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R u o š k i me žiemi
nes pramogas “Lais
ves” paramai. Jos 
yra didele atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.

Lvovo arkivyskupą Szeptycki 
bolševikai nužudė. Taip buvo 
pranešęs pats popiežius. Buvo
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už jį dauig ir poteriui sukalbė
ta ir šventų m i ši ui atlaikyta.

Dabar Vatikanas pripažįs
ta, kad Szeptycki gyvas ir 
sveikas, kaip ridikas. Gyvena 
tam pačiam Lvove ir tebeina 
tas pačias pareigas.

Matote, kaip dar ir mūsų 
amžiuje stebuklų netrūksta—j 
žmonės tebesikelia iš numiru
sių! ■ J'

SOVIETAI PILNIAUSIAI GERBIA LIETUVOS LAISVE
J3

pasirodo ištiki- 
reikalauja 
daugiau.
reikalams 
sumažinti.

Prezidentas Roosevcltas ei
na j miškus. Jau atsižada vis
ko, už ką dar taip neseniai jis 
gana energingai kovojo. Savo 
programoje Kongresui jis tik 
militarizmui
mu. Tam tikslui 
574 milionu doleriu v v

Visiems kitiems 
išlaidas reikalauja
O visi kiti reikalai yra darbo 
liaudies reikalai. Mažiau pini
gų WPA projektams, viešiems 
darbams, jaunimui, CCC kem
pėms, farmeriams ir taip to
liau.

Ši jo programa išmeta išl 
darbo per 600 tūkstančių WP-( 
A darbininkų. Tegul jie ba
dauja, bile tik militarizmui fiJ 
nansų bus. \

f IŠSTUMTAS ANGLU KARO MINISTE
RS; JIS PYKOSI SU LAIVYNO MI
NISTERS IR ARMIJOS VADAIS

T !. .----------------------------- --------- -

H.-Belisha, Karo Ministeris, Išspirtas Dalinai Todėl, 
Jis Žydu Kilmės ir Kad Anglijai Nevyksta Karas

Kad

Naujausios Žinios
Pranešimai iš Suomijos 

Karo Fronto
Talkininkai Nori Įtraukt 

Karan Švedus ir Norvegus

MINISTERIS J. URBŠYS SAKO, KAD 
SOVIETAI NIEKU BŪDU NEKLIUDO 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES

O Frank Murphy, buvęs Mi
chigano valstijos gubernato
rius, paskui Jungtinių Valstijų 
prokuroras, o dabar paskirtas1 
į Aukščiausį Teismą, visai vel
niop nuėjo. Jis tik nori pasi
rodyti ištikimiausiu žmogum 
reakcijos. Murphy atsistojo! 
raganų gaudymo pryšakin.

Kadaise ponas Murphy di-1 
džiavos savo liberalizmu. Jam 
pasitikėjo ir Michigano darbi
ninkai. Jie dabar jaučiasi bai
siai suviltais.

Nepastoviausias visuomenės 
elementas yra taip vadinami 
liberalai.

London. —-t Anglijos karo 
ministeris L. Hore-Belisha 
[pasitraukė iš valdžios, ir jo 
vieton paskirtas Oliver 
Stanley, buvęs pirmininkas 
valdiškos prekybos komisi
jos.

Taip pat atsistatydino 
propagandos ministeris lor
das MacMillan.

Buvęs karo ministeris 
Hore-Belisha nesutarė su 
aukštaisiais armijos vadais. 
Jiem nepatiko tūli jo įsa
kymai, kurie griežčiau pri
riša karininkus prie jų par
eigų.

Anglijos laivyno ministe
ris Winston Churchill gin
čydavosi ir pykdavosi su

buvusiu karo ministerių 
Hore-Belisha'. Priėjo prie 
to, kad ministeriui pirmi
ninkui Chamberlainui rei
kėjo pasirinkt Churchillį ar 
Hore-Belisha. Jis pasirinko 
Churchillį ir pareikalavo, 
kad H o r e - B e 1 i s ha pasi
trauktu, v

Berlin. — Nazių politikai 
sako, jog Anglijos karo mi- 
nisteris Hore-Belisha tapo 
išstumtas iš valdžios dali
nai todėl, kad jis yra žydų 
kilmės. Anglijos ministerių 
permainos taipgi nurodo, 
jog Anglija nepatenkinta 
karo vaisiais iki šiol, kaip 
teigia kiti nazių vadai.

Maskva. — Sovietų lėktu
vai S u o m i j o j sėkmingai 
bombardavo priešo stovyk
las, atsarginių kareivių su
telkimus ir kitus kariškai 
svarbius punktus. Sovieti
niai lakūnai nušovė žemyn 
10 priešo orlaivių.

Karęlijos tarpvandenyje 
persišaudė artilerija iš vie
nos ir antros pusės. Šiaip 
nebuvo svarbių karo veiks
mų, tik raudonarmiečių ir 
Suomijos žvalgai susikirto 
keliose vietose.. Taip prane
ša Sovietu komanda. L-

Maskva. — Kai Anglija ir 
Francija siunčia karišką 
pagalbą senajai Suomijos 
valdžiai, per Daniją, Švedi
ją ir Norvegiją, tuomi An
glija ir Francija stengiasi 
ypač į vėl t Daniją, Švediją 
ir Norvegiją į karą prieš 
Vokietiją ir prieš Sovietų 
Sąjungą,
“Raudonoji žvaigždė, 
vietų armijos oficialis laik
raštis. Anglija ir Francija 
tuo tikslu siūlosi Švedijai, 
Norvegijai ir Danijai pa
daryt tarpsavinio apsigyni
mo sutartis.

kaip kad rašo 
” So-

Jis Pareiškė, jog Sovietų Kariuomenė Lietuvoj Stebėtinai 
Gražiai Elgiasi; Lietuvos Prekyba su Vokietija Didėja

Didėja Medžiaginė Pa 
rama Senąjai Suomi-

jos Valdžiai

Reikalauja Duot 10,000 
Naują Amerikos Šautu
vą Helsinkio Suomiam

HELSINKIO SUOMIŲ 
SKELBIMAI

Helsinki. — Senoji Suo
mijos valdžia skelbia, būk 
per dvi dienas jos lakūnai 
ir priešorlaivinės kanuolės 
nušovę 22 sovietinius lėktu
vus; būk suomiai sunaikinę 
du sovietinius tankus ir pa
grobę vienuolika tankų, ir 
būk atgriebę nuo raudonar
miečių Salia miestelį ryti- 
niai-šiauriniame fronte.

Sako, kad Sov. Submarinas 
Nuskandinęs Švedu Laivą

Tai Francija dar seniai 
prieš susikirtimą tarpo Suomi
jos ir Sovietų Sąjungos, Suo
mijai pasiuntė karo pabūklų 
už 40 miliontj dolerių! Taip 
dabar praneša pati Daladier 
valdžia.

O Suomijai niekas negru- 
mojo. Vadinasi, Anglijos ir 
Francijos valdžios atsargiai 
ruošė karą prieš Sovietui Są
jungą.

Melbourne, Australija. — 
Karinis Australijos minis
terių kabinetas paskyrė 
$50,000 Suomijos Helsinkio 
valdžiai ir leido jai rinkti 
aukas Australijoj.

Havana, Cuba. — Hava
nos Universitete sudaryta 
draugija piniginiai remt se
nąją Suomijos valdžią prieš 
Sovietus.

Washington. — Kongres- 
manas John D. Dingell nuo 
Michigano valstijos įnešė 
Amerikos kongresui, kad 
nutartų po dolerį -parduot 
10,000 naujausių pusiau-au- 
tomatiškų šautuvų senajai 
Suomijos valdžiai. O toks 
šautuvas kaštuoja tris šim
tus dolerių.

Roma. — Italijoj nuo sau
sio 15 d. bus įvestos maisto 
kortelės.

Copenhagen, Danija. — 
“Keno tai” submarinas nus
kandino Švedijos garlaivį 
“Fernis” Bothnijos užlajoj, 
tarp Švedijos ir Suomijos- 
Finliandijos. švedų valdžia 
įtaria, kad tai sovietinis su
bmarinas, ir reikalauja, kad 
Sovietai “pasiaiškintų.”

London. — Mina sunaiki
no šarvuota Anglijos laivu- 

'ka “Eta.”

Kaunas. — Lietuvos už-' užsilaiko ir stebėtinai gra- 
sienio reikalų ministeris žiai elgiasi. 
Juozas Urbšys saus. 5 d. pa
reiškė, jog Lietuvos tarpu- kad Lietuvos santikiai 
savio apsigynimo 
su Sovietais nieku būdu ne- į Vokietija, nežiūrint 
varžo Lietuvos laisvės, kaip 
savarankios, nepriklauso
mos šalies. K a 1 b ė d a mas 
Tautininkų Partijos meti
niame suvažiavime, minis
teris Urbšys mušė pasakas, 
būk Lietuva, per tą sutartį 
su Sovietais likus priklau- 
somd nuo Sovietų.

Užsieninis min. Urbšys 
pridūrė, jog Sovietų ka
riuomenė, apsistojusi pas
kirtose pagal sutartį 
vykiose Lietuvoj, r

Urbšys, be to, pranešė, 
su 

sutartis! Vokietija sklandžiai eina, ir 
; karo, 

pristato Lietuvai daugiau 
dirbinių negu paprastai, 
mainais už vokiečių gauna
mus iš Lietuvos ūkio pro
duktus. Visi ženklai rodo, 
jog toliau dar labiau didės 
prekyba tarp Lietuvos ir 
Vokietijos.

Savo kalboje suvažiavi
mui valdančiosios Tauti
ninkų Partijos, p. Urbšys 
taipgi priminė, kad popie
žius skirs naują Vatikano 
atstovą Lietuvai.

sto-

Šeši Amerikos Preki
niai Laivai Būsią 
Parduoti Anglijai

Amerikos Senatorius 
Smerkia Anglų Karo 
Propagandą Šioj Šalyj

Dabar visi stebisi, kaip ma
žytė Suomija galėjo taip apsi
ginkluoti, kuomet neturi nei 
pinigų, nei ginklam gaminti 
fabrikų. Kaip ji galėjo išsta
tyti tokias tvirtoves prie pat 
Leningrado, būdama finansiš
kai nusususi

Dabar paaiški. Sovietai tai 
seniai žinojo.

Paryžius. ■— Dar pirm 
Suomijos karo su Sovietais, 
Anglija ir Francija prista
tė senajai Suomijos valdžiai 
ginklų ir amunicijos už 40 
milionu dolerių.

Žemės Drebėjimuose Turki
joj Žuvę 150,000 Žmonių

Naziai Grūmo ja Šve
dijai Tokiu Likimu, 

Kaip Lenkijos

Amer. Protestuoja, 
Kad Anglai Užgrėbia 
Jos Prekių Laivus

New York. — Dvi laivų 
kompanijos padarė sutartį 
parduot Anglijai šešis pre
kinius Amerikos laivus; šie 
laivai yra 5,500 iki 6,038 to
nų įtalpos. Dabar kompani
jos laukia užgyrimo iš val
diškos Marininkystės Komi
sijos. Jeigu sutartis bus už
girta, tai Anglija pirks 
daugiau laivų iš Amerikos 
kompanijų.

LordasWashington.
Lothian, Anglijos ambasa
dorius Amerikoj, kalbėda
mas Chicagoj ir kitur, sten
gėsi gudriai - švelniai pri- 
ruošt amerikonus eit į ka
rą išvien su Angliją prieš 
Vokietiją, kaip sako Ameri
kos senatorius Holt. Jis 
smerkia tokią karišką an
glų propagandą Amerikoj 
ir reikalauja sustabdyt ją.

Senatas Užgirsiąs Roose
velto Paskyrimus

Gal dabar daugeliui atsida
rys akys ir jie pamatys, kad 
Suomijos buržuazinė valdžia 
yra užsienio imperialistų įran
kis ir centras suokalbio prieš 
Sovietų žemę.

Washington. — Vadai 
Jungtinių Valstijų senato 
teigia, kad senatas užgirs 
prezidento Roosevelto pas
kirtą Fr. Murphy kaip Vy
riausio Teismo teisėją ir 
Robt. H. Jacksoną kaip 
generalį prokurorą, teisda- 
rystės ministerį.

Ankara, Turkija. — Įvy
ko keli nauji žemės drebė
jimai Anatolijoj, Turkijoj. 
Skaičiuojama, jog per pas
taruosius žemės drebėjimus 
viso žuvę iki 150 tūkstančių 
žmonių.

Valdžia dovanojo bausmę 
penkiolikai kalinių, kurie 
gelbėjo žmones per žemės 
drebėjimus, bet nemėgino 
pabėgt.

AUSTRALIJOS AUKA 
TURKAM

Berlin. — Dalis amunici
jos ir ginklų, kurie iš An
glijos ir Franci jos gabena
mi Helsinkio Suomijos val
džiai, yra paliekami pačioj 
Švedijoj. Vokiečiai sužinojo, 
kad Anglija ir Franci ja 
taipgi svarsto atsiust savo 
kariuomenės į Švediją.

Valdiški nazių laikraščiai 
perspėja Švediją, kad ją iš
tiks Lenkijos likimas, jeigu 
Švedija laužys bepusišku- 
mą, jeigu jinai leis savo že
mėje steigt talkininkam ka
ro bazes-stovyklas prieš Vo-

Washington. — Amerikos 
valdžia užprotestavo Angli
jai, kad anglų karo laivai 
sulaikė prekinį Amerikos 
laivą “Mormacsun,” plau
kusį į Bergen, Norvegiją; 
kad jie parsivarė šį ame
rikinį laivą per karinį van
denų ruožą į Anglijos prie
plauką ir iškrėtė jį.

Amerikos valdžia reika
laus atlyginimo iš Anglijos 
už nuostolius, kuriuos 
glija tuo būdu padaro 
rikiniams laivams.

(Šis protestas buvo
siųstas Anglijai jau virš 3 
savaitės atgal; bet Jungti
nių Valstijų valdžia tik da
bar paskelbė žinią apie tai.)

Daugiau Švedą Išvyko Ka
riaut prieš Sovietus

“Nieko Svarbaus” Vakarą 
Karo Fronte

An
ame-

pa-

Sausio 14 dieną, Brooklyn© 
Aido Choras turės metinį kon
certą. Aidiečiai verti nuošir
daus visų brooklyniečių parė
mimo. Jie duos gerą koncertą. 
Apie tai abejoti netenka. Se
niai ir gerai mes aidiečius pa
žįstame. Jų žodis taip geras, 
kaip ir auksas. Ką jie pažada, 
tai ir duoda.

Tad visi ruoškimės prie jų 
koncerto!

Pakeitimai Belgijos Mi- 
nisterią Kabinete

Berlin. — Vokiečių val
džia pasiuntė protestą Bel
gijai ir Holandijai, kad jos 
praleidžia Anglijos ir Fran- 
cijos lėktuvus, skraidan
čius į Vokietiją.

Brussels, Belgija. — At
sistatydino Belgijos minis
terių kabinetas su H. Pier- 
lotu priekyje. Bet karalius 
Leopoldas vėl pašaukė Pier- 
lotą sudarytu naują ministe
rių kabinetą, ką jis ir pada- — re.

Naujame ministerių kabi
nete yra 5 katalikai, 4 so
cialistai, 3 liberalai-demo- 
kratai ir 2 įepartiniai.

