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metais dienraščiui “Laisvei”
ir čekis $18.00 vertes nuo 
būrelio lietuviu Binghamto- 
ne, susiėjusiu baigti senus 
metus ir sutikti naujuosius.

Draugiškai,
S. Jasilionis.

Kol mūsų dienraštis turės 
tokių draugų, kurie / nuolat 
“Laisvę” prisimena -į- vestu
vėse, krikštynose, koncertuose 
ir šiaip sau pažmonyse — jis 
visuomet galės gražiai gyvuo
ti.

Ačiū už dovaną, draugai 
binghamtoniečiai!

Helsinkio valdžios galva, 
Ryti, prašo didelių paskoltj 
užsienyj.

Hooveris pareiškia spaudai, 
kad greit “milijonas suomių 
bus benamių.”

Ryti sako, kad Suomijai 
reikią ginklui ir amunicijos.

Kita žinia iš Helsinkio pra
neša, kad Helsinkio vyriausy
bės šalininkai pliekia ir plie
kia rusus ir iš jų pasiima gin
klus ir amunicijos nepaprastą 
kiekį.

Kitos žinios skelbia, kad 
bolševikų orlaiviai nepadaro* 
jokiij nuostolių Helsinkio val
džiai — vieną kitą varną nu
šauna arba sužeidžia, — tai ir 
viskas.

Kai žmogus skaitai tas “ži
nias,” tai negali nepamislyti: 
Kas čia meluoja? Kodėl me
luoja ?

New Yorko “Times” gavo iš 
Paryžiaus baisią žinią. Tik pa
skaitykit : \

Paryžiuje gyveną lenkai 
aristokratai gavo iš buvusios 
Lenkijos pranešimų, kad prin
cas Stasys Radzvilas ir prin
cas Adomas Lubomirskis (abu 
dideli dvarponiai) patalpinti 
Sovietų koncentracijos stovy- 
klon arti Charkovo, Ukrainoj, 
o princas Jonas Radzvilas, pa
leistas iš Sovietų Sąjungos ka
lėjimo, sugrįžo į Varšavą ir 
ten esąs persekiojamas Vokie
tijos nazių !. . .

Gal Hooveris, gal Hearstas, 
gal Grigaitis teiktųsi parinkti 
aukų šitiems nuo bolševizmo 
nukentėjusiems didvyriams?

Pereitą pirmadienį šių žo
džių rašytojui teko būti Hud
son, Mass. Tai nedidelė lietu
vių kolonija, bet gražiai ji 
tvarkosi. Turi savo kliubą, sa
lę—gražią ir darnią— ir vis
kas jau išmokėta, skolų nėra.

Hudšoniečiai juokiasi iš tų 
“žinių,” kuriomis “Keleivis” 
maitina savo skaitytojus, būk 
Helsinkio valdžios šalininkai 
muša rusus.

Man pasakojo Hudsono 
dzūkai, kad jie skaitė laiškus, 
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gautus iš tos Dzūkijos dalies, j tik Hitlerį ir nazius. Šį kar-
kuri teko Sovietams, žmonės: 
labai džiaugiasi, sako jie.
Žmonės džiaugiasi, kadangi 
dabar jię po Sovietais turi sa
vo lietuviškas mokyklas; va
karais susirenka laisvai į va
karuškas ir ten linksminasi 
(ne taip, kaip buvo prie len
kų)* O biedniokai, kurie iki 
šiol netu'rėjo nei vienos kar
vės, gavo po karvę. Bolševikai 
paėmė karves iš dvarų ir iš
dalino vargdieniams!

Tai kur gi tau žmonės nesi-

Tas mane veda prie kito 
klausimo: Kaip bus su tais 
biedniokais, kurie gyvena Vil
niaus krašte ir teko Lietuvai ?
Ar jiems Merkio valdžia ne
duos po karvę? Jeigu neduos, 
tai reikia žinoti, kad tie žmo
nės bus labai nepasitenkinę — 
ypačiai, kai jie sužinos, kad 
anapus sienos, Sovietinėj Bal-

ANGLU PREMJERAS KVIEČIA AME
RIKĄ 1 KARĄ; ŽADA STAMBIAI 

REMI HELSINKIO SUOMIJĄ m-
Numato Baisią Karo Au
drą; Ragina žmones Pasi- 

aukot ir Pakentet 

London. — Anglų minis- 
teris pirmininkas Chamber- 
lainas, kalbėdamas per ra
dio, antradienį smerkė So
vietų Sąjungą; garbino Hel
sinkio Suomiją-Finliandiją 
kaip “stebėtinus didvyrius;” 
teigė, jog baltagvardiečio 
generolo Mannerheimo ko
manduojami suomiai ka
riauja už tuos pačius tiks
lus, kaip ir Anglija, ir ža
dėjo stambią Anglijos para
mą senajai Suomijos val
džiai prieš Sovietus.

Anglijos prem. Chamber- 
lainas gyrė popiežių ir pre
zidentą Rooseveltą, kad jie 
“jieško šviesos ir taikos.” 
TacĮ Chamberlainas kvietė 
Ameriką “draugiškai ben
dradarbiaut” su Anglija iri 
Francija kare prieš Vokie
tiją. Jis priminė, kad Ame
rika, jeigu jinai siekia “tai
kos ir teisės,” tai irgi turė-
tų nesigailėt savo kraujo ir 
pinigų. 0 kai talkininkai 

(laimėtų karą, tuomet, girdi, 
Anglijos ir Francijos vado
vybėje, gal būtų sukurta 
valstybių sąjunga Europoj, 
kaip ir “Europos Jungtinės 
Valstybės.”

Vakarų karo fronte vis 
dar tebėra beveik tyla, bet, 
pasak Chamberlaino, tai 
“tyla prieš audrą.” Jis pra
našavo ateinančias karo 
baisenybes ir ragino žmones 
pasiaukoti ir kentėti.

Chamberlainas sakė, kad 
turės būt dar aukščiau pa
kelti taksai-mokesčiai ir 
persergėjo darbininkus, kad 
jie nelauktų didesnių algų, 
nežiūrint to, jog gyvenimo 
reikmenys eina vis bran- 
gyn. Jis įspėjo piliečius, kad 
toliau gavimas pirkt mais
to daiktų bus griežčiau ap
rėžtas kortelėmis. O darbi
ninkus tai gal teksią sura- 
šyt kaip karo tarnautojus 
ir verstinai pristatyt juos 
prie tam tikrų darbų.

„ Pirmiau s premjeras 
, Chamberlainas smerkdavo

tą jis smerkė jau Vokieti
jos 'žmones abelnai ir jiems 
visiems grūmojo.

SOCIALISTAI IŠMETĖ 
KOMUNISTUS Iš FRAN

CIJOS SEIMO

Paryžius. — Socialistai 
Francijos seimo atstovai iš
metė septynis komunistus 
atstovus. Keturi iš šių ko
munistų atstovų atėjo į sei
mą kariniuose drabužiuose. 
Jie buvo paleisti iš fronto 
pasisvečiuot.

tarusijoj, biedniokai - yra vis
kuo gražiai aprūpinti.

Sekmadienį — nepamirškit, 
—visi brooklyniečiai turit da
lyvauti Aido Choro pramogoj 
—Labor Lyceum salėjo.

Amerikos Republikonas Siū
lo 10 Miliony Lenkam

Washington. — Republi
konas kongresmanas Ham. 
Fish padarė įnešimą, kad 
kongresas paskirtų 10 mi- 
lionų dolerių pašalpos “mo
terim ir vaikam” Lenkijoj, 
taip pat ir kitiem badau- 
jantiem lenkam. Sako, kad 
Amerika galėtų duot tokią 
paspirtį lenkam iš šios ša
lies maisto “perviršių.”

Kada Chamberlainui At
rodo “Griešna” Sutar

tis su Sov. Sąjunga
Berlin. — Anglijos minis- 

teris pirmininkas Chamber
lainas, kalbėdamas Londo
ne antradieni, smerkė vo- C 7
kiečius, kad jie, girdi, pada
rę “griešna karo sutartį su 
Rusija.”

Vokiečių spauda primena, 
kad vienu tarpu Chamber
lainas norėjo užsiundyt Vo
kietiją karan prieš Sovie
tus; o kitu tarpu Cham
berlainas stengėsi padaryt 
“karo sutartį su Rusija 
prieš Vokietiją.” Tada jam 
sutartis su Sovietais neat
rodė “griešna.”—Dabar jis 
mato “grieką” tame, kad 
Vokietija yra padarius ne- 
kariavimo sutartį su So
vietais.

Naziy Lakūnai Paskandinę 
9 Anglijos Laivus

Berlin, saus. 10. — Naziai 
sako, kad jų lėktuvai bom
bomis nuskandinę 8 Angli
jos laivus; keturi tų laivų 
buvę šarvuoti ir ginkluoti.

(Anglų valdžia teigia, 
kad nazių lakūnai . dabar 
sunaikinę tik du ar tris an
glų laivus.)

ŽINIŲ ŽINELES
Washington, saus. 10. — 

Atrodo, jog kongreso atsto
vų rūmas didele dauguma 
balsų priims įnešimą prieš 
negrų lynčiavimą.

Geneva, saus. 10. — Val
dovai Airijos, Australijos ir 
Brazilijos taipgi pasižadėjo 
Tautų Lygai remti senąją 
Suomijos valdžią prieš So
vietus.
♦ New York, saus. 10. — 
Hooverio komitetas pasiun
tė jau pusę miliono dolerių 
“pašalpos” senajai Suomi- 
jos-Finliandijos valdžiai.
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" Washington, saus. 10. — 
Federalis srities teismas at
metė valdiškos Darbo Ko
misijos tarimą, kad Inland 
Plieno Kompanija turi pa
daryt raštišką sutartį su 
CIO unija. Sakoma, kad 
Darbo Komisija dėl to ne
duos apeliacijos į šalies 
Vyriausią Teismą.

Naziai Atakavo 14 Anglu 
Laivų; Nuskandino 5

London. — Vokiečių mi
na sunaikino prekinį anglų 
laivą “Dunbar Castle,” An
glijos Kanale. Jis buvo 10,- 
002 tonų laivas.

Vokietijos lėktuvai bom
bardavo ir kulkasvaidžiais 
apšaudė bent keturiolika ki
tų Anglijos laivų Šiaurinėje 
Jūroje. Tuos laivus jie už
puolė per ūkanas. Šiuo žy
giu naziai nuskandino du, 
o gal tris Anglijos laivus,

PROTESTONŲ KLAUSIMAS 
ROOSEVELTUI APIE JO

ATSTOVĄ POPIEŽIUI
Washington. — Pas pre

zidentą Rooseveltą atsilan
kė pasiuntiniai liuterionų, 
baptistų ir adventistų ku
nigų'ir teiravosi, kokiais 
sumetimais prezidentas pa
skyrė savo atstovą M. C. 
Taylorį popiežiui. Jie sakė, 
kad tuom paskyrimu yra 
rišama valstybė su bažny
čia, o jie tam priešingi.
Prezidentas Turįs Naują 

Taikos Planą
Rooseveltas aiškino, kad 

jis nutarė siųst savo at
stovą popiežiui, norėdamas 
tik taikai pasitarnauti, kad 
greičiau būtų baigtas euro
pinis karas.

Prez. Rooseveltas trum
pai pasakė tiem protestonų 
dvasiškiam apie naują savo 
taikos planą, kuris .būsiąs 
apie pavasarį pasiūlytas ka
riaujančioms Europos ša
lims. Bet prezidentas prašė 
kol kas slaptybėje laikyt tą 
jo planą, nes jis dar nėra 
išdirbęs apčiuopiamų, daik
tiškų pasiūlymų taikai at- 
.steigti.

Amerika Nepristatys 
Talkininkam Gana Lėk

tuvų, Sako Naziai
Berlin. — Vokiečių spau

da rašo, kad Jungtinės Val
stijos iki šiol galėjo pasta
tyt tiktai trečdalį lėktuvų iš 
to skaičiaus, kiek Anglija 
įr Francija užsisakė. Pasak 
nazių, tai pačios Amerikos 
karinis oro laivynas yra 
taip sparčiai didinamas, 
kad amerikiniai lėktuvų 
fabrikai nepaspėja išpildyt 
savo valdžios užsakymų. O 
kur dar užsakymai lėktuvų 
Chinijai, Japonijai ir Cen- 
tralinei ir Pietinei Ameri
kai?

Talkininkai nori gaut iš 
Jungtinių Valstijų dar 4 
tūkstančius karinių lėktu
vų; bet kol jie gaus tuos 
lėktuvus, tai, girdi, turės 
daugiau kaip metus laukti; 
o be to, juk talkininkai tu
rės už juos tuojaus užsimo- 
kėt, pagal Amerikos bepu- 
siškumo įstatymą, kaip kad 
primena nazių laikraštis 
“Deutsche B e r g w erkszei- 
tung” ir kiti.

kaip pripažįsta Anglų val
džia.

Tą pačią dieną nazių sub- 
marinai bei lėktuvai sunai
kino vieną Holandijos ir du 
Danijos laivus, variusius 
biznį su Anglija. Su visais 
tais laivais žuvo apie 40 jū
reivių.

Diena pirmiau, nazių mi
na nuskandino žibalinį An
glijos laivą “Liberty,” 8,405 
tonu, v

ANGLIJA, FRANCIJA IR 
AMERIKONAI GINKLAVO 
SUOMIJA KELIS METUS
Maskva. — Sovietų gele

žinkeliečių laikraštis “Gu- 
dok” rašo, kad jau per ke
lis paskutinius metus An
glija, Francija ir Amerikos 
amunicijos fabrikantai du- 
Pontai statė Suomijoj-Fin- 
liandijoj tvirtoves ir gink
lavo ją prieš Sovietų Sąjun
gą. “Gudok” nurodo, kad 
jie ten pribūdavo j o dau
gius ginklų ir amunicijos 
fabrikų ir pastatė daugiau 
kaip 40 stovyklų orlaiviam 
Suomijoj prieš Sovietus.

Raudonosios Armijos lai
kraštis, “Raudonoji žvaigž
dė” primena, jog paskutiniu 
laiku Jungtinės Valstijos 
pardavė 44 naujausius savo 
karinius lėktuvus senajai 
Suomijos valdžiai, karui 
prieš Sovietus.

PRANEŠIMAI IŠ SUOMIJOS 
KARO FRONTO

Helsinki, saus. 10. — Suo
mijos valdžia praneša, jog 
užstojo tokie dideli šalčiai, 
kad dėl to dabar negalėjo 
būt jokių žymesnių karo 
veiksmu.

(Bet amerikonų laikraš
čių korespondentai pasako
ja, būk suomiai perviję per 
sieną likučius 44-tos “su
naikintos” raudonarmiečių 
divizijos.)

MaskVa, saus. 10. — So
vietų kariuomenė po mūšio 
pasitraukė kelis kilometrus 
atgal į rytus nuo Suomus- 
salmi,'Suomijoj. Dėl blogo 
oro neveikė lėktuvai, sako 
raudonarmiečių komanda.

Helsinki. — Senosios suo
mių valdžios prezidentas K. 
Kailio vėl atsišaukė į kitus 
kraštus pagalbos prieš So
vietus, ir 1 sykiu pasakoja, 
būk Sovietų lėktuvai bom
bomis užmušę 234 nekari
nius suomius.

Angly Lėktuvai Bombardavo 
Naziy Laivy Stotis ~

Toender, Danija, saus. 
10. — Anglijos orlaiviai 
bombardavo vokiečių karo 
laivų ir vanden-lėktuvų sto
vyklas Helgolande ir Sylte. 
Dar nėra žinių apie jų pa
darytus naziams nuostolius.

ORAS. — Šilčiau ir gal 
snigs ar lis.

FRANCUOS KARININKAS RAGINA 
TALKININKUS UŽPULT SOVIETUS IŠ 

ŠIAURĖS IR JUODUJU MARIU
Atgriebė 900,000 Kulku iš 

Airių Respublikiečiu
Dublin. — Airijos res- 

publikiečiai buvo pagrobę 
miliona kulku iš valdžios 
amunicijos sandėlio Dubline 
gruodžio 23 d. Valdininkai, 
darydami kratas ir ablavas 
prieš respublikiečius, jau 
atgriebė 900 tūkstančių kul
kų. Bet respublikiečiai dar 
tebeturi dalį pagrobtų gink
lu ir 100 tūkstančiu kulku.
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Sovietai Baigs Baltijos- 
Juodųjų Marių Ka

nalų Balandyje
MaskVa. — Sovietų kana

las, jungiantis Baltijos Jūrą 
su Juodosiomis Mariomis, 
turės būt užbaigtas pirm 
balandžio 15 d., ateinantį 
pavasarį, — rašo “Pravda,” 
vyriausias laikraštis Sovie
tų Komunistų Partijos:

“Šis kanalas Pin sko- 
Brest Litovsko srityje su
jungia Pripetės ir Bugo 
upes. Iš Pripetės laivai pa
sieks Dniepro upę, o iš jos 
—Juodąsias Marias.” Iš jo 
galima bus Vislos upe nu
plauki laivams ir į Danzigo 
užlają, Vokietijoj.

Dabar lieka tik 100 mylių 
užbaigt šį kanalą.

(A m e r ikonų korespon
dentai “aiškina,” kad, girdi, 
Sovietai tuom kanalu galė
sią gabent “rusų žibalą- 
aliejų, druską ir kviečius j 
Vokietiją.)

Generolas Metė Ameri
konų Legionų, Kaip

Laisvės Priešų
Jamestown, N. Y..— Ge

nerolas Charles J. Bailey 
pasitraukė iš Amerikonų 
Legiono todėl, kad vietiniai 
Legiono vadai nori panai
kint ambrikonišką žodžio ir 
susirinkimų laisvę. Tie va
dai pasistengė, kad mokyklų 
valdyba neduotų vidurinės 
mokyklos svetainės kalbėt 
Annai Louisai Strong. Jinai 
gi yra žymi kalbėtoja ir ra
šytoja, ypač apie Sovietų 
Sąjungą. -

Generolas Bailey buvo 
komandierius a m e r i k onų 
armijos 81-mos divizijos lai
ke pasaulinio karo. Dabar 
atsimesdamas nuo Legiono, 
gen. Bailey pareiškė:

“Aš nenoriu, kad mane 
žmonės laikytų tokiu, kuris 
stengiasi atimt iš amerikie
čio teisę manyti ir kalbėti, 
kaip jam patinka^ jeigu tik 
jis nešaukia spėka nuverst 
šios šalies valdžią.”

Copenhagen, Danija. — 
Pravažiavo 100 kanadiečių 
liuosnorių į Suomiją ka
riaut prieš Sovietus.

Perša-Blokaduot Murmans
ką, Bomba rd u ot Odessą ir 

žibalo šaltinius

Paryžius. — Karinis “ži
novas” rašytojas francūzų 
dienraštyje “Temps” ragi
na Angliją ir Franci ją pra
dėt karo veiksmus prieš So
vietų Sąjungą.—O “Temps” 
paprastai išreiškia Franci
jos valdžios politiką.

“Temps’o” karininkas siū
lo sekamus talkininkų žy
gius prieš Sovietus:

Pasiųst būrį Anglijos ir 
Francijos karo laivų ir už- 
blokaduot šiaurinę Sovietų 
prieplauką'Murmanską ir. 
Petsamo užlają; įgabent ge
rai išlavintas ir įrengtas 
dalis talkininkų armijos į 
Suomiją-Finliandiją ir tuo- 
mi padėt suomiams “išvyt 
rusus iš tos srities.”

Antras punktas plano to 
francūzų karininko prieš 
Sovietus yra štai koks:

Francija ir Anglija ture-, 
tų pasiųst savo karo laivus 
į Juodąsias Marias, bom
barduot ten Sovietų prie- \ 
plaukos miestą Odessą ir 
užpult Sovietų aliejaus - ži
balo šaltinius Kaukazo sri
tyje. Tada Sovietai turėtų 
sutelkt daugius savo ka-. 
riuomenės gint tuos žibalo 
šaltinius; tai, girdi, jie ne
galėtų vartot reikiamą dau
gį raudonarmiečių prieš 
Suomiją - Finliandiją. Nes 
jeigu talkininkai užimtų So
vietų kerosino - žibalo šal
tinius, tai “Rusijos gyven
tojai greitai badu išmirtų, 
kadangi Sovietų žemdirbys
tė visiškai priklauso nuo 
automobilių ir traktorių,” 
kurie be gazolino negalėtų 
apdirbt didžių kolektyvių 
ūkių; tada ir Vokietija 
negautų žibalo iš < Sovietų, 
kaip teigia tas francūzas 
karinis “žinovas.”

Jis taipgi tvirtina, kad 
talkininkų karo laivyno pa
sirodymas Juodosiose ’Ma
riose priduotų drąsos te- 
naitinėm aplinkinėm valsty
bėm (kaip kad Rumunijai ir 
Turkijai) prieš Sovietus, o 
“armijos kai kurių draugiš
kų šalių veiktų išvien su 
talkininkais” prieš Sovietų 
Sąjungą, kaip kad tvirtina 
minimas “Temps’o” karinin
kas.

Anglija Nori Pirkt 200 
Laivy iš Amerikos

Washington. — Praneša
ma, kad Anglija siūlosi 
pirkt 200 prekinių laivų iš 
Jungtinių Valstijų. Anglija 
tikisi amerikiniais laivais 
pavaduot bent dalį tų savo 
laivų, kuriuos naziai nu
skandino. Paskutinėmis die
nomis Anglija, su Amerikos 
valdžios užgyrimu, pirko še
šis amerikinius laivus, po 
5,000 iki virš 6,000 tonų.
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Mokslininkų Balsas Prieš 
Dieso Komitetą

Šiomis dienomis daugybė Amerikos žy
mių .mokslininkų — universitetų prezi
dentų, profesorių, rašytojų, artistų, vi
suomenininkų—išleido Jungtinių Valsti
jų Kongresui pareiškimą.. Jame reika
laujama neskirti daugiau pinigų Dieso 
komitetui, kuris “tyrinėjo” anti-ameriki- 
nį veikimą. Kitais žodžiais, šie žymiau
sieji Amerikos žmonės nori, kad Dieso' 
komitetas būtų panaikintas, kadangi jo 
darbai parodė jį esant ne tik nenaudin
gu, bet kenksmingu Amerikos demokra
tijai.

Pareiškimas nurodo, kad Diesas, “ty
rinėdamas” anti-amerikinę veiklą, nesi
skaitė su jokiais faktais, kad jis ėmė 
liudininkus, kurie yra susikompromita
vę visuomenėje, kad Diesas apšmeižė 
daug nekaltų žmonių.

Viskas, kas tame mokslininkų ir kitų 
žymių amerikonų pareiškime yra pasa
kyta—šimtu nuošimčių teisinga. Mes pil
niausiai su tuo sutinkame.

Būtų gerai, kad ir kiti Amerikos žmo
nės, kuriems rūpi demokratija išlaikyti, 
prisidėtų prie šito reikšmingo balso. Rei
kia daryti viskas, kad toji gėda, kurią 
Diesas padarė Amerikos demokratijai, 
būtų panaikinta, panaikinant patį komi
tetą.

Vėl Anti-Linčio Bilius
Mūsų nuomone, einamoji USA kongre

so sesija labai gerai padarė paimdama 
svarstyt Gavagano bilių. Šis bilius yra 
nustatytas prieš linčiuotojus; sulyg juo 
linčiuotojai turėtų būti baudžiami fede
rates valdžios ir ne tik patys linčiuoto
jai turi būti baudžiami, bet ir tie, ką 
jiems padeda.

Kongresas nutarė 225 balsais prieš 
144, tąjį bilių svarstyti. Be abejo, pieti
nių valstijų kongresmanai bandys viską 
daryti, kad Gavagano bilius nėpraeitų. 
Pažangesnieji kongresmanai todėl turės 
daug darbo padėti, jei norės, kad bilius 
pataptų įstatymu. O jei jis pataptų įsta
tymu, tai būtų labai gražus dalykas!

Anglijos Karo Ministerio 
Pasitraukimo Priežastis

Anglijos karo ministeris Hore Belisha 
pasitraukė ne be priežasties. Iki šiol toji 
priežastis nebuvo suprantama, bet pas
taruoju laiku ji aiškėja. Pasirodo, kad 
Chamberlainas Belishą išstūmė iš minis- 
terių kabineto dėl to, kad Belisha nesu
tiko siųsti karo jėgas per Švediją ir Nor
vegiją į Suomiją. Kitais žodžiais, Beli
sha atsisakė atvirai kariauti prieš Sovie
tų Sąjungą.

Anglijos kariuomenės lyderiai jau šū
kaloja apie siuntimą karo jėgų į Suomi
ją. Girdi, jie turį pasiųsti ne tik kariuo
menės ir ginklų (ginklai jau senai Suo- 
mijom siunčiami), bet ir karo laivus į 
Petsamą ir Murmanską.

Belishos vietą užėmė Stanley. Veikiau
siai, kad ponas Stanley eis su kariuome
nės vadais ir bandys pradėti atvirą karą 
prieš Sovietų Sąjungą. Anglijos politika, 
mat, visuomet buvo, kad tik juo dau
giau kraštų įtraukus į kara. Dabar jiems 
gera proga įtraukti Skandinavijos kraš-

Sunaikinta Jau 250 Preki
nių Laivų Šiame Kare

Amsterdam, Holandįja.—

Skaitliuojama, jog nuo ka
ro pradžios tarp Vokietijos 
ir talkininkų jau sunaikin
ta 250 prekinių laivų, imant 
kartu nuskandintus laivus

tus. Aišku', jei Skandinavijos kraštų val
džios atsisakytų prie karo prisidėti, tai 
jų Anglija prievarta įtraukti negalėtų. 
Bet atrodo, kad tiek Švedijos, tiek Nor
vegijos valdžios nori eiti karan prieš So
vietų Sąjungą.

Taigi galima tikėtis visko.

Ką Darys Skandinavijos 
Socialistai?

Šiuo metu, kai Anglija bando įtraukti 
Skandinavijos kraštus į karą prieš So
vietų Sąjungą, tai labai įdomu, ką darys 
Skandinavijos socialistai? Kaip žinia, vi
suose trijuose Skandinavijos kraštuos— 
Švedijoj, Norvegijoj ir Danijoj—socialis
tai vaidina didelį vaidmenį. Jie įeina į 
valdžią, jie sudaro parlamentuose dideles 
grupes, jie turi didelę ten spaudą. Jei 
šiandien Skandinavijos socialistai griež
tai nusistatytų prieš karą, tai, aišku, tų 
kraštų valdžios nedrįstų įtraukti į karo 
gaisrą savo kraštų. Socialistai ten yra 
nulemiama jėga.

Deja, iki šiol tiek Skandinavijos socia
listai, tiek Suomijos, tiek Amerikos buvo 
didžiausi karo šalininkai. Amerikoje so
cialistams einąs Europoje imperialistinis 
karas yra šventas dalykas. Pav., New 
Yorko Darbo Partijoj socialistai pravarė 
tokią rezoliuciją, kuria draudžiama va
dinti Vokietijos karą su Anglija ir 
Francija imperialistiniu. Kiekvienas Am
erikos Darbo Partijos narys, kuris pasa
ko, kad tasai karas yra plėšikiškas, yra 
metamas iš Darbo Partijos eilių. Ame
rikos socialistai nori, kad šis kraštas eitų 
kariauti, kad jis siųstų savo vaikus žūti 
Europoje “už demokratiją.”

Iki šiol Skandinavijos kraštų socialis
tai taip jau buvo karo šalininkai. Suo
mijos socialistai jau įstūmė savo kraštą 
j karą. Galimas daiktas, kar ir Švedijos, 
ir Norvegijos, ir Danijos socialistai pa
darys tą patį.

Aišku, tuomi jie gali pražudyti savo 
kraštus. Skandinavijos kraštai nėra ka
riavę per kokį šimtą metų. Bet štai, kai 
jie susilaukė socialistinių valdžių, jie ga
li būti įtraukti į karą, kuriame milijonai 
žmonių gali būti išskersta, ištisi miestai 
gali būti sunaikinti. '

Socialistų lyderiai visuomet tarnavo 
imperialistams, tad neįstabu, kai 'jie 
šiandien tarnauja Anglijos plėšikams.

Tai Ką Padaro “Raudonasis 
Imperializmas”!

Argentinos lietuvių liaudies laikraštis 
“Momentas” rašo:

“Vos tik rusams užėmus Vakarų Uk
rainą, tuojau viso pasaulio reakcinė 
spauda išsijuosusi rėkė, kad toje terito
rijoje dabar užviešpatavo baisus “rau
donasis imperializmas.” Bet ta pati spau
da, kiek išpradžių parėkusi tuojau paro
dė kapų tylą.

“Po ne kurių savaičių reakcinės spau
dos kapų tylos, apie Vakarų Ukrainos li
kimą, radome mažą, kaž kaip užkliuvu
sią ir įterptą į kampą, Buenos Airiu 
dienrašty j “La Nacion” šio mėn. 12 die
nos laidoje telegramą, kurioje skaitome 
sekantį:

“ “Maskva, 9 “Havas”—Sovietų val
džia vakarų Ukrainoje išdalino 800,000 
hektarų dirbamos žemės, ežerų ir miškų, 
bežemiams ir mažažemiams, kurie anks
čiau priklausė 40-čiai lenkų dvarininkų, 
tarp kurių figūravo princai: Potocky, 
Czartorysky, Golučovsky, šeptisky, Sa
piega ir Tčesnovsky. Vien tik Lwowo ra
jone gavo žemės 72,000 valstiečių šeimy
nų.”

“Tai taip reakcine spauda kalba apie 
“raudonąjį imperializmą.” Ir dar koks 
jos begėdiškumas tvirtint, kad Sovietų 
valdžia seka buvusių Rusijos carų val
džios priespaudos ir tyronijos tradicijas. 
Bet trumpos, šios mūsų persirašytos iš 
“La Nacion” telegramos linijos, aiškiai 
įrodo, už ką taip protestuoja prieš So
vietus parsidavę reakcinei spaudai žur
nalistai. Apart to dar, aiškiai matome, 
kad kur tik padaro intervenciją Raudo
noji Armija, ten likviduojamas feodaliz
mas ir kapitalizmas; ten, kur veikia So- / 
vietų išlaisvintojai,—tikri Raudonosios 
Armijos kavalieriai, šuoliais einama į 
socializmą.”

kariaujančių šalių ir bepu- 
siškų. Naziai daugiausia 
sunaikino Anglijos laivų.

Bendra nuskandintų : lai
vų įtalpa buvo 960,012 to-
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LAIKAI IR ŽMONĖS
Mūsų laikai ir žmonės 

stebins ’ ateities istorikus. 
Jie rašys apie mūsų amžių, 
kaip elektros, orlaivininkys- 
tės ir didžiausių veidmai
nysčių bei melagysčių am
žių. Jie stebėsis-netik mūsų 
laikų drąsiais ir nachališ- 
kais melagiais ir veidmai
niais, bet ir to laiko žmonių 
aklumu, nematymu, kaip 
jiems 'per akis meluojama, 
ir kokiais tikslais tie melai 
skleidžiami.

Kapitalistinė sistema, ku
ri paremta ant išnaudojimo 
žmogaus žmogumi, yra mo
tina ir auklėtoja melo, veid
mainysčių, užmušėjysčių ir 
net daugmeniškų žmonių iš- 
žudymų-karų. Veidmainys
tė ir mielas yra tąja dalba, 
kuriąja kapitalistinė siste
ma ramstosi. Kapitalistinės 
valstybės visos paremtos 
ant melo ir veidmainystės, 
nes melas ir veidmainystė 
yra būtina sąlyga žmonių 
pavergimui ir išnaudojimui.

Pavyzdžių tam nejieško- 
sime už jūrų-marių,—jų di
delė gausa mūsų pačių že
mėje! Paimsime čionais tik 
mažą dalelę iš “mūsų” me
lų ir veidmainysčių galeri
jos.

Kada rinkome šalies pre
zidentu Mr. Hooverį, tai 
kapitalistinė spauda mums 
būbnijo:

“Jei šalies prezidentu bus 
išrinktas p. Hooyeris—bus 
gerbūvis! Jeigu turėsite 
prezidentu Hooverį, tai visi 
turėsite po du automobiliu 
garadžiuje ir po višta puo
de!”

Didžiuma šalies gyvento
jų patikėjo tiems spaudos 
melams ir prezidentu turė
jome Mr. Hooverį.

Bet, kaip baisiai teko nu
sivilti! Automobiliai ir viš
tos teko kapitalistams, o 
darbo žmonės prarado ne 
tik automobilius, bet ir ga- 
radžius, ir namus ir pasku
tines savo suotaupas ban
kuose! Vieton žadėtų vištų, 
—net silkių negauta. Dau
gybė gyventojų, likę be 
maisto ir pastogės, su tuš
čiais puodais priversti buvo 
apsigyventi š i u k š lynuose, 
susidaryti ten sau buveines, 
kurios buvo vadinamos 
“Hoovervilėmis.”

Tai t o k is “g e r 1 a i k i s” 
(prosperity) buvo šeiminin
kaujant Hooverio adminis
tracijai. Mes tą atsimena
me...

Iš to, su pasigailėjimu 
šaipysis ateities istorikai!

Romos istorijoj, sakoma, 
Julius Cesarius žinojęs, kad 
daromas suokalbis jį nužu
dyti, bet to nesitikėjęs iš 
savo draugo Brutaus. Ir 
kada jo “draugas” Brutus 
išpasalų užsimojo jį smogti 
kinžalu, tai pastarasis nu
stebusiai spėjęs surikti:

“Ir tu, Brutau?!”
Darbininkų klasės Bru- 

tą-Hooverį pakeitė dideliu 
humanizmu apsikaišęs F. 
D. Rooseveltas. Jis dėjosi 
draugu “užmiršto žmo
gaus,” liberalas, didelis lais- 
vės-demokratijos šalininkas. 
Daugelio manyta, kad p. 
Rooseveltas — išimtis ka
pitalistų pasaulyje. Žmonės 
apglušinti tapo jo skambio
mis deklaracijomis apie di
dį žmoniškumą, apie jo pla

nų; tai būtų 1 procentas ir 
3 aštuntadaliai yiso pasau
lio prekinių laivų įtalpos, 
arba beveik pusantro pro
cento prekinės pasaulio lai
vininkystės.

--- !---- —
nuojamą Naująją Dalybą, 
ir tt. Bet dabar jau mato
me ir p. Roose veltą pasimo- 
jantį prieš biednuomenę.

Karo audrai Europoj 'di
dėjant, Wall Streetui ban
dant įtraukt šią šalį į Eu
ropos imperialistinį karą, 
mūsų “broliai” socialistai,

Trumpai ir Storai
Rašo J. Baltrušaitis.

Kuomet Lenkija, sumobi
lizavus 80 tūkstančių savo 
kareivių, padarė “sutartį” 
su Lietuva, ta u tininkų 
spauda švelniai apie tai ra
šė ir savo valdžios nekriti
kavo nė vienu gu-gu.

Kuomet po Klaipėdos pra
radimo Lietuva padarė “su
tartį” su Vokietija, ta pati 
spauda vėl švelniai rašė, 
dar išaukštino, kad tai su
tartis “lygaus su lygiu”!

Kuomet Lietuva pasirašė 
sutartį su Sovietų Sąjunga, 
tai mūsų tautininkų spauda 
pirmą syk ėmė kritikuot 
Lietuvos tautininkų valdžią 
ir padidino šmeižimą Sovie
tų Sąjungos. Po penkių die
nų paliovė kritikavus Lietu
vos valdžią. O sovietiją da 
ir dabar šmeižia, nebūtus 
niekus išgalvoja.

Lietuvoje gi spauda tyli, 
bet tūkstantis agentų savo 
liežuviais visus žmones įti
kina, kad Sovietiją baisiai 
“barbariškai pasielgė” užė
mus Vilnių ir Vilniaus 
kraštą. Ir šimtus išmislų 
tie liežuviai skelbia. Bijau, 
kad jie neišplaktų iš Lietu
vos tą dovaną, kurią Sovie- 
tija davė—Vilniaus kraštą.

Karščiausi tautininkai vis 
tankiau ir tankiau pritaria 
karščiausiems socialistams 
(anarcho-socialistams).

Vyt. Širvydas rašo (“Vie
nybėje” 14-XII-39):

“ “Nauj. Gadynė” teisin
gai pastebi: ‘Reikia didelio 
mulkio, kuris tikėtų, kad 
mažytė Suomija, turinti 
apie keturis milijonus gy
ventojų, drįstų pulv* tokią 
milžinišką šalį, kaip Rusija, 
turinčią 180 milijonų gy
ventojų.’

“Deja, tokių mulkių mes 
turime mūsų komunistų 
redakcijose. Jie ir patys ti
ki, ir kitiems pasakoja, kad 
Suomija ‘puolė’ Sovietiją.”

Tegu bus darbininkiš
kose redakcijose “mulkiai” 
bile tik jų skaitytojai nėra 
mulkinami. Jie sako, kad 
Suomija išdrįso priešintis 
milžiniškai šaliai vien tik 
dėl to, kad Anglija, Franci
ja ir da pora imperialisti
nių valstybių jai davė gink
lų ir pinigų ir liepė kariaut; 
.prižadėjo ir toliau pagel
bėt. Tai kurie yra mulkiai? 
Jūs mulkinat savo skaityto

Holandijos kariai pratimuose: jie sulindę j raistus, šaudo “priešą.”

kurie dedasi darbo klasės 
draugai, lenkiasi dvilinki 
prieš pinigų maišus, nušilę 
rėkia, kad bankininkų-fab- 
rikantų karas—demokrati
jos karas1!

Mato darbo klasė tą so
cialistų pasitarnavimą “de
mokratijai”! Ji jiems pasa
kys:

“Ir tu, Brutau?!”
Pr. B.

jus. Nežinau, ar jie ilgai 
duosis mulkinami?

Kažin kodėl Vyt. Širvy
das teikia sau “gyvos kau
kolės” vardą, arba—kodėl 
komunistus jisai vadina 
“negyvomis kaukolėmis”?

Kodėl A. L.y K. draugas 
M i c h e 1 s o n as, Krivickio 
draugas Grigaitis ir gyvų 
kaukolių draugas Širvydas 
neatsako į mano klausimą: 
“Ar ir Palangoje buvo rau
donoji armija?” (Žiūrėk 
“Laisvėj,” gruod. 13).

Jūs vis rašot ir rašot, kad 
Vilnių ištuštino,., apiplėšė 
raudonoji armija. O Šliupas 
rašė laiške savo dukteriai, 
daktarei Aldonai Šliupaitei, 
kad Palangoje “viskas 
brangsta ir krautuvės tuš
tėja.” Jis nepasakė, kas ten 
tuština krautuves. Jūs, spe
cialistai žinovai, pasakykite. 
(Tas laiškas tilpo “Vieny
bėj” lapkr. 30, o rašytas 
lapkričio 1 d.).

Vyt. Širvydas (“Vien.” 
19-XH) net taip parašo: 
“tą, ką (daro) vokiečiai 
Lenkijoje ir Čekoslovakijoje 
net žvėrišku pavadinti būtų 
peršvelnu.”

Iš kur tokia drąsa prieš 
Vokietiją atsirado? Ogi iš 
to, kad Sovietų Sąjunga ap
siėmė apginti Lietuvą ir sa
ve nuo viso pasaulio priešų. 
Tai ko čia dar jie gaikščioja 
prieš Sovietiją, tie broliai 
tautini nkai, krikščionys, 
anarchistai ir socialistai?

Afganistano Armija Mobili
zuota “Nežinia prieš Ką”
Cairo, Egiptas. — Afga

nistano , atstovas Egiptui 
pripažino, kad jo šalies ar
mija sumobilizuota.

Italijos pranešimai teigė, 
jog Afganistano kariuome
nė sutraukta palei sieną 
tarp Afganistano ir Sovietų 
Sąjungos.

Buvo žinių, kad Anglija 
stengiasi nustatyt Afganis
taną prieš Sovietus.

Dabar Afganistano at
stovas Egipte tvirtina, kad 
jo' šalis palaiko geriausius 
santikius su Anglija ir 
Francija, bet sako, jog nėra 
“trynimosi” ir tarp Afga
nistano ir Sovietų.

Ketvirtadienis, Sausio 11', 1940

ŠYPSENOS
šaipoko Linkėjimai

Šaipokas gavo visą glėbį 
Naujų Metų linkėjimų su 
sekančiu priedu: “Juokis, 
kada neverki!”

Ačiū visoms ir visiems už 
šiltus linkėjimus!

Dabar, kas dėl mano 
verksmo ir juoko.

Su verksmu Šaipokas su
sipažino, kaip tik jis išvydo 
šį keistą pasaulį. Juoktis 
pradėjo daug vėliau. Todėl 
verksmas Šaipokui yra se
nesniu draugu už juoką. 
Skirtis su senų-seniausiu 
draugu nelengva.

Pagaliaus, Šaipokas juok
sis tik tada, kada jį kas 
nors pakutens, o dabar tai 
—juokai šalin! Paklausyki
te, kam ir kokius linkėjimus 
Šaipokas buvo pasiuntęs 
Naujų Metų proga. Pradė
sime nuo aukštybių.

Jo Ekscelencijai F. D. Ro- 
oseveltui: Neužmiršk “už
miršto žmogaus!”

Mr. Garneriui: Gero pasi
sekimo kazyrėse, bet ne 
prezidentiniuose rinkimuo
se !

Kongresmanui Martynui 
Daisui: Visų “liudininkų” 
medžiagą sklandžiai praryt, 
neimant arklinę dožą kasto- 
rinio aliejaus!

Herbini Hooveriui: Prisi
mink Baltąjį Namą ir “Hoo
ve r vi les” su jų gyventojais, 
kuriems buvai žadėjęs prieš 
rinkimus po “du automobi
liu garadžiuje ir po dvi viš
tas puode!”

Čamberlainui: Vieton am- 
brelo—imk maską! • x

Mannerheimui: Nusiplauk 
kruvinas rankas ir rinkis 
kapui vietą!

Daladieriui: Sek įsikibęs 
Čamberlaino skvernan, kol 
sprandą nusisuksi!!

“Broliams” socialistams: 
Prisiminkite 1918-1919 me
tus, kuomet generolas Man- 
nerheimas išskerdė desėt- 
kus tūkstančių jūsų drau
gų socialistų, ir užsimerkę 
rėkite: “Lai gyvuoja Suo
mijos demokratija!”

“Naujienoms”, “N. G-nei”, 
“Keleiviui” ir Ko.: Aklai se
kite Hearstą, jeigu nenori
te užsitraukt Dies’o rūstybę 
ir likti be abrako!

Lietuviams darbininkąjns: 
Wall Strytui šalį stumiantį 
karą, tėmykite, kur link 
linksta abrakiniai socialis
tai !

šaipokas
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ELTOS ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Vilnius. — Perėmusi Vil

niaus sritį Lietuva čia rado la
bai menkai teišvystytus nu
sausinimo darbus. Iš didesnių 
melioracijos darbų lenkų bu
vo pradėtas tik vienas dides
nis darbas — Musės tipelio ir 
šoninių griovių nusausinimo 
projektas Maišiogalos valsčiu
je. Buvo numatyta sutvar
kyti 20.1 kilometro ilgio upe
lio vagą ir nusausinti 640 
hektarų plotą. Darbai šiemet 
buvo dar tik pradėti. Vil
niaus, Valkininkų ir Švenčio
nėlių apskrityse per visą laiką 
buvo iškasta 365 kilometrai 
griovių ir nusausinta 5,870 
hektarų ploto. Nusausinimo 
darbai Vilniaus srityje buvo 
pradėti žymiai vėliau, negu 
pas mus: nepriklausomoj Lie
tuvoj pirmieji melioracijos 
darbai įvykdyti jau 1920 me
tais, o Vilniaus srityj pradėti 
tik 1937 m. Atgautoji Vil
niaus sritis turi apie 6,650 
ketvirtainių kilometrų plotą, 
čia vienam ketvirtainiui kilo
metrui tenka tik 55 metrai iš
kastų griovių ir tik 0.9 hek
taro nusausinto ploto; nepri- į 
klausomoj Lietuvoj gi tenka j 
340 metrų griovių vienam Į 
ketvirtainiui kilometrui iri 
apie 9 hektarai nusausinto 
ploto. šiuo tarpu ruošiama
si nuo ateinančio pavasario 
pradėti ir Vilniaus srityje pla
čius nusausinimo darbus. Vi
soje Valkininkų apskrityje 
vykdomi viešieji darbai. Pra-j 
dėta grįsti turgavietė ir ties-| 
ti gatvės. Darbininkai pa
tenkinti darbu ir noriai jo 
imasi.

dytas Vilniaus istorijos lietu
viškumas.

Vilnius. — Vilniaus Vytauto 
Didžiojo gimnazijos mokiniai 
priėmė rezoliuciją, kad lietu
vių Birutės gimnazijai būtų 
grąžintos patalpos, iš kurių 
1920 m. lenkai išmetė į gat
vę lietuvių mokinius ir patys 
ten įsirengė lenkišką Oržeš- 
kienės gimnaziją.

15 milijonų kilogramų cu
kraus. šiemet pagaminta. ir 
gabalinio cukraus 14 tūkstan
čių dėžių po 50 kilogramų 
kiekvienoj. .Runkelių cukrin- 
gumas šiemet buvo mažas, 
tad cukraus nebus galima pa
gaminti daugiau, kaip kitais 
metais.

Pittsburgh, Pa.

Kaunas. — švietimo minis
ters dr. Jokantas pranešė 
seimui, kad nuo gruodžio 15 
d. į Vilnių keliami trys Vyt. 
Didž. universiteto fakultetai, 
būtent teisių, humanitarinių ir 
teologijos - filosofijos moks
lų, kurie bus įlieti į pertvar
kytąjį Vilniaus universitetą.

Vilnius. — Vilniaus lietuvių 
skrajojantis teatras “Vaidy- 
la,” pradėjęs savo vaidini
mus Vilniuje, vėliau vaidino 
Ignalinoje, Palūšėje, Švenčio
nėliuose ir Kaltinėnuose. Vi
sur teatras turėjo didelį pasi
sekimą. Pasiilgę lietuviškų 
vaidinimų žmonės suplaukė iš 
tolimiausių apylinkių. Vaidini
mai ir kituose Vilniaus srities 
miesteliuose per žiemą ren
giami. ‘Vaidylos’ teatras yra 
išsivystęs iš Vilniaus studentų 
dramos sekcijos, kuri prieš 
karą rengdavo nuolatinius 
vaidinimus.

Vilnius. — čia įvykusiame 
Liet. Rašytojų Draugijos suva
žiavime buvo išrinkta nauja 
valdyba iš pirm. prof. Krėvės 
Mickevičiaus, vicepirm. Liudo 
Giros, sekretoriaus Petro Cvir
kos, iždininko prof. Putino 
Mykolaičio ir turto globėjo 
prof. Balio Sruogos.

Vilnius. — Lietuvos Moti
noms ir Vaikams Globoti or
ganizacijų sąjunga Vilniuje 
steigia keturis sveikatos cen
trus su maitinimo punktais, 
kur bus globojami kūdikiai ir 
vaikai iki 7 metų amžiaus ir 
žindyvės motinos. Tuose cen
truose nėščioms moterims ir 
motinoms teikiami nemokamai 
sveikatos ir higienos patari
mai. Ta pati organizacijų są
junga su šaulių Moterų Tary
ba ir Lietuvos Raudonuoju 
Kryžiumi steigia ir Vilniaus 
krašte tokius pat pagalbos 
punktus.

Jaunųjų Pittsburgh© Lietu
vių Draugija praneša Pittsbur
gh© ir apylinkės lietuviams, 
kad atidarys lietuvišką radijo 
programą sausio 14 dieną, 
1940 m.

Programoj bus dainų ir kitų 
dalykų, kuriuos išpildys jau
nieji Pittsburgh o lietuviai, ne
seniai atvykę iš Lietuvos, tu
rėdami gabumą ir pasiryžę 
dirbti lietuvišką darbą Pitts
burgh© apylinkėje.

Gerbiamieji Pittsburgh o ir 
apylinkės lietuviai! Prašau 
pasukti savo radijo ant KQV 
ir paklausyti savo lietuviškai 
skambančio balso oro bango
mis.

Programos laikas 10 vai. 
45 min. prieš piet ir vedėjas 
Jaunųjų Pittsburgh© Lietuvių 
yra Harris Kapturauskas.

Koresp. Jurgis Žilinskas.

bus įleidžiami, bet ne visi— 
tik tam tikra dalis.

Kokių patvarkymų turės 
prisilaikyti apartmentuose ? 
Nevalia bus šunis ir kates 
laikyti. Gyventojai turi būti 
sveiki ir morališki.

—o—
Kiek kainavo kaliniai per 

metus Union County kalėji
muose? Per metus turėjo 
1,417 kalinių. Jų užlaiky
mas lėšavo $74,840. Amžius 
kalinių buvo: daugiausia jau
ni, nuo 16 iki 25. Seniausias 
buvo 65 metų. Tarp 1,417 
prasikaltėlių buvo 85 moterys 
arba merginos.

—o—
A. Beržanskiai susilaukė 

dukters. Motina sveika ir 
duktė, auga sveika.

Ukrinas.

Paterson, N. J.

Cicero, III.
Elizabeth. N. J.

Kaunas. — Nuo gruodžio 11 
d. vykstantiems iš Kauno ir 
kitų Lietuvos miestų į Vilnių 
ir iš Vilniaus į Kauną ir kitas 
Lietuvos dalis Lietuvos pilie
čiams nebereikia leidimų, kaip 
tai dėl kaikurių sumetimų, 
reikėjo iki šiol. Svetimšaliai 
ir kiti, kurie neturi Lietuvos 
pilietybės, turi ir toliau gau
ti leidimą važiuoti iš Vilniaus 
į Kauną ir iš Kauno į Vilnių.

Vilnius. — Vilniaus lietu
vių choras “Varpas,” kuris 
vadovaujamas savo dirigento 
Siniaus dar užpereitą vasarą 
lankėsi Lietuvoje ir Klaipėdo
je ir buvo padaręs priesaiką 
tapti Lietuvos šaulių Sąjun
gos nariu kai tik Vilnius bus 
laisvas, dabar savo priesaiką 
ištesėjo: visi choro nariai įsto
jo į L. Šaulių Sąjungą ir pats 
choras pasivadino šaulių Są
jungos Vilniaus rinktinės cho
ru. Chorvedis yra Julius Si- 
nius.

Vilnius. — Vilniuje sukėlė 
didelę sensaciją žinia, kad 
policija pagavo 3 Vilniaus 
universiteto asistentus beva
giant universiteto bibliotekos 
knygas. Vedama kvota, kiek 
ir kas yra pasisavinęs univer
siteto turto, nes lenkiškoji uni
versiteto vadovybė, perduo
dant universitetą, neįstengė 
duoti tikro atsakymo, kiek ir 
kokio turto universitetas turi. 
Panašių elgesių būta ir su 
kaikurių pradinių lenkui mo
kyklų turtu, kur mokyklų ve
dėjai sudegino inventoriaus 
knygas, ortokius daiktus, kaip 
radio aparatus, pasiėmė. Poli
cija iš kaikurių mokytojų pa
sisavintą mokyklų turtą atė
mė.

Vilnius. Mieste ir apskri
tyje įsiregistravo 58 knygy
nai, viešos bibliotekos ir skai
tyklos. Didžiausios yra Vrob- 
levskio ir universiteto biblio
tekos, turinčios po kelis šim
tus tūkstančių tomų knygų, 
rankraščių, žemėlapių, doku
mentų ir įvairių kitokių, lie
čiančių Lietuvos senovę raštų. 
Šios abidvi bibliotekos yra 
valstybinės.

Vilnius. Vilniuje rasta mies
te ir srityje ligoninių su apie 
2,000 lovomis, akušerių mo
kykla prie Šv. Jokūbo ligoni
nės, higienos institutas su bak-
teriologinio klinikinio tyrimo, 
maisto produktų ir vandens 
tyrimo skyriais ir psichiatrinė 
ligoninė. Visos šios įstaigos 
baigiamos pertvarkyti. Dar 
daugiau gydymo įstaigų teko 
universitetui, Raudon ajam 
Kryžiui ir savivaldybei, kurios 
taip pat jau baigia susitvar
kyti.

Vilnius. — Išsklaidyti lenkų 
okupacijos metais lenkų pro
pagandistų varytą akciją, 
skelbiant, esą Vilnius nėra 
buvęs Lietuvos sostinė, Vil
niaus lietuviai žada surengti 
viešą parodą, kurioje žemė
lapiais, dokumentais, senovės 
raštais ir paveikslais bus įro

Vilnius. — Jau atidarytas 
tiesioginis autobusų susisieki
mas tarp Ukmergės ir Vil
niaus. Autobusai iš Vilniaus į 
Ukmergę ir atgal eina per 
Širvintas ir Maišiogalą. Auto
busai Ukmergėje paima kelei
vius iš atvykstančių autobusų 
iš Zarasų, Utenos, Kovarsko, 
Malėtų, Anykščių ir kt.—Tarp 
Vilniaus ir Kauno neužilgo 
taip pat bus atidarytas auto
busų susisiekimas.

Kaunas. — Pavenčio cu
kraus fabrike kasdien dirba 
1,200-1,300 darbininkų trimis 
pamainomis po 400 ir per die
ną pagamina po 1,500 maiši] 
cukraus. Vidutiniai šis fabri
kas per sezoną pagamina apie

P-Ie Mya Sein, Bu'rmos 'delegatė pasveikinti chinie- 
čiams, kovojantiems su įsiveržėliais Japonais, atvyko 

į Čunking miestą, Chinijoj. '

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Du šimtai šeimynų turi ap

leisti namus, noriai ar neno
riai. Senus namus griaus ir 
statys naujus apartmentinius 
namus tarp Pirmos ir Antros 
gatvių, nuo Pine St. iki Mag
nolia Ave. Tai yra, per du 
blokus griaus senus namus ir 
statys naujus.

Tokie apartmentiniai na
mai jau yra statomi ant Clark
son Ave. Bus užbaigti apie 
vasario 15 šių metų, šiuose 
apartmentuose galės gyventi 
423 šeimynos. Namai bus 
moderniškai įrengti. Renda 
bus sekanti: už tris kamba
rius $21 į mėnesį; už keturis
$21.50; už keturis ir pusę 
$22; už penkis ir pusę 
$22.50. Vadinas, randa bus 
pigi. Bet ne visi bus įleidžia
mi. Kurie mažai uždirba, tie
nebus įleidžiami, ir kurie 
daug uždirba, taip pat nebus 
įleidžiami.

Čia paduosiu, kokie bus 
įleidžiami pagal uždarbį. Du 
šeimynoj turi uždirbt $19 sa
vaitėj ; trys šeimynoj — $20.- 
10; keturi šeimynoj — $21.- 
45; penki šeimynoj — $22.80.

Kurie gyvena iš pašalpos,
H— -------------------------------------------------------------------------------------------------- .  ...B

“Laisves” Bankietas
“Laisves” Bendrovės 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.

T Z

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

>

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

Broadway, Brooklyn, N. Y.

Linksma pranešti, jog šioje salėje yra 
labai gerai įtaisyta virtuvė, 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 “Laisvės” 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.

“Laisvės” Administracija.
[]---------------------------------------------------------------------- .  ' —-------------------  1 ’   E)

Dedama Pastangos, Kad Su
organizuoti Cicero Darbinin

kus į CIO
Dabartiniu laiku Ciceroj ei

na vajus, kad suorganizuoti 
darbininkus į CIO unijas. Jau 
gera pradžia padaryta lyginai 
keliose dirbtuvėse, žymėtina 
kad nekuriu kompanijų cen
trinės dirbtuvės yra suorgani
zuotos į uniją kituose miestuo
se, bet jų skyriai Ciceroj tebė
ra neorganizuoti. Kada cen
trai organizuoti, reikia pasa
kyti, tai skyriam bus lengviau. 
Vietinėse dirbtuvėse boseliai 
deda pastangas, kad darbinin
kai liktų neorganizuoti.

Tankiai bosai numato lai
ką, tai žiūrėk, kokia nors pro
ga jau ir pakiš menkos ver
tes dovanėlę, arba duoda ap
mokamų atostogų, sakydami, 
jeigu •būtų unija, tai to ne
gautumėt. Na, ir kaip kada 
silpnesni darbininkai tam pa
tiki, pasiduoda bosų įtakai, or
ganizavimo darbas apsistoja.

Tačiau, darbininkai turi tą 
suprasti, nes patyrimai rodo, 
kad bosai niekur iš meilės ne
pakelia darbininkam algas, 
neduoda vakacijas, arba ir 
kalėdų dovanas neduoda.

Bosai ta viską daro išskai
čiuodami, kad darbininkus 
palaikyti sau lojaliais. Wes
tern Electric dirbtuvė, kur 
duoda viršminėtas koncesijas, 
tai daro, jog neprileisti darbi
ninkus susiorganizuoti į uniją.

Yra šnekos, kad ten sąlygos 
geresnės kaip kitur. Argi tei
sybė ? Tiesa, kad algos gal 
kiek aukštesnės už mažų dirb
tuvėlių darbininkų algas. Bet 
modernizuotom mašinom, sku
bumo sistema ,iš darbininko 
ištraukia daugiau ir pelno pa
daro daugiau- už kitas dirbtu
ves.

čia daug darbininkų ilgai 
dirbusių prarado sveikatą dar 
jauni. Daug jaunų moterų pa
dirbusių prie trenksmingų ma
šinų netenka girdos, kitos pra
randa regėjimą, arba gauna 
reumatizmą.

Man pasakojo žmogus, ku
ris ten dirbo 25 metus, jis tik 
50 metų amžiaus, kad jį iš
varė iš darbo ir neva duoda 
pensiją. Dar žmogui duoda 
suprasti, kad jis miestelio poli
tikoj neimtų tokios pozicijos, 
kuri nepatiktų W. E.

CIO Unija bando tas skriau
das atitaisyti, organizuojant 
darbininkus į uniją. Darbinin
kai turi organizuotis intensy
viai kaip didelėse, taip ir ma
žose šapose. Reikia organizuo
tis ir dėl to, kad neleisti eko
nominiam rojalistam šią šalį į- 
traukti į karą.

i Unijistas.

Pagirtinas Bendras Darbas 
Vilniaus Varguoliam Šelpt 
Niekeno nekviestos, o pa

ties žmoniškumo instinkto 
verčiamos, visos vietos draugi
jos susibūrė į bendrą darbą, 
kad sukelti šimtą ar du do
lerių ir nupirkti bandelę 
duonos ar bliūdelį sriubos bu
vusios Lenkijos ponų ir karo 
nualintiems Vilniaus varguo
liams! Darbas prakilnus ir 
plačios visuomenės remtinas.

Organizacijų atstovai tan
kiai laikome posėdžius, deda
me visas pastangas, kad bū
siantis bendrojo darbo paren- 
gimas-balius, kuris įvyks sau
sio 27 dieną, lenkų tautiškam 
name, 74 Godvin St., kurį 
lenkai duoda veltui, būtų pa
sekmingas. Visų privalumas 
jame dalyvauti!

Bendras komitetas varde 
draugijų renka aukas . tarp 
vietos biznierių minėtam 
tikslui, ir ima viską, kas ka 
aukauja. Surinkti valgiai, gė
rimai, bus sunaudoti baliuje, 
o daiktai, taipgi baliuje, išlei
džiami ant išlaimėjimo. Jau 
turime pusėtinai surinkę. Vie
tinis žymus anglių pardavėjas 
drg. S. Jaskevičius aukavo to
ną anglių ir apmokėjo baliui 
spaudą.

Bendrojo komiteto nutari
mu ir draugijų užgyrimu, yra 
rengiamas, toj pat lenkų sve
tainėj, Lietuvos nepriklauso
mybės apvaikščiojimas vasario 
11 d., 3 vai. po pietų. Kal
bės Lietuvos konsulas J. Bu
drys, miesto majoras, dajerių 
unijos pirmininkas, vietos žy
dų atstovas, ir dainuos para
pijos choras; o gal ir dau
giau bus kas.

Teko girdėt, kad virš minė
ti mūsų aukų rinkėjai paty
rė, kad lenkai varde lenkų 
ir lietuvių renka aukas karo 
nukentėjusioms. Kiti sako, 
kad tiems, ką į Lietuvą su
bėgo, tai visokį poneliai, kari
ninkai ir dalis kareivių... 
Girdi, gal jau ponams “papi
rosų” pritrūko. Tačiau nete- . 
ko girdėt, kad bent į vieną 
lietuvių draugiją būtų lenkai 
kreipęsi, kad bendru vardu 
aukas rinkti.

Reikia pažymėt ir tai, kad 
būsiančio baliaus visas pelnas 
vilniečių sušelpimui bus per
duotas Lietuvos konsului, New 
Yorke. P. Sakat.

Plieno Unija Protestuoja 
Prieš Roosevelto Planus
Pittsburgh, Pa. — Dau

guma CIO Plieno Darbinin
kų Unijos lokalų čia ir apy
gardoj nupeikė prezidento 
Roosevelto planus, kur jis 
reikalauja, kad kongresas 
skirtų daug daugiau pinigų 
ginklavimuisi, o mažiau vie
šiems WPA darbams, far- 
meriams ir kitiems socia- 
liams reikalams. Plieno 
Unijos lokalai užgyrė CIO 
programą, kuri ragina kon
gresą skirt daugiau lėšų 
viešiems darbams, bedar
biams ir šiaip darbo žmonių 
reikalams.

Paryžius, sausio 10. — 
Prancūzai sakosi atmušę 
du vokiečių padarytus ran
kinėmis granatomis už
puolimus, o iš savo pusės 
francūzai turėję mažų nuo
stolių.

GERTI

1. GAL jūs negalite viso to užmiršti. Bet vienas paprastas, nebrangus 
malonus paprotys padės jums atsilaikyt prieš labai-jtemptą gyvenimą, 
persidirbimą, vėlybas valandas. Išgerkite po didelį stiklą šviežio pieno 
kas vakarą pirm einant gulti. Tegul jo ŠARMINIS VEIKIMAS padeda 
jum bemiegant, atsikelt atsigaivinusiam.

Gal jūs negalite Nusiramint 
Bet jūs GALITE

menkas. Gerkite 
kiekvieną dieną dėl 

VITAMINO A. kO 
Geresnei sveikatai 

gerkite pieną kas-

3. ŽIEMOS ligos užpuola, kada jū
sų apsigynimas 
.šviežią pieną 
stiprumo ir dėl 
vojanėio slogan, 
per visą žiemą, 
dien.

2. GRAŽUMAS iš butelio? Taip, 
pieno butelio! Gražinkitės iš vi
daus. Gerkite pieną kasdien, tegul 
KALKINIAI odos specialistai rašo 
receptą, ir žiūrėkite, kaip jūsų 
veidas naujo skaistėja ir spindi.

THE

4. JOAN 
F O N TA IN E, 

d a bar vaidi
nanti D a vid 
O. Selznick’o 
veikale 
l>ecca,” 
ka

ropin a T ft s
Duokite visai 

geresnio 
kitas

“Re- 
sutin- 

su kito- 
žvaigždė- 
jog švie- 
pie n a s 

reiš-

mis, 
žias 
kasdien
kia d i d e snį
gyvu mą be 
jokio riebėji-
mo.

valgių brangumu? 
Seimai daugiau pie

no, geresnio maisto už pigiau. 
Joks kitas maistas neduoda tiek 
vertės už jūsų pinigus. Užsisaky
kite daugiau DABAR.

I

I

STATE OF

Bureau of Milk Publicity 
Albany. N. Y., Dept. J-l 
Malonėkite atsiust man kny
gelę. “Milk — the Way to 
Health and Beauty,” UŽDYKĄ 
ir apmokėtu paštu:
Vardas ................................................•.....
Adresas ................ ...................................
Miestas ........................ Valstija........
RAŠYKITE AIŠKIAI, BRUKUOTAI

NEW YORK SAYSt

Manhattan Liquor Store
264 Grand St, Brooklyn, N. Y.

(Kampas Roebling St.)

Tel. EVergreen 7-1645 License No. L. 886
Amerikiniai Lėktuvai Skrisią 

500 Mylių į Valandą
Washington. — Inžinie- 

rių-patarėjų komisija pra
nešė Amerikos vyriausybei, 
kad jie galėsią išvystyti ka
rinius lėktuvus, kurie skris 
iki 500 mylių per valandą ir 
galės su bombomis nuskrist 
į Europą ir sugrįžt atgal, 
niekur nenusileisdami.

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamo.)

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

s-jss

Calverts
"Special

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ ROSIU <3® RIMŲ
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rengti ir plėšti biednuomenę, kad tuo ją 
išprovokavus prieš Raudonąją Armiją.

(Tąsa)
“Mes ateiname pas jus, kaipo jūsų bro

liai, kad pagelbėjus jums pasiliuosuoti 
nuo lenkiškų ponų, kad paliuosavus jus 
iš pavojų, vargo ir pražūties.

“Naujame, laisvame gyvenime ukrai
niečiai, baltarusiai ir lenkai darbo žmo
nes bus draugais, o ne priešais. Širdyje 
mes su jumis, brangūs broliai ir sesutės! 
Sekite pavyzdį atsiteisimui su priešais, 
kokį parodė rusų liaudis vadovystėje 
Lenino ir Stalino.

“Prie ginklo draugai! Mes ateiname 
jums į pagalba, mes ištiesiame jums bro
liškos pagalbos ranka, sukilkite prieš 
ponus—amžinuosius jūsų priešus. Mes 
jums padėsime, o kartu su mumis ir vi
si Sovietų Sąjungos gyventojai.

“Prie ginklo, mūsų broliai, mes su 
jumis!

“Tegul gyvuoja didžioji laisva ukrai
niečių tauta!

Simas Timošenko,
Raudonosios Armijos Komandierius 
Ukrainos Fronte.”

Lenkijos armija dar nebuvo sumušta 
Ukrainos-Baltarusijos fronte. Ji turėjo 
daugybę tvirtumų, fortų, apdrūtintų po
zicijų, galingą ant Pripet upės karo flo
tilę, artilerija apginkluotus monitorus ir 
kitus karo laivus. Bet armijoj nebuvo 
pasitikėjimo. Nepaisant melų, tiesa apie 
Lenkijos armijos sumušimą Vokietijos 
fronte vis daugiau prasiskverbė. Vokie
čių lėktuvų skrajojimas, bombardavimas 
Brest-Litovsko, Vilniaus, Baltstogės, 
Lvovo, Kovelio ir kitų gelžkelių centrų 
atidengė kareiviams Lenkijos orlaivyno 
silpnybę. O kada pradėjo bėgti oficieriai, 
pulkininkai, išgirdę apie Raudonosios 
Armijos įžengimą į Vakarinę Ukrainą 
ir Baltarusiją, tai tada ir pilnai paaiškė
jo jos silpnybe. Bet tūlos divizijos dar 
buvo pilnoj tvarkoj ir pasirengę aršiai 
kovai. Komandieriai, kurie nenorėjo ko
voti, prieš Vokietiją, dėjo visas pastan
gas, kad atsilaikyti prieš Raudonąją Ar
miją. Jie gerai suprato, kad Raudonosios 
Armijos atėjimas padaro galą išnaudo
jimui, dvarponių ir kapitalistų viešpata
vimui ir atneša naują tvarką.

Ypatingai Baltarusijos ir Ukrainos 
lenkų frontai skaitėsi stipriais todėl, kad 
ten buvo sutraukta iš fašistų, patriotų | 
sudarytos armijos divizijos. Rezervuose 
buvo specialiai fašistinių organizacijų 
pulkai ir skyriai. Virš 700,000 lęnkų fa
šistų, susijungusių į “Stszelcų” organi
zaciją, ginkluotų, išlavintų buvo ten. Ant 
jų Lenkijos valdančioji klasė rėmėsi per 
dvidešimts metų savo viešpatavimo. Ant 
jų pasitikėjo, kad jie sulaikys Raudono
sios Armijos jėgas.

Raudonosios Armijos skyrius, kuris 
šiame fronte pirmas perėjo Lenkijos— 
Sovietų Ukrainos sieną, buvo vadovystėj 
kapitono Maklei. Jo būrys gavo uždavinį 
apvalyti nuo lenkų sargų ir paimti tiltus 
per upę. Tai buvo reikalinga, kad už
tikrinus Raudonosios Armijos sėkmingą 
pirmyn žengimą.

Pirm išstojimo komandierius Maklei 
ir politinis komisaras nušvietė kovoto
jams jų uždavinius. Pėstininkai, kanuo- 
lininkai, ryšininkai ir kulkasvaidininkai 
savo tarpe paskelbė lenktyniavimą. Visi 
jie sakė:

—Lygiuotis tik su geriausiai atliku
siais savo pareigas. Nesigailint kraujo ir 
gyvasties eiti į mūšį už •,socialistinę tė
vynę. Pareigas atlikti kuo geriausiai!

Jabrov, komandierius kulkasvaidinin- 
kų skyriaus kreipėsi j kovotojus:

—Draugai,—aš nepartijinis, bet į mū
šį noriu eiti komunistų. < Aš prašau pri
imti mane į Lenino-Stalino Komunistų 
Partiją. Mes su garbe atlikime mums 
skiriamas pareigas!

—Sovietų valdžios ir Komunistų Par
tijos uždavinį aš pasirengęs garbingai 
atlikti,—sakė kursantas Smaginąs.—Da
bar aš turiu didelę laimę būti pirmose 
eilėse Raudonosios Armijos, einančios 
ginti vakarų ukrainiečių ir baltarusių 
teises. Aš padaviau prašymą priimti ma
ne į Komunistų Partijos eiles. Jeigu aš 
žūsiu kovoje, tai mane skaitykite komu
nistu.

Taip rengėsi raudonieji kovotojai į at
aką. Visą naktį lijo lietus. Pylė, kaip iš 
viedro. Keliai ištižo, drabužiai permir
ko, bet kovotojai buvo geriausiame ūpe.

Prie gelžkelio stoties lenkai suorgani
zavo pasiutusį pasipriešinimą. Pro namo 
langus atidengė baisią ugnį iš kulkas- 
vaidžių. Aplinkui tauškėjo, tratėjo, kul
kos kaukė, medžiu šakas kapojo. Pirmyn 
eiti negalima. Viena kulka jau sužeidė 
kovotoją. Kapitonas Maklei nusprendė 
nuslopinti lenkų kulkasvaidžių ugnį pa- 
gelba kanuolių.

—Bum!... Bum!... Bum !...—trenkė 
sovietinės patrankos.

Už kelių minučių gelžkelio stotis už
sidegė. Lenkų kulkasvaidžiai nutilo. Ur
mu puolė raudonarmiečiai pirmyn. Sto
tis paimta.

Taip drąsiai ir kovingai raudonarmie
čiai stojo į mūšius. Jie žinojo, kad eina 
į pagalbą trylikai milionų savo tautos 
broliu ir seserų. I v v

Bridgeport, Com.
Atsišaukimas j Visas Darbi
ninkų Unijas, Ypatingai j 

Tas, Kurios Jungiasi su CIO

x Brangūs sandarbininkai ko
voje už mūsų šeimynų ir mū
są pačių kasdieninį būvį, at
sišaukiame į jus, kaipo į savo 
brolius šioje taip sunkioje ir 
svarbioje valandoje. Gerbia
mieji, jau praslinko 6 savai
tes, kaip išėjome streikai! mes, 
kurie dirbame Metropolitan 
Body Co., Kossuth St., Bridge
port, Conn. Streikuojam apie 
200 darbininkų, iš kurių, vos 
tik 5 sugrįžo atgal dirbtuvei!. 
Suprantama, jie ir niekados 
nebuvo su darbininkais ir jie 
užsitarnavo tą baisų dėmėtą 
vardą “skebas” ant visados.

Brangūs draugai, iš tų 200 
streikuojančių darbininkų, jau 
kai kurie finansiniai sunkiai 
pažeisti ir tas požymis duoda 
suprast, kad jiems reikalinga 
ūmios pašalpos. Nors atrody
tų, jog tai trumpas laikas tos 
6 savaitės, bet šioje dirbtuvė
je niekuomet algos nebuvo 
žmoniškos, todėl ir sutaupyti 
nebuvo iš ko, idant apsiginti 
nuo juodos dienos, kuri šioje 
sistemoje mums nelaukiamai 
praveria duris ir žiūri, mums į 
akis.

Reikia pasakyt, kad ši kom
panija apmoka žemiausiai, iš 
visų šios rūšies industrijų. Tik 
pasidėkavojant CIO unijai, 
kuri buvo suorganizuota per 
didžiausias pastangas apie 3 
metai tam atgal, kompanija 
buvo priversta šiek tiek skai
tytis su darbininkais. Tai ir 
algos buvo pakeltos biskutį. 
Bet neilgam. Pereitą, birželį 
tapo kontraktas atnaujintas su 
tūlais pagerinimais ant čielų 
metų. Vos praslinko keletas 
mėnesių ir kompanija sulaužė 
savo sutartį bei kontraktą, už
sigeidė sunaikint uniją, nu
kirst algas iki grynam kaului,

nors ir taip jos buvo gana mi- 
zernos.

Todėl mes priversti buvom 
pasipriešinti, išeinant streikai! 
ir 18 d. lapkričio visi kaip 
vienas palikom darbą ir išė
jom streikai!. Ir kaip pirm mi
nėjau, jau daug randasi tokių 
streikuojančių darbininkų, ku
riems* medžiaginė ūmi pagal
ba reikalinga būtinai. Todėl, 
brangūs broliai visų CJO lo
kalų, lai šis mūsų atsišauki
mas nebūna paaukotas ketu
riems vėjams. Vietoje to, pra
šome jūs, kad šis atsišauki
mas būtų tinkamai jūsų lo
kaliniame CIO susirinkime 
perstatytas ir išspręstas, ar 
verta savo draugus kovos lau
ke sušelpt, kokiais nors bū
dais jūs galėtumėt.

Brangūs draugai darbinin
kai, šis streikas taip jau ly
giai pageidauja ir moralės pa
spirties iš spaudos pusės. Mū
sų mieste randasi net 5 laik
raščiai — 3 kasdieniniai ir 2 
išeina sekmadieniais. Bet šie 
geltonlapiai yra tokie baugūs, 
kad jiems iš unijos pusės ti
kros, teisingos žinutės nei 
medum aptepęs neįduosi. Ta
čiau tuo pat laiku iš kompa
nijos pusės pikčiausius melus 
godžiai priiminėja ir spausdi
na net pirmuose savo laikraš
čių puslapiuose ir tokiu būdu 
stengiasi apjuodinti unijistus 
ir pačią CIO uniją Bridgcpor- 
to visuomenės akyvaizdoje.

Brangūs draugai, atkreipki
me savo atydą! Jau šešios sa
vaitės praslinko tos mūsų sun
kios kovos. Per tas šešias sa
vaites pasikartojo gana daug 
ryškių incidentų, kuriais spau
da turėtų susidomėt, apie ku
riuos bus vėliau parašyta lie
tuviškoje spaudoje.

CIO komitetas dėjo visas 
pastangas, kad vietinė spauda 
nušviestų dalykus visuomenei 
iš abiejų pusių. Vienok tos 
pastangos nuėjo niekais.

Tai matote, kokioje padė

tyje randasi 505 CIO Lokalo 
nariai.

Mes permatome didelį smū
gį visai CIO organizacijai 
Amerikoje, jeigu šis mūsų . lo- 
kalas būtų sulaužytas, jeigu 
kompanijai pasisektų šiuos 
streikierius paklupdyti. Čia 
gimsta klausimas, kokis čia 
gali būti pavojus tokiai milži
niškai organiz. dėl tokio mažo 
lokaliuko? Bet pažvelgkime 
į antrą puslapį visos tos situ
acijos, tai yra, kokias gudry
bes ši kompanija vartoja, čia 
užimtų daug vietos, kad viską 
suminėt. Tad aš tik vieną da
lyką suminėsiu.

Kompanija sugalvojo pa
skelbt savo dirbtuvės suban- 
krutavimą vien tik iš priežas
ties streiko. Šiaip jai nieko 
netrūksta, užsakymų turi sa
vo produktams įvalias. Skel
bė, būk ji mokanti paprastam 
darbininkui net 75c per va
landą. O ką jau kalbėt apie 
lavintus darbininkus, ir tokiu 
būdu stengėsi patraukt visuo
menę savo pusėn. Kompani
ja.meluoja. Ji nemoka dau
giau per valandą kaip 60c ge
riems mechanikams, o ką jau 
kalbėt apie paprastus darbi
ninkus.

Ir dabar stengias varde to 
savo subankrutavimo sutriuš
kint tą taip svarbią darbinin
kų gerovei kovą. Lai nebūnie 
nei mažiausios abejonės, kad 
ir visos kitos industrijos Su
vienytose Valstijose, kuriose 
tik randasi CIO, stengsis va
duotis tomis pat metodomis 
bei priemonėmis laužyt ir 
šluot unijas vieną po kitai iš 
savų dirbtuvių. Na, ir kas 
tą syk? Tą syk darbdaviai tu
rės pilniausią liuosybę mėsinėt 
darbininkų teises ir jų vieny
bę.

Todėl, perbėgus nors trum
poje formoje šią visą padėtį, 
matome būtinumą atsišaukt į 
jus, brangūs broliai darbinin
kai, ir laukt tik iš jūs broliš-

Mahanoy City, Pa.
Jau pradėdami naują lakš

tą naujų metų gyvenimo, ir 
vėl turime ką nors pasimokin
ti iš praėjusių metų, kad šie
met šu tuo apsilenkus.

Mūsų LDS 104 kuopa jau 
sulaukė metų amžiaus birže
lio 19 d., 1939 m. Taigi esa
me jau metų ir pusės amžiaus 
ir pramokę vaikščioti be va
do. Lai tas mus sustiprina ant 
toliau būti energingais veikė
jais savo LDS ir kitose pa
žangiose organizacijose.

LDS 104 kuopa susiorgani
zavo virš paminėtoj dienoj iš 
13 narių ir per praėjusį lai
ką paaugome iki 22 suaugu
sių ir 2 jaunuolių. Finansi
niai pažengėm irgi pirmyn. 
Dabar ižde randasi $117.32. 
Ne tik moraliai pažengėm pir
myn, bet ir finansiniai. Tai 
yra puikus darbas. Nenuleis- 
kime rankų ir šiais metais; 
kiekvienas padarykime rezo
liuciją: gaut daugiau naujų 
nariu ; lankyti susirinkimus; 
dirbti labui mūsų LDS, kad 
ateinanti 1941 metai mus ras
tų viską pasiekusius dvigubai.

Kada padarėme taip geras 
rezoliucijas, laikykime atmin- 
tyj sausio 14 dieną i)’ lanky
kime šį susirinkimą, nes tu
rime gana daug svarbių rei
kalų.

Susirinkimų vieta pas A. 
Aponiką, 411 E. Pine Street, 
Mahanoy City. Kiekvienas 
esate kviečiami atsilankyti į 
šį susirinkimą ir atsivesti po 
naują narį prirašyti prie LDS 
101 kuopos.

LDS 104 Kp. Koresp.

ko atbalsio.
C.I.O.U.A.W.A. 

Lokalas 505.
17 Wall St.
Bridgeport, Conn.

Greta “Stszelcų” pulkų, dar kapitalis
tai, grafai, kunigaikščiai ir dvarponiai 
organizavo savųjų šaikas ir joms sutei
kė ginklus. Tų šaikų priešakyj buvo pa
statyta drąsiausi pulkininkai ir oficie
riai.

Netoli nuo miesto Tarnopolio, prie so
džiaus Gluboček, dvarponis sušaukė apie 
tris šimtus vyrų, jų pusę sudarė “stszel- 
cai,” jų tarpe buvo pulkininkas Kurila, 
papulkininkas Javeczko, keli oficieriai ir 
suorganizavo partizanų gaują.

—Ponai, — sakė dvarponis, kuris turė
jo 1,600 akrų žemės, 30 arklių, 80 kar
vių ir daug kitų galvijų, kurio dvare de- 
sėtkai bernų ir mergų vergavo,—ponai, 
Raudonoji Armija ateina. Tai reiškia įsi
galėjimą bolševizmo, darbo gyvulių ir 
chamų! Tai reiškia pražūtį Lenkijos ir 
visos kultūros! Tai sudaro pavojų šven
tai religijai! Mes visi geriau numirsime, 
negu pasiduosime!—Toliau jis skelbė se
nai numylėtą melą:—Bolševikai yra žvė
rys, jie atima viską nuo žmonių, jie šven
tas bažnyčias paverčia į arklinyčias. Jei
gu jie užims Lenkiją, tai išpjaus ne vien 
mokytus žmones, bet ir biednus!

Ilgai jis kalbėjo, plūdo Sovietų Sąjun
gą ir komunistus.- Po jo išstojo pulki
ninkas Kurild, papulkininkas Javeczko 
ir kiti. Galop apsiginklavo gauja ir pri
siekė, kad geriau numirs, negu pasiduos. 
Kad sukursčius biednus žmones ;prieš 
Raudonąją Armiją, tai nutarė atlikti ke
lis plėšimus, kaip tik raudonarmiečiai 
prisiartins ir jeigu bus raudonarmiečių 
UŽmuątų, tai gauti jų_. drabužius, apsi

Keliu i vakarų pusę dulkių stulpus su
keldami važiuoja tankai, vežamos ka- 
nuolės, joja raiteliai. Šiandien mes jau 
Vakarų Ukrainoj, kurią per dvidešimt 
metų smaugė lenkų ponai,—rašo Čvetov. 
—Iš sodžiaus išsipylė gyventojai ir 
džiaugsmingai sveikina, mosuoja, tolu
moj pasirodė Tarnapolio miestas.

—Uuu-uu!—Uuu-uu!—aukštai kriokia 
savi lėktuvai.

—Vvvu—vu!—pasigirdo iš priešingos 
pusės balsai.

Aukštai ore skrido du skyriai" lėktuvų, 
kaip kokių karvelių. Atrodė, kad jie skri
do vienodame aukšte. Kada susiartino, 
tai Sovietų lėktuvai, tartum kokios jėgos 
patraukti, staigiai pakilo į viršų. Tuo 
pat kartu iš abiejų pusių sužaibavo ug
nies sriovė. Tai buvo kujkasvaidžių ug
nis. Ore mūšis prasidėję). Sovietų buvo 
devyni lėktuvai, lenkai turėjo tiek pat, 
bet dar trys artinosi iš vakarų puses.

—Krinta!—sušuko vienas raudonar
mietis.
| —Krinta! *

Vienas priešo lėktuvas sukosi ratu, 
paskui save palikdamas ilgą tamsią uo- 
•degą. Jis puolė.

—Krinta ir antras!—šaukė Žilovas.
Krito ir antras lenkų lėktuvas, palik

damas tokią pat tamsią juostą.
Kiti lėktuvai iš abiejų pusių pasiskirs

tę sukosi ore, tai kilo į viršų, tai darė 
strateginius lankus aplinkui, tai akme- 
niškai krito žemyn ir kiekvienu kartu 
pralekiant pro priešo lėktuvą siuntė jam 
šimtus mirtinų kulkų.

—Ir dar vienas!
’. (Bus daugiau)
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Bostono ir Apielinkes Žinios
Penktas puslrpl*

Youngstown, Ohio
Kaip “Keleivis” Klastuoja 

Zinias
Gruodžio 2d d. buvau užė

jęs i ‘'Keleivio” spaustuvę su 
rviKalu. joje radau vasmaus- 
Ką tarpauryj stovint ir "Ke
leivio" leiaeją Jurgį Geguzp 
iNespejau nei gerą dieną ati
duoti, Kaip pasipylė is uegu- 
žio Durnus visokį Kouojimai 
inaiiv auresu. is tiKio as nie
kad nemaniau, Kad as taip 
niekam netikęs. Kuomet as 
pas ji diruau, tai nebuvau 
vertas jokios algos, o jis man 
mokėjo tik gegužinę "pašal
pą” ( ,

iš ypatišKų diskusijų įsivė- 
lėm i politines. Pradėjau sa
kyti, kad dabartiniu laiku 
"Keleivis” bjauriau meluoja 
apie Sovietus ir už kapitalis
tinę spauda. Priminiau, kad 
tokias žinias, kaip bolševikų 
išvogimas iš Vilniaus bažnyčių 
varpų, jau Lietuvos spauda 
numaskavo. Dabar visas pa
saulis žino, kad vilniečiai pa
sitiko Lietuvos valdžią skam
bindami tais “išvogtais” var
pais. Toki laiškai, kaip kad 
“dokumentas” Lietuvos Vals
tiečio, kuris tilpo “Keleivio” 
No. 51, yra klasta, daugiau 
niekas.

Kuomet Lietuvos kariuo
menė įmaršavo į Vilnių, tai 
nei vieno didelio varpo jau 
nebuvo, o skambino tik su 
mažiukais. Rusijoj dabar nie
ko gero nėra. Dar ir dabar 
Rusijoj didesnė pusė žmonių 
badauja; jie neturi kuo ap
sirengti; kariuomenė kojas 
vynioja autais, nes neturi 
puspadžių. Jų kanuolės ir 
tankai niekam netikę, o jei 
katra kiek geresnė, tai pri- 
sigabeno iš Vokietijps. Tas 
laiškas tik patvirtina, kad 
Rusijoj badas, nes pirma negu 
bolševikai apleido Vilnių, jie 
nukasė bulves, iškūlė visus 
javus ir išsivežė. Kaipgi ne
tikėsi tokiam laiškui, kurį ra
šė mano tikras brolis! ,

Mes su Vasiliausku aplei
dom. Nėra reikalo tokį 
žmogų kritikuoti, bet tik 
norėtųsi p a k 1 austi “Kelei 
vio,” kadėl talpindamas mi
nėtą laišką nesakė, kad jis 
yra “Keleivio” leidėjo brolio? 
Kam tie prie laiško “Kelei
vio” komentarai, kad laišką 
rašė valstietis, kuris politikos 
nežino ir kuriam ji neapei
na? Na, argi čia ne “Kelei
vio” klasta? Jeigu “Keleivis” 
būtų pasakęs savo skaityto
jams, kad tas laiškas rašy
tas “Keleivio” leidėjo brolio, 
tai skaitytojai būtų žinoję, 
kaip tą laišką įvertinti.

Kas juokingiausia, kad laiš
ko autorius -gyvena kitoj vals
tybėj, o “matė,” kaip bolše
vikai kasė bulves ir visus ja
vus iškūlė. Tarsi bolševikų 
armija tik ir laukė su ka
pliais palei Lietuvos rubežių. 
Tai ve kokius dokumentus 
“Keleivis” deda į savo archy
vą.

Jonas Petruškevičius.
—o---

SO BOSTON, MASS.
Pranešimas

Mažų vaikučių mokyklėlė 
jau atsidarė. Tėvai, kurie da 
neatsiuntėte savo vaikučių 
pereitą šeštadienį, tai malo
nėkite atsiųsti sekantį šešta
dienį. Pamokos prasideda 
10 vai. ryte; vieta—376 West 
Broadway. Komisija.

1. Walter Wallace, armonis- 
tas, iš Needham, ir jo orkes
trą.

2. Dainininkė Elena Repšie
nė iš Worcesterio.

3. Jonas Krukonis iš So. 
Bostono pasakys monologą 
"Kam Kalėdos, o man vargai- 
bedos.”

4. Armonistas Vladas Volu- 
senavičius iš Needham.

Steponas Minkus,
garsintojas.

turėjome
yra

Pittsburgh, Pa.
Visokios Naujienos

Kalėdų naktį lietuvių baž
nyčia apvaikščiojo gimimą 
Kristaus su benu ir giesmėmis. 
Choras dainavo labai gražiai 
ir sutartinai. Chorui vadovau
ja vargonininkas J. Senulis, 
žmonių buvo prisirinkę labai . 
daug, buvOj' visos sėdynės pil
nos ir dar keletas desėtkų sto
vėjo.

Kunigas pats rinko aukas 
bažnyčioje ir matėsi, kad su
rinko gana daug. Pamokslą 
pasakė labai trumpą. Visiems 
vėlino geriausių linkėjimų su 
šventėmis. Po atliktų pamaldų 
bažnytinis choras su benu pa
vaikščiojo po parapijonų na
mus, giedodami bernelių gies
mes. Tas tęsėsi iki vėlumai 
nakties.

Tą patį vakarą atvažiuojant 
į bažnyčią apsirgo Ona Lidei- 
kienė. Bevežant į.ligoninę pa
simirė širdies liga. Palaidojo 
su bažnytinėmis ceremonijo
mis šv. Kazimiero kapinėse. 
Patarnavo graborius Marcu- 
laitis.

Ona Lideikienė buvo sulau
kus tik 50 metų amžiaus. Iš 
Lietuvos paėjo Vilniaus* redy- 
bos. Pittsburghe apsigyveno I 
apie 30 metų tam atgal. Turė
jo savo puikius namelius. Pa
liko vyrą, sūnų ir dukteris.

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 160 kuopos nario 
Vlado Saducko žmona labai 
serga. Randasi General ligoni
nėje. Serga nuo apsinuodiji
mo rankos piršto. Nelaimė at
sitiko betvarkant zuikieną. 
Slaugės dieną ir naktį prižiū
ri. Ligoninėje turi privatinį 
kambarį. Vėliname draugei 
greitai pasveikti.

Taipgi serga žmona Jono 
Plukio, biznieriaus, turėjusio 
bučernę ir grosernę ant 
Franklin St. Išvežė į ligoninę, 
darys operaciją.

Pereitą savaitę pasimirė 
miesto koncilmenas P. J. Mc
Ardle, sulaukęs 28 metus am
žiaus. Buvo ir vėl išrinktas. 
Mirė širdies liga. Buvo demo
kratas, progresyvis katalikas.

Mozurkienę, finansų rekordai j ir iš plačios apylinkės,
; minėtame baliuje. Lai būna šis šių 

metų pirmas parengimas Lyros Cho- Svct., 6835 Superior Ave. Bilietai ir 
ro sėkmingas.

Visi subatoje būkim ant 
Choro baliaus. Įžanga su drapanų' parengimas 
padėjimu 40c. —■ J. J. P.

liekasi pas D. Lubienę. Tai 
praeitų metų buvę kuopos 
urėdai. . Kuopa savaimi lik
viduojasi, nes draugai nesu
sirinko į metinį susirinkimą, 
kad perrinkti urėdus bei kuo
pos komitetą išrinkti.

Buvęs Pirmininkas D. J.

dalyvauti 920 E. 79th St. vakare.
Vasario 4 d. bus teatras, Liet.

'garsinimai jau gatavi. Todėl draugi- 
Lyros'jos, kuopos turi padirbėti, kad, šis 

būtų sėkmingas. — 
(9-11)(9-11) ji. At V.

PATERSON, N. J.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
SO. BOSTON, MASS.

LDS 62 kp. rengia šokius, sausio 
13 d., 376 W. Broadway. Pradžia 8 
v. v. ir tęsis iki vėlai nakties. Įžan
ga tik 25c. Gera muzika šokiams. 
Kviečiame dalyvauti. (9-11)

LLD 84 kp. susirinkimas įvyks: 
sausio 14 d., 2 vai. po pietų, tuoj! 
pačioj svetainėj. Visi kuopos nariai,, 
malonėkite dalyvauti. — Kp. Valdy
ba. (9-11)

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

prašomi

kuopos 
dirbtu- 
Skisti- 
ngoių

del “Vilnies”
rengia bendrai

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 14 'd. sausio, pas Ka
činskienę, 1741. Van Starck Ave., 2 
vai. 
būti 
bių

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 9u kuopos ekstra susirin
kimas Įvyko gruodžio 31 die
ną reikale 15-to Apskričio 
konferencijos, kuri bus sausio 
21 d., Cievelande. Išrinkta 3 
cieiegacai dalyvauti konferen
cijoje.

i»39 metais kuopon įrašyta 
keturi nauji nariai
tryiiką susirinkimų, izue 
apie Ipiv pinigų ir Kuopa turi 
••vilnies" serą uz $10.

Giraejau, kad šios 
pirmininkas susižeidė 
veje, tai draugas M. 
m as. IN anai 
aplankyti, 

parengimas 
naudos, kuią
Dietuvių Darom nikų Susivieni
jimo 9 kuopa ir Lietuvių Lite
ratūros Draugijos 90 kuopa, 
jvyks sausio 13 d., tai yra, su
katos vakare, pas Tautkus, 43 | 
b. Washington St. 'lai ous pa
minėjimas “Vilnies” dvidešimt 
metų sukakties. Gaspadinės 
padarys skanią vakarienę, į- 
žanga tik 35 centai ypatai. 
Galėsime čekeriais pagrajyti, 
pakaziriuoti ir po kelius sy
kius apsisukti. Visus kviečia
me. i

Komisija

Kuopos Susirinkimas
Lietuviu Darbininkų Susi

vienijimo 9 kuopos susirinki
mas įvyko sausio 7 d. Padary
ta gerų tarimų ir prirašyta du 
jaunuoliai į suaugusių skyrių. 
Susirinkimas buvo gyvas, visi 
nariai rūpinosi gauti naujų 
narių.

Skaitytas laiškas iš LDS 4- 
to Apskričio. Kviečia į metinę 
konferenciją, kuri įvyks vasa
rio 28 d. Clevelande. Išrinko
me du delegatu — vieną suau
gusį, o kitą jaunuolį. Keikia 
jaunimas 
mo.

Finansų 
nas išdavė
tų turto stovio, 
pinigų yra 
“Vilnies” 
$76.44.

Skaitytas
sijos dėl paminėjimo 
20 metų sukaktuvių, 
priimtas. Parengimas ruošia
mas bendrai su LLD 90 kuo- j 
pa. Gerai, kad mūsų nariai ne-1 
užmiršta darbininkiško laik
raščio, kuris gina mūsų visų 
reikalus.

pratinti prie veiki-

raportą iš 1939 me-
Kuopos ižde 

$66.44. Pridėjus 
Šerą, pasidaro

laiškas nuo komi-
Vilnies”

M. Madison.

WORCESTER, MASS

po pietų. Visi nariai malonėkite 
anksti, nes turipic daug svar- 

dalykų aptarti (9-11)

WORCESTER MASS.
Moterų kuopa, ALDLD 155, turės 

rankdarbių vakarą,
Liet. Svet., 29 Endicott St 
v. Kviečiame vietiniu 
kės dalyvauti.

sausio

s ir is

12 d., 
7:30 v. 
apylin- 
(9-10)

MAHANOY CITY, PA.
LDS 104 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 14 d. pas A. Aponiką, 411 E. 
Pine St., 2 vai. po pietų. Nariai bū
tinai dalyvaukite, nes turime daug 
neužbaigtų reikalų. Prašome atsi
vesti ir po vieną naują narį įrašyti 

kuopą. — S. Kurzinskas, sekr.
(9-11)

i

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 14 d. sausio, LDS Kliu- 
bc, 1516 Ė. Center St. Malonėkite 
visi nariai dalyvauti šiame susirinki
me, nes bus nominacijos LDS Cent
ro Valdybos. — S. Kuzmickas, sekr.

(9-11)

HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas tu^jo 

įvykt 7 d. sausio, bet kadangi įvyko 
II Apskr. konferencija, tai susirin
kimas įvyks 14 d. sausio., 2:30 v. 
po pietų. 15-17 Ann St. Prašome na
rių dalyvauti, turėsime išrinkti dar
bininkus mūsų metinei vakarienai, 
kuri įvyks pradžioj vasario mėnesio. 
— K. Kuzmickas, sekr. (9-11)

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choras, rengia didelį ir 

šaunų balių, kuris įvyks sausio 
(Jan.) 13 d. Lietuvių Muzikalejc 
Svetainėje, Tilton ir Allegheny. Pra
džia 7 v. v. Bus skanių valgių ir ge
riausių gėrimų. O, George Dennis 
orchestra grieš lietuviškus ir ame
rikoniškus šokius.

Lyros Choras kviečia visus jau
nus ir suagusius netik vietinius, bet

Garsinkite savo biznį dien
raštyje •‘Laisvėje”.

da-l

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

nutarė surengti “Penny Sale,” 14 d.1 
sausio. Prašome narių dalyvauti ir 
atsinešti mažą dovanėlę. Mūsų kuo
pa turi daug išlaidų, todėl manome 
sukelti finansų šiame parengime.; 
Kviečiame jaunus ir suaugusius 
lyvauti. (.9-11)

JONAS
Marion St.,

pavienių 
padarau 
krajavus 
paveiks- 
su ame-

Rei-

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams. k 
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

WORCESTER, MASS.

Atydai visų Aido Choro esančių 
buvusių dainininkų!

Choras pradeda prisirengimą prie! 
atžymėjimo savo 25 mėtų gyvavi-1 
mo. Aidas labai daug nuveikė meno' 
dirvoj laike 25 metų. Kad tinkamai 
tai atžymėti, reikalinga daug spė- 
kųi Todėl mes kviečiam visus buvu
sius dainininkus-kes ateiti į choro 
pamokas, kurios perkeltos iš trečia-j 
dienio į sekmadienį. Pirmos pamo-, 
kos įvyks sausio 14-tą nuo 2 iki 4j 
po pietų.—Valdyba. (9 (9-10)

ir

HARTFORD, CONