabar Alytuje Lenkijos 
kariuomenės nėra. Nėra ir 
Lietuvos kariuomenės. At
važiavo visokių dalių Sovie
tų Sąjungos Raudonoji Ar
mija. Prieš jos atvykimą 
buvo įleista visokių paskalų- 
melų, kad raudonarmiečiai 
su vyžomis apsiavę, kad ap
driskę, išalkę. Bet kai at
važiavo—visi nustebo. Apsi
rengę šiltai ir gerai. Paval
gę geriau negu mes visi. 
Pas karininkus ir kareivius 
pinigų pilna. Viską perka ir 
moka nesiderėję. Netaip, 
kaip Lietuvos kareivis, ku
ris gauna penkis litus į mė
nesį ir viskas.

Pamatė pabūklų visokių 
ir milžiniškų tankų, kokių 
daugelis savo gyvenime nė
ra matę. Automobiliai da
bar po Alytų tik ir važi
nėja su raudonarmiečiais. 
Lietuvos automobilių kaip 
ir nėra. Mat, žibalo trūks
ta. Raudonarmiečiai dau
giausia susideda iš pietinės 
Sovietų Sąjungos tautų 
žmonių.

Į pasikalbėjimus neįsilei
džia. Laikos nuošaliai nuo 
civilio gyvenimo. Taip sa
kant, nesikiša į Lietuvos 
gyvenimą. Dirba, kas jiems 
reikia. Sunkvežimių ir tan- 

-ku visos kareiviniu aikštės 
pristatytos ir rajonai. Ka
reiviais užimta' visos, o vi
sos kareivinės ir daug’ dar 
kitų didesnių viešų pastatų.

Kuomet rašau šį laišką, 
Raudonoji Armija triuški
na Suomijos provokatorius 
karo • su socialdemokratu 
Tanneriu priekyje. Sovietų 
vyriausybė jau susitarė su 
Suomijos Liaudies valdžia, 
kuri buvo suorganizuota su
kilus pirmam korpusui Suo
mijos kariuomenės. Susita
rė vieni kitiems padėti. Da
bar ir spaudžia užsienio mi- 
litaristų bernus Suomijos 
valdžioje sėdėjusius. Suo
mijos liaudis daug vietų su
kilo prieš savo kraujo siur- 
bėjus. Kaip baigsis—trum
pa ateitis parodys. (

Turėčiau ir daugiau ką 
parašyti, bet jau laikas eiti 
gyvulius pagirdyti, pašerti. 
Vakarais, nors dabar ir la
bai ilgi, bet nei rašyti, nei 
skaityti negalima—trūksta 
žibalo. Gaunam po vieną ir 
pusę litro į mėnesį su korte- ■ 
le. Daugiau nei gugū. i

^Vilnius. — Vilniuj dabar 
yra viso 19,593 radio abonen
tai, iš kurių 11,613 detektori
nių ir 7,920 lempinių.

Vilnius. Lietuvių Muzikų 
Draugija savo centrą nutarė 
perkelti į Vilnių, kur ateinantį 
birželio mėnesį žada surengti 
pirmąją visuotiną dainų šven
tę. Draugijos, pirmininkas 
Martinionis pareiškė įsitikini
mą, kad: toj dainų šventėj ga
lės susidaryti nemažiau kaip 
18,000 žmonių jungtinis cho
ras.
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ŠYPSENOS

valgyti, tai 
nes nevai- 

Gi po prie- 
taipgi nesi-

Ogi visų pirma 
pilną (su kaupu) 
vitaminais, ypač 

Visų geriausia

moderninės
Vitamin B com- 

y r a nepavaduojamas 
maistas. Gaivina sma- 
ir visą nervų sistemą, 
liaukas, plėves, orga-

TĖVYNIŠKOJI LYRIKA
Mielos sesės, mieli broliai, ar iš arti 

ar iš toli,
Paklausykit, iki galo, kaip apšaudė 

Ramygalą.

arba

veikia gerai, nes aš 
nenoromis stengiuos 

Jau kokios 4 savaitės 
kad man širdis kai

f

(Gaida kaip “Sunku Gyventi” 
“Drulia, Drulia”).

Mes padainuosim 
Šią dainuškėlę, 
Kiek pergyveno 
Ramygalėlė.
O pergyveno, 
Jei aš neklystu, 
Kai čia atkėlė 
Mataciklistą.
Kad jį atkėlė, 
Ne tame esmė, 
Bet mes užtrauksim 
Štai kokią giesmę.
Čia dar tarp kitko, 
Dėmesiui jūsų, 
Jis esąs kilęs 
Net iš Kordušų.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2-7904

Neoficialiai 
Vadinsim šniūras, 
Mėgsta jis šaudyt— 
Toks jau no tu ras. 
Šaudo jis gatvėj, 
Šaudo ir rinkoj, 
Nors žmonių pilna 
Visur aplinkui.
Taip puikiai moka * 
gaudymo meną, 
Kad butų langus 
Net išbildena.
Ar Lietuvoje 
Y r kas nors matęs, 
Taip laisvai šaudant 
Šunis ir kates?
Net šabasines 
Jis šaudo vištas. 
Bet protestuoti 
Niekas nedrįsta.
Bendrai jis šaudo, 
Kas tik papuola. 
Užprotestuos kas— 
Tuoj protokolą.

(Iš Kuntaplio)

DARBININKŲ
SVEIKATA

BLOGOS GRIPO PASĖKOS
Drauge gydytojau, aš esu 

, “Laisvės” skaitytoja ir visuo
met žiūriu jūsų patarimų, bet 
nesurandu, kas galėtų man 
atitikti. Gal nė vienam žmo
gui nėra taip atsitikę.

Aš esu 29 metų mergina, 5 
pėdų ir 3 colių, 105 svarų. Aš 
kadaise sirgau gripu, gal jau 
kokie 7 metai. Sirgau stipriai.

i Kai pasitaisiau, tai man da 
ilgoką laiką temperatūra bu
vo nenormali ir ologas apeti
tas. Gydytojai nieko blogo su 
mano plaučiais nesurado, ėmė 
net X-spindulių nuotraukas. 
Tik su plaučių liaukomis kas 
tai negerai.

Be to, aš palikau labai ner- 
vuota, visai neturiu apetito 
valgyti. Dabar jau čia Ameri
koj, prieš kokią dvejetą metų 
nuėjau pasitikrint pas gydyto
ją, tai irgi nieko blogai nesu
rado, tik esą krūtinėje suirę 
nervai. Ėmiau nervams vaistų 
ir tonikų, bet vis nėra geriau.

Šiaip nieko neskauda. Vi
duriai 
kad ir 
valgyt, 
jaučiu, 
kada nenormaliai plaka. Kar
tais sujuda nepaprastai smar
kiai, tai net nesmagu pasi
daro.

Bet nenoras valgyt tai jau 
taip įkyrėjo, kad nebežinau ir 
ką bedaryti. Ir ūpas blogas 
dėlei to. Į Ir, kai 
turiu prišiversti, 
gysi—negyvensi, 
varta pavalgius, 
jaučiu gerai.

Gal man reikia skilvio ty
rimas daryti? Ar gal tai man 
dėl suirusių nervų ar gal tos 
plaučių liaukos dalykus gadi
na? Argi .gripo tokios blogos 
pasėkos būtų pasilikusios? Iš- 
kalno labai dėkui.

ATSAKYMAS
Taip, Drauge, Veikiausia 

akurat taip ir yra. Tai Jums 
gripas taip išsunkė, taip su- 
baladojo visą organizmą: ir 
vidurius, ir nervus, ir liaukas, 
ir visą muziką.

Gripas-influenza yra savo 
rūšies blogas “šaltis.” Bakte
rinė liga, apkrečiama liga. 
Tų bakterijų nuodai užplukdė 
Jums visą organizmą, išsėmė 
liaukas, sugadino kraują. Ir 
Jums ilgai potam vis da te
bebuvo nenormali temperatū
ra. Veikiausia tos ligos bak
terijos ilgai da nebuvo visai 
nugalėtos.

Plaučių liaukos, t. y. limfi
niai gūželiai, Jums yra pati
ltę Vis dėl tos pačios priežas
ties. Laike pačio ligos įkaiščio 
tie limfiniai gūželiai patinsta,

ir bronchinių dūdelių. O gri
pu sergant, visuomet esti 
bronchinių vamzdžių įdegi
mas.

Jums sakė, būk krūtinėje 
nervai suirę. Nervai išsemti 
Jums visur, nes jie negauna 
sau, kiek reikėtų, maisto, 
ypač vitaminų, širdis Jums 
dažnai krusteri nemaloniai: ji 
irgi nabagė skundžiasi tais pa
čiais trūkumais. Apetito Jums 
nėra taip pat dėl tos pat prie
žasties, ypač dėl stokos vita
mino B.

Nevalgysi—negyvensi. Ge
rai pasakyta. Sąmoningas 
valgymas yra didelis sveika
tos pamatas. O Jums valgyt 
nėra apetito, nes Jums skau
džiai stoka vitamino B. Stoka, 
žinoma, ir kitų vitaminų ir 
mineralų. Jums besergant tuo 
piktuoju gripu, organizmas iš
sisėmė, pasidarė avitamino- 
zas: permažai teliko audi
niuose vitaminų., kad palaikius 
sveikatą geram stovy. Iš 
ligos patalo pasikėlusi, Jūs 
nesugebėjot organizmui atpil- 
dyt tą skaudžią spragą, tai 
taip ir nesijaučiate gerai.

Sakote, gal niekam taip blo
gai nėra atsitikę. Kur tau 
ne. Ligos, ypač bakterinės, 
koneveikia armijas žmonių.

Tai kas dabar Jums, Drau
ge, daryt? 
pripumpuot 
organizmą 
vitaminu 
Jums būtų\Jei Jums vietos 
gydytojas leis į ra|umenis 

 

didelėmis dozėrhis vitamino B 
kompleksą. Tai stačiai ste
bėtinas preparatas, vienas di
delių moderninės medicinos 
pasiekimų. 
plex 
nervų 
genis 
taipgi 
nūs.

Vitamino B turi javinis 
maistas, grūdai, ypač jų die
geliai? Po truputį turi jak- 
nos, žalios daržovės, kiaulie
na mėsa, kiaušinio tryniai. 
Daug vitamino B turi mielės. 
Imkite Brewers yeast tablets, 
bent po 10, po 15 tablečių 3 
kartus kas diena, tai po 30- 
45 tabletes kas diena per ke
letą mėnesių. Kitų vitaminų, 
neskaitant natūralaus maisto, 
gausite iš • žuvų aliejaus arba 
jo sutii*štintų kapsulių. Im
kite ir iodo tinktūros po la
šą, su pienu, kas diena, arba 
kas antra diena. Trempų jų 
bangų dijatermija — short 
wave diathermy daug padėtų 
organizmui atsigauti. Taipgi 
ultra*vijoletiniai spinduliai ir 
lytinių liaukų ekstraktai—mo
teriška sunka — female sex 
nes jie valo kraują iš plaučių hormones.

I
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Neapgautum Laukinio 
Afrikos Negro?

Aną dieną “Laisvėj” tū
las draugas, Senas Biznie
rius, kalba apie reklamų 
blėdingumą prie kapitalisti
nės sistemos, ir teigia, jog 
taip nebūt galima apgauti 
visokiomis paikomis rekla
momis (apgarsinimais) Af
rikos negras, kaip būna ap
gauti ir išnaudojami kapi
talistinio* pasaulio žmonės, 
ypatingai amerikonai.

Daugelis yra taip sakę, 
net ir patys tūli negrai, ku
rie tenaitinių negrų nėr 
matę. Tačiaus ką kitą pa
matai, kada tuos negrus su
tinki. Greit pamatai, jog 
reklama yra nesvietiškai 
galingas įrankis...

Tarpe 1920 metų ir 1930 
metų Amerikoj, kaip dau
gelis dar atsimena, buvo, 
taip sakant, gerlaikiai, ypa
tingai buržuazijai ir viduri
nei klasei, profesionalams ir 
biznieriams. Tūli bagotieji 
amerikonai net nebežinojo 
tada nei kaip beleisti pini
gus.. Kai kurie gyrėsi, kad 
net turį šimtą šešiasdešimt 
penkis siutus-eilutes: skir
tingas siutas kas dienai.

Prie turėjimo daugel siu
tų, buvo gan nemaža mada 
turėti, nešioti pokiliuose, 
įvairios spalvos ir styliaus 
vestes (šalbierkas, kaip tū
li vadina). Taipgi, daugiau, 
negu dabar, buvo mada ne
šioti visokios spalvos ‘spats’ 
ant čeverykų apsimovus.

Turint tiek daug siutų, 
negi nunešiosi, vienas daly
kas; o kitas—naujos mados 
vis išeina, tai senieji siutai 
nebeberi. Stačiai reik juos 
mesti laukan... Tas pat su 
puikiomis vestėmis ir “spat- 

fSais.”
Vienok, Amerika nėra vi

sas pasaulis. Jeigu čia dau
geliui buvo gerai, tai kitur 
—prastai... Iš tos priežas
ties atsirado biznieriai, ku
rie supirkinėjo visus antra- 
rankius siutus, vestes, 
“spats” ir kitką, idant par- 
davinėiūs kituose, biednes- 
niuose kraštuose.

Siutus pardavinėjo bile 
kurioj “civilizuotoj” šalvj. 
kur žmonės biedni, ir tik 
džiaugias pigesnę drapana 
gavę, ir dar neprastoką. Bet 
su tom bieso spalvuotom ir 
iškraipytom vestėm ir 
“spatsais.” tai buvo biski 
bėdos, kol surado jiems rin
ka. Mat, nors kitu šalių, ci
vilizuotu. žmonės biedni, ta
čiaus i tokius “civilizuotu” 
amerikonų parėdnius nela
bai kando.

Tačiaus, kaip tie ameri
konai sako, kur yra noras, 
ten surandama ir būdas. 
Vikresni biznieriai nuvažia

vo su tomis vestėmis ir 
“spatsais” Afrikon, tarp 
laukinių negrų, arba pusiau 
laukinių. Apsivilko savo 
tomis vestėmis ir apsiavė 
“spatsais,” jei reikalas bu
vo ir ant basų kojų, pasa
kodami tiems vargšams ne
grams, jog dabar tokia ma
da auksinėj Amerikoj.

Ilgai netrukus, visoms 
toms vestėms ir “spatsams” 
rinka buvo išdirbta. Tūli 
negrai pradėjo nešioti netik 
po vieną tų vesčių, ale po

pat ir “spatsus” ant basi- 
nyčių.

Dar nelabai senai vienas 
pardavėjas - biznierius nu
žiūrėjo, jog nesvietiškai 
daug lieka įvairių skrybėlių 
kas metai iš priežasties 
mainymo styliaus sekan
tiems metams. Jas stačiai, 
kaip tūli sako, gali nupirkti 
už dainiušką. Jeigu tik būt 
kur rinka, būt galima pa
dalyti nemaža pinigo už 
jas, manė sau tas pardavi
nėtojas.

Jo gyvo ir uoslaus būta. 
Jis sužinojo, jog tūlos pieti
nių jūrų salos gan tirštai 
apgyventos taip vadinamais 
importuotais negrais, kurie 
vaikštinėja vienplaukiai. O 
kaitrioj saulėj, visi žinome, 
gan nepatogu vaikštinėti 
akių nepridengus.

Jis prisikrovė vežimus tų 
iš mados išėjusių skrybėlių, 
ir pasileido į vieną tų salų.

Padalindamas keliems po 
skrybėlę veltui, jis prirodi
nėjo tos salos gyventojams, 
jog visgi geriau su skrybėle 
saulėtoj dienoj, negu be. Po 
to, taip sakant, pačios jo 
tos skrybėlės parsidavė. Vi
si pamatė, kad tiesa.

Tačiaus ta sala buvo ap
gyventa tik tiek žmonių ir 
nedaugiau. Nors jau visi po 
skrybėlę turėjo, vienok dar 
buvo nemažai jų likę ir pas 
pardavėją. Vežtis jas atgal 
namo buvo bereikalingi iš- 
kaščiai, vienas dalykas; o 
kitas—ką gi veiksi* su jo
mis?

Jis sumanė pavartoti me
lagystę (kas sykiu ir rekla
ma), propagandą, būk da
bar Amerikoj, kurie bago- 
tesni, idant išreikšti savo 
bagotumą, nešioja net po 
dvi skrybėles ant sykio. 
Orai t, sako turtingesni tos 
salos gyventojai, jeigu jau 
Amerikoj taip reiškia tur
tingumą, tai ir mes galime. 
Netrukus ir likusios jo 
skrybėlės buvo išpirktos.

Reklama yra niekūs dau
giau, kaip propaganda^ Jei
gu ją tik pritaikysi prie 
žmogaus pageidavimo, \ai

ji lips visur ir prie visų— 
balto ir juodo, civilizuoto ir 
necivilizuoto. Juk ir tam 
negrui hėr reikalo nešioti 
dviejų skrybėlių, nors sau
lė ždĮne ridinėtų. Tačiaus 
jis turi tą instinktą, tą pa
geidavimą, kad va, aš už ta
ve gražesnis, stipresnis ir 
turtingesnis, galiu net dvi 
skrybėles ant sykio nešioti, 
o tu ne...

Draugas Senas Biznie
rius barasi, kam “Laisvė” 
talpina savo lapuose tų di
delių biznierių reklamas, 
kurie darbininkų judėjimui 
nepritaria, tuomi kąsdama 
tiems ranką, iš kurių val
go...

Netalpindamas savo laik- 
raštin didžiųjų biznierių 
reklamų, nieko nepeši. Prie 
kapitalistinės sistemos tur
tingieji visuomet susiras 
būdus save reklamuotis už 
pinigus. Jų reklamų neim
damas, tai sau ranką kąs
tam.

Mažųjų biznierių reikalus 
galima pataisyti tik įstaty
mais prieš didžiuosius, o ne 
skelbimu ar neskelbimu kie
no nors reklamų. Tačiaus 
bėda su ta j a kapitalistine 
sistema, privatinės nuosa
vybės sistema, kad ji nesi
duoda lopyti, kaip ta supu
vus rato guma: čia ją tai
syk, čia ji sprogsta, čia tai
syk, čia sprogsta...

A. Gilman.

Tad dar sykį prašom visų 
balsuoti už CIO.

Balsavimai įvyks 9-tą sau
sio, 1940 m. Kai nueisite bal
suoti, tai Ngerai žiūrėkite, kad 
nepadaryti] klaidos — balsuo
kite už CIO.

F. Z.

Philadelphia, Pa.
Sausio 1 dieną pasimirė Ona 

Kemezienė, sulaukus 50 metų 
amžiaus. Mirė Hahneman li
goninėje. Pašarvota savo na
muose po numeriu 7923 Bo
tanic Ave. ir bus palaidota 
ketvirtadienį, sausio 4 d. Iš 
namų bus išlydėta 10 vai. ry
te. Bus palaidota Fernwood 
kapinėse.

Jos vyras Vincentas Keme- 
zis ir šeimos nariai kviečia gi
mines ir pažįstamus dalyvauti 
laidotuvėse.

J. Kavaliauskas.

WORCESTER, MASS.

Eltos Žinios iš Lietuvos
tebegyvena, kaip dar. prie rusų 
gyveno. Apie sveikatą ir higie
ną ir supratimo neturi.

300,
100,

Binghamton, N. Y

m., 
no-

16

4:45
4 :45
4 :45 
4:30

p.m.
P-
p.
P-

m.
m.
m.

ra-

16-tą dieną gruodžio, 1939 
m. buvo šaukiamos visos Bing- 
hamtono draugystės į konfe
renciją dėl organizavimo E. J. 
darbininkų, nes jau bus bal
savimai 9-tą sausio, 1940 
kurios unijos darbininkai 
ri, AFL ar CIO.

Konferencijoj dalyvavo
skirtingų draugysčių delegatai 
ir visi pasisakė remti CIO. 
Buvo nutarta pasamdyti radio 
stotį WNBF Binghamtonc ir 
gauti skirtingų tautų kalbėto
jus, kad visus darbininkus su
pažindinus su CIO. Taipgi bus 
ir lietuviška programa. Tad 
prašom visų atydžiai klausy
tis, kad žinotum už ką balsuo
ti 9-ta sausio, AFL ar CIO. 
CIO radio programos bus:

Sausio
Sausio
Sausio
Sausio
Visi prašomi atsisukti 

dio ant tų valandų ir išgirsti 
CIO programą.

Reikia ir savo draugus kal
binti, kad visi balsuotų už 
CIO, nes yra tikra darbinin
kiška organizacija, kuri kovo
ja už darbininkų reikalus. O 
AFL vadai tai yra kompanijų 
agentai, jiems darbininkai ne
rūpi, tik jų pinigai. Kada iš- 
balsuosim AFL, tai turėsim 
mokėti 2 dolerius įstojimo ir 
35 centus į savaitę ir naudos 
turėsim tiek, kiek ir dabar tu
rime.

Susirinkimo LLD 11 Kuo
pos, Gruodžio 24 d. ' 

čia d. J. J. Bakšys, duoda
mas raportą iš savo darbuotės 
“Laisvės” vajuje, pažĮymėjo, 
kad jis pasiuntė “Laisvei 
$300 ir sakė, kad jau tluri su
rinkęs arti pusę .šimto ir vėl 
siųs. Čia d. Bakšys pasiūlė su
sirinkimui, kad būtų suruoštas 
pažmonis visiem “Laisvės.” 
skaitytojam, kaip vajus užsi
baigs su įžanga dykai. Jo su
manymas buvo priimtas ir iš
rinkta komisija tam darbui iš 
draugų V. Jaučius, B. Miza- 
ra ir J. J. Bakšys. Mat, dien
raštis rengia savo bazarą, tai 
čia visiem “Laisvės” skaityto
jam bus puiki proga 
susipažinti. Dabar visi “Lais
vės” skaitytojai tėmykite pra
nešimų skyrių, 
draugai yra komisijoj, 
abejonės, kad jie 
mum šaunią parę. įžanga bus 
dykai.
i LLD 7-to apsk. metinės kon
ferencijos raportą išdavė dele
gatai J. J. Bakšys ir S. Janu
lis. Sakė, kad konferencija 
paaukojo po $5 Vilniaus nu
kentėjusioms, “Daily Worke- 
riui”, Browderio teismui, “Vil
niai” ir “Laisvei,” ir priimtos 
dvi rezoliuciios Lietuvos poli
tiniu kaliniu reikale ir spau
dos reikale. Perrenka.nt 
kričio valdvba. vėl D. Lubie
nė išrinkta anskr. sekretore, o 
d. B^kšvs organizatorium. Pa
sirodo. kad svarbiausias vietas 
užima wnrrneferieciai.

šis susirinkimas nutarė da
lyvauti 
o*a tp. i s 
Plokštis 
vienvtu 
susirinkimui 18 d.
siėmė delegatu d. S. Janulis. 1 

Knonos valdvba ateinan
tiems metams išrinkta iš šių. 
draugu: organizatorius S. Ja-| 
nulis protokolu sekr. J*. M. 
T.ukas. finansų sekr. V. Jau
nins. kasinrins B. Mizara. knv- 
n-ius P. Butkeviče. “Laisvės” 
agentas J. J. Bakšvs.

Ateinantis LLD 11 kuonos 
susirinkimas ivvks 28 d. sau
sio. 1940 m.. 29 Endicott 
11 vai. iš ryto.

Iš

virš

arčiau

Visi darbštūs 
n era 

surengs

ans-

partiios bazare. deln- 
ansiomė draugai P.
ir J. J. Bakšvs. O su- 

draue-iiu metiniam .
sausio an-1

St..

J. M.

Londonas. — Londono 
tuvių kolonija gruodžio 3 d. 
minėjo Vilniaus atvadavimą, į 
kurį prisirinko labai daug lie
tuvių, kiti atvažiavo net iš 
Manchesterio. Po prakalbų 
buvo priimta rezoliucija, svei
kinant Lietuvos Respublikos 
Prezidentą, vyriausybę 
žusius prie Lietuvos 
vilniečius. Vilniečiams 
surinkta daugiau kaip

lie-

ir grį- 
brolius 

šelpti 
400 lt.

Vakarų Fronte Francijos kariai stovi prie anti-orlaivinės kanuolės, laukdami pa-

Vilnius. — Iškeltas sumany
mas smėlėtų ir nederlingų sri
čių ūkininkus Vilniaus krašte 
perkelti į derlingas žemes, o 
smėlynus apželdinti miškais. 
Šis perkėlimas bus vykdomas 
patiems ūkininkams sutinkant. 
Pavasarį prasidės žemės nu
sausinimo 
krašte.

darbai Vilniaus

Vilnius. — Vilniaus ne tik 
mieste, bet ir krašte yra labai 
daug varguomenės, reikalin
gos pašalpos. Vyr. Komitetas 
Vilniaus Kraštui Remt tuo tar
pu jau yra surinkęs davinius 
apie pagalbos reikalinguosius 
Švenčionėlių apskrityje: pa
čiuose Švenčionėliuose 
Pabradėje 200, Dūkšte
Ignalinoj 100, Kaltinėnuose 
ir Linkmenyse po 50, kitose 
vietose dar 100, viso 85b šei
mų. Skaitant šeimą »po 4 as
menis, Švenčionėlių apskr. 
reikia šelpti apie 3000 žmo
nių arba per 6 nuošimčius visų 
apskrities gyventojų. Pašalpos 
reikalingas šeimas sudaro: 
našlės su mažais vaikais, ligo
ti ir nedarbingi tėvai 
žais vaikais, luoši, 
seniai ir senės, šeimos 
lenkų karių, dingusių 
nios arba grįžusių 
buv. emeritu šeimos, 
sies be maitintojų. Iš kaikurių 
vietų pašalpų šaukiasi ištisi 
kaimai, kurių milžiniška gy
ventojų masė yra bežemiai ar
ba mažažemiai.—Gruodžio 6 
d. Vilniuje suvažiuoja žemės 
Ūkio ministerijos 
nustatyti 
m ės ūkio 
Dalyvaus 
nomai ir 
kų organizacijų 
Svarbiausia suvažiavimo tema 
bus žemės reformos klausi
mas.

su ma- 
paliegę, 
buvusių 
be ži- 

su žeistų, 
paliku-

pareigūnai, 
Vilniaus krašto že- 
pertvarkymo planus. 
Vilniaus krašto agro- 
ekonominių lietuviš- 

atstovai.

Vilnius. — čia jau įsikūrė 
nemažas skaičius lietuviškų 
krautuvių, knygynų, kontorų, 
biurų, įmonių skyrių ir t. p. 
Visų tokių krautuvių ir įstai
gų langai gražiai išpuošti lie
tuviškais motyvais, iškabintos 
taisyklingos lietuviškos iška
bos ir viduj skoningai įrengta. 
—Vilniaus gatvėse yra įtaisyti 
radijo garsintuvai, prie kurių 
kas vakarą renkasi dideli pul
kai gyventojų pasiklausyti 
pranešimų, žinių ir lietuviškos 
muzikos. Lietuvos Darbo Rū
mai Vilniuje steigia pirmąjį 
k u 1 tūros k 1 i u bą.—A r t i m i ausi u 
laiku į Vilnių išsikelia Kauno 
amatų mokykla.

laivų judėjimas Klaipėdoje 
yra veik visiškai apmiręs, ki
ta, kad vis tebeatsiranda nau-‘ 
jų kliūčių, dėl kurių su vokie
čiais dar nebaigta susitarti.

Kaunas. — Per Dr-jos Vil
niaus Kraštui Remti vyr. ko
mitetą ligi gruodžio 1 d. gau
ta apie 300,000 litų aukų pi
nigais Vilniaus kraštui atsta
tyti.

šiomis dienomis į Vilnių pa
siųsta dar 25 vagonai maisto.

VALKININKAI?— šjoje ap
skrityje yra dabar visif didžiau
sioji visoje Lietuvoje Rūdinin
kų giria, šioj girioj dar šio
mis dienomis vieną karininką 
buvo užpuolusi vilkų ruja. Miš
ke yra ir šiaip retų žvėrių, kaip 
tai briedžių, kurtinų, šernų ir 
kt. čia tebėra Jogailos 
statytoji pilaitė, kurią 
buvo pavertę medžioklės 
čia buvusis Lenkijos
dentas buvo pasikvietęs 
medžioti Vokietijos marša
lą G o e r i n g ą ir p i 1 ė j e 
jam kėlė puotą. Prieš Lietuvai 
užimant Vilniaus kraštą, vieti
niai gyventojai šią pilaitę gero
kai aptuštino, išgabendami ju- 
domąjį inventorių.

laikais 
lenkai 
namu, 
prezi-

VILNIUS.— Sanitarijos par
eigūnai, kurie apkeliavo išilgai 
ir skersai Vilniaus kraštą, teik
dami gyventojams nemokamą 
medicinos pagalbą, pasakoja 
įdomių įspūdžių. Pavyzdžiui, 
randama kaimų, kur gyventojai' 
net nemokėdami lietuviškai, 
tačiau savo vaikų į lenkiškas 
mokyklas neleidžia ir priį. lenkų 
valdžios visaip vengė į jas leis
ti, laukdami .kada ateis lietuviai, i 
Daugumos krašto gudų pavar-1 
dės tebėra grynai lietuviškos. 
Jie pasakoja, kad jų tėvai ne
mokėję ne tik lenkiškai, bet ir 
gudiškai ir sieloje pasilieka lie
tuviai. Esama ir tokių, kurie 
prieš didįjį karą buvę- rusai, 
lenkams valdant kraštą buvę 
lenkai, o dabar sakosi esą lietu
viai. Visi dabar laukia lietuviš
kų mokyklų ir dar labiau socia
linių reformų, visų labiausiai 
žemės reformos, čia esama dva
rų, kur vidutiniškas karvės pie
ningumas tebėra vos 2-3 litrai 
pieno per dieną, o pasėliai jei 
atneša ketvirtą grūdą, tai skai
tomi neblogi. Kaimuose žmonės ,

Klaipėda. — Įsigaliojus Lie
tuvos Vokietijos optacijos su
tarčiai, Lietuvos pilietybę op- 
tuoja gana didelis klaipėdiš
kių skaičius. Optacijos termi
nas baigiasi gruodžio 31 d. 
Pirmomis dienomis Lietuvos 
generaliniam konsului buvo 
paduota per 100 optacijos 
prašymų. Klaipėdiškiai, dabar 
atvykę į Kauną perkasi viso
kių dalykų, kurie Klaipėdoje 
teparduodami pagal korteles, 
daugiausiai muilą, marškinius, 
kojine, nosines ir tt. —Laisvo
ji uosto zona Klaipėdoje dar 
neveikia ir nenumatoma, kad 
greitesnėj ateityje galėtų pra
dėti veikti, viena, kad dėl karo

Nepaprastas Palengvinimas 
Reumatiškų Skausmų

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

Dienraščio ‘Laisves’

BAZARAS
/

Penktadienį, šeštadienį, Sekmadienį 
ir Pirmadienį

Vasario 9,10,11 ir 12 Feb.
•

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

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

CENTRAL PALACE SALEJE
18 MANHATTAN AVĖ. ARTI BROADWAY 

BROOKLYN, N. Y.

Aido Choro K oncertas
Įvyks Sekmadienį

Sausio 14 January, 1940
BROOKLYN LABOR LYCEUM SVETAINĖJE

949 WILLOUGHBY AVENUE BROOKLYN, N. Y.

Brooklyno Lietuvių Stygų Orkestrą

Gerbiami Aido Choro rėmėjai ir visi kiti meno mylėtojai! Aido Choro metinia
me koncerte bus daug gražių meno spėkų. Bus gerų solistų, duetistu, dainininkų 
grupė... šokikų g’rupė, Brooklyn© Lietuvių Stygų Orkestrą ir pats Aido Choras dai
nuos ištraukas iš praeitų operečių. Aido Choras kviečia visuomenę dalyvauti šiame 
koncerte.

Įžanga: 75c ir 50c. šokiams 40c. Pradžia 4-tą vai. po pietų

George Kazakevičiaus Orkestrą Gros Šokiams



Ketvirto puslapis

(Tąsa)
Dar vienas dalykas: vokiečiai prane

ša, kad jie suėmė lenkų divizijos štabą 
ir ten atrado visos Lenkijos apsigynimo 
planus. Jeigu tai tiesa, tai čia bus Len
kijos vadų tikslus planų perdavimas vo
kiečiams. Jokiame atsitikime divizijos 
štabe negali būti visos Lenkijos apsigyni
mo planai.’ Toki planai yra tik armijos 
centre. Divizija turi tik savo ruožtų, ko
kių 8 mylių pločio, planus ir tai dažnai 
tik vienos dienos. Jeigu tai tiesa, tai pa
sirodo, kad Lenkijos armijos centre vei
kia vokiečių šnipai, kurie tyčia pasiuntė 
tuos planus į divizijos centrą, o diviziją 
pastatė t^kkin-padėtin, kad ji su planais 
patektų į vokiečių rankas.

Veikiausiai taip ir buvo.
Vienaip ar kitaip, Lenkijos apsigyni

mas .nevedamas gerai. Jeigu jį palyginti 
su Ispanijos liaudiečių taktika arba Chi- 
nijos, tai jis labai prastas, tiesiai neka
riškas. Japonijos imperialistai viską da
rė, kad apsupus Chinijos armiją ir su
naikinus. Niekur jiems tas nepavyko. 
Chilli jos valdžia ir karo fabrikus iš
kraustė į gilumą šalies. Lenkijos koman
da išteriojo daug jėgų pasienio mūšiuo
se, kurie iškalno buvo nulemti pralaiinė- 
jimui; leido apsupti didelę armijos dalį 
ir paliko fabrikus vokiečių naziams su 
visa mašinerija ir baigiamomis gaminti’ 
tankomis, kanuolėmis ir kitais ginklais. 
Lenkija turėjo apie 2,000 orlaivių. Jų 
veik nesimatė kovose. Sako, kad didžiu
ma jų sunaikinta orlaivių laukuose iš vo
kiečių lėktuvų. Čia ir vėl atrodo, kad bu
vo kam painformuoti vokiečius apie lėk
tuvų aerodromus. Lenkija turėjo jėgų, ji 
turėjo dvi geras apsigynimo linijas, bet 
kaž kaip tas viskas iš vidaus suparaly
žiuota. Atrodo, kad kaip Lenkijos val
džios buvo netikus politika, nemokėjimas 
tarptautinėj arenoj orientuotis, taip yra 
netikus ir armijos vadovybė.

III. |j

Ties Kapčiamiesčiu į Lietuvą perėjo 
vienas lenkų karininkas. Štai ką jis ša
kė apie Lenkijos pralaimėjimą, pagal 
“Lietuvos Žinių” bendradarbio aprašy
mą:

“—Į klausimą, kodėl taip greitai žuvo 
Lenkija, yra šimtai atsakymų, tačiau aš 
žinau tik vieną atsakymą,—sakė karinin
kas, apsvarstydamas kiekvieną savo žo
dį.- — Lenkija nebuvo pajėgi ne tik rim
tesniam karui vesti, bet net stipresnį vi
daus sukrėtimą išgyventi. O dėl to kalti 
tik jos nevykę vadai.

“Užsienio politikoj nesiskaitė su drau
gingomis Lenkijai valstybėmis, o žarstė 
žarijas ten, iš kur kaip tik kilo didysis 
gaisras. Keli laimėti iš Čechoslovakijos 
Tešino valsčiai su / savo kasyklomis tikw 
nustebino lenkus, o to laimėjimo pasu
kos turėjo lemiančios reikšmės mūšų ar
mijos nepasisekimuose. Mes padėjom , 
sugriauti demokratiškąją Čechoslovaįdją ’ 
ir vieton to, kad su ja stotume petys pe
tin prieš bendrą priešą, laimėjom kelis 
šimtus kilometrų -pavojingo fronto 311 
Vokietija. Štai kur mūsų pirmasis pra
laimėjimas! O kas už tai kaltas? Mūsų 
neprotingoji užsienių politika, iškasusi 
Lenkijai duobę ir pripylusi žarijų.

“—Lenkija turi ilgą ir nuolatinėm treįš 
gedijom apžymėtą istoriją,—kalbėjo ka
rininkas.—Bet ji tiek neprotinga, kad, 
tariant ano didžio francūzo žodžiais, iš 
istorijos nieko neišmoko, bet nieko nėi 
neužmiršo... Ji vaidino didelę valstybę, 
stengėsi spindėti blizgučiuose. Kadangi 
mužikas yra tiek neturtingas, kad jig 
negalvoja apie ką kitą, kaip tik api^ 
šiandieninę būklę, jis buvo užmirštas ir 
apleistas, o visas demesis buvo nukreip
tas į turtingąjį dvarininkų luomą. Nepaį 
subaigiantis skurdas dažnai lenką vals
tietį ar miestų darbininką versdavo pa
miršti, kad jis lenkas. Žemės reforma 
čia liko neįvykdyta, nes bijota susipykti 
su dvarininkais. Kaimietis matė nuolat 
gėrybių perteklių dvare ir lygino tat 
su savo nuolatiniais trūkumais. Dvari
ninkai iš aukšto žiūrėdavo į kaimiečius 
ir net skriausdavo juos. Kaimiečiai gai
vališkai neapkentė turtingųjų, o k adam-1 
gi valdžia propagavo tik turtinguosius, 
rėmėsi turtingaisiais, neapkentė ir tos 
valdžios.

“Ir štai kas iš to atsitiko. Kada Rydz- 
Smigly sakė per radiją: “mes nueisim,

padarysim!... ” eilinis lenkų kaimietis 
nežinojo, kur jis nueis ir ką padarys. Jei 
ne Vitosas, laiku pradėjęs veikti valstie
čių mases, kažin ar būtų mums tiek pasi
sekusi mobilizacija, kiek ji pasisekė. 
Prasidėjo karas su vokiečiais, ir mes pa
matėm, kad šaltai ir abejingai į mūsų 
pastangas žiūri ne tik mūsų tautinės ma
žumos, bet ir mūsų neturtinga liaudis. 
Vadinasi, ir šiuo kritišku momentu Len
kija atsirėmė ant diduomenės, bet ta di
duomenė buvo tiek išlepusi pokiliuos ir 
paraduos, kad jų karingumas krito pir
mą kartą utėles iškrėtus iš čebatų. Nar
siai kovojo tik tos mūsų armijos dalys, 
kurios buvo sudarytos iš smulkių valdi
ninkų ir geriau gyvenusių prieš - karą 
pramonės darbininkų.

“Karas buvo labai trumpas. Mes ne- 
kariavom, tik bėgom ir bėgom atgal. Ka
da mus puolė Sovietai iš užpakalio, mes 
pasijutom kovoja su trim.priešais. Fron
te mes grūmėmės su vokiečiais ir Sovie
tais, o mūsų miestų ir kaimų gyventojai 
šaudė į mūsų nugaras. Iš mažumų ir iš 
kaimiečių sudarytos kariuomenės dalys 
niekad nepraleisdavo progos dezertyruo
ti, o mūsų karininkai, nemokėdami su
valdyti kareivių, į kuriuos nežiūrėjo, 
kaip į žmones, imdavosi drastiškų su- 
draudimo priemonių, dėl ko perdažnai 
kautynių metu gaudavo po kelias kulkas 
į nugarą.

.“Kada mūsų kariuomenė buvo žlugusi, 
daugelis karininkų stengėsi ne^ tuščiomis 
sprukti per sieną. Bet sekėsi tiktai tiems 
žmonėms, kurie buvo prie pat sienos. Ne 
rusai ir ne vokiečiai sumedžiodavo bė
gančius karininkus į Lietuvą. Žmonės į 
kiekvieną padoriau apsirengusį, į kari
ninką žiūrėjo, kaip į priešą ir su juo ne
darė ceremonijų. Aš supratau, kad ne
paspruksiu iš Lenkijos, nepavirtęs pro
letaru. Laimei, mano veidas, kaip tikro 
mužiko, rūbus gavau gana .prieinama 
kaina. Aš virtau suvargusiu, apiplyšu
siu Valstiečiu, purvinais marškiniais ir 
krauju tu nuo žaizdos kaktoje veidu. Aš 
ėjau per kraštą, vaidindamas valstietį ir 
baisėdamasis žiaurumų, kuriuos mačiau. 
Vietomis gaisrai man švietė kelią naktį, 
ir aš mačiau daug deginamų dvarų.

“Kada aš perėjau sieną į Lietuvą, tai 
bučiavau žemę, žegnojausi ir vis žiūrėjau 
atgal, ar mane neužmuš koks nors atse
kęs miestietis. Bet, deja, aš išlikau gy
vas, tačiau, tur būt, tai buvo stebuklas...

“Įdomu, kad del Vilniaus grąžinimo 
Lietuvai minimas karininkas pareiškė:

“—Vilniaus klausimas—tai viena iš 
mūsų politikos klaidų, kuriomis nusėtas 
visas Lenkijos nepriklausomo gyvenimo 
kelias. Dėl to jūs gaunat Vilniaus kraš
tą nualusį, tamsų ir apleistą. Aš neži
nau, kokiais sumetimais vadovavosi Pil- 

' sudskis, nuskriausdamas savo gimtinę ir 
Lenkijos jaunesniąją seserį.

“Aš manau, kad šiandien tikras len
kas turi tik džiaugtis, kad Lietuvai nors 
po 19 metų skriauda atitaisyta. Tik, de
ja, atitaisėm ne mes, tos skriaudos kal
tininkai, bet svetimieji.

“—Kaip manote, ar greit prisikels 
Lenkija?

“—Kaip lenkas, tikiu, kad greit būsim 
laisvi, vėT nepriklausomi Lenkijoj. Kaip 
patrijotas, sakau: Lenkija prisikels, bet 
ji niekad jau nebus tokia neprotinga, ko
kia buvo dabar.”

IV
Vienas Lietuvos kareivis rašė savo 

laiške amerikiečiui draugui:
< “Įdomus faktas, tai Lenkijos žlugimas. 

Gaila nekaltų žmonių kraujo ir darbo, 
nes daug jo pralieta ir daug turto sunai
kinta. Mačiau lenkų kariuomenę, buvau 
prie jos nuginklavimo, kuri perėjo Lie
tuvos sieną. Tai buvo liūdnas vaizdas. 
Daugelis karininkų verkė, kiti keikė Len
kijos valdžią ir tvarką. Kareiviai išvar-. 
gę, nedavalgę. Labai didelis skirtumas 
tarp karininkų ir kareivių. Karininkai 
veik visi šlėktos - dvarininkai, turtuoliai. 
Kareiviai skurdūs mužikai, tamsūs ir 
bemoksliai, Karininkai nesupranta ir ne
atjaučia kareivių, o kareiviai nekenčia 
karininkų. Tą labai gerai įsižiūrėjau iš . 
perėjusios Lietuvos sieną lenkų kariuo
menės. Šiandien, kada praėjo metai dai- 
ko nuo tada, kai Lenkija buvo davus Lie
tuvai ultimatumą, jau visas jais pasi
šlykštėjimas išriyko. Man visada gaila

Šioj apielinkėj randasi Cle- 
velando miesto stambi farma. 
Ant jos jau ir.yšdešimts metų 
įsteigti prieglaudos namai se
neliam ir sanatorija džiovi
ninkam. čia įsteigta ir leng
vųjų darbų kalėjimas ir Cle- 
velando miesto kęmpė dėl 
biednu žmonių vaiku. ,

šiose įstaigose įnamiam 
maistas, priežiūra ir drabu
žiai kartais neblogiausi. Bet 
labai retai ir trumpai kada 
įnamiai geriau maitinami ir 
prižiūrimi. Dažniausia čia 
jiems reikia gyventi nepaken
čiamose aplinkybėse. Todėl, 
kad čia Clevelando miesto ka
pitalistiniai politikieriai gas- 
padoriauja. Jie ne tiek rūpi
nasi įnamių priežiūra, kiek 
kad kuoilgiausia pasilaikyti 
tame darbe, imti riebias algas 
ir kuodaugiausia papildyti sa
vo kišenius. '

Čia tenka prisiminti, kad 
per pastaruosius ketvertą me
tų šiose įstaigose įnamiam 
maistas, drabužiai ir abelna 
priežiūra buvo kiek pagerin
ta. Todėl, kad per ketvertą 
metų atsiųsdavo apie trejetą 
šimtų projektų darbų darbi
ninkų. Tuomet vyrai dažnai 
perpentuodavo visas valgyklas 
ir visus miegamuosius ir gy
venamuosius kambarius. O 
moterys švarindavo lovas, 
grindis ir kitus rakandus. Tai 
tuomet buvo pusėtinai švaru 
ir įnamiam netaip buvo įkyru, 
ir jie buvo labiau pasitenkinę. 
Tuomet ir įstaigų gaspadoriai 
pasirūpino įnamiam duoti dau
giau ir kiek geresnį maistą ir 
drabužius. Patys gaspadoriai 
irgi pasistengė būti mandages
ni ir su įnamiais elgtis, kad- 
pasirodyti projektų darbinin
kams, kad jie su įnamiais 
mandagiai apseina.

Dabartiniu laiku šiose įstai
gose projektų darbininkai ne
dirba, tai visus sunkiuosius 
darbus dirba kaliniai. Tai vis
kas apsileidžia ir tokio' švaru
mo nebėra. Įnamiam maistas 
sumažintas ir prastesnis." če- 
verykų ir drabužių vėl turi 
kelius sykius eiti į raštinę, kol 
gauna. Ir gaspadoriai vėl pa
sidarė žiauresni.

Kuomet čia dirbo projektų 
darbų 'visokį mechanikai ir

doriam turi duoti kelią. Jei 1 
katrie seneliai nepamato ar j 
nespėja greitai pasitraukti' 
nuo kelio, tai gaspadoriai juos 
pastumia nuo kelio.

Neskaitant kalėjimo, šiose 
įstaigose randasi ir lietuvių 
virš dvidešimts. Lietuviai 
veik visi laisvi ir darbinin
kiško nusistatymo. Lietuviam 
į šias įstaigas siuntinėjama du 
darbininkiški dienraščiai — 
“Laisvė” ir “Vilnis.? Jie juos 
noriai skaito ir rųioširdžiai 
ačiuoja “Laisvės” ir “Vilnies” 
redakcijom už siuntinėjimą 
dienraščių. Jie sveikina ir 
linki darbininkišku dienraščiu 
redakcijom ir dienraščių rė
mėjam laimingų naujų metų. 
Linki sėkmingai ugdyti darbi
ninkišką spaudą ir darbinin
kų judėjimą. Jie išsireiškia, 
kad kuomet darbininkai lai
mės kovą, tuomet ir seneliam 
ir kitiem ligoniam, jei priseis 
gyventi ' prieglaudų namuose, 
bus geriau. Todėl, kad juos 
prižiūrės ir jiemsx patarimus 
sąžiningi darbininkai.

A. M. B.

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMTLlna 

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

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

580 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Ąvcnue

NEWARK, N. J.
•

VALANDOS? 2—-4 ir 6—8.
Nėra valandų sekmadieniais.

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

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

Staigios ir chroniškos kraujo ir odoa 
ligos gydomos.

Daroma Kraujo ir Šlapimo Tyrinu
Tel. Algonquin 4-8294
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nugalėto-silpnesnio. Kas pažinojo Lenki
ją, tas turėjo žinot, kad ji žlugs, nes nors 
ir nebuvo Lenkijoje baudžiavos, bet buvo 
du luomai: ponų ir mužikų. Ponai valdė 
visą žemę, visus turtus—o mužikai nef

mirdavo badu. Lenkijos mužiko gyveni
mas buvo prastesnis už gyvulio, dėl to 
tas mužikas savo tėvynės ir negynė, nes 
jų filosofija, jiem blogiau būt negali.” 

(Bus daugiau)

Bridgeport, Conn.
Gruodžio 22 d., 407 Lafa

yette St. svetainėj, įvyko LD- 
LD 63-cios kuopos susirinki
mas.

Raportai buvo išduoti iš at
sibuvusios konferencijos Conn, 
apskričio. Iš raportų davėsi 
suprasti, kad ALDLD Conn, 
valstijoj daro pažangos visa
me kame. Draugai raportavo, 
kad dabartiniu laiku Conn, 
valstijoj yra pilnai užsimokė
jusių narių 175. Bridgeport© 
63 ,kp- pilnai užsimokėjusių 
narių yra 32. Vietinė kuopa 
nusitarė parsitraukt platini
mui 25 kalendorius iš “Vil
nies.” ‘

Dar vienas geras nutarimas 
padarytas, tai surengt labai 
gražų ir įspūdingą teatrą AL
DLD Centro naudai. Teatrą 
mokinasi gabi grupė lošėjų. 
Jais yra draugai newhavcnie- 
čiai. šis puikus veikalas už
vardintas “Baudžiavos Nuota
kos”. Gerbiamieji, jau vien 
tik iš to užvardinimo galime 
spręst, kad bus nepaprastai 
puikus perstatymas, todėl pa
tariame kiekvienam tėmyti 
vėlesnius pranešimus spaudoj.

Dar vienas geras sumany
mas buvo įnešta, tai yra, įves
ti lavinimąsi organizatyviais 
klausimais, kaip kalbėt publi
kai ir tt., tačiau, neskaitlin
gam susirinkimui esant, šis 
svarbus klausimas buvo atidė
tas ant toliau..

A. Arison.

Warrensville, Ohio

paprasti darbininkai, tuomet 
gaspadoriai įnamiam duodavo 
kelią, o dabar įnamiai gaspa-

Rochester, N. Y.
ALDLD 50 kp. buvo paren

gusi vakarienę “Laisvės” ir 
“Vilnies” naudai. Taipgi bu
vo keli kavalkai programos, 
išpildyti per jauną čelistą T. 
Yutchą, tik baigusį Eastman 
muzikos mokyklą. O jam 
akompanavo jo motina Mrs. 
Yutchos. Leista ant islaimė- 
jimo laikraštis. Laimėjo P. 
Anderson, “L.” skaitytojas. 
Laimėtojas norėjo atnaujinti 
“Laisvę”, ir tas padaryta.

Kas verta atžymėti, tai Ge- 
demino D-tės suteikimas sve
tainės veltui $15 nuomos ir 
davimas orkestros šokiams, 
$11. Viso $26 vertės dovana. 
Ta dovana ir padėjo uždirbti
apie $28 laikraščių naudai.

J. Bulis aukavo bonką vy
no. Išleidus ant laimėjimo,
davė $2.05 įplaukų. Anglies 
biznierius R. Sherelis aukavo
pusę tono anglies ir tas bus 
išleista vėliau.

mirčiai Mooseheart br. 70 pa
šai pilie je draugijoje ir Keistu
čio draugijoje.

šešiolika metų atgal pirmu 
kart teko sutikti šį draugą 
laisvą ir kietai nusistačiusį sa
vo idėjoje veikėją, seniai ap- 
leidusį religijos prietarus.

Laidotuvėse sunkus rąžan
čius ant rankų, dar didesnis 
kryžius prie karsto, nekalbant 
apie kitus religinius papuoša
lus, stebino atsilankiusius, žy
miai liūdinčio jo brolio J. Let- 
kausko užklausus, ar jis šau
kėsi kunigo ir reikalavo baž
nytinių apeigų, atsakymą ga
vau, kad ne. Bet kam tie pa
puošalai? Tikiu, kad tik bro
lis J. Letkauskas ir sesuo M. 
žitkuvienė, kaipo religiniai
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gimines, pilnai atsakyti gale- 
tų. Į

Mandagus graboriaus J. Ka- 
šinsko patarnavimas ir koply
čia laidojimui, kuri buvo su

keikta veltui, darė jaukią at
mosferą atsilankiusiem.

Igną Letkauską Palaidojus

Saulėleidis gruodžio 30 d., 
1939 m., apšvietė naujai su
piltą kapą London kapinyne, 
papuoštą vainikais nuo ACW 
of A 218 lietuvių skyriaus, 
unijos Joint Board, Miliausko 
dirbtuvės darbininkų, kurių 
tarpe Ignas Letkauskas dirbo, 
ir daugelio kitų.

Daugelis Baltimorės lietu-' 
vių ateityje jo pasiges, bet 
kriaučių unijos veikėjai tai 
bus pirmieji. Jis jų tarpe buvo 
savas asmuo. Joint Board 
vice-pirmininku buvo 3 metus, | 
Board Director pirmininku 6 I 
metus.

Ignas Letkauskas buvo di-. 
dėlių gabumų asmuo. Lankęs 
vos tris metus savo gimtinia
me kaime žagariu valsčiaus 
mokyklą, sugebėjo pilnai iš
mokti lietuvių, rusų, lenkų ir 
anglų kalbas.

Atsiradimas sklokos ir jos 
kivirčiai išskyrė jį iš mūsų 
draugijų, k.t., ALDLD 25 kp. 
ir “Laisvės” skaitytojų tarpo 
1933 m. Bet pasiliko iki pat

Ignas Letkauskas gimė 
1886 m. liepos mėnesį, Žaga
riu kaime, Ūdrijos valšč,, Su
valkų apskričio. Pribuvo Ame
rikon dar jaunuoliu esant. Su 
žmona buvo persiskyręs jau 
ilgas laikas. Ligoje patarnavi
mą teikė sesuo ir brolis iki 27 
d. gruodžio, kai širdis nusto
jo ženklinus gyvybės pulsą.

Vinco Duktė.

VILNIUS. — Gruodžio 8-10 
d. Vilniuje įvyko visuotinis me
tinis Lietuvių Rašytojų Dr-jos 
narių suvažiavimas, kuriame 
dalyvavo ir vilniečiai lietuviai 
rašytojai, šiame suvažiavime 
vilniečiai priimti į L. R. Dr-jos 
narius. Gruodžio 9 d. Vilniuje 
įvyko didelis literatūros vakaras 
ir koncertas, kurį atliko kauniš
kiai ir vilniškiai rašytojai ir 
menininkai. Buvo skaityti du 
referatai: “Vilnius ir Lietuvos 
rašytojai” ir “Vilniečių ir že
maičių rašytojų literatūrinis 
ginčas iš Vilniaus universiteto 
laikotarpio.”

KAUNAS. — Ministerių Ta
ryba paskyrė Vilniaus miesto 
burmistru Konstantiną Stašį, 
žinomą vilnietį lietuvį veikėją, 
Vilniaus Lietuvių Komiteto pir
mininką.—Vytauto D. universi
teto teisių fakultetas gruodžio 
10 d. iškilmingai įteikė dr. Jo
nui šliupui garbės daktaro dip
lomą.

Sveikatajjgoniams 
Knygelė, kuri aprašo apie 350 
visokių žolių, medžių žievių, 
žiedų ir šaknių su nurodymais 

dėlko juos vartuoti.
Taipgi yra nurodymai Europos laivy
nų ir orlalvynų, kurie dabar daly
vauja mūšiuose; ji; kelių toliai ir tt. 
Tas viskas parodoma spalvuotu žem- 
lapiu. Kaina 35c, 3 setai už_$1.00.

M. ZUKAITIS 
334M)ean Street

Spencerport, N. Y.' .

Atsilankymas nebuvo skait
lingas ir entuziazmas nebuvo 
tekis, kokis • esti sukeliamas 
“Liaudies Balsui.” Kodėl?
Net ir pati “Laisvė” neparodė 
entuziazmo garsiname mini
mos vakarienės, Vos' išstengė 
patalpinti vieną kartą prane
šimuose. Tai taip pusiau ty
kiai ir praėjo. Tas Pats.

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

’it* *2* *ž*
GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

4* *2* 4*
Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas 

pieniškų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.

,Q VIENATINIS LIETUVIŠKAS

21 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

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

Lietuvių Kūro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler) 
• • •

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

•

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

/ Telefoną* EVergreen 7-1661
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PROTOKOLAS 1

5-tos Amerikos Lietuvių Kon
greso New Jersey Apskričio 
Metinės Konferencijos, įvyku
sios Lapkričio 26 Dieną, 1939, 
180 New York Ave., Newark, 

New Jersey
Konferenciją atidarė pirm, 

d. Dobinis 10:45 vai. dienos. 
Mandatų komisiją pirminin
kas paskyrė iš trijų draugų. 
Kadangi perdaug vietos laik
raštyje užimtų, tai draugijų 
dalyvavusių konferencijoj, ne
bus čia minima. Už mandatų 
komisiją raportą davė d. Žu
kauskas. Jis pranešė, kad 
konferencijoj dalyvauja 19 
draugijų, bei kuopų, su 26 at
stovais, atstovaudami 846 na
rius.

Pirmininku išrinkta d. J. J. 
Bimba 10 bals., pagelb. d. Ja
niūnas—8 bals.

palaikyti ant toliau ir varyti 
jo užbriežtus darbus pirmyn. 
O su tuo ir įpareigota likusieji 
centro komiteto nariai eiti sa
vo pareigas tiesioginiai, kaip 
ir lig šioliai.

Nutarimai
Nutartu atsišaukti į organi

zacijas, kad užsimokėtų meti
ne^ savo duokles, kurios gali 
ir mato tam reikalą.

Delegatai, sugrįžę į savo 
draugijas, raportuos apie tai 
jų susirinkimuose.

Skaitonia rezoliucija Lietu
vos politiniu ir kultūriniu 
klausimu. Po apsvarstymo, re
zoliucija priimta ir nutarta 
pasiųsti į visų srovių spaudą, 
viešai patalpinti.

milijonams duosime pavyzdį, 
kad ir jie organizuotųsi, nes 
tik organizacijoj, ir vienybėj 
yra galybė!

Šioj industrijoj mes esame 
apsistoję ne vienam mėnesiui 
ar metams. Mos neturime pla
no pabėgti kur kitur. Labai 
didelė dauguma čia esame 
apsigyvenę pastoviai, čia mū
sų namai, čia mūsų šalis. To- 
dėl darykime žingsnį, kad 
mūsų pasirinkta industrija, iš 
kurios mes turime gyventi, 
kiltų iš tos nupuolimo. eilės ir 
sykiu keltų-skaidrintų mūsų 
gyvenimo dienas!

E-J Darbininkas.

pasekmės bus, pranešiu vėliau 
skaitytojam.

Skuriukių dirbtuvės kom
panija suruošė f Urmonam Ka
lėdų pokilį. Jiems ten besivai- 
šinant, vagišiai pavogė iš ofi
so radio, rašoma mašinėlę ir. 
visas duotas dovanas. Ryto 
metu, sakoma, bosai niekam 
nesakė linksmų Kalėdų, bet 
iškabino pranešimus, kas iš
duos vagišus, tas' gaus $100 
dovanų.

nį, sausio 7-tą d., 10 vai. ryto, Bay
onne, N. J., susirinkite “Laisvėn” 
anksti, nes turime išvažiuoti prieš 
9 vai. ryto, kad tenai būtume pas
kirtu laiku. Du automobiliai paims 
visus nuo “Laisvės” ir nuveš į Bay
onne,
Organiztorius.

taipgi parveš atgal. — 1 Kp.
(3-4)

Jersey City, N. J.

Naujų Metų laukiant, ge
ras būrys lietuvių buvo ukrai- 
nų vakarienėj. Vakarienė bu
vo skani ir tai pirmas atsitiki
mas, kad lietuviai dalyvavo 
kartu su ukrainais jų parengi
me.

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 43 kp. susirinkimas įvyks' 

sausio 7 d., 10 vai. ryto, pas M. 
Norbutą, 210 Ilazlc Avė. Šiame su
sirinkime bus kuopos valdybos rinki
mas 1940 metam. Taipgi bus įvairių 
svarbių raportų, kuriuos duos įvai-j 
rios komisijos, ir svarstysime’ svar
bius klausimu kas link veiklos šiem 
metam. Atsiveskite ir narių įrašyti. 
Sekr. (3-5)

8

Siųskite į Lietuvą
Sieninius Kalendorius

Lietuvoje žmonės laukia iš Amerikos dovanų—Sieni
nių Kalendorių.

“Laisvė” turi labai gražių scenerijų: gamtinių vaiz
dų, moteriškų figūrų, su Lietuvos vėliava, su Dariaus- 
Girėno paveikslais (visai naujas) ir šeimyniškų atvaiz
dų.

Padarome juos su lietuviškais arba su amerikoniš
kais kalendoriais.

KAINA 20c UŽ KALENDORIŲ 
■Siųsdami užsakymus pažymėkite su kokiais kalendo

riais norite, su lietuviškais ar su amerikoniškais.
Užsakymus siunčiant prašome antrašuoti:

ko
siu

raporto

Rezoliucijų, bei spaudos 
misijoj išrinkta vienbalsiai 
delegatai: A. Matulis, D. Krū
tis ir M. Dobinis.

Skaitomas protokolas pra
eitos konferencijos. Protoko
las Jiekasi priimtas su keliom 
pastabom.

Raportai Veikiamo Kom.
v Pirm. d. Dobinis

nedavė, nes sakė, kad vis tiek 
sekretorius duos pilną rapor
tą. Girdi, nėra reikalo kartot 
per du syk tą patį. Sekret. d. 
Jamison davė ilgoką raštišką 
raportą visų metų veiklos mū
sų apskričio. Kas buvo rapor
tuota, čia nebus pakartota, 
nes delegatai girdėjo 
rencijoj.

Ižd. d. Paukštaičio 
nis raportas trumpas,
pinigų ižde randasi, tik apie 
10 dol.

Nutarta rengti bendrai visų 
srovių po [visas N. J. kolonijas 
Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimą, kuris sukanka va
sario 16 dieną, kaipo Lietuvos 
svarbiausia istorinė diena.

Nutarta surengti apskričio 
naudai didelį metinį pikniką 
sekančią vasarą su laimėjimo 
dovanomis', koncertu 
kalbomis, j

Nutarta, kad 
rengtų kultūrinius 
k.t., prakalbas, 
Šimus.

Pora savaičių atgal, dirbant 
prieplaukose, ištiko nelaimė 
Stepaitį. Įpuolė laivo , skylėn 
susižeisdamas kojas. Randasi 
Medical Centre ligonbutyj. 
Dirbant prie prikrovimo ar iš
krovimo laivų, tankiai įvyksta 
nelaimių. Nelabai seniai du 
lietuviai žuvo, dabar Stepaitis 
sužalotas.

Finų rengtam masiniam su
sirinkime, kuris buvo plačiai 
garsintas vietos spaudoje ir 
kuriame kalbėjo valstijos gu
bernatorius Moore ir miesto 
gaspadorius, dalyvavo 800 
žmonių. Surinkta aukų $900.

K. Biuras.

/ Chester, Pa

konfc-

finansi- 
mažai

Laiškai
Skaito laišką nuo dalies 

centro kom. (socialistų), kad 
likviduot Kongresą ir jiems 
pinigas prisiųsti. Antras laiš
kas—baaiškinimas nuo centro 
sekp/d. Joniko ir narių Abeko 
įK t&arkiūno. Abu laiškai ap- 
varstyta rimtai, šaltai ir. pri

eita išvados, kad Kongreso 
darbas dar nėra užbaigtas ir 
vienbalsiai nutarta kongresą

Binghamton, N. Y
X. Nupuolusi Industrija

AS^wfffsT broliai ir seserys, 
ateina kada mintis patirti, 
kaip aukštai stovi batų indus
trijos darbininkų algos? At
jos yra lygios 'kitų industrijų 
darbininkų algoms? Jei ne ly
gios, tai kaip—aukštesnės ar 
žemesnės ?

Algų klausimo tyrinėtojai, 
žvelgdami visų Amerikos in
dustrijų darbininkų algas, su
žymėjo jas paeiliui ir — mūsų 
nuostabai — batų industrijos 
darbininkų algos stovi atsilikę 
taip toli, kad joms tenka net 
šimtas ir trečia vieta. Reiškia, 
ir dvi kitos Amerikoj esančios 
industrijos apmoka savo dar
bininkams aukštesnes algas, 
negti batų dirbėjams.

Skaudu ir pamislyti, kaip 
mūsų industrija yra nupuolu
si; industrija ta,
na visą visuomenę 
nes kiekvienas žmogus 
batų industrijos prekes, 
vienas jų reikalauja.

Kai kas paklaus:

kuri aprūpi- 
, visą šalį, 

dėvi 
kiek-

kodėl 
mes šį klausimą šiandien ke
liame? Ogi todėl, kad šis 
klausimas yra šiandien mūsų 
dienotvarkyje. Endicott-John- 
son kompanijos galvos mums 
visuomet sakė, kad aukštesnių 
algų jos ir norėdamos negali 
mokėti, nes aštri kompeticija 
(varžytinės) su kitomis batų 
industrijos kompanijomis už 
rinką reikalauja išpildyti už
sakymus pigiau ir pigiau. Ir 
todėl mūsų algos turi mažėti 
net ir tada, kada gyvenimo 
reikmenys kyla. O taip yra, 
suprantama, todėl, kad .batų 
industrijos darbininkai yra to
li nuo pilno susiorganizavimo 
į vieną industrinę uniją.

Kurios industrijos darbinin
kai yra tvirčiau organizuoti, 
tos ir darbininkų algos yra žy-

ir pra-

kolonijos 
vakarus, 

paskaitas, lo-

30 d. gruodžio įvyko ben
drai balius rengtas ,šv. Jurgio 
Draugijos ir Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo 133 kuo
pos. Pavyko gerai, 
tačiau turėjo būti

ATYDAI ALDLD 2 APSKR. 
DELEGATAMS

ALDLD 2 Apskr. delegatai jsitė- 
mykite, kad metinė konferencija 
įvyks sausio 7 d., 10 vai. ryto, sve-

l tainej, 329 Broadway, Bayonne, N.J. 
(Liet. Am. Ūkėsų Kliubo). Kelrodis: 
Atvažiavę ant Journal Square, pa-i 
imkite Hudson Boulevard Bušą į 
Bayonne ir važiuokite iki 16th ar1 

. 15th gatvių. Išlipę, eikite po kairei
du blokus, pamatysite iškabą Liberty 
Hali.

PHILADELPHIA, PA.
Sausio 5 d., penktadienio vakare, 
vai. įvyks prakalbos, Academy of 

Music Foyčr, Broad & Locust Sts.1
Įžanga ^veltui. Tema: “Democracy 
& the Dies Committee.” Kalbės 
kongresmanas John M. Coffee, Dr., 
Harry F. Ward. Francis Fisher 
Kane, pirmininkas. Kviečiame lietu
vius dalyvauti ir išgirsti ką kalbėto
jai turės pasakyti. (3-4)

“Laisves” Administracija
427 LORIMER STREET, BROOKLYN, N. Y.

(3-5)

Centro Reikale
Nutarta ir rezoliucijoj 

žymėta, kĮid centro likę trys 
nariai turi legalę teisę ir net 
pareigą eiti visus centro rei
kalus, koki jam pavesta Cle- 
velando seime.
Rinkimai Apskričio Komiteto

Newark, Jamison, Stelmo- 
kienė ir Palukštaitis; Elizabeth 
—Krūtis ir Laucius; Jersey 
city — Matulis ir Baranaus
kas; Hillside — Krupinskie- 
nė; Bayonne — Maziliauskas; 
Harrison —- Bajoras; Lin
den — Vertelienė ir Meškaus
kas; Paterson — Vilkas ir Ši
mėnas; Cliffside — Stasiukai- 
tis. • i

Konferencija 
landą dienos.

Pirm. J. J.
Sekr. G. A.

užsidarė 5

Bimba.
Jamison.

pa-

net

va-

miai aukštesnės. Kai darbi
ninkai busi organizuoti, tai 
kompanijų galvos negalės rei
kalauti, kad dėlei kompetici- 
jos su kitomis tos pačios in
dustrijos kompaninjomis tu
rėtų darbininkai nukentėti, 
turėtų imti viską ant savo pe
čių.

Kompeticija neturi paliesti 
darbininkų algų, tų algų, ku
rios jau nustumtos į šimtas ir 
trečią vietą. Susiorganizavę 
darbininkai visoj batų indus
trijoj Amerikoje, galėtų laips
niškai žengti pirmyn, galėtų iš 
šimtas ir trečios eilės pakilti 
žymiai aukščiau!

Juk už gyvenimo reikmenis 
mes mokame tiek pat, kiek ir 
aukštesnių industrijų darbi
ninkai, gauną žymiai aukštes
nes algas. Tai kodėl mes ne
galėtume gauti aukštesnes al
gas? O, galėtume, tik, žino
ma, ne pasiskirstę, tik ne nuo- 
lankavimais, bet susiorganiza
vę į tvirtą industrinę uniją— 
į United Shoe Workers of 
America, CIO. Tik organizuo
ti mes galime statyti reikalavi
mus, tik organizuoti galime 
savas teises apginti ir savo 
vieningumu pakelti vienos iš 
pagrindinių industrijų — ba
tų gaminimo — darbininkų al
gas. Ii

žinoma, ne vienas lietuvis 
pasakys: “be reikalo čia man 
kalbi, aš jau apsisprendęs bal
suoti už uniją, nes manęs nie
kas neįtikinsjį kad prie unijos 
bus blogiau, negu kad dabar 
yra.” Gerai, broli, jei taip ap
sisprendęs. Kalbėk tą patį ir 
su kitu darjbininku, tegul ir 
jis prieina tą pačią išvadą. Ta- 
dd sausio 9 dieną balsavime, 
pasisakę didelėj daugumoj už 
kovingą ir tvirtą uniją —Uni
ted Shoe Wiorkers of Ameri
ca, CIO, męs pradžiuginsime 
milijonus šios šalies organi
zuotų darbininkų, o kitiems

Publikos 
daugiau, 

kaip vienos, taip ir kitos or
ganizacijos.

Paserpskis su J. Krei- 
Machonis pirko po 
automobilį. B 
stiliaus, naujų 

lietuvių tarpe

ko- 
Tai 
šie 

dar
kovos 

didesnė

auto-
,1940

venų- ir 
naują 
gražaus 
mobiliu
metų pradžioje matosi.

Well, gero pasisekimo ir 
gerai be nelaimių važinėti. 
Drg. J. B. Paserpskis tankiai 
su savo Dodgė patarnauja or
ganizacijų reikalam, ypatin
gai dienraščiui “Laisvei.”

Machionius prieš šventes 
apvogė, išnešdami keletą de- 
sėtkų dolerių. Machioniam 
jau ne pirmu kartu tas atsitin
ka. Nuo seniau per porą atve
jų vagišiai išnešė po gana 
stambią sumą pinigų, šitiom 
tarpu gal būtų daugiau ką 
ėmę, bet greitai buvo pastebė
ti. Tačiau 
spru kti, 
tas.

vagišiui teko pa- 
nors jau buvo sučiup-

Senuosius metus atgyveno
me ir naujus 1940 metus pra
dėsim gyventi. Vienais metais 
prisiartinome arčiau prie gra
bo lentos. Senieji metai prari
jo daug žmonijos gyvasčių 
vos laukuose ir darbuose, 
vis mašinerijos auka. Bet 
nauji metai gali praryti 
daugiau gyvasčių, nes 
laukuose liepsnojąs
ugnis, šie metai gali južgauti 
labai skaudžiai visus.

Taip pat senieji metai nusi
nešė ir iš Chester kelis lietu
vius. Mirė gruodžio 23 d. 
draugas Petras Stonkus. Pet
ras dar nebuvo senas, dar būt 
galėjęs gyventi, bet giltinė— 
plaučių uždegimo liga atėmė 
jam gyvybę. Petras buvo vi
siems geras žmogus, visada 
atsilankydavo į parengimus ir 
susirinkimus.

Taip pat mėnuo atgal mirė 
draugas Edvardas žorskis. 
Edvardas dar buvo visai jau
nas vyras, bet ilga ir sunki li
ga atėmė jam gyvybę. Paliko 
savo moterį ir dukterį 
me nubudime.

Lai ilsisi mirusių 
kūnai juodoj žemelėj 
sados.

Reiškia,
Jonija greitai retėja, 
miršta, kiti išvažinėja į 
miestus. Galima tikėtis, 
už 30. motų laiko mūsų
sios kartos lietuvių mažai at-* 
liks. Užims vietą jaunoji kar
ta, kuri nepaiso lietu vybės, 
neš ’ jaunuoliai nėra gerai iš
auklėti, kad palaikius lietuvy
bę ant toliau.

didelia-

draugų 
ant vi-

CAMDEN, N. J.
ir ALDLD kuopų susirinki-i LDS 

mas įvyks penktadienį, 5 d. sausio, 
686 Central Avė., 7 v. v. Abiejų , 
kuopų draugai kviečiami dalyvauti 
susirinkime ir atsivest naujų kandi
datų į draugijas. Literatūros draugi
jos nariams yra atėjusi “Šviesa,” tad 
atėję į susirinkimą ją gausite. — S. 
V., sekr. (2-4)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 149 kp. metinis susirinki

mas įvyks ketvirtadieni, sausio 4 d., 
2316 Margaret St., 8 v. v. Visi nariai 
yra kviečiami atsilankyti. — P. Mic
kiene, sekr, (2-4)

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Craborius (Undertaker)

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
EL

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

RUDENS MADOS 
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ 

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

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

Mes turime sizų pritaikymui visokio nuaugimo žmonėm.

Virš 30 metų patyrimas rinkimuose vilnonių drabužių
Mūsų kainos yra lahai 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

Jūsų atsilankymas į mūsų krautuvę įtikins jus, jog mūsų

NAUJAUSIOS

$30.00 už

NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave.

Brooklyn, N. Y.
drabužiai yra puikiausios rūšies.

ATEIKITE DABAR IR IŠSI
RINKITE JŪSŲ

KALĖDINĖS
DOVANAS

Teko 
Kearny, 
iš Bayonne, N. J., kurie ran
dasi Laurel Hill ligonbutyj. 
Drg. Arasimavičius jau 7 me
tai tenai randasi. Abu ligo
niai protiniai sveiki. Tačiau 
fiziniai, ypatingai Arasimavi
čius, silpni. Bet politiniais ir 
dienos įvykiais įdomaująs, ga
li vaikščioti, nors silpnai. Tik 
žiemos šalčiai be šilto apsiren
gimo neleidžia laukan išeiti.

Parama
Per 1939 metus Lietuvių 

Darbininkų Susivienijimo 133 
kuopos iniciatyva ir visiem 
bendrai dirbant pasiųsta iš 
musų kolonijos pinigų seka- 
•miem tikslam: Klaipėdos pa
bėgėlių šelpimui $85, Lenkijos 
užpultiem $40, velionio Ya- 
nuškos paramai $6.50, “Vil
nies” paramai $6.20, “Lais
vei” $4, Lietihvos draugų pa
ramai $6.75. Sušelpta vietos 
LDS 133 kuopos nariai, pada
rius laimėjimą, $50.70. Šiomis 
dienomis pasiųsta už “Lais
vės” prenumeratas $80. Viso 
$279.37.

Well, maža lietuvių koloni
ja, tik 300 lietuvių, tačiau 
duosni su parama įvairiems 
tikslams.

Bet tai nėra viskas, nėra 
viskas užrašyta ir, aišku, yra 
daugiau išaukota įvairiem tik
slam. čia tik progresyvės vi
suomenės išaukojimai.

aplankyti Bubeną iš 
N. J. ir Arasimavičių

f
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo 133 kuopos jaunuo
liai turėjo savo atstovybę jau
nuolių suvažiavime, įvykusiam 
New Yorke. Sausio mėnesio 
susirinkime bus daromi žings
niai suorganizavimui jaunuo
lių kuopos Jersey City* Kokios

mūsų lietuvių ko- 
Vieni 
kitus 
kad 

seno-

P. š.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PHILADELPHIA, PA.

ALDLD 141 kp. susirinkimas 
įvyks sekmadienį, 7 d. sausio, 2 vai. 
po pietų, 1415 S. 2nd St. Visi nariai 
yra kviečiami dalyvauti šiame susi- 

užrinkime ir pasimokėti duokles 
1939 m. — Valdyba.

(3-5)

SO. BOSTON, MASS. 
. šeštadieni, sausio 6 d. įvyks 
kiai, 8 vai. vakaro. Lietuvių Am. Pi
liečių Kliubo Svct., 376 Broadway. 
Bus gera orkestrą, gros lietuviškus 
ir amerikoniškus šokius. Todėl kvie
čiame jaflnimą ir suaugusius daly
vauti ir linksmai laiką praleisti. - — 
ALDLD 2 kp. Moteris. (3-5)

šo-

LLD 1 KP. DELEGATAMS
Katrie esate išrinkti 1-mos kuopos 

delegatais į LLD 2-ro Apskričio 
konferenciją, kuri Įvyks sekmadie-

Už VISAI MAŽUS

RANKPINIGIUS
palaikysime jums bi

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

BAR ir GRILL

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

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

(ERI THIN GRACE .
dependably accurate Grven Y
gold filled cate ... I

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patryę Barberial

Lietuvių Restaurantas
MtneF

ILiquor#

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

0

426 South 5th StreetI

Blokas nuo Hewes eieveiterio stoties

Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9308

šį skelbimą su saAtsineškite
ir gausite didelę kainoje

NUOLAIDA
vim

i 
i

i

!

i

PUIKIAUSIOS
ATMINTIES

DOVANA
tai gražus laikrodėlis

Robert Lipton
Laikrodininkas-Jeweler

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

Įsteigta 1892 Tel. Stagg 2-2173
ATDARA VAKARAIS

•t

NOTARY
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIŲOTAS GRABOR1US
660 Grand Street Brooklyn, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas bos 
užtikrintas ir už prieinamą kainą.

SkELBKITES^ “LAISVĖJE



Šeštas įaslapis l; L A I H fi

Du Vyrai Rasti Negyvi
John G lassi e, 50 m., rastas 

mirtinai sušalęs prie 143 Mo- 
serole St., antradienio rytą. 
Jis gyvenęs 660 Broadway.

Spivak Praves Keturis 
Viešus Teismus

John L. Spivak, paskilbęs 
Amerikos reporteris, bėgiu 
poros sekamų savaičių praves 
keturis viešus teismus, kuriuo
se jis kaltins reakcininką ku
nigą Coughliną panaudojus 
J. V. paštą rinkti iš žmonių pi
nigus apgavingiems paža
dams. Du iš tų teismų bus 
Brooklyne: vienas sausio 8-tos 
vakarą, Menorah Temple, 14 
Avė. ir 50th St., kitas sausio 
12-tos vakarą, 1830 Pitkin 
Ave., Brownsvillej.

SUSIŽEIDĖ SUBVĖJ
F. V. McDonough, Flushing 

gyventojas, rastas nukritęs 
galva žemyn laiptais Queens- 
borough subvės Grand Cen
tral stotyje ir ten ben sąmo
nės išgulėjęs 50 minučių. Ma
noma, kad praeinanti kelei
viai jį palaikė už snaudžianti 
pavargėli ir tik vėliau kas pa
stebėjo kraują ir pašaukė am- 
bulansą. Esąs kritiškoj padė
tyje.

Naujų Metų Prašmatnybė 
Brangiai Kainavo

Fred Zimmerman, 17 metų, 
vidurinės mokyklos studentas, 
pasidaręs bombą, kad praš
matniau sutikt Naujus Metus 
ir turėt šposų iš kitų išgąsčio. 
Bet eksplozija nusinešė jo pa
ties abi rankas ir dar įkaitin
tas / nelegaliame turėjime 
sprogstančių medžiagų.

IW0 Duos X-Spindulių 
Egzaminus už $1

Tarpt. Darb. Ordinui (IW- 
O) paskelbus nupigintus krū
tinės egzaminus savo nariams 
ir draugams, per dvi dienas 
tarp gruodžio 27-.tos iki 30-tos 
du tūkstančiai asmenų perė
jo krūtinės egzaminus su X- 
Ray paveikslais.

Dėl daugio pareikalavimų, 
IWO paskyrė dar vieną dieną 
—šį ketvirtadienį, sausio 4-tą. 
Registracijos priimamos iš 
anksto. Egzaminuoja ir ne na
rius.

Sulaikė Traukinius
Antradienio vakarą .daug 

kas pavėlavo dviem valando
mis, nes tiek laiko išstovėjo 
veik visi Manhattan ir Bronx 
IRT linijų traukiniai sugedus 
mechanizmui 149th St. ir 3rd 
Avė. stotyje. Stotyste prisirin
ko tiek svieto, kad reikėjo 
šaukt policiją minioms pra- 
skirstyti. Viena moteriškė nu
vežta ligoninėn sužeista trau
kiniui persmarkiai sustojant.

Naujų Metų laukiant, kai 
kurių teatrų tikietų kainos 
buvo pakeltos iki $5.50 ir 
$6.60, o Bellevue ligoninėj 
įtaisyta 120 ekstra lovų nu
sigėrusiem triukšmadariam.

PRAŠO PAGELBĖTI
V BAIGTI DARBA

♦
New Yorko Komunistų Par-, 

tijos ir spaudos budavojimo va
jaus viršininkai skelbia, kad 
pastarosiomis švenčių savaitė
mis surinkta vos $12,000, kas 
pusėtinai sutrukdė ūmu laiku 
vajaus užbaigimo galimybę. O 
tas, sako komitetas, labai svar
bu, nes dėl stokos lėšų darbas 
be galo trukdosi. Pirmiau gau
davo spo $15,000 iki $20,000 per 
savaitę.

Iš $250,000 valstijai dar lie
kasi sukelti apie $40,000. Prašo 
visus smarkiai pastūmėti darbą 
pirmyn, kad gręit ir sėkmingai 
užbaigus. L. K. N.

Kuriasi Amerikos Lietuviu 
Rašytojų Draugija

Naujų Metų vakarą “Tėvy
nės” redaktoriaus Kl. Jurge- 
lionio namuose įvyko pažmo- 
nys. Buvo pakviesta literatū
riniu darbu užsiima asmenys, 
kuriuos pp. Jurgelioniai gra
žiai pavaišino.

Po vaišių buvo pasidalinta 
mintimis apie Amerikos lietu
vių kultūrinius darbus, apie 
auklėjimą grožinės literatū
ros, ir tt.
. Kadangi jau prieš tūlą lai
ką tuose pačiuose namuose 
buvo gimusi mintis įsteigti 
Amerikos Lietuvių Rašytojų 
Draugiją, tai ši sueigėlė tam 
mielai pritarė. Draugijos pir
mininku išrinktas Kl. Jurge
lionis, iždininku kun, A. Mi
lukas, o sekretorium Pr. Ba
joras. Podraug nutarta pa
kviesti visą eilę kitų Amerikos 
lietuvių rašytojų įstoti į šią 
draugiją. Ateitis parodys, 
kaip viskas eisis vėliau.

beje, pirmadienį pripuolė 
ne tik Nauji Metai, bet ir p. 
Jurgelionio gimtadienis; tas 
viskas buvo kartu gražiai at
žymėta.

Krp.

Queens Gaus Žemės ■ 
Savo Centrui

Miesto Sąmatų Taryba per
eitą antradienį nutarė nupirkt 
plotą žemės Kew Gardens sri
tyje, ant kurio būtų pastatyta 
nuosava Queens salė. Dabar 
toji dalis miesto išmokanti kas 
metai $192,500 rendomis už 
patalpas įvairioms miesto val
dininkų raštinėms. Perkama 
vieta kainuosianti $234,500.

Subvių Darbininkams 
Egzaminai

STEIGIA JAUNIMO 
ORKESTRĄ

-- —..
Leopold Stokowski, sutarty

je su Nacionale Jaunimo Ad
ministracija, steigia 109-nių 
k aval k ų orkestrą, kuri mano
ma pasiųst maršrūtuot Centra- 
linėn ir Pietų Amerikon. Ima 
jaunuolius nuo 16 iki 25 me
tų, iš visos šalies, ii- audicijos 
bus laikoma 8-se didžiųjų J. 
V. miestų. Aplikacijas priims 
iki vasario 1-mos.

N e wyork i eč iams a u d i c i j os 
būna šeštadieniais nuo 10 ry
to iki 3 vai. po pietų, Nac. 
Jaunimo Adm. Radio Šapoj, 
Broadway ir 53rd St., N. Y. 
Čionai bus ir galutinas parin
kimas kandidatu iš visos šalies 
geriausių jaunų muzikantų.

Motina Apnuodijus 
Vaikus ir Save

Browderio Teismas 
Atidėtas

Federalis teisėjas Bondy, J. 
V. Distrikto teisme, pereitą 
antbadienį vėl atidėjo Brow
derio bylą, šį kartą iki sausio 
16-tos. Browderis buvo įkai
tintas pereitą rudenį už važi
nėjimą po slapyvardžiu. Jis 
pasilieka po $7,500 kaucija, 
kuri uždėta per Komunistų Pi
lietinėms Teisėms Gint Komi
tetą, dabar vedantį vajų su
kelt šimto tūkstančių dolerių 
"kaucijų fondą.

Kitas, tuo tarpu nepažintas 
vyras, apie 45 m., rastas ne
gyvas sėdint ant dėžės prie 
paukštienos turgavietės, 237 
Bay 37th St.

Antradienį Brooklyne fe- 
deraiė Grand Džiūrė įkaitino 
43 asmenis per 18 mėnesių 
nusukus nuo valdžios 3 milte
lius dolerių taksais] šmugeliuo- 
jant degtinę.

Apšvietos Vakaras

SUGRĮŽO ATOSTOGŲ

Civilės Tarnybos komisio- 
nierius Paul J. Kern skelbia 
miesto subvių sistemos darbi
ninkams egzaminus. Jie prasi
dėjo sausio 3-čią, baigsis 23- 
čią. Egzaminąi esą reikalingi 
dėlto, kad pervedant privatiš- 
kas linijas miesto nuosavybėn 
ir darbininkai pereisią Civilės 
Tarnybos žinion.

vakaro

SALĖJE ‘
Brooklyn,5 N. Y.

ŠOKIAMSGERA ORKESTRĄ GROS

Įžanga išanksto perkant tikietą 30c, prie durų 40c.

GRAND PARADISE
318 Grand St.

Dr. Martin Luther Draugystes
METINIS BALIUS

n Įvyks Šeštadienį

Sausio ^January) 6-tą dieną
Pradžia 6:30 valandą

Mrs. Gladys Hulslander, 35 
m., 517 E. 82nd St., N. Y., 
anksti antradienio rytą su 3 
metų sūneliu Paul, rasti negy
vi, o 11-kos metų sūnus Theo
dore pavojingai susirgęs. Juos 
radęs vyras - tėvas Theo
dore Hulslander, 1 :30 ryto 
sugrįžęs iš svečiavimosi pas 
savo motiną.

Kaip aiškinama, Hulslande- 
riai susipykę dėl jo grasinimo 
išvest vaikus pas savo motiną 
ir jam išėjus žmona vaikus 
pagirdžius su tarakonams 
nuodais, sakydama “gydanti 
nuo šalčio,” paskiau ir pati 
išgėrus tų nuodų. Vyresnysis 
vaikas, pasijutęs sergančiu, 
išgėręs vandens ir su juo iš- 
vėmęs nuodus, tas ir išgelbė
jo jo gyvybę.

Neužmirškite Aido Choro 
Didžiojo Koncerto

Dailininkas A. Press (Pra- 
sauskas\Į buvo parvykęs j 
Brooklyną pas tėvus ir gimi
nes atostogų. Jis gyvena ir 
dirba Miami, Floridoj, į kur 
šiomis dienomis grįžta.

/

Manton as, buvęs teisėjas, 
nuteistas du metu kalėti ir 
$10,000 baudomis už kyšinin- 
kystę, padavęs prašymą leist 
apeliuoti.

Unijistai Reikalauja 
Rinkiminių Teisių

Vis artinasi ir neužilgo 
įvyks Aido Choro didysis kon
certas. Patariu gauti įžangos 
tikietus iš kalno, kAd turėtu
mėt geras vietas. Rezervuotos 

• kėdės parsiduoda už 75c, o vi
sos kitos—tik 50 centų.

Programa bus įvairi ir in
teresinga. Bus specialė “atsi
minimo” programa, kurioj Ai
do Choras dainuos keletą dai
nų iš seniau perstatytų ope
rečių — “Kornevilio Varpai/’ 
“Išeivis,” “Tamyla,” ir 1.1. 
Aldona Klimaitė, Amelia Yes- 
kevičiutė ir Pranas Pakalniš
kis, buvusieji aidiečiai, duos 
duetus ir solus. Aldona Žilin
skaitė, Aido jaunoji mokyto
ja, paskambins keletą kavalkų 
pianu. Naujai sutverta Lietu
vių Stygų Orkestrą taipgi da
lyvaus programoj.

Didžiuma koncerto progra
mos dalyvių bus Aido Choro 
nariai. Mes didžiuojamies, 
kad galėsim klausytojams 
suteikti tokią programą, ku
rioj bus aiškiai parodomi mū
sų choro ir chorų narių talen
tai.

Po koncerto bus šokiai prie 
Kazakevičiaus orkesti’os mu
zikos.

Koncertas įvyks sausio 14 
d., Labor Lyceum Svetainėje. 
Pradžia 4 vai. po piet.

Aidiete.

1LGWU Lokalo 89-to eilinių 
narių italų grupės mitinge pri
imta rezoliucija, kurioj reika- 
lauja, kad unijos pild. taryba 
įgaliotų rinkimų komitetą pra- 
vest rinkimus ateinančio kovo 
mėn., kaip tas nusakoma kon
stitucijoj. Grupė sako, kad iki 
šiol veikęs kandidatams egza- 
minuot komitetas siaurindavęs 
rinkimų komiteto teises.

Leis Žiūrėtojų ir 
Be Mokesties

Jau buvo pranešta, kad La
Guardia Orporte padaryta i- 
žanga 10 centų norintiems pa
sižiūrėt, kaip veikia didžioji 
orlaivių stotis. Majoro reika
lavimu, dabar planuojama ap
ribot kampą, kur ir nemokan
tieji įžangos galėtų pasižiūrė
ti.

Taipgi planuojama įvesti 
aiškinamieji vizitai orporte su 
įžangomis nuo 25c iki $1.

Trečias iš eilės L. K. 5-tos 
kuopos rengiamas apšvietos 
vakaras įvyks sausio 8-tą, šį 
pirmadienį, “Laisvės” salėj. 
Vakarai buvo pertraukti ūžė
jus šventėms. Įžanga nemoka
ma.

Šį kartą bus aiškinama pir
mieji žingsniai J. V. Kongre
se, kuris pradėjo savo sesijas 
šią savaitę. Taipgi bus daik
tiškai parodyta, kaip toli 
Amerikos spauda ištikrųjų 
“laimėjo” Suomijos senosios 
valdžios karą. Ta spauda, 
kaip visi matome, vis skelbia 
begalinius laimėjimus.

Komisija.

REIKALĄ VIMAU
Reikalinga partneris gyventi gra

žiuose 4-se kambariuose^ Gyvenu 
vienas, perdaug vietos ir nuobodu. 
Jei atsišauktų moteriške, kuri pri
žiūrėtų namus priimčiau visai vel
tui gyventi. Jei vyras, tai primokė- 
jimas bus lengvas. Prašau .kreiptis: 
135 Thames St., (Ridgcwoodo daly
je), Brooklyn, N. Y. (2-4)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. V.

LDS 1 kp. susirinkimas jvyks sau
sio 4 d., “Laisvės” svetainėje, 419 
Lorimer Street, 7:30 v. v. Prašome 
narių dalyvauti šiame metiniame su
sirinkime. Bus visų metų raportai 
išduoti. Prašome nepamiršti pasimo- 
kėti duokles' ir atsiveskite ir naujų 
narių įrašyti j kuopų. — Charles 
Reinis, Sckr. (2-4)

PARDAVIMAI
Parduodu arba išrandavoju val

gomų daiktų krautuvę, su visom 
mašinom ir j taisymais. Apgyventa 
lietuviais, prie pat Newark, N, J. 
Kaina prieinama, biznis išdirbtas per 
daug metų. Kreipkitės tuojaus. 427 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y. (1-3)

Lankėsi “Laisvėje”

Pereitą antradienį lankėsi 
“Laisvėj” d. K. Žukauskienė, 
darbščioji “Laisvės” vajinin- 
kė, vežina vėl dideliu pluoštu 
prenumeratų vajaus užbaigai.

Taipgi lankėsi d. Valukas, 
scrantonietis, čion atvykęs 
šventėmis.

Du policistai iš Queensboro 
dūmė į Far Rockaway po 60 
mylių per valandą, kad nu
vožt ten serumo žiaunų sura- 
kinimo ligos bakterijomis už
krėstam vaikinui.

Ketvirtadienis, Sausio 4, 1946

Laisvės Bendrovės Direktoriais
Nutarė Suvažiavimą Laikyti 

Sekmadienį, 28 d. Sausio-Jau.
Suvažiavimas bus laikomas nuo 10 vai. ryto iki 5 

po pietų. O vakare įvyks bankietas.

šiuom kartu bus duodama tikrai gera vakarienė, nes yra 
parandavota Central Palace Svetainė, kur yra puiki virtuvė. 
Tai gaspadinės turės geras sąlygas gaminimui vakarienės, 
o rengėjai neskūpaus išlaidų supirkimui gorų valgių. Taipgi 
svečiai bus pavaišinti ir stipriais gėrimais dėl geresnio 
apetito.

Įžanga bankietui $1.25. Tikietai jau gatavi, prašome iš 
anksto įsigyti tikietus.

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA.

SKELBK1TES “LAISVĖJE”

Lietuvių Rakandu Krautuvė
Didelis pasirinkimas ir žemos kainos:

“Bedroom Sets,” “Parlor Sets,” Matracus ir Springsus, 
“Studio Couches,” “Kitchen Sets” ir “Dinette Sets.”

LIETUVIAMS DUODAME IšSIMOKĖJIMUI

Grand Chair Corporation
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas
'409 ir 436 Grand Street , Brooklyn, N. Y.

Tel. EVe*rgreen 7-8451

Specialiai gerų daiktų turime šiom švenčių sezonu. 
Prašome užeiti ir pamatyti mūsų staką.

VARPO KEPTUVE

■ 
I

Lepke Nuteistas 14-kai Metų
Louis (Lepke) Buchalter, 

kuris nuo paprasto vagišiuko 
buvo pakilęs iki milioninio 
narkotikų rakete viršininko, 
nuteistas 14-ką metų kalėti ir 
būsiąs paliktas po namų areš
tu dar dešimtį metų. Po fede- 
ralio teismo, Lepkę dar tei
siąs ir Dewey, Manhattan pro
kuroras. Visoj bylos eigoj 
Lepke neprisipažinęs, tik by
los pabaigoj, gal tikėdamasis 
tuomi palengvint ,sau baudą, 
prisipažino visoj eilėj kaltini
mų.

Max Schmuckler, nuteistas 
kartu su Lepke už suokalbia- 
vimą .narkotikų šmugelyje, 
prašęs pasigailėjimo. Jo bau
dos paskyrimas atidėta dar 
savaitei.

M. A. Randeli, Queens Vil
lage, nuteistas užsimokėt bau
dų $139 už mašinomis parda
vinėjimą netaksuotų cigaretų.

Parsiduoda Bar & Grill po nume
riu 234 Cleveland St., East New 
Yorke. $50.00 rondos j mėnesį. Vie
ta garu šildoma, karštas vanduo, 
yra 2 Bowling Alleys. Leastas ant 5 
metų. Taipgi prasiduoda 3 kambarių 
rakandai po num. 246 Seigel Si., 
Brooklyn, N. Y. Apt. 18. Kambarius 
gali ir išsinuomuoti. Ronda $19.50 
į mėnesį, garu šildomi, karštas van
duo, vanas, langai į saulę. Parduodu 
ir automobilių ir 68 caso’sus degti
nės 314 metų senumo. Viskas par
siduoda pigiai, nes išvažiuoju į kitų 
valstiją. Prašau greitai atsiliepti, 
nes čia yra gera proga, galite ir at
skirai pirkti. Šaukite telefonu: Ap
plegate 7-9718. (3-5)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau brolio J. Ivanausko ir 

švogerio A. Jonaičio. Brolio nežinau 
kur gyvena, švogeris pirmiau gyveno 
1257 DeKalb Avenue, Brooklyne. 
Bet dabar jo tepai nėra. Norėčiau, 
kad brolis ir švogeris atsišauktų, 
norėčiau susirašinėt laiškais. Ma
no antrašas: B. Ivanauskas, P. O. 
Box 195, Kapuskasing, Ont., Cana
da. (1-3)

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi 
čiam duona, balta' duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas 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 Roll*

Teatrų savininkai sako, kad 
šiomis šventėmis teatrų lan
kytojų skaičius buvęs didžiau- 
sis bėgiu pastarųjų 5 metų.

Estate of

BARRY P. SHAUNS
(Shall nskas)

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

Tel. SOuth 8,1551

DR. ADAM V. WALMUS
t z

DENTAL SURGEON 
dantų gydytojas

OFISO VALANDOS: V13 705 Fourth Avenue
9 ryto iki 9 vakaro, ir < between 22n<l and 23rd Sts.
sulyg ^įtarties išanksto. Brooklyn, New York

Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kaina* 

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn. N Y

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6488

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

Open Day and Night

Managed by

RHEA TEITELBAUM
•

Vapor Room, Turkish Room, Russian
Room, Large Swimming Pool, Fresh 
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., Thnrs., FrL, Sat. and 

Son. all day and night
į---------------------------------------__-------------- .------------------ [į