Melbourne, Australija. — 
Karinis Australijos ministe
rių kabinetas paskyrė 50 
tūkstančių dolerių pašalpos 
turkams, n u k entėjusiems 
nuo žemės drebėjimų.

(Sovietai kur kas dau
giau aukojo sušelpt turkus, 
nukentėjusius nuo žemės 
drebėjimų.)

Vokietija reikalauja, kad 
Švedija, Norvegija ir Dani
ja visai nepraleistų talki
ninkų ginklų ir amunicijos 
į Suomiją. Nes po priedan
ga paramos Suomijai talki
ninkai tuose “bepusiškuose” 
kraštuose taipgi rengiasi 
karui prieš Vokietiją.

Stockholm, Švedija. — 
Dar apie 1,000 švedų, nor
vegų ir danų “liuosnorių” 
išvyko į Suomiją-Finliandi- 
ją kariaut prieš Sovietus. 
Su jais išvažiavo Švedijos 
generolas Ernst Linder ir 
pulkininkas Carl C. Ehren- 
svaerd.

Per kalėdų-naujų metų 
šventes Švedijoj surinkta 
dar 250 tūkstančių dolerių 
pinigų Helsinkio Suomijai, 
kaip karo parama prieš So
vietų Sąjungą.

Paryžius. — Amerikinė 
žinių agentūra United 
Press šeštadienį pranešė, 
kad francūzai didžiosiomis 
kanuolėmis iš savo Maginot 
tvirtovių “sunaikinę kelis 
vokiečių kaimus.”

Bet francūzu komandie- 
riai sakė: “Neįvyko nieko 
svarbaus, apie ką verta bū
tų pranešti.”

Užgirta Sovietą Prekybos 
Sutartis su Chinija

ORAAS. I

Waterbury, Conn.

ANGLAI NUSMERKk
INDŲ MIRTI

12
Amerika Sumažina Cinos 

Išvežimą į Japoniją

Bombay, Indija. — Anglų 
teismas nusmerkė mirt 12 
indų, kurie dalyvavo riau
šėse praeitą pavasarį, Ram- 
durge. 42 kiti indai nuteisti 
kalėjimam Per tas riaušes

Šalta; snigs, buvo užmušti 8 policininkai.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų vyriausybė šiemet 
leidžia Japonijai išsivežt iš 
Amerikos tiktai 7,263 tonus 
senos cinos, o pernai leido 
13,363 tonus.—Ciną yra me
talas reikalingus amunicijai 
dirbti. . !

Mirė A. Krasnickas
Sausio 5 d. mirė Antanas 

Krasnickas, brolis Kazio ir 
Vinco Krasnickų, plačiai ži
nomas Waterburyje.

Antanas Krasnickas bu
vo 50 metų amžiaus. Jau 
per apie dešimtį metų sirgo 
raumenų sukietėjimo para
lyžium.

Krasnicko kūnas yra pa
šarvotas pas Mažeiką, 10 
East Porter St., Waterbu
ry, Conn. Bus palaidotas 
antradienį,.

ŽINIŲ ŽINELES
London. — Kariniai Ang

lijos laivai sulaikė Gibralta
re keleivinį Amerikos laivą 
“Manhattan” ir daro jame 
kratą, j ieškodami “kontra- 
.bandos.”

Helsinki. — Senieji Suo
mijos valdovai skelbia, kad 
Sovietai iki šiol užėmę “tik
tai 5 tūkstančius ketvirtai
nių mylių” Suomijos žemės.

Maskva. — Sovietai pa
darė plačią prekybos, sutar
tį su Bulgarija trejiems me
tams.

Maskva. — Prezidiumas 
Vyriausiojo Sovieto užgyrė 
prekybos sutartį su Chinija. 
Sutarties priedai teigia, kad 
Sovietai ir toliau duos Chi- 
nijai paramos prieš Japo
niją.

Maskva. — Sovietų vy
riausybė suruošė bankietą 
pagerbt Japonijos pasiunti
nius, kurie atvyko į Mas
kvą daryt prekybos sutartį 
su Sovietais.

Brussels, Belgija. — Bel
gų valdžia užprotestavo na- 
ziams, kad jų orlaiviai 
skraido virš Belgijos.
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:.-Pergarsiai Vienybiečiai Galvojo
Brooklyno “Vienybe” praneša, kad pa- 

.staruoju laiku vienybiečiai buvo galvoję 
••••sulaikyti dienrašti. Tačiau, sako “Vie- 
. žnybė,” “tas galvojimas pasireiškė per- 
•:-garsiai ir Brooklyno vienybiečiai prhdė- 

jo nuogąstauti, kad nebeteks tautiško 
u dienraščio...”

Todėl, esą, po to “pergarsaus galvoji- 
mo” ir vėl nutarta “Vienybę” dienraščiu 
leisti.

Mes jau senai tą “galvojimą” girdėjo- 
czzme. Tai buvo ne galvojimas, o nutarimas
• > ' sulaikyti “Vienybės” dienraščiu išeidinė- 
.... jimą. Bet mes apie tai nieko nerašėme,

nes mums tatai kuomažiausiai terūpi.
,. Vieną turime pasakyti: “garsus” ar 

ji /‘tykus” galvojimas dienraštį neigi sulai
kys nei išleis. Dienraščiui leisti reikalin
gi pinigai, reikalinga plačiosios visuome
nės parama. Jeigu “Vienybei” pavyks tą 

■"' ■paramą surasti savo pasekėjuose, tai 
"j dienraštis išeis, jei ne—ne.

Dienraštis leisti—sunkus darbas, rei
kalaująs daug jėgų, daug žmonių, dide- 

rr~lio jų pasiaukojimo.
• Kiek tai paliečia mus, tai vienybiečiai 
Č gali sau galvoti garsiai, tyliai, arba vi-

sai negalvoti.
« -v. ------HK
• >•».

Frank Murphy—Aukščiausio
' Teisino Teisėjas

Prezidentas Rooseveltas paskyrė 
:; •’ Frank Murphy, teisėtumo sekretorių, 
; aukščiausio šalies teismo teisėju. Tenka 
: priminti, kad prezidentui Rooseveltui 

tenka atlikti retos pareigos: jis paskyrė 
D net penkis asmenis (daugumą) į aukš- 

čiausį šalies teismą. Vadinasi, jis galėjo 
pravesti aukščiausiame šalies tribunole 

:: didelę savo įtaką, nes kiekvienas asmuo,
• • paskirtas į aukščiausį teismą, buvo jo

: paties parinktas,—žmogus, kuris sutin-
• j ka su jo politika, su jo pažiūromis.

Frank Murphy yra katalikas. Jis be 
to skaitosi liberalu. Jis yra buvęs tei- 

įi.:Sėju Michigano valstijoj, paskui buvo 
::: Michigano valstijos gubernatorium. Gu- 
•; bematorium jis veikiausiai dar būtų bu- 
l';.1 .yęs išrinktas, jei ne kongresmano Dieso 
■^--‘tyrinėjimo” komitetas. Pastarasis ap

šaukė Murphy komunistu, šiokiu ir kito- 
:: kiu.

Jei p. Murphy būtų buvęs paskirtas
♦ tuomet aukščiausio teismo teisėju, tai, 

j f veikiausiai, senatas būtų atsisakęs jį už- 
U tvirtinti. Bet šiuo metu apie jo užtvir- 
£ tinimą nėra jokio abejojimo. Mat, p.

Murphy yra gražiai dešiniesiems senato 
nariams atsirekomendavęs.

Po to, kai p. Murphy patapo teisėtumo 
Z sekretorium arba ministeriu, jis smar- 
g kiai “darbavosi” savo reputacijai patai- 
ft syti. O kaip gi ją pataisysi, jei ne kova 
jį prieš radikalus? Na, ir todėl jis tąją rolę 

pasiėmė. Dėka tam, buvo pradėtas už- 
puolimas ant Jungt. Valstijų Komunistų 

Ti^artijos vadų. Tūli jų buvo suareštuoti, 
•į o “kiti dar laukia arešto,” paties Mur- 
ž phio žodžiais.
: Pastarasis p. Murphio pasidarbavimas

užtikrina jo užtvirtinimą senate į aukš- 
čiausio teismo teisėjo vietą.

-• Kaip naujasis aukščiausio šalies teis- 
mo narys savo pareigas eis, parodys jo 

7 paties darbai.
■ Į s'* 1 j

į . Dar Apie Arkivyskupą 
: Jalbržikovskj
: Mes jau buvome rašę, kad šiandien di-

1 džiausiu Lietuvos priešu Vilniuje yra 
j niekas kitas, kaip arkivyskupas Jalbrži- 
į kovskis. Šiomis dienomis atėjusis tEltos 
‘ anešimąs iš, Vilniaus*štai ,ką.-apie >tąjį

dvasininkų viršylą rašo:
“Likviduojant Vilniuje /ir srityje len

kinimo įstaigas vis aktualesnė darosi 
bažnyčios padėtis, kur bažnyčios galva 
tebėra arkivyskupas Jalbržikovskis, bu
vęs veiklus vaivados Bocianskio bendra
darbis slopinant lietuvių ir kitų tautybių 
dvasią, ir dabar tebetęsiąs lenkinimo po
litiką per bažnyčias. Šia proga primena
ma, kad ark. Jalbržikovskio įsakymu nuo 
1926 m. buvo pašalinta lietuvių kalba iš 
Breslaujos, Apso, Pelekų,, Drūkšių, Ru
diškių, Butrimonių, Rodunės, Beržinin
kų, Rutkos, Gervėčių, Deveniškių ir kt. 
bažnyčių ir įvesta lenkų kalba Dūkšto, 
Rimšės, Palūšės, Tverečiaus, Kaltinėnų, 
Valkininkų, Varėnos, Marcinkonių, Rat- 
ničios, Rudnios, Dubičių, Vasiūnų ir Pe
lesos bažnyčiose, nors tose parapijose 
lenkų buvo tik nežymios saujelės, be to 
buvo sulyginta lietuvių kalba su lenkų 
kalba tokiose lietuviškiausiose parapijo
se, kaip Švenčionys, Švenčionėliai, Strū
naitis, Adutiškis, Punskas ir tt. Daug 
vilniškiai lietuviai yra kovoję dėl savo 
kalbos bažnyčiose, tačiau tas nieko nepa
dėjo. Tik vienintelis būdas buvo pasiro
dęs sėkmingas, tai lietuvių iškeltasis šū
kis: kiek pamaldų, tiek pinigų, pusė pa
maldų—pusė pinigų, nėra pamaldų—nė
ra ir pinigų. Šis šūkis buvo gyvai lie
tuviškų masių persiimtas ir kai tik ku
rioje parapijoje prasidėdavo ypatingos 
rinkliavos, lietuviai pareikšdavo len
kams klebonams, kad duos tik tą dalį pi
nigų, kiek turi lietuviškų pamaldų.”

Čia parodoma du dalykai: (1) Nepa
prastą arkivyskupo Jalbržikovskio aki
plėšiškumą, nepaprastą jo nusistatymą 
prieš lietuvius katalikus ir (2) Kunigi
jos gobšumą prie pinigų, prie turtų. 
Duok jai pinigų, tai jinai dargi ir lietu
višką kalbą toleruos; neduosi, nieko ne
gausi.

Įdomu, ką su tokiais, kaip arkivysku
pas Jalbržikovskis, darys Lietuvos val
džia: ar jinai juos bandys sudrausti, ar 
papirkti? Mūsų nuomone, turėtų būti pa
vartota pirmoji priemonė, nepaisant, kad 
dėlto lietuviška dvasiški j a ir imtų smar
kiai atakuoti Lietuvos vyriausybę.

Be to, ar ne laikas būtų ir lietuviškai 
dvasiški-jai viešai pasmerkti tokį arki- 

1 vyskupą Jalbržikovskj, kaipo Lietuvos 
priešą?!

Vienas Centas Hooveriui
“Vilnis” rašo:
“Gelžkelininkų Brolijų organas “La

bor” ima nagan H. Hooverį ii4 kitus ta
riamuosius labdarius, kurie renka aukų 
baltąjai Suomijai ir Lenkijai. “Labor” 
primena tiems ponams seną amerikoniš
ką patarlę, kad “labdarybė prasideda 
namie.” “O kaip su tais žmonėmis, kurie 
Amerikoje kenčia nuo šalčio ir bado?”— 
klausia gelžkelininkų organas, kuris kal
ba varde ištiso miliono unijistų.

“Gelžkelininkų laikraštis ‘Labor’ eina 
Washington, D. C. Net šios šalies sosti
nėj—sako ‘Labor’—yra tūkstančiai ir 
tūkstančiai žmonių, kurie sistemačiai ne- 
davalgo, gyvena pusbadžiai, neturi žmo
niškų drabužių.

“Kodėl Hooveriai nesirūpina Amerikos 
biednuomene? Clevelando unijistų laik
raštis ‘Union Leader’, kalbėdamas apie 
desperatišką bedarbių padėtį tame mies
te, sarkastiškai vadina Hooverį ‘miela- 
širdystės aniuolu.’ Bet tas ‘mičlaširdys- 
tės aniuolas’ tokiuo nori pasirodyti to
limos Suomijos žmonėms, kur apie jį 
mažai kas žino, išėmus valdančiąją kli
ką.

“‘Union Leader’ primena Suomijos 
žmonėms, kad Hooveris buvo pikčiausias 
priešas Amerikos žmonių sunkiausiuose 
depresijos metuose. Jis buvo priešingas 
pagelbos organizavimui. Toks didelis 
priešas Amerikos žmonių negali būti 
Suomijos liaudies draugu!

“Vienas iš Amerikos Darbo Partijos 
veikėjų, Shaemas O’Sheel, pasiuntė Hoo
ve rio fondan vieną centą ir parašė jam 
ilgą laišką, ką jis mano apie hoovėrinių 
akciją, neva šelpiant Suomiją. Jis sako, 
kad tai veidmainystė. Jeigu Hooveriui 
taip rūpi padėti pavariusiems, tai ko
dėl jis tyli apie padėtį Clevelande? Cle- 
vęlande tūkstančiai žmonių gyvena di
džiausiam varge. Tą žino visa Amerika. 
Bet to nusiduoda nežinąs Hooveris.

“Tai taip atsiliepia apie hooverinę lab
darybę tokie žymūs unijistų laikraščiai, 
kaip ‘Labor’ ir ‘Union Leader’ ir toks 
įtakingas Dąrbo Partijos vadas, kaip 
Shaemas* O’Sheel.” t . ... v ... „ , v

Pirmadienis, Sausio 8, 1940 \

Ar Galimas Greitas 
Karas Suomijoj?

Kapitalistinė spauda kai- iš Anglijos, Francijos, Šve- 
nus verčia prieš Raudoną- dijos ir kitų šalių trauki- 
ją Armiją ir šaukia, kad So-'niais ir laivais į Suomiją 
vietai nepravedė Suomijoj gabeno ginklus, amuniciją 
“Blitzkrieg” (Žaibo Karo), ir gabena. Suomija paruošė 
iš to daro išvadą, kad Rau-1 karui 64,000 buožių ir visą 
donoj i Armija yra silpna, valdančiąją klasę. Suomijos 
neturi tinkamų vadų ir ka- valdonai žino, kad tai pas- 
pitalizmui nepavojinga. Ka- kutinis karas, kad tai klasi- 
pitalistinės spaudos tikslas nis karas, kad jų viešpata- 

su- vimui atėjo galas. Jie iki 
paskutinio kaunasi, o kada 
priversti trauktis, tai viską 
naikina, degina ir gyvulius 
išpjauna.

Suomijos valdonai karą 
išprovokavo aršiausiu laiku, 
kada dar ežerai ir upės ne- 
sukaustyta ledų, o tarpeže- 
riuose pastatyta tvirtumos, 
minos ir karinės užtvaros. 
Taigi, jeigu lyginti Suomi
jos karą, tai negalima ly
ginti su Lenkijos padėčia,! 
bet tenka lyginti su padė

paveikti į visuomenę, 
klaidinti ją, kad pagelbėjus 
karo ruošėjams įtraukti ir 
mūsų šalį į karą.

Priešų spaudos ir radijo 
“žinios”, suprantama, ne
gali nepaveikti į skaitytojus 
ir klausytojus. Daugelis net 
ir sąmoningų žmonių sako: 
“Visgi rusam nesiseka. Jei
gu Vokietija į tris savaites 
paėmė Lenkiją, kuri turėjo 
34 milionus gyventojų, tai 
Rusija į trumpesnį laiką tu
rėjo paimti Suomiją, kuri 
turi apie 4 milionus gyven- čia ant Francijos - Vokieti- 

Tokis palyginimas:jos sienos.tojų.”
yra pamatiniai neteisingas. 
Jokiame atsitikime negali
ma Suomiją lyginti su Len
kija. Tokio susmukimo,

Užsienio Imperialistų
Pagalba

Lenkija turėjo su Franci-

400,000 ir 500,000 vyrų, y 
Reikia manyti, kad ji di
džiumoj apginkluota nau
jausia karo technika. Pasi
remiant ant ilgų metų išbu- 
davotų tvirtumų ir gamtos 
kliūčių, ji yra veikli.

Raudonosios Armijos 
Suomijos pasienyj karo pra-

princas Wilhelm užėmė pir
mininko vietą komitete rin
kimui aukų, ministeriu ka
binetas, armijos vadas ge
nerolas Thoernell ir visas 
valstybės aparatas pakinky
tas Suomijai į pagalbą, ji 
siunčia karo orlaivius, ka- 
nuoles, ginklus, amuniciją, 
-praleidžia iš kitų šalių gin-į džioj buvo mažai, nes Šo
klus ir karo reikmenis ir ‘ vietų Sąjunga nesirengė 
renka aukas. Sako, kad jau suomius pulti. Bet kada 
per 15,000 švedų “liuosno- suomiai užpuolė, tai nežiū
rių” mušasi Suomijos armi- rįnt, kad Raudonosios Ar- 
joj prieš Sovietus, o iki pa- mijos jėgos buvo daug silp- 
vasario bus net 50,000 “liuo- nesnės už 
sanorių 
noriais 
kininkai, kareiviai. Švedijai 
turėjo 48,000 armijos,

,_____ Suomijos savo
Visi virsta “liuos- kiekiu, bet jos su pagalba 

— generolai, pul- orlaivių atmetė suomius 
_ ! nuo 40 iki 80 mylių į Suo

ktai miją, kad apsaugojus So- 
valdžia kareivius paleidžia, vietų miestus ir žemės 
o jie stoja “liuosnoriais” į i ūkius nuo sunaikinimo. Ir 
Suomijos armiją. Milionus1 pradėjo Raudonosios Armi- 
dolerių ji jau surinko aukų. jos jėgas traukti į Suomi- 

Jung. Valstijos perleido jos pasienį.
44 karinius orlaivius Šuo- Le.ngY?’ 
mijai, paskolino 10 milijonų 
dolerių. Hooveris 
komitetą rinkimui

Sutraukti ne- 
, nes gamta ten 

į šiurkšti, o Sovietai Suomi- 
sudarė J°s linkmėj turi tik vieną 
auku. gelžkelį ir tas tik vienų bė- 

Suomijos generolai veda de- 
_   7 1 _ 7 7 Z1   _ 7 —» - — T ) L 1 r i * r « oPasakos, kad rusų yra po 

20 ar daugiau prieš kiek
vieną suomį, yra be pamato. 
Patys suomių ponai skel
bia, kad Karelijos sąsmau- 
goj rusai turi apie 150,000, 
o centralinėj ir šiaurinėj 
Suomijoj apie 12 divizijų, 
tai yra apie 240,000. Viso 
arti 400,000 raudonarmie

čių. Reiškia, nei kiek ne
daugiau, kaip suomiai turi 

| armijos. Bet ir ta armija 
galės veikti tik ateityj, nes 
žiema jau sukausto ežerus 
ir balas, kas duos progą ap
eiti suomių t v i r tumas. 
Mums atrodo, kad sausio- 
vasario mėnesiais bus išriš- 

itas karo klausimas Suomi- 
Taigi, Suomijoj nėra ka- joj} jeigU gamta tam nepa- 

ras tik tarpe Suomijos ir įenks.
Kas nori matyti tiesą, tas 

mato, kad Sovietai nevar- 
l)a" toj a “blitzkrieg” taktiką, 

1 jie. bombarduoja tik karo 
strateginius punktus, ruošia 
jėgas pergalei su mažai 
kraujo iš savo pusės. Išmis-

rybas užpirkimui daugiau i 
ginklų ir amunicijos, nori 
dar gauti 50 milijonų pas
kolos.

Pietų Amerikos šalys, įta
koj Anglijos, Francijos ir 
Amerikos imperialistų siun
čia aukas, ginklus ir amu
niciją. Visas kapitalistinis 
pasaulis eina šturmu Suo
mijai į pagalbą, ruošiasi

kokis patiko Lenkiją dar i ja ir Anglija bendro apsi- 
nebuvo žmonijos istorijoj ir gynimo sutartį, bet nei 
vargiai pasikartos. Lenkija Francija, nei Anglija nepa
buvo apsupta iš trijų pusių, dėjo Lenkijai. Kitaip daly- 
jos gyventojai buvo prieš kai yra su Suomija. Angli-.per ją vesti karą prieš So-j 
Lenkiją, karas ėjo vasarą, jos ir Francijos ministeriu|vietų Sąjungą. Tas, kas čia! 
geriausiu laiku, Vokietijos kabinetai ir generaliai šta- suminėta, tai tik keletas 
armija turėjo šimtus mylių bai teikia visokią pagalbą faktų. Reikia atminti, kad 
manevravimui, Lenkijos Suomijai, siunčia ten gink- imperialistai slaptai, vog- 
valdžia ir armijos komanda lūs, amuniciją, orlaivius, la- čiomis nuo darbininkų Ida-' 
nebuvo reikalingoj aukštu- kūnus ir kitus specialistus.' sės visomis jėgomis remia 
moj, tvirtumos kaip tik bu- Anglijos kolonijos — Pietų Suomijos valdonus.
vo kitoj pusėj pastatytos ir 
daugelis kitų priežasčių. 
Jeigu Vokietija į tris sa
vaites laiko užėmė vieną 
trečdalį Lenkijos, tai Rau
donoji Armija į keturias 
dienas užėmė du trečdalius 
Lenkijos, kuriuos gynė apie 
700,000 fašistų.

Suomija savo plotu yra 
arti dydžio Lenkijai. Dau
giau, kaip pusė jos padeng
ta miškais, daugiau, kaip 
dešimtadalis ežerais ir balo
mis. Suomijoj yra nuo 35,- 
000 iki 65,000 ežerų. Kelių 
stoka, netik gelžkelių, bet ir 
kitų. Kalnai statūs, sunkiai 
praeinami. Suomijos buržu
azija su viso pasaulio impe
rialistų pagalba per 22 me
tus rengėsi karan prieš So
vietus. Ji išbūdavo j o galin
gas tvirtumas tarpežeriuo- 
se. • Suomijos valdančioji 
klasė karui paruošė mašiną, 
bevesdama su Sovietais de
rybas. Per kelis mėnesius

Afrika ir Kanada siunčia 
lėktuvus ir amuniciją.

Tautų Lyga, kuri buvo Sovietų Sąjungos. Ten ka-j 
negyvas lavonas per eilę Į’as yra tarpe Sovietų 
metų, tuojaus atgijo ir ka- jungos ir kapitalistinio 
rui prieš Sovietus mobiliza- šaulio.
vo ne vien savo narius, bet 
ir nenarius imperialistus.

Italijos fašistai pasiuntė

kas Laimes?
Visas kapitalistinis pa-

luilllvo -Leido U (XI PCXO1C41II/V 1 • • • • • • J 1 1 AO UU/YV MUUVU*

virš 80 karo lėktuvu ir daug saulls eina Suomijai j a ą Jai ie naįkinįmus tankų,
karan prieš Sovietų Sąjun-

Tai nemaža spėka. Tai nen<iremtį 
senai tas buvo numatyta. | Gal kas paklaus; tai ko.

... Sovietai nesutraukia
imperializmo (^e|įs ^arįus skaitlingesnes

lakūnų, tų pat, kurie žudė r 
Ispanijos žmones. Gruodžio
28 d. Londonas pranešė, , . . . i i -kad į Suomija vėl pribuvo ^alv%ls .traukimais vyks- dg, 
2,000 italų su karo lėktuvais n. v v 
ir kitais ginklais.

Danija renka aukas, per
ka orlaivius, siunčia gink
lus, amuniciją ir liuosno- 
rius, Suomijos kapitalistam 
ir dvarponiam.

Norvegija siunčia
lūs, amuniciją, orlaivius, 
surinko per 8,000,000 kronų' 
($1,820,000) aukų, pasiuntė 
daug maisto ir apie 50,000 
armijai uniformų.

Švedijos karaliaus sūnus

orlaivių, divizijų yra nieku

Londonas pranešė,

jėgos. Suomijos atstovai 
Londone, Paryžiuj, Wash
ingtone, Romoj, Stockholme 
ir kitur šaukia: “Duokite 
daugiau orlaivių, ginklų, 
amunicijos, vyrų!” Ir jie

jėgas prieš suomius? Atsa- 
(Tąsa ant 3-čio pus*.)

Klausimai ii Atsakymai

Mrs. EditS Viola su savo dviem mažais sūneliais sėdi 
palei Clevelando šalpos įstaigą, laukdama pagalbos. 
Clevelande dar vis yra žmonių badaujančių, kai mū
sų geraddjai ponai renka aukas Helsinkio vyriausy-

dnk-'gauna’I Kapitalistine spauda 
i mislina 
kurių
Šaukia apie “laimėjimus, 
bet tuo
dus laukia, kada Raudonoji 
Armija pradės pulti, o tada 
niekas ją negalės sulaikyti. 
Helsinkiuose Naujus Metus 
pasitiko su naujais melais, 
bet nusiminę. Maskvoj Nau
jus Metus pasitiko ramiai, 
pilni vilties į pergalę ant 
viso kapitalistinio pasaulio.

Kpdėl taip kapitalizmas 
įdūko? Todėl, kad Vakari
nėj Baltarusijoj ir Ukrainoj 
darbo liaudis vienbalsiai nu
tarė įvesti Sovietų tvarką. 
Todėl, kad kaip tik Raudo
noji Armija užėmė dalį 
Suomijos, tai ten susitvėrė 
nauja liaudies valdžia, kuri 
paskelbė sovietinę progra
mą, kurią remia Suomijos 
darbo žmonės, į kurios ar
miją stoja tūkstančiai suo
mių, jų tarpe ir suimti į ne
laisvę kareiviai. Kapitaliz
mas mato, kad socializmas 
užkariauna naujus plotus.

Kiek Raudonosios Armi-

“suomių pergales,” 
nebuvo ir nebus.

M

pat kartu nusigan-

Neturi Dokumentų Paro
dyti Pirmo Vyro Mirtį

Klausimas
Mano pirmas vyras žuvo 

kur nors pasauliniame kare. 
1923 m. atvykau į Jungt. 
Valstijas ir sekančiais me
tais vėl ištekėjau. Dabar 
turiu tris vaikus. Sąryšyje 
su mano natūralizacija teis
mas reikalauja, kad prista- 

vyro 
Mano 

rekor-

bei remti.

visų faktų pasirodo, kad 
Suomijos buržuazija sumo
bilizavo visas savo jėgas, 
sutraukė jas į Sovietų pa
sienį. Suomijos 'armBa su 
fąŠistų būriais ' yra . tarpe

1 tyčiau mano pirmo 
mirties certifikatą. 
sename krašte seni 
dai jau seniai dingo. Ką tu
riu daryti?

Atsakymas
/

Pasitark su Immigration 
and Naturalization ofisu 
ten, kur padavei aplikaciją. 
Jie patars tamstai parašyti 
tinkamam šaltiniui Europo
je kas link pirmo vyro mir
ties certifikato. Pasilik ko
piją tavo laiško. Jeigu ne
bus galima gauti tokio cer
tifikato, tai gal 'reikės iš
gauti afideivitų nuo drau
gų ar giminių, kurie apsi- 
pažinę su faktais. Natūra
lizacijos teismas nepriims 
tavo peticijos, pakol pilnai 
nebus patenkintas, kad ta
vo pirmas vyras ištikro žu
vo kare, ir kad tamsta ne
buvai ištekėjus, kuomet 
antru kartu apsivedei..

FLIS.
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Kokie Raštai Geriau Patinka
Mūsų laikraščiuose—“Lai

svėje” ir “Vilnyje” telpa 
daug naudingų ir gerų raš
tų. Bet nežiūrint jų geru
mų, vienok ne visi raštai 
vienodai skaitytojams pa
tinka.

Aš tyčia apklausinėjau 
skaitytojų, kokie raštai 
jiems daugiausiai patinka 
ir ką jie pirmiausiai skaito. 
Žinoma, daugumoj, pir
miausiai skaito žinias-kris- 
lus ir korespondencijas. Pa- 
skiaus redakcijos straips
nius ir kitus raštus—apy
sakas, laiškus (iš Lietuvos) 
ir Įvairumų puslapį. Įvairu
mų Skyrius daugumui pa
tinka skaityti, nes jame ap
rašoma žingeidūs ir moks
liški dalykai.

Paskiaus, patinka “Kris
lai” skaityti, nes juose ap
rašoma ūmiausi-svarbiausi 
atsitikimai. Bet visiems tai 
patinka skaityti geros apy
sakos ir įvairūs įspūdžiai, 
ypač apie Lietuvą, kur vė
liausiai daug aprašė drg. 
Baranauskas ir dr-gė M. 
Baltulioniutė.

Sykį atlankiau retai ma
tytus savo “f centus”. Patė- 
mijau, kad guli ant stalo 
“Laisvė”. Paklausiau, “kaip 
patinka jums ‘Laisvė’?”

.—Iš sykio nelabai patiko, 
—aiškino moteriškė, — bet 
vėliaus, tur-būt geri aus pri
pratome, tai ir geriaus pa
tinka.

—Bet kokie raštai jums 
geriausia patinka?

—Kai mes apie politiką 
mažai suprantame,—įterpė 
vyras,—tai geriausia mes 
skaitome lengvesnius raš
tus, kokius juokelius, kores
pondencijas ir apysakas.

—Ar skaitėt įspūdžius 
apie Lietuvą? — pasiteira
vau.

—O kaipgi, kaipgi,—grei
tai atsakė moteris,—mes 
nepraleidome nei vienos 
gromatos, kurie tik iš Lie
tuvos rašė. Ypač man pa
tiko vėlesnės gromatos, tai 
Barnausko ir Baltulioniu- 
tės. Jie taip aiškiai aprašė 
savo patyrimus, kad, rodos, 
savo akimis matai.

—Beje,—perkirto vyras,- 
norėjau tavęs paklausti, ar 
ta pati Baltulioniutė rašė, 
kuri seniaus gyveno Kali
fornijoj?

—Taip, ta pati,—atsa
kiau. — Dabar ji vėl atva
žiavo į Californiją apsigy
venti.

—Tai bracia, aš netikė
jau, kad ji taip gerai mo
kėtų aprašyti,—kraipydama 
galvą kalbėjo moteris.

Čia visus ir visų pasikal
bėjimus negi surašysi. Bet 
tik padaviau kaipo pavyzdį, 
kaip žiūri į raštus ir rašy
tojus tokie žmonės, kurie 
dar mažai politikos supran
ta, kaip jie patys išsireiš- 
kia. Bet žino, kas yra gera, 
teisinga ir naudinga.

Dar žymėtina, kad dau
gelis giria drg. D. M. Šo- 
lomską, kuris patiekia gerų 
apysakų ir šiaip raštų per 
“Laisvę”. Dabar 
jo raštas: “
Svetimais Sparnais” 
dramatiška tikrovė 
buvusią poniškąją Lenkiją, 
kaip ji pūtės savo galybe, o 
ant galo, per 10 dienų su
byrėjo nuo Vokietijos pa
trankų.

Iš tų visų patyrimų nuo 
skaitytojų, mano išvada to
kia: “Laisvėj” (taip ir “Vil- 
nyj”) telpanti raštai yra 
geri ir mėgiami skaityti.

Nusiskundimų tik buvo 
Apžvalgose.

t

einantis
Baltasis Aras 

yra 
apie

Daugelis mano, kad ne
verta atpasakoti ir kriti
kuoti, per tankiai, priešin
gų laikraščių (ypač “Nau
jienų”), nes nei jų, nei jų 
skaitytojų neįtiki nsi. O 
“Laisvės” ir “Vilnies” skai
tytojai žino, kaip atskirti 
teisybę nuo melo ir apgau
dinėjimo. Taigi, vietoj tų 
kritikų, geriausiai parašyti 
s t r a i p s n į klaidinančiais 
klausimais ir pasakyti tei
sybę, kaip kad daro “Daily 
Worker” ir “Peoples 
World.”

Bet, rodos, į priešų šmei
žtus pradedama kreipti ma
žiau domės ir veikiausiai 
dar sumažės ir bus gerai.

M. Pūkis.

ELTOS ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Kaunas. — Gruodžio 20 d. 

Kaune įvyksta Lietuvos vy
skupų konferencija. Svarbiau
sias konferencijos klausimas 
bus bažnyčios reikalai Vil
niaus krašte. Manoma, kad po 
vyskupų konferencijos Vil
niaus krašto bažnyčios valdy
mo srityje įvyks nemaža pa
keitimų. Gerokas skaičius Vil
niaus kunigų ir mokyklų ka
pelionų lenkų ne tik nerodo 
reikiamo valstybingumo, bet 
dar savo pamokslais ir elgesiu 
duoda kitiems savo pasekė
jams blogą pavyzdį.

Vilnius. — Vilniaus krašte 
perimta valstybės žinion apie 
200 tūkstančių ha miškų, kas 
sudaro 34 nuoš. viso atgauto
jo žemės ploto. Vilniaus sri
ties valst. miškų ūkiui tvarky
ti įsteigtos 12 urėdijų su 12 
urėdų, 66 girininkais ir 350 
eiguliais. Miškų Vilniaus sri
tyje rasta iškirsta daugiau, 
nei metinė kirtimų norma. 
Vienas Vilniaus miestas per 
metus suvartoja apie 500 tūk
stančių erdmeterių malkų 
(Kaunas per metus suvartoja 
apie 300 tūkstančių). Į Vilnių 
iš Alytaus perkelta miškinin
kystės mokykla.

Vilniaus. — Lietuvių spau
doj iškeltas sumanymas įam
žinti Gedimino sapną Gedimi
no kalno pilies bokšte, • pasta
tant mitologiškojo geležinio 
vilko statulą. Tos iniciaty
vos patariama imtis Vilniaus 
rinktinei, kuri pati turėtų pa
sivadinti Geležinio Vilko šau
lių rinktine.

Kaunas. — Suvedus 1938-9 
metu gyvulių kontrolės duo
menis, nustatyta, kad geriau
sia karvė šiais metais buvo 
ūkininko K. Ramanausko iš 
Trakiškiu kaimo Marijampo
lės valsčiaus, davusi per me
tus 9,552 kilogramus pieno, si, paduodamas ranką, bet dar

Trys United Cannery Agricultural Packing & Allied Workers (CIO) veikėjai, 
—iš kaires j dešinę: W. H. Marvin,, William Davis ir Irvin Blackbourn. Jie 
liudijo senato komisijai, vadovaujamai sen. La Folletto, apie Califo'rnijps 
. dvarponiu (Associated Farmers) nedorus žygius linkui lauky darbininkų.

AR GALIMAS GREITAS 
KARAS SUOMIJOJ?

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

kymas aiškus: Sovietai tu
ri atminti, kad jie apsupti 
kapitalizmo. Jie priversti 
laikyti galingą armiją ant 
Japonijos, Persijos, Afga
nistano, Turkijos, Rumuni
jos, Vokietijos ir kitų sienų. 
Jie turi būti visur pasiren
gę atmesti priešą — .užpuo
liką į jo žemę, kaip jie pa
darė su suomiais.

Sovietų Sąjungai nėra 
reikalo nervuotis dėl kapi
talistų spaudoj pasakų apie 
“pergales.” Jos piliečiai 
tvirtai įsitikinę, kad bus 
naujos tvarkos pergalė, o 
ne kapitalizmo. Tada ir vi
sos tos pasakos subyrės, 
kaip kokis popierinis name
lis. š.

3,77 nuoš. riebumo, 360,3 kg. 
riebalų. Geriausia banda ras
ta ūkininko J. žeko, gyv. Vil- 
kautinio vienkiemy, Merkinės 
vlsč., Alytaus apskr. Kiekvie
na iš šešių jo bandos karvių 
davė vidutiniškai po 7.028 kg. 
pieno, 3,67 nuošimčio riebumo 
ir po 257 kg. .riebalų.

Kaunas. — Ministerių Ta
ryba priėmė Universitetų įsta
tymo projektą, kuriuo Lietu
vos valstybėje yra du univer
sitetai: L 1918 m. gruodžio 
5 d. įstatymu atgaivintasis Vil
niaus universitetas Vilniuje ir 
2—Vytauto Didžiojo universi
tetas Kaune. Kol bus išleistas 
bendras universitetui statutas, 
Vilniaus universitetas veiks 
Vyt. Didž. universiteto statu
tu. Kokie, nuo kada fakulte
tai bei jų skyriai veiks Vil
niaus universitete, tokius pat 
fakultetus ir jų skyrius 
stabdant V. D. universitete, 
nustatys Ministerių Taryba.

Vilnius. Kai kuriu lenkų 
sluoksnių nei praeitis, nei da
bartis nepajėgia įtikinti ir jie 
vis dar neišmoksta realiai 
protauti. Nors Lietuvos vy
riausybė visus piliečius sten
giasi lygiai traktuoti ir visi 
Vilniaus gyventojai, kaip lie
tuviai, žydai, gudai, totoriai 
ir didžioji dalis vilniškių len
kui vyriausybės žygius dėkin
gai įvertina, tačiau tam tikra 
dalis lenkų, kurie ir anksčiau 
negalėjo greta savęs pakęsti 
ne lenko, dabar ir per mokyk
las ir per bažnyčias bando 
kenkti geriems norams sugrą
žinti mieste ir krašte darnu
mą ir rimtį.—Pertvarkius mo
kyklas buvo paliktos 4 gim
nazijos su lenkų 
kalba. Vien tik 
toms gimnazijoms 
rektoriai lietuviai, 
dėjo slaptai kurstyti mokslei
vius streikuoti. Mokyklose bu
vo agitatorių išdalinti atsišau
kimai, o vienoje gimnazijoje 
prie kurstytojui prisidėjo ir 
mokytojai lenkai, kurie buvo 
palikti savo vietose. Tokiu bū
du “sustreikavo” visa šeštoji 
mergaičių gimnazija ir dalis 
Trečiosios ir Ketvirtosios. Pu
vo imtasi priemonių ir visi ne
atėjusieji gruodžio 6 d. į pa
mokas mokiniai pašalinti iš 
gimnazijų, o visi šeštosios 
gimnazijos mokytojai, kurstę 

•mokinius, paleisti iš pareigų. 
Kai kurie sulaikyti agitatoriai 
pasirodė patys neturį vaikų, o 
buvę pasamdyti. Nusikaltusie- 

su- ji turės atsakyti prieš įstaty
mus. Pamatę, kad “streikas” 
išėjo jų pačių nenaudai, lenkų 
vadai susigriebė ir kreipėsi į 

Vilnius. Iš visų trijų naujų- savo kurstytojus ir kurstytuo
ju apskričių—Vilniaus, Vaiki-įsius, ragindami mokytis ir mo- 
ninkų ir Švenčionėlių, šis pa- kyti, bet pavėlavo. Dabar į 
starasis yra visų lietuviškiau-! gimnazijas “streikininkai” be- 
sias ir tautiškai susipratęs. Tai 
nuostabiai gražus kraštas, pri
menąs Anykščiu ir 
apylinkes, čia daug 
ežerų, kuriui grožiu 
lenkai susidomėię, 
Švenčionėliams ir 
buvo pripažinę 
teises. Vasaros metu čia suva
žiuoja atostogauti iš Vilniaus 
ir tolimesniu vietų.* žemės čia 
smėlėtos, ūkiai daugiausiai 
smulkūs, neišskirstyti, į vien
kiemius, ir nors žmonės darb
štūs, varguose užsigrūdinę, ta
čiau dėl blogos lenkų adminis- 
stracijos suvargę ir suskurdę. 
—Kad vyriausybės ’paskirtas 
apskrities viršininkas ne tik 
nats asmeniškai priima visus 
kaimiečius ir su jais sveikina-

Zarasų 
miškų ir 
buvo ir 
nes ir 

Pabradei
vasarviečių

lankosi kaimuose, 
m as žmonių 4-

žmonės čia 
eidavo prie 
valdinink o. 
niekuomet 
kaimiečiais 
prilipdavo, 
nedrįsdavo,
Į kraštą, tai Storastos automo
bilį lydėdavo bent 20 polici
ninkų.

išklausyda- 
pageidavimų, tas 

i ašarų jaudina, 
niekuomet nepri- 
panašaus lenkų 
Lenkų Storasta 
nekalbėdavo su 

ir jų skundų ne- 
niekas ir skųstis 
o jei važiuodavo

dėstomąja 
dėlto, kad 
paskirti di- 
lenkai pra-

gimnazijas
bus priimami tik tie* už kurių 
elgesį pasiims tėvai visą atsa
komybę ir dėl kurių gimnazi
jų direktoriai įsitikins, 
jie tikrai' nori mokytis.

kad

Kaunas. Atvykusi Sovietų 
Sąjungos komisija daro sąra
šus bu v. Lenkijos karių, inter
nuotų Lietuvoje, kurie yra ki
lę iš Sov. Sąjungos užimtu sri
čių ir kurie nori ten išvažiuoti. 
Nemažai internuotų užsirašo 
išvykti. Netrukus tokiu pat 
būdu bus surašyti visi civiliai 
pabėgėliai ir galės partijomis 
išvažiuoti i savo kilimo vietas. 
Vokietija kol kas dar nepri
ima iš jos užimtųjų sričių ki
lusių gyventoju, kurie dėl ka
ro atsidūrė Lietuvoje, tačiau 
laukiama, kad susinormavus

Sekrt. Harold Ickes, 
kuris ragina liberalus dar
buotis sekamiems prezi
dentiniams rinkimams.

padėčiai Vokietijos užimtose 
bu v. Lenkijos srityse, ir iš tų 
sričių kilusieji galės grįžti.

Kaunas. Jau pargabenami 
čekui garsiosiose škodos dirb
tuvėse užsakytieji nauji grei
tieji traukiniui garvežiai, ku
rie bus paleisti kursuoti lini
joje Kaunas-Vilnius. Du gar
vežiai jau atgabenti, keturių 
dar laukiama. Taip pat su 
Škoda susitarta dėl trečiojo 
cukraus fabriko statymo ties 
Penevėžiu. Fabrikas kainuos 
648,600 doleriui.

Vilnius. Paskelbus lenkiškų 
zlotui deponavimą (pasidėji- 
mą į bankus), jų iki lapkričio 
22 d. termino buvo deponuota 
31,972,715 zlotų. Juos depo
navo 37,694 asmenys, kurių 
didžioji dauguma apie 20,000 
asmenų deponavo po mažiau 
kaip 300 zlotų. Pagal pasus 
ir asmens dokumentus išsikei
tė į litus apie 16,000,000 zlo
tų. Už “Maisto”, “Pienocent
ro” ir “Lietūkio” produktus 
buvo gauta 4,805,553 zlotai, 
be to už pašto, telefono, tele
grafo ir geležinkelių patarna
vimus zlotais gauta 939,666 
zlotai. Iš viso su deponuotais 
zlotais jų surinkta Vilniuje ir 
Vilniaus srityje netoli 54 mi- 
lionų zlotų. Iškeitus į litus ir 
deponuotuosius zlotus, valsty
bė tuos visus 54 mil. zlotu su
naudoja atsiskaitymams už 
įvairias zlotais padarytas sko
las' tam tikriems skolininkams 
Lenkijos dalyse, atitekusiose 
Vokietijai ir Sovietų Sąjungai.

Kaunas. Lietuvos konsulas 
Charbine dr. Jatulis pranešė, 
kad Vilniaus grįžimo proga 
Charbino lietuvių kolonija 
(Tolimuosiuose Rytuose) nu
tarė paaukoti Lietuvos univer
sitetui Vilniuje, Stipendijų 
Fondui 100,000 litų. Ligi šiol 
jau surinkta 80,000 litų.

Kaunas. Lietuvoje pradžios 
mokyklų ir mokytojų skaičius 
kasmet didėja. Pav. 1933 m. 
pradžioje Pradžios Mokslo 
departamento žinioje buvo 4,- 
300 pradžios mokyklų moky
tojų, o šių mokslo metų pra
džioje jau per 5,500 mokyto
jų. Atgavus Vilniui ir jo sri
tį tas skaičius dar padidėjo 
apie 450 mokyklų ir per 1,300 
mokytojų, taigi dabar viso bus 
per 6,800 mokytojų vien tik 
pradžios mokykloms.

Vilnius. Vilniaus srities že
mės plotas užima apie 665,- 
200 hek. Tuo būdu visas Lie
tuvos plotas padidėja 11 nuo
šimčių. Vienam gyventojui 
Vilniaus srityje (be miesto) 
tenka tik 0,6 ha žemės. Ūkių 
visoje Vilniaus srityje yra 39,- 
493. žymiausią daugumą čia 
sudaro ūkiai nuo 2 iki 10 ha 
didumo. Dvarų skaičius siekia 
tik apie 350, už tad, įskaitant 
ir dvarų miškus, jie visi turi 
žemės apie 100,000 ha. Nau
dojamos žemės atgautoje sri
tyje yra 392,410 ha, o aria
mos žemės tik 244,380 ha. 
Vadinas ariamos žemės čia 
tėra 39,1 nuoš., kai kitoje ne- 
p r i k 1 a u somoj oje Lietuvoje 
ariamos žemės yra 60,9 nuoš. 
Vilniaus krašto žemės ūkis 
buvo vedamas labai primity

viai ir jo gaunamieji derliai 
yra daug žemesni už kitoje 
neprikl. Lietuvoje gaunamuo
sius derlius.

Vilnius. Plačiųjų geležin
kelių Vilniaus srityje atgauta 
apie 380 kilometrų. Didžiau
sioji geležinkelių stotis yra 
Vilniuje, kur yra dideles gar
vežių ir vagonui remonto dirb
tuvės ir kuro sandėliai. Dar 
nemažos stotys yra Lentvario, 
Naujosios Vilnios ir Turmonto. 
Siaurųjų geležinkelių teko tik 
kelios stotys ir tų geležinkeliui 
šakos nesiekė buvusios admi
nistracijos sienos. Dėlto, vos 
atgavus Vilniaus kraštą, buvo 
tuojau nutiesta siaurojo gelž- 
kelio linija nuo Švenčionėlių 
iki b u v. administracijos lini
jos, tuo būdu sujungiant 
Švenčionėlius su Panevėžiui. 
Re to jau tiesiama naujo ge
ležinkelio nuo Lentvario į 
Naujuosius Trakus ir tiesia
mas antras geležinkelio kelias 
nuo Lentvario į Kauną.

Kaunas. Viena didžiausiu] 
Kauno spaustuvių! “Spindu
lys” nuo gruodžio 15 d. galu
tinai įsirengia Vilniuje, kur 
turi išsinuomavusi trijų aukš
tui namo 35 kambariui patal
pas spaustuvei ir redakcijoms. 
Nors Vilniuje užsiregistravo 
apie 70 spaustuvėlių, bet nė 
vienos nėra tokios, kurioje ga
lėtų patenkinamai būti spau
džiami laikraščiai. Naujoj 
spaustuvėj tuojau pradės 
spausdintis “Vilniaus Balsas” 
ir “Gazeta Codzienna.”

VILNIUS. — Ligi gruodžio 
pradžios užregistruota 114 lie
tuvių, buvusios Lenkijos politi
nių kalinių, kurie buvo lenkui 
nubausti ir laikomi kalėjimuose 
arba Berezos koncentracijos 
stovykloje už lietuvišką veiki
mą.

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 SALĖJE
18 MANHATTAN AVĖ. ARTI BROADWAY 

BROOKLYN, N. Y.

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

4 4 4
GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

- 1

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

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

4 4 4
Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas 

pieniškų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.

Dėkoju SLA Nariams
SLA nominacijos ant P. 

T. jau užsibaigė su gruo
džio mėnesiu. Kokios pa
sekmės balsavimų ir kiek 
gavo balsų kurie kandida
tai, šiuo laiku dar nežino
ma.

Tautininkai ir socialistai 
už savo kandidatus varė la
bai plačią ir tvirtą agitaci
ją. Tuo tarpu SLA Narių 
Kom. visai silpnai veikė ir 
labai mažai agitacijos 
pravedė. Tačiau manau, 
kad visgi SLA Narių Ko- | 
miteto siūlomi kandidatai ’ 
gavo balsų nemažai.

Varde SLA Narių Komi
teto viso siūlomo sleito, 
spaudžiu dešinę SLA narių 
ir visų veikėjų ir labai dė
koju jums visiems draugai 
ir draugės, kurie balsavote 
už mumi ir kurie darbavo- 
tės minėtu reikalu. Dėkoju 
ir tiems SLA nariams, ku
rie dėl nežinojimo ar kokio 
neaiškumo nominacijose ne- 
balsavot, bet ateityje, galu
tinuose rinkimuose, pasiža- 
dat darbuotis ir balsuoti už 
mumi.

Tikiu, kad sekančiuose 
g a 1 u t inuose balsavimuose 
mes visi ir mūsų SLA Na
rių Komitetas geriau pasi
darbuosime.

J. Miliauskas, 
Kandidatas į SLA 
prezidentus.

Kaunas. — Pranešama, kad 
šių metų gale Kaune žada pa
sirodyti dar vienai dienraštis 
ir keli savaitraščiai.

\
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Binghamton, N. YBaltasis Aras Svetiniais Sparnais
(Tąsa)

Niekas nežino, kur Lenkijos valdžia da
bar randasi.

Nelemti (lenkų) vadai pametė Lenki
jos gyventojus likimo valiai. Lenkų val
stybe ir jos valdžia faktinai jau negy
vuoja.

Atsižvelgiant į šitokią padėtį, sutar
tys, pirmiau padarytos tarp Sovietų Są
jungos ir Lenkijos, nustojo veikusios. 
Lenkijoj susidarė padėtis, kuri reikalau
ja, kad Sovietų vyriausybė kreiptų ypa
tingą domę į savo valstybės saugumą. 

| Lenkija virto patogiu lauku visokiems 
pripuolamiems įvykiams ir staigmenoms, 
kurie galėtų sukelt pavojų Sovietų Są
jungai.

Sovietų vyriausybė iki pat paskutinio 
momento buvo bepusiška (neutrali). Bet 
akivaizdoj viršminėtų aplinkybių, jinai 
jau negali toliau laikytis bepusiško nu
sistatymo linkui susidariusios padėties. 
Taip pat negalima reikalaut, kad Sovie
tų vyriausybė abejutiškai žiūrėtų į liki
mą tikrų savo brolių, ukrainų ir baltaru
sių, kurie gyvena Lenkijoj ir kurie pir
miau gyveno kaipo beteisės tautos, bet 
vis dėlto nebuvo tada visiškai pavestos 
likimo valiai.

• Sovietų vyriausybė laiko šventa savo 
pareiga ištiest pagalbos ranką savo bro
liams ukrainams ir broliams baltaru
siams, gyvenantiems Lenkijoj.

Į visą tai atsižvelgdama, Sovietų vy
riausybė šį rytą įteikė Lenkijos ambasa
doriui Maskvoje notą, kurioje pareiškė, 
jog Sovietų vyriausybė davė patvarky
mą aukštajai komandai Raudonosios Ar
mijos įsakyt mūsų kariuomenei pereit 
rubežių ir paimt į savo apgynimą gyvy
bes ir nuosavybę žmonių Vakarinėje Uk
rainoje ir Vakarinėje Baltarusijoje.

Sovietų vyriausybė taip pat pareiškė 
šioje notoje, kad ji žada tuo pačiu laiku 
daryt visus žingsnius,, reikalingus gęlbėt 
Lenkijos žmonėrtis iš nelaimingojo karo, 
į kurį juos įstūmė neprotingi jų vadai, 
ir sudaryt galimybę tiem žmonėm gy
vent taikos gyvenimu.

. Pirmomis rugsėjo dienomis, kuomet 
’ įvyko dalinis mobilizavimas atsarginių 

(rezervistų) į Raudonąją Armiją (sovie
tinėj) Ukrainoj, Baltarusijoj ir keturio
se kitose karinėse srityse, padėtis Lenki
joj buvo neaiški. Tie atsarginiai buvo pa
šaukti kaip atsargos žingsnis. Niekas ne
būtų galėjęs pamąstytą jog Lenkų vals
tybė pasirodytų tokia bejėgė ir taip su
smuktų, kaip kad dabar visoj Lenkijoj.

Bet kadangi jinai yra taip susmukus, 
o Lenkų valstybės vyrai (valdovai) si- 
siškai nubankrūtavo ir neturi gabumo 

. pakeist padėtį Lenkijoj, tai mūsų Rau- 
j donoji Armija, drūčiai sustiprinta per 

paskutinį pašaukimą atsarginių, turi su 
) garbe atlikt garbingąją pareigą.

Sovietų vyriausybė išreiškia stiprų įsi
tikinimą, jog darbininkų ir valstiečių 
Raudonoji Armija šiame atsitikime taip
gi parodys savo jėgą kaipo kovotojai, pa
rodys klasinę sąmonę ir discipliną, ir 
kad atlikdama šį didį laisvinimo uždavi
nį jinai pasipuoš naujais žygiais didvy
riškumo ir garbės.

Tuo pačiu laiku, Sovietų vyriausybė 
pasiuntė kopijas savo notos, įteiktos Len
kų ambasadoriui, taip pat visom kitom

1 valdžiom, su kuriomis Sovietų Sąjunga 
palaiko diplomatinius santikius, ir dar 
pareiškė, jog Sovietų vyriausybė laikysis 
bepusiškumo (neutralumo) politikos lin
kui visų tų šalių.

Tatai nustato vėliausią mūsų žingsnį 
srityje užsieninės politikos.

Sovietų vyriausybė taip pat kreipiasi 
su sekamais paaiškinimo žodžiais į So
vietų Sąjungos piliečius:

Ryšyje su atsarginių pašaukimu, bu
vo pastebėta, jog kai kurie mūsų piliečiai 

; stengiasi prisikraut daugius maisto pro
duktų ir kitų reikmenų, bijodami, kad 
būsianti įvesta kortelių sistema.

Ši vyriausybė mato reikalą pareikšt, 
jog jinai neturi intencijos įvest kortelių 
sistemos, apribojančios gavimą maisto ir 
pramonės produktų, net tokiame atsitiki
me, jeigu dar tūlą laiką toliau nusitęstų 
valstybės žingsniai, iššaukti užsieninių 
įvykių.

Aš prisibijau, jog dėl perdidelio supir-

kinėjimo maisto produktų ir kitų reik
menų nukentės tiktai tie asmenys, kurie 
kraunasi bereikalingus šių daiktų dau
gius, nes tie reikmenys galės sugesti.

Mūsų šalyje yra užtikrinta įvalias vi
sokių reikmenų, ir jinai gali apsieiti be 
kortelių sistemos.

Mūsų uždavinys dabar, uždavinys 
kiekvieno darbininko ir valstiečio, kiek
vieno raštinės tarnautojo ir intelektualo, 
yra dirbti savo vietoj teisingai ir su pa
siaukojimu, ir tuo būdu padėti Raudona
jai Armijai.

Kas liečia vyrus mūsų garbingos Rau
donosios Armijos, aš neabejoju, kad jie 
atliks savo pareigą su garbe ir šlove.

Tautos, gyvenančios Sovietų- Sąjungo
je, visi mūsų šalies piliečiai, vyrai ir mo
terys, vyrai Raudonosios Armijos ir 
Raudonojo Laivyno, yra susitelkę dar 
vieningiau-solidariau, negu bet kada pir
ma, apie Sovietų vyriausybę, apie mūsų 
Bolševikų Partiją, apie mūsų didį ir iš
mintingą vadą, draugą Staliną, už nau
jus, dar niekur negirdėtus pasiekimus 
darbe, pramonėje ir kolektyviuose ūkiuo
se, už naujas garbingas Raudonosios ar
mijos pergales mūšių frontuose.

* sis sis

.Saulei Tekant
I.

Rugsėjo 17 dieną, dar šiltas buvo sek
madienio rytas. Sovietų valdžios komisa
rų pirmininkas Molotov pasakė kalbą. 
Raudonosios Armijos, Ukrainos Fronto 
komanda išleido du lapelius. Vieną į rau
donarmiečius, kitą į Vakarų Ukrainos 
darbininkus ir valstiečius.

Visose Raudonosios Armijos dalyse 
buvo išplatinti lapeliai. Saulei tekant ko
votojai skaitė:

“Draugai Raudonarmiečiai, Koman- 
dieriai ir Politiniai Veikėjai!

“Lenkijos valdžia, kurią sudarė dvar
poniai ir generolai, įtraukė Lenkiją į 
avantiūrinį karą. Į kelias dienas karo 
Lenkija neteko milžiniškos dalies savo 
teritorijos ir svarbiausių industrijos 
centrų. Lenkijos armija veik visiškai su
mušta.

“Lenkijos ministerial ir generolai, pa- 
sigrėbę šalies auksą, bailiškai pabėgo, pa
likdami armiją ir liaudį likimo valiai. 
Per dvidešimts metų mūsų ukrainiški 
broliai buvo po priespauda lenkų dvar
ponių ir kapitalistų. Laike sunkaus pilie
čių karo neprišeriami lenkų ponai pa
grobė didelius Sovietų Ukrainos ir So
vietų Baltarusijos plotus. Jie pavergė 
mūsų ukrainiškus ir baltarusiškus bro
lius, pavedė juos badui ir vargui. Uk
rainiečių ir baltarusių žemes atidavė iš
tikimiems lenkams kolonistams, jų karo 
komandos prisiųstiems šunims—nauja
kuriams.

(Bus daugiau) ,

ŠYPSENOS
SKUNDAS NAMO KANKINAMO 

Jul. Boks
Vajergau tu mano, šėtone mieliausias, 
Kodėl neuždėjai man asilo ausis, 
Kodėl nepriskyrei man avino vardo 
Ir nesiuntei drauge gyventi į gardą?

Penkiolika metų taupiau aš valiutą, 
Buvau išnuomavęs Brazilkoj ir butą; 
Maniau, susidėsiu bent kiek pinigėlio 
Ir atidarysiu kokią krautuvėlę...

Jei ne krautuvėlę, tai kokią dirbtuvę, 
Maniau, visgi, žmonės paremtų lietuvį... 
Bet velnias iš peklos man protą susuko— 
Su žmona sumanėm statyti namuką!..,

Prieš porą metelių tik namą išvarėm— 
Vajergau, kiek bankam skolų prisidarė m! 
Andai jau kiek šimtų skolų protestavo— 
Užgirstu gi mieste, kad Vilnių atgavo!...

/
Sudėjom į langus madnus špingaletus,
Iš švedų išrašėm triūbas ir klazetųs, 
Iš ąžuolo gelsvo parkietus sudėjom— 
Nejaugi tai tiesa, ką vakar girdėjom? !

Turėjom po pasą, po pundus markučių, 
Aukojom romanus dėl Vilniaus vaikučių. 
Jei nieko gudresnio čia nesugalvosiu— 
Per porą savaičių aš sudurnavosiu!

......... (Kuntaplis) .
į

Pagelbėkime Vilniaus Nuken- 
tčjusiems Lietuviams

Amerikos Lietuvių Kongre
so vietinis skyrius rengia kon
certą ir šokius ir visą pelną 
skiria Vilniaus nukentėj il
siems lietuviams, šis Amerikos 
Lietuvių Kongreso vietinio 
skyriaus pradėtas darbas yra 
labai svarbus ir turėtų būti 
remiamas visų vietos lietuvių 
be skirtumo tikybos ir politi
nių įsitikinimų. Lietuviams, 
vilniečiams, reikalinga para
ma, ypatingai dabartiniu lai
ku. Tad mes vietos lietuviai 
pagelbėkime jiems pagal savo 
išgalę.

Šis koncertas yra rengiamas 
plačiu pasimojimu tuo tikslu, 
kad sukėlus kuodaugiausiai 
finansinės paramos lietuviams 
vilniečiams. Renginio komisija 
išsiuntinėjo pakvietimo laiš
kus toms organizacijoms, ku
rios nepriklauso prie ALK, 
būtent, švento Juozapo Para
pijos Chorui ir kunigui Skrip- 
kai, šventos Marijos Magdale
nos Draugijai, švento Jono 
Draugijai, Amerikos Rymo 
Katalikų Susivienijimo kuo
pai, Vilniaus Vadavimo Są
jungai ir Sandaros kuopai, 
šių organizacijų nariai turė
tų prijausti tam darbui 'ir 
skaitlingai dalyvauti šiame 
koncerte.

šio koncerto programos da
ly viais yra : Rusų Švento Mi- 
kolo Parapijos Choras, kuris 
pasižadėjo pilnai patenkinti 
mūsų klausovus savo daino
mis. Ir nėra abejonės, kad jie 
savo žodį išpildys. Rusų šven
tos Marijos Parapijos Choras 
irgi davė garbės žodį, kad ir 
jie pilnai pasirengę patenkinti 
mus. Jaunuolis Opalach, ku
ris yra baigęs muzikos kon
servatoriją, duos smuiko solo, 
tai bus proga jaunuoliui pasi
rodyti savo gabumus atsiektus 
muzikoje, o mūs publikai pa
siklausyti ir pasigėrėti tais jo 
pasiektais gabumais. Apart 
muzikalūs programos, bus ir 
kalbų, kurias sakys miesto 
teisėjas Richardson, Rusų 
Šventos Marijos Parapijos Ku
nigas S. A, Nemetz ir kiti. Po 
koncertui bus šokiai prie vi-z šiem gerai žinomos Len Girnio 
orkestros. Taipgi bus skanių 
valgių ir gėrimų dėl pasivai- 
šinimo.

Šis koncertas įvyks šeštadie
nį, sausio U-tą dieną, Lietuvių 
Svetainėje, 315 Clinton St. 
Pradžia 7 vai. vakare. Įžanga 
35c.

Visus širdingiausiai, užpra
šome skaitlingai atsilankyti ir 
prisidėti prie parėmimo Vil
niaus nukentėjusių lietuvių, 
kurie mūsų paramos laukia.

Amerikos Lietuvių Kon
greso Vietinis Skyrius.

Rochester, N. Y.
Gruodžio 31 d. užėjau pas 

graborių J. C. Morkūną at
naujinti “Laisvę”. Morkūnas 
labai priimnus žmogus, turi 
pasistatęs naują namą su 3 
koplyčiom ant . 645 Hudson 
Ave. Išrodė visus kambarius. 
Koplyčios labai gražiai pritai
kytos dėl nabašninkų. Taipgi 
yra vyram gražus kambarys 
dėl parūkymo ar pasiskaity
mo.

Morkūnas sakė turėsiąs ati
darymą sausio 27-28 dd.

Nueikite pažiūrėti, kur pri
sieis pagulėti atsisveikinant su 
gyvaisiais.

P. Žirgulis.

Anglų ir Italu Lėktuvai 
Suomijoj prieš Sovietus
Svanik, N o r vegijos-Suo- 

mijos pasienis. — Praneša
ma, kad Anglijos ir Italijos 
lėktuvai bombardavę karinį
.Sovietų sandėlių centrą Li- 
inahamarį. • '

I
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GAUKITE DOVANAI SEĘ ROGERS SILVERWARE

Pilniausiai garantuojami ant visados, jog nenusidėvės nuo jų sidabras.
Jie yra perkami iš garsiosios stalui sidabradaikčių gaminimo firmos — 

Rogers Silverware.
Kas gaus dienraščiui “Laisvei” naują skaitytoją metams ir prisius $5.50, 

duosime dovaną stalui sidabrinių dalykų setą —Rogers Silverware, vertės 
$2.67. Taipgi, kas gaus “Laisvei” du naujus skaitytojus pusei metų, po $3.00 
ir prisius $6.00, irgi gaus tą. gražią dovaną.

Arba kas parduos $2.50 vertės knygų, iš žemiau paduoto surašo—taipgi 
gaus dovanai tą gražų setą. Gaukite “Laisvei” naujų skaitytojų ir gaukite 
sau šią gražią dovaną.

Jei šeimininkė pirktų tik vieną setuką iš krautuvės tokios rūšies sidabrų, 
jai kainuotų $2.67. Bet “Laisvė” yra užsakiusi daugelį tų setų ir todėl 
ji gavo specialiai didelę nuolaidą kainoje ir gali jais apdovanoti “Laisvės” 
platintojus.

Gal sunku ir tikėt, kad tokie staliniai sidabradaikčiai už tokią pigią kai
ną... bet tai tiesa! Viršuj parodomi dalykai yra tikrai nulieti sidabru— 
užtikrinti visam amžiui. Kiekvienas daiktas ne tik moksliškai sidabru lie
tas, bet jis du kartu nulietas grynu sidabru tokiose vietose, kurios labiau
sia dėvisi... Kiekvienas daiktas yra dailaus pavidalo ir gražiai padarytas. 
Drūtas, spindintis ir stiprus, šis sidabradaikčių rinkinys yra puikus ant sta
lo padėti... o turėdama jį, tikrai-didžiuosis kiekviena šeimininkė.

Gausite keturius naujus skaitytojus “Laisvei”, sau turėsite šešių kavalkų 
setą keturiem žmonėm. Gausite šešius naujus skaitytojus “Laisvei”—gausi
te šešius setus—turėsite šešiems žmonėms.

Kaip tik prisiusite už 1-ną naują metinę “L.” prenumeratą $5.50, arba už 
parduotas knygas $2.50, “Laisvė” tuo jaus pasiųs jums vieną setą.

Prašpme Pasirinkti Platinimui Knygų iš Šio Surašo:

• MOTINA, parašė Maksimas Gorkis. Apysa
ka iš darbininkų kovų caristinėje Rusijoje, pus
lapių 501, kaina $1.00.

• RAISTAS, paraše Upton Sinclair, apysaka iš 
Chicagos lietuvių gyvenimo, naujas ir pilnas 
vertimas, puslapių 450, kaina $1.00.

• MORTOS VILKIENES DIVORSAS, parašė 
R. Mizara, apysaka iš Amerikos lietuvių gy
venimo ir kovų už geresnį būvį, puslapių 314, 
kaina $1.00.

• KARAS LIETUVOJE, parašė M. Gromov, 
piešiama baisi kareivių padėtis caristinės Ru
sijos armijoje ir kovos pasauliniame kare; 
puslapių 22Ž, kaina 50c.

• BEŠVINTAN^IS RYTAS, rinkinys puikiau
sių Stasio Jasllionio eilių, gražių eilučių vai
kučiam deklamuoti, puslapių 228, kaina 50c.

• DINGUS ROŽYTE, parašė Pranulis, gražių 
eilėraščių rinkinėlis, 32 puslapių, kaina 15 centų.

• LIETUVOS DRAUGAI IR PRIEŠAI, parašė 
R. Mizara, nurodoma asmenys, kurie veikė už 
Lietuvos laisVę po caro priespauda ir pažy
mima tie asmenys, kurie pataikavo carui, pus
lapių 32, kaina 5c.

• KO NORI KUN. COUG1ILINAS, parašė R. 
Mizara, nurodoma, kąs yra kun. Coughlin ir ko. 
jis nori kad įvyktų Amerikoje, puslapių 32, 
kaina 5c.

• KRIKŠČIONYBE IR KĄ JI DAVE DARBI
NINKAMS, parašė A. M. Metclionis, puslapių 
48, kaina 5c.
• PIRMOJI PAGELBA LIGOJE IR NELAIMĖ
JE, parašė Dr. J. J. KaškiauČius. Knyga su 
daugeliu receptų ir patarimų, kaip save gel
bėtis staigiai apsirgus ar susižeidus. Puslapių 
126, kaina $1.00.
• ALKOHOLINIAI IR SPIRITINIAI GĖRI
MAI, parašė Dr. J. J. KaškiauČius, patarimai, 
kam naudinga alkoholis ir kam nenaudinga; 
puslapių 160, kaina 50c.
• TCLI MCSU PARAZITAI, paraše Dr. A. 
Petriką; aprašymas vidurinių ir išlaukinių gy
vių, su kuriais žmogus turi kovoti. Pamokini
mai/flaip nuo jų apsivalyti-* 122 puslapių; kaina 
50 Žentų.

• SAJJGOKITES VĖŽIO, parašė Dr. J. J. Kaš
kiauČius; nurodymai nuo ko išsivysto vėžys ir 
kaip nuo jo saugotis. Puslapių 42, kaina 15c.

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

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

“Laisve,” 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
—f—7.. H A .............................................  ,................... ■— 
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Philadelphia, Pa,
Sausio 3 d. per Philadel- 

phijos radio išgirdome liūdną 
naujieną: Rainienė, žinomo 
vietos LDS 5-tos kp. veikė
jo žmona, sunkiai susižeidė, 
nukrisdama nuo 15 pėdų auk
ščio ilato. Nuvežus į ligoni
nę, gydytojai nustatė labai 
sunkius kūno ir galvos suža
lojimus, net su pavojumi gy
vybei.

llcičlimc ^nauu/aai

LUvi^ piv^iVo. Oi ^umzciUijct*, 

lies jOo KUllUlll 1U1A.U1 HU6VO8 

aMjVlu UcllMUvlOJiJ, l\uO AčUp 

bln IX* yi u, p<x&iz>j inVJ UO1 Ivanui/ 

derina.

Kamiene primauto prie mt.

LUvCb Kliuvo

nas xjtiiovt
t) V11C4&

anizi-

Ketų, kad jis ’’nežinojo" apie 
jkjd oanų. Kauangi Kliuoat; 
yra diuziausia paselpine drau
gyste ratersoūe ir ten pri- 
Aiauso visokiu paxraipu žmo
nių, tai LED 8l Kp., nenorėda
ma turėt nesusipratimų su, 
Kiiubuį savo oanų atsauKė ir 
vieton bariaus, surengė vtua- 
rusnas ant gruuuzio ei d. va- 
narusno* gerai pavyko ir Kp. 
ims gražaus penio, r ne penio 
pauimyimo gražiai prisidėjo 
oepanyviai žmones dd. j. ir 
v. uiunvautu, pauovuiiounini 
Kanai kU ueiei įsionnejmio. io- 
uei v ar u e nbo oi k p. tariu 
aciu ud. oKareaiiam.

Fasia^a Kliuuieciams

Geruiami Kiiuoieciai, IjLjU 

b i Kp. iiienaua kuuoui jokiu ' 
SKurspaniių neuaro, tact mes 
to paties reiKaiauname ir nuo 
jūsų. Lodei Kiiuoieciai turėtu
mėt pa&aUKii prie tvarios so- 
ciansciaAUij urigaicio - unisono 
intrigantus.

Gerbiamieji, prie 
j tersono draugysčių 

Kuomet

IDS 8 TO APSKRIČIO KONFERENCIJA
kon- 
sek- 
LDS 

Med-

Pittsburgho Apskričio 
ferencija yra šaukiama 
madienį, sausio 28 d.,
160 kuopos name, 1320
ley St., N. S. Pittsburgh, Pa. 
Prasidės 2 vai. po pietų.

Visos LDS kuopos, priklau
sančios ir taip pui tos, Kuriom 
nėra prisidėję prie zipSKncio, 
turėtų atsiųsti savo delegatus 
i šią metinę Komcerenciją. De
legatai turėtų atsiveši Kuopos 
galėjimus ir Kuopos vciKimo 
metinį raportą, taip pat meti
nę mokestį į jApsnritį po be 
nuo nario.

Konferencijos Svarba

Ar išpildomo tuos paža- 
Kunuos sudėjome perei-

I 1. 
dus, 
tame ldo Seime ant prezidiu
mo štaio ?

negalėjo nei savo tikros pa
vardės vartoti, nei ant kapinių 
jau negalėjo savo tikros pa
vardės užrašyti. Ir ką gi lietu
vis turėjo daryti? Su verkian
čia širdžia meldės ir 1 
progos, ar gi nebus kada ga- je," bet jokio antrašo, jokio 
las šitam priešui. Štai netikė- asmens, atsakomingo už tąjį 
tai Sovietų Sąjunga išvalnina cirkuliorių ir už “draugus,"

Vil- negavome. Todėl ir paties ra- 
1 i- šinio laikraštin nededame.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI Dešinioji 
spauda reikalau- 

valdžia atšauktų 
ambasadorių iš

Paryžius.
Francijos 
ja, kad 
Francijos 
Sovietų.

“Lietuvos Draugams Ame
rikoje?’—Mos gavome cirku-2. Ar Apskričio veikiantis 

komitetas išpildė pereitos me
tines konferencijos tarimus?

3. KeiKes sudaryt naujus 
pianus liLiū metams musų 
uaruuoiei uei prouuKtyvisKes- 
nio naujų uaną gavimo į mu
są Susivienijimą ir aoeinai, 
imitacijos SKieiuinio, ypatingai^ 
Lcirp Čia gimusią ir jaunimo uz 
jll/o.

4. Keikia prisiruošti prie 
uūk) beimo, Kuris įvyns sekan
čią vaaarą. j.\ew x oris.e ir Kaip 
ous pitLSburgineciams pneina- 
nnau pasiekti l\ew loiką.

Ko Konierencijos 
vakarienę su įvairia 
ma. nDiš & ApsKr. Koimiecas 
kviečia skaitlingai dalyvauti neatsilieka nuo kitų, dar gali 
Konierencijoj ir vakarienėj. | ir pralenkia didesnes koloni-Į 

bekr. G«o. Uroonas.; jas, surinkdamas. $33.54. Tai, 
--------------- . Į kaip mūsų maža kolonija, tai i 

galima sakyti, had garbė prL 
klauso musų lietuviam.

i 
Pavardžių dar neskelbsiu,! 

nes Lietuvos atstovas Jonas 
Budris pažadėjo paskelbti.

Bristolio Vargdiene, j

fkian- liorių, po kuriuo pasirašo 
laukėi“Lietuvos Draugai Ameriko-

mūsų suvargusį Vilnių, 
niuje vėl užplevėsuoja trispal-l 
ve ant Gedemino kalno.

Nors vėliava plevėsuoja, bet 
Vilnius suvargęs; nors uziau- 
giasi laisvę gavęs, ale reiKiai 
valdyti, biai ir prasideda nn-Į 
Kliavos per visus lietuvius, da-; 
rosi šeipimo ionaai, visų pa-1 

i žiūrų laiKraščiai ir Lietuvos' 
turėsime ' atstovai aisisaukia, kad rei-j 
progra- Kia aukų, rrasideda rinklia-’ 

vos. Ir mūsų mažutis Bristolis'

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ (STAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban 
! kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 

tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
j Tel.: STagg 2-3842

Tei.: MArkct 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas
Gamintojas Geriausios RūSies 

Nesvaiginančių Gėrimų
Pamėginkit mūsų specialų Drink- 

Mixer TOM COLLINS 
Taipgi parduoda lietuviško bra

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

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

SODfiS IR ALAUS
91-93 Warwick St., Newark, N. J.

neavSilanKymo užtenkamai na
rių/

yiais metais turėsime su
glausti visas spėkas pasekmm- 
gesniam veikimui.

pramogų Komisija pranešė, 
kad sausio 14 d. Lietuvių Sve
tainėj ous suvaidinta juokinga 
komedija "isdykusi Pati." Sis 
veikalas, rodos, naujas kūri
nys. Tai verta visiems Detroi
to ir apiclmkes lietuviams ma
tyti, o Pus juoko iki valiai. Įsi- 
gykit tikietus iš anksto, kad 
nepamirštumėt laiko. Laikraš
čių agentas J. Gugas pranešė, 
sako, nepaisau, einu į lenkty
nes su smarkiausiais vajinin- 
kais užrašinėjime laikraščių.

10-to apskričio reikalais bu
vo plačiai kalbama. Mat, iš 
apskričio valdybos veikimo, 
nuo pereitos konferencijos, 
kuri atsibuvo pereitą birželį 
Hart, Mich., nieko nesigirdi. 
Nutartą reikalauti informaci
jų iš a^lrričio valdybos 
buotės.

į kuopos valdybą šiem 
tam išrinkta visi veiklūs, < 
gingi draugai: 
tautas, nut. rast.— P. Gyvis, 
fin. rast. — J. Ginaitis, ižd.— 
Ona Maslaveskienė, koresp.— 
J. Ginaitis ir J. Bubliauskas; 
pramogų komisijon įeina N. 
Astrauskienė, J. Rudzevičius 
ir A. Gotautas. Literatūros 
agentai: J. Luobikis ir M. 
Smitrevičienė. Įvairių komisijų 
neskelbiu, o ne visos da iš
rinktos.

Kp. Koresp. J. B.

Detroit, Mieli. KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Vjį? Savininkas
ji Muzika ir Floor Show kiekvieną 
b penktadienį ir šeštadienį
/ Degtinės, Konjakai, Vynai,’

Alus ir Valgiai

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

Frio R. K. O. Republic Teatro

kogi Pa- 
par engi- 
dvi, trys 
parengi- 
(Jgi prie
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VujmiuKas.

neieu ivamys, duKrele, yra mus prives 
t>-cos Kuup.uo iiiiausu suKiecv- organizacijos darys 
re.

KeisKiame gero. Kaimo sei- nereikalingą pjovynių ir orga- 
mai siiuingiauoią užuojautą, . nizacijom nuostolių. 
imKcuami Kaimenei gren pa- 
sveiKii ir grįžti atgai prie savo 
taip mėgiamą ūaruų.

mus tą pačią dieną '

Veikimo
atsibuvo

Susu iiiM-
vicnas

E. Br.

Paterson, N. J
Padaryta Didele Operacija d. 

O. UancKevicienei
Drg. O. u. negalavo per 

Keletą metų, bet banue išveng
ti operacijos ir bandė gydytis 
pas nieuiKUS, tačiau pasiroue, 
Kau tuu vidurių truKumai bei 
operacijos pagyuyt neįmano
mi. lodei pasiuave po opera
cija. ir Kaip dabar atrodo, j 
operacija bus seKiuinga. i/o 
dviejų savaičių išgulejimo li- 
gonuutyje, dabar jau parvežta 
namo ir džiaugiasi, Kad eina 
ger^n, tačiau is lovos pasiKel- 
ti uar negan, ir gydytojas sa
kė, kad per tris mėnesius nie
ko dirbti negalės.

Drg. Danckevičiai yra drau
giški ir simpatingi žmonės, 
taipgi LLD nariai ir ‘’Laisvės" 
skaitytojai, ir uolus darbinin
kiško judėjimo rėmėjai. Todėl 
dd., kuriem tik laikas pavė
lina, aplankykite d. D. ir 
raminkite sunkioje ligoje.

Danckevičienės antrašas: 
Portland Ave., Clifton, N. 
Aš nuo saves vėlinu d. D.
tvermės ir greito pasveikimo.

Nauji Socialistų Triksai

LLD 84 kp. kiekvieni metai 
rengia balių Naujų Metų pasi- 
tikimui. Tad, kad kitos orga
nizacijos nesurengtų ant tos 
dienos ko nors, tai LLD 84 
kp. pradžioje 1939 metų pa
ėmė Lietuvių Svetainę ir sve
tainėje ant kalendoriaus pa
žymėjo, kad LLD 84 kp. gruo
džio 30 d., 1939, rengia balių.

Tai socialistai, kurie yra su
simetę į Lietuvių Ukėsų Ne- 
prigulmingą Kliubą, iš kalno 
kokuse susitarę, sugalvojo ši
tokį triksą (kad pakenkus 
LLD 84 kp.) : Nusitarė rengt 
balių kliubo vardu, bet susi
rinkime nenuskirti dienos, ži
noma, į rengimo komisiją tu
ri apsiimt Kliubo pirmininkas 
socialistas M. Ragauskas. Ka
dangi ant kliubo susirinkimų 
mažai narių lankosi, tai 
kokuse socialistų nutarta, 
ir padaryta.

M. Ragauskas, baliaus
gimo komisijos narys, nuėjęs 
pas lietuviškos svetainės savi
ninką, reikalavo, kad atsaky
tų LLD 84 k p. svetainę ir iš- 
randuotų kliubui. Bet svetai
nės savininkui atsisakius M. R. 
reikalavimą išpildyti, M. R. 
paėmė ant tos dienos, kada 
LLD 84 kp. balius rengiamas, 
lenkų svetainę, ir norėjo nu- 
duot, kad jis neva “nežinojo," 
kad LLD 84 k p. yra kas nors 
rengiama. Nors ir
buvo įrodyta, kad M. 
kalavo pas lietuviškos 
nės savininką ant tos 

vistiek
furgiu,? kaįcUkasr jam,ti-

su-

28

1S-

kaip 
taip

ren-

faktiškai
R. rei- 
svetai- 
dienos 
M. R.

ir jeigu 
Kliuoas leis intrigas varinėt 
keliem intrigantam, tai tie 
triKsai neišeis ant naudos nei 
kliubui, nei kitom organizaci
jom. Kad išvengus tų nesusi
pratimų, kliubiečiai, intrigan
tus sutvarkykite!

J. Bimba.

Goering—Vyriausias “Bo
sas" Nazių Ukio-Framones

Berlin. — Hitleris pasky
rė feldmaršalą H. W. Go- 
eringą vyriausiu komandie- 
rium Vokietijos ūkio, pra
monės ir finansiniu reika-

Londono tik pirm keleto 
dienų skelbė, būk Hitleris 
susipykęs su Goeringu.)

Goeringas jau nuo pir
miau yra nazių oro laivyno 
ministeris.

ANGLŲ KARINIS LAI-
VUKAS ŽUVĘS NUO NA-i 

ZIŲ ORO BOMBŲ

kur, 
lai-

10

London. — Nežinia 
dingo karinis Anglijos 
vukas “Daneden.” Jau 
dienų nieko apie jį negir-;

sunaikino jį* oro bombomis. VARPO KEPTUVE
'lodčl 
būtina

NOTICE in hereby given that License No. 
GB 11698 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
50 Ralph Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises, i

SIDNEY LEHRMAN
50 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

dar-

susirinkimuose.
susirinkimai,

ingų minčių,

me- 
encr- 

org.—A. Go-

16-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
ELIZABETH, N. J.

LDS 33 kp. susirinkimas įvyks ! 
trečiadienį, sausio 10 d., 8 v.v., LDP ' 
Kliube, 408 Court St. Draugės ir 
draugai būtinai dalyvaukite šiame 
susirinkime, nes bus daug svarbių 
dalykų dėl apkalbėjimo. Taipgi at
siveskite ir naujų narių įrašyti į 
kuopą.

V. K. Sheralis, Sekr.
(6-8)

iŠ ALDLD t>Z ivp. 

uruouzio to d. 
Kuopos pLiusmebinis 
mus. iNaną dalyvavo 
Ketvirtauans.

Dauguma narių organizaci
jos svaroos neįvertina, ar ne
paiso. Draugai ir drauges, 
mes turim Kreipti daugiau 
atydos į musų literatūros or
ganizaciją.

ALDlD organizacija, tai 
progresyvių lietuvių veiKimo 
centras. Šios organizacijos iik- 
slas, sKicisti apsvietą. Be ap
švietus progresyvis judėjimas 
nebus pasekmingas, 
progresyvių lietuvių
pareiga pirmoj vietoj paiaiKy- 
ti tvirtą apsvietos organizaci
jų.

Taigi, draugai, kai mes duo
kles uzsimoKam, tai da ne 
viSKas, mes privalom dalyvau
ti kuopos 
Skaitlingesni 
u a ugi a u sli
daugiau gerų sumanymų, bus 
galima pasekmingiau pravesti 
organizacijos programą, kaip 
tai platinime organizacijos iš
leistų knygų, bus galima su
rasti tinkamus būdus platini
mui mūsų progresyvės spau- 

, o pro- 
gresyvė spauda tik paduoda 
teisingiausias žinias.

Yra daug progresyvių lietu
vių, kurie kiek prasilavinę an
glų kalboj, na, ir pasiganėdi- 

i na buržujų leidžiamais didla- 
piais, kur visos žinios taip me
lagingai skelbiamos. Kurie 
progresyvūs spaudos neskaito, 
patiki visiems tiems melams. 
Ypač dabartiniu laikotarpiu, 
visa buržujų spauda, radio ži
nių skelbėjai, visi buržujų už- 
šriubuoti prieš darbininkų 
kraštą, Sovietų Sąjungą. Tai 
mūsų -pareiga skleisti kiek ga
lima progresyvų spaudą tarp 
lietuvių, kurie da^jos neskaito.

Pereitais metais mūsų kuo
pos veikimas nebuvo pasek
mingas, gauta, rodos, tik du 
nauji nariai. Poros susirinki
mų nebuvo galima laikyti, dėl

Naziai Nuskandinę Daug An- i dos, ypač dienraščių,
glijos Žibalinių Laivų

Berlin. — Vokietijos val
dininkai teigia, kad nazių 
submarinai ir minos nuo 
karo pradžios iki šiol sunai
kinę 131,758 tonus žibalinių 
Anglijos laivų. Tai bus pus
penkto procento visų tos 
rūšies laivų, kuriais Angli
ja gabenosi žibalą-kerosiną 
bei gazoliną.

Francija turėjo tik 50 ži
balinių laivų, ir trečdalis jai 
reikalingo žibalo buvo ga
benamas tokiais Anglijos 
laivais. Taigi naikinimas tų 

i Anglijos laivų apsunkina 
žibalo pristatymą ir Fran- 
cijai.

SO. BOSTON, MASS.
LDS 62 kp. pereitame susirinkime 

nutarė surengti “Penny Sale,” 21. d. 
sausio. Prašome narių dalyvauti ir 
atsinešti mažą dovanėlę. Mūsų kuo
pa turi daug išlaidų, todėl manome • 
sukelti finansų šiame parengime. 
Kviečiame jaunus ii’ suaugusius da
lyvauti.

(6-7)

Bristol. Conn
(Bristolio Lietuviai Veikia
Pasklydus žinia, kad mūsų 

didysis kaimynas SSSR Vilnių 
atėmė iš lenkų ir perdavė lie
tuviam, tai buvo kaip kokis 
sapnas, vienas kitam netikėjo. 
Mūsų didysis kaimynas žiūrė
jo į Lenkiją per dvidešimts 
metų ir lauke, kada lenkai pa
sielgs mandagiau su savo kai
mynu Lietuva. Bet lenkai ne
siskaitė su niekuo. Lietuvius 
Vilniaus krašte jie spaudė, 
grūdo j kalėjimus už mažiau
sią prasikaltimą. Jau lietuvis

WORCESTER, MASS.
Sausio 8 d., įvyks ALDLD 155 kp. , 

Moterų Skyriaus susirinkimas, 7:30 i 
v. v. Lietuvių Svetainėj, 29 Endicott 
Street. Kviečiame dalyvauti. (4-6)

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kp. susirinkimas turėjo i 

įvykt 1 d. sausio, bet kadangi įvyko 
naujų metų šventė, tai viršminėtas 
susirinkimas įvyks 8 d. sausio, 8 v. 
vakaro. Liaudies Namo, 735 Fair
mount Avė. Visi draugai kviečiami 
dalyvauti susirinkime, atsiveskite ir 
naujų narių. Turime ir daug svarbių 
dalykų aptart. — J. B., Sekr. (4-6)

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. susirinkimas įvyks 
d. sausio, L. T. Name. Nariai ma

lonėkite dalyvauti, turėsime rinkti 
naują 'valdybą 1940 m. — K. Baniu
lis, org. (4-6)

8
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Vokiečių laivo “Columbtis” įgulos nariai valtelėse,, kuomet jų. laivas,, garma ; jūros 
dugnan ;4‘CoIumbus^’’ nuskandino patys vokiečiai, kad jis nepatektų Anglams.

“i O > ' h x’t«- > ’i 1 i A- .'« i ■' ■ s-

svetaines, bet

fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių pavienių 

padarau 
krajavus 
paveiks- 
su ame-

Rei-

grupių ir
Iš senų 
lūs i r

k n a u jus 
| sudarau 
& rikoniškais.
$ kalui esant ir 
S p a d i d inu tokio 
* dydžio, kokio pa

geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.
STOKES

, kunip. Broadway
JONAS 

512 Marlon St. 
ir Stono Avo., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Lina 

BROOKLYN, N. Y. 
Te!.: Gienmore 5-6191

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

630 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.
•

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

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, 
•offee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 

Ooughnute, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolli
Siunčiame duoną per paštą i kitus miestus, specialiai greitai pristato 
Ynt jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svorj ir kaina*

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

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6486

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

Open Day and Night

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

G
Ine.

Turkish Room, Russian 
Swimming . Pool, Fresh

Į f Vapor Room,
I 1 Room, Large
yl Artesian Water, Restaurant, Barber

Shop, Sleeping Accomodations.

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

LADIES’ DAYS
Mon. and Tuės. from 12 a. m. to
11 pApi,,Ąftęr 1JL p. m. for gents

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., Frl., Bat. and 

Sun. all day and night



Semias puslapis LAISVE Pirmadienis, Sausio S, 1940
Xa

NewYOrto^M^fcrZinioiv

tas vandentiekis, užtikrins mie
stui vandens iki 2000 metu. 
Gaila, kad negalėsim pažiū
rėti, kaip išsipildys tas jų ap- 
ro k avi m as.

♦

Aido Choro Koncertas 
Tik už 6 Dienų

Puikusis Aido Choro kon
certas įvyks jau šį sekmadienį, 
I^abor Lyceum salėj, 949 Will
oughby Ave., Brooklyne. Salė 
atdara nuo 3:30, pradžia 4 v. 
po pietų. Įžanga 50 ir 75c., 
vien šokiams 40c.

Aido Choras šiam koncer
tui yra sumobilizavęs geriau
sias savo esamas ir buvusių 
choristų spėkas. Jie dalyvaus 
solistais, duetuose ir tt. Bent 
dviem atvejais pasirodys ir vi
sas choras su liaudies bei se
niau suvaidintų operečių žy
miausiomis dainomis.

Programa bus įdomi, graži, 
teikianti kultūringo smagumo 
visiems atsilankiusiems. Ko 
reikia, tai įsigyti bilietus iš 
anksto ir skaitlingai dalyvaut, 
nes tik tuo būdu tinkamai į- 
vertinsime choriečių pasišven
timą ir teiksime daugiau ener
gijos toliau auklėt ir tobulinti 
lietuvių meną.

Harlemo Konferencija Tar
sis, Kaip Palaikyt Pašalpą, 

Taiką ir Darbus
Harleme šaukiama pirma 

šių metų sesija Harlemo Įsta- 
tymdavystės Konferencijos, 
kad apdiskusuoti veiklą vie
tos, valstijos ir šalies įstatym- 
davystėse už taiką, pašalpą ir 
darbus. Ji įvyks sausio 12-tą, 
Park Palace Casino, 110th St. 
ir 5th Ave., N. Y.

Tarp daugelio organizacijų 
atstovų, kurie tikimasi daly
vausiant, randasi kongresma- 
nas Marcantonio, assemblyma- 
nas Andrews, Oscar Garcia 
Rivera, J. A. Boccia ir E. M. 
May, žyjnus tos apylinkės dar
buotojai. į

Harlemo konferencija yra 
maždaug pastovi organizaci
ja, kaip pas mus buvę sąry
šiai, tarybos ar kongresas, jos 
posėdžiai sušaukiami laiks 
nuo laiko svarbiam moment- 
tui atėjus. Organizacijos siun
čia po 3-5 pastovius delega
tus.

Ši Vakarą Prelekcija apie 
Įvykius Washingtone ir 

Užrubežhiose

Pradėsią Mieromis 
Parduot Vandenį

“Dievas” Tedavęs Tik 
Darbines Kelines

Tėvo Divine, paskelbusio 
negrų “dievo” teisme (kur jį 

' patraukė viena buvusių jo 
“angelėlių”), Onward TJni- 

' verse liudijo, kad jis “dan
gun” atėjęs su 15-ka naujų 
kostiumų ir tuxedo, kaipo ge
ras butleris, o “danguje” da- 
sigyvenęs tik iki pečiaus pri
žiūrėtojo su vienomis darbinė
mis kelinėmis atlyginimui už 
kostiumus, kuriuos išsinešioję 
“dievo” artimesnieji “angeiiu- 
kai.”

Jo 
Tėvą 

/ man,
kėt $4,500, kuriuos ji sakosi 
atnešus “dangun,” sudėjusi 
pas Divine, kada jinai buvo 
jam įtikėjusi. Dabar jos tikė
jimas “dievui” dingęs, ji /no
rinti grįžti iš “dangaus” j ant 
žemės, bet “dievas” neatrno- 
kąs jos atsineštų pinigų.

žmona, Verinda Brown, 
Divine patraukė teis- 
reikalaudama jai atmo-

Miesto Subvė Turėjo 
Daugiau Keleivių

Independent Subway lini 
jos, kurios yra miesto nuosa 
vybė, pereitais 1939 metais tu 
rėjusios virš 38 milionus dau 
giau keleivių, negu turėjo me 
tai atgal. Viso per metus to 
mis linijomis važinėjo 399, 
180,397 keleiviai. Iš to skai 
čiaus 7,066,874 važiavo naų 
jai įsteigta linija Pąsaulio Pa 
rodon.

prie 
Park-

Tuščiuose namuose 
150-46 Grand Central 
way, Queens, įvykusi eksplo
zija išardė sienas, apdraskė 
keturis kitus susiedijos namus 
ir pavojingai sužeidė gretimos 
stubos gyventoją. Eksplozija į- 
vykus atidarant gasinį van
dens šildytuvą. Keturi skiepe 
buvę darbininkai išlikę nesu
žeisti. i *

•0

“Laisvės” Bankietas
“Laisves” Bendroves direktoriai nutarė 

šiemet laikyti suvažiavimą sausio 28-tą 
dieną, 1940. Kartu su suvažiavimu ruo
šiame ir bankietą su dailės programa, ku
rią pildys žymūs lietuvių talentai.

Bankietui pasamdeme dvi gražias sve
taines. Vieną vakarienei, o antrą šokiam.

Bus Central Palace Salėje
16-18 Manhattan Avė., vienas blokas nuo 

Broadway, Brooklyn, N. Y.

Linksma prariešti, jog šioje saleje yra 
labai gerai įtaisyta virtuve, tai bus patogu 
pagaminti puikią vakarienę. Apart gerų 
valgių, duosime alučio kiek tik kas norės.

Prašome talkos. Laikas iki vakarienei 
labai trumpas. Tad prašome brooklynie- 
čių padėti platinti “Laisves” bankieto bi
lietus. Prašome tuojaus kreiptis į “Lais
vės” raštinę ir pasiimti platinimui bilietų.

Kviečiame skaitlingai dalyvauti vakarie
nėje. Kiekvienas “Laisvės” skaitytojas, 
kiekvienas velijantis dienraščiui “Laisvei” 
gyvuoti ir platintis, privalo tuojau įsigyti 
“Laisvės” bankieto bilietą ir dalyvauti 
bankiete. ’ i

“Laisves” Administracija.

Pereitą savaitę atsidarė J. 
V. Kongreso sesijos Washing
tone. Jame pasakyta svarbios 
kalbos, kurios parodo šios ša
lies valdžios kryptį mums vi
siems svarbiais klausimais. 
Dar garsiau už kalbas šaukia 
atydos pasiūlytas 1941 me
tams budžetas, kuris norima 
apkapot net 675 milionais. 
Kam ir dėlko atimama? Kam 
ir dėlko pridedama? Tai vis 
klausimai, kurie įdomu ir 
svarbu nuodugniai išsiaiškinti.

Tais ir kitais tolygiais klau
simais trumpą anai ižą pateiks 
D. M. šolomskas šį vakarą, 
sausio 8-tą, 7:30 vakaro, 419 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y. 
Taipgi kalbės apie vėliausius 
požymius Suomijos kare. Po 
kalbai — klausimai ir diskusi
jos. Visi kviečiama atsilanky
ti. Rengia L. K. 5-ta kuopa. 
Įžanga nemokama.

Komisija.

Browderis Nominuotas 
į Kongresmanus

Miesto rezervuaruose suma
žėjus kiekiui vandens dėl sau
sros, mieste garsiai pradeda
ma kalbėt apie įvedimą van
dens mieruotuvų (moters), 
kaip jie yra gasui ir elektrai. 
Kartą įvesti, žinoma, jie pasi
liktų ir toliau, kadangi taip 
surinktų daugiau pinigų, var
totojai sumokėtų ir už visus 
latakus, išbėgusius dėl netai
somų su vadų ir kranelių.

Iki šiol tik 26 nuošimčiai vi
sų gyventojų moka sulyg iš- 
vartojimo, o 74 nuošimčiai te
bėra mokama aplamai, ben
dra suma ir jie vartoja ar 
eikvoja vandens tiek, kiek tin
kami.

Suvedimas visam miestui 
mieruotuvų, aprokuojama, lė- 
šuotų apie $20,000,000, bet 
sufaupintų apie 200,000,000 
galionų vandens per dieną, 
kaip sako mieruotuvų siūlyto
jai. Esą, dabar išvartojama 
127 galionai per dieną vienam 
asmeniui. Jei ištiesų taip, tai 
kas nors ne vartoja, bet eik
voja. Tačiau imant domėn, 
kad daugiausia su vartoj ąs 
mažiausia temoka ir už at-

Turtingų Tėvy Vaikas 
Nusižudė

John R. Bridgeford, 16 me
tų vaikinukas nusižudęs gasu 
New Yorko apartmente. Savo 
tetai adresuotame paskutinia
me laiške sako, kad jam nusi
bodęs “gyvenimas ir nesma
gumai.” Jis čion buvo atvykęs 
svečiuosna pas tėvą, pasiturin
tį brokerį. Mokinęsis privati
nėj mokykloj, N. Carolina. Jo 
serganti motina, taipgi teta ir
gi gyvenančios pietinėse vals
tijose. -■>

Alus Akstinęs Padeginėt
Ralph M. Kipp, 27 m., 480 

E. 23rd St., pasiųstas pataisos 
namuosna už tris padegimus, 
kuriuose nors niekas nenu
kentėjo, tačiau buvo pavo
jaus nukentėt. Teisme jis pri
sipažinęs padegęs bet teisino
si buvęs įsigėręs. Tūlą laiką 
buvo paimtas Kings County 
ligoninėn tyrinėti, kur surado, 
kad esąs pilno proto, tik chro
niškas alkoholikas. Buvo be
darbis.

Gelbesiąs Jaunimui

j oras po to, kaip Gehrig dėl 
paralyžiaus turėjo pamest 
sportą. Jis sakė, bandysiąs su
prast ir gelbėt kriminalybėn 
palenktus biednuomenės jau
nuolius. Kokius būdus jis ban
dysiąs, dar negalįs pasakyt, 
kol “neišstudijuosiąs” padė
ties.

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

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

Staigios ir chroniikos kraujo ir odo« 
ligos gydomos.

Daroma Kraujo ir Šlapimo Tyrimu
Tel. Algonquin 4-8294

H

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043
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MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės oas mus, patarnavimas bus 
užtikrintas ir už prieinamų kainų.

Mokyklos Baigimo Specialai
Mokyklos baigimo žiedai $3.00 ir aukštyn
Riestiniai laikrodėliai
Rožančiai

Earl Browder, Am. Komu
nistų Partijos general is sekre
torius, esąs po teismu sudary
tais prieš jį kaltinimais dėl 
važinėjimo užrubežin po sla
pyvardžiu, nominuotas tos 
partijos kandidatu į kongres
manus 14-me kongresiniame 
distrikte, N. Y. Ten paskelbta 
specialiai rinkimai išrinkt 
naują kongresmaną vietoj ne
seniai mirusio William Siro- 
vich.

Browderis nominuota mitin
ge, įvykusiame pereito penk
tadienio vakarą, Stuyvesant 
Casino, kuriame dalyvavo virš 
500 delegatų iš šešto ir aštun
to Assemhlio distriktų. Brow- 
derio nominacija buvo sutikta 
audringu entuziazmu.

Browderis, asmeniškai ne
galėjęs dalyvaut, Carl Brod- 
skiui, konferencijos pirminin
kui, telegrama atsiuntęs suti
kimo pareiškimą, kuris buvo 
išspausdintas “Daily Worke- 
ryje.” Pareiškime sakoma: f

“Žmonės 14-me Kongresi
niame Distrikte nenori daly
vaut šiame imperialistiniame 
kare. Jie nori nusikratyti skur
do sunkumus nuo savo gyve
nimo. Jie trokšta užsitikrint 
sau pilietines ir politines tei
ses.

mieruojamus dalykus, tai 
kasžin, ar ir atmieruotą van
denį perkant neprisieitų bran
giausia mokėt tam, kuris ma
žiausia tesu varto ja ir mažiau
sia teturi iš ko mokėt?

Dabartiniai vandens sandė
liai, esą, užtikriną pilną ištek
lių bent iki pusės balandžio 
men., bet kad jį užtikrint to
liau, reikią nepaprastai lietin
go sezono arba numažini su
vartojimą bent iki užbaigs 
pravest Delaware vandentie
kį. O tas tikimasi užbtugt tik 
1944 ar 1945 m. Vandens Tie
kimo Biuras sako, kad 50 ga
lionų asmeniui galima ro
kuoti labai pakankamu kie
kiu.

Lietuviškomis akimis žiū
rint, naštužėliais neštu vande
niu nemažą kiekį metų gyve
nus, tiesa, 50 galionų atrodo 
liberališka m i era. O jeigu ją 
reikėtų iš šaltinėlio ar Nemu
nėlio prisinešt kibirais, saky
sim, šeimai bent iš keturių, 
tai sutiktume, kad tiek van
dens toli perdaug. Tad reikėtų 
įvertint ir kambarin atbėgantį 
vandenį, be reikalo neleist te
kėt, kad dėl neatsargumo iš
tiesų neateitų perskūpi miera 
ir dar viena griozdas kamba
rio kampan.

Lou Gehrig, buvęs žymus 
basebolės lošėjas, užėmė savo 
vietą miestavoj Pataisų Ko
misijoj, kurion jį paskyrė ma-

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas

LcltHC# Gaminam valgius ir 
ą t u r lm e Amerikos

■■VLrA| Išdirbimo ir impor- 
mC/zli tuotų degtinių, vl-

• 5 šokių vynų Ir gero
lUQUOr# alaus.

Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

>

į

nuo $1.50 augštyn

Visi Laikrodžiai Garantuoti

į mLTHlN 
t AIRWAY $29.75

$2.00 ir aukštyn
$1.00 ir aukštyn

Visi'daimontai Melsvi- 
balti ir pertekto

Maži Rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą.

uj?, Fohtaninių plunksnų
■rrwww■ i nmi«rr’ jr paišelių setai.

žemos kainos
ga ran tuoti.

Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą

ROBERT LIPTON
J E W E L E R

701 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Bet. Graham & Manhattan Avės.

Įsteigta 1892 Tel. Stagg 2-2173
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Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

“Mano partija ir aš norime 
tų dalykų 14-to distrikto žmo
nėms ir visiems darbo žmo
nėms Amerikoj. Mes už tai 
kovojome ir nepaliausime iki 
bus laimėta.

“Vardan” tų bendrų tikslų, 
aš priimu jūsų paskyrimą Ko
munistų Partijos kandidatu 
14-me Kongresiniame Distrik
te.”

Brooklyniečių komunistų va
dui Cacchionei pavesta vado- 
vaut kampanijai. Komunistai 
sako, kad ten yra vienas pa
žangiausių distriktų ir jie 
laukia įdomių davinių.

T-s.

Komunistai Gerai 
Pasidarbavę

šešto Assembly Distrikto 
komunistai, Bronx, skelbia 
spaudoj išpildę savo kvotą 
partijos finansiniame vajuje, 
sukelta $9,000. ši esanti pir
moji iš Bronx sekcijų. Tačiau 
visas apskritys dar nebaigęs 
kvotos, dar trūkstąs $8,000. 
Viso Bronx apskričio kvota 
buvo $43,000.

L. K. N.

du

Anselmo Abreau, newyor- 
kietis, sausio 4-tą sudegintas 
elektros kėdėj už nušovimą jį 
pametusios moteriškės ir jos

Štai Kaip Stovi Vanduo
/

Ashokan rezervuaras, turė
davęs 137 bilionus galionų, 
dabar turįs tik 51 bilioną.

Schoharie, turėdavęs 19 bi- 
lionų galionų, turįs tik 3.5.

Croton, turėdavęs 103 bilio
nus galionų, turįs tik 49.

Tik Kensico esąs artipilnis, 
turįs 29 bilionus galionų. Per 
visus turima vandens apie 133 
bilionus galionų, o miestas iš
varto ja arti bilioną galionų 
per dieną. Dėlto dabar kol 
kas skelbiama obalsis: “Sau
gokit kranus!” Tačiau sykiu 
ir planuojama tolimesni žy
giai. Plovimas gatvių laikinai 
sustabdytas. Sekamas žingsnis 
būsiąs apribot kiekį skalbyk
loms ir plaukiojimo prūdams. 
Paskiausia eisią ribot vandenį 
apartmentams ir privačiams 
namams, šapos jau dabar tu
rinčios mieruotuvus.

Pabaigus Delaware vanden
tiekį per jį ateis miestan apie 
pusė viso miestui reikalingo 
vandens. Jo pravedimas lė- 
šuos $272,000,000. Jisai sieks 
85 mylias į kalnus ir čiulps 
vandenėlį iš Delaware, Never- 
sink ir Rondout upių. Jo mil
žiniškas takas būsiąs ilgiau
sia bombomis nepasiekiamas 
tunelis pasaulyje. Jis praka- 
sama po miestais, ežerais, miš
kais ir laukais apie 632 pėdų 
gelmėse. .

Miesto ekspertai sako, kad

m--------------------------------------------------■

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179
gj------------------------------------------------- ®

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Estate of

BARRY P. SHAUNS
(Shallnskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr.

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

•
Suteikiam garbingos laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai- 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

ft11. H i Čiaupi i 't

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes elevelterlo stoties

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

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

NAUJAUSIOS RUDENS MADOS 
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ 

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

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

Mes turime sizų pritaikymui visokio nuaugimo žmonėm.

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

drabuži dideliais kiekiais.

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

Jūsų atsilankymas į mūsų krautuvę įtikins jus, jog mūsų

NARINS SONS
670 Grand St., comer Manhattan Ave.

Brooklyn, N. Y. 
drabužiai yra puikiausios rūšies.
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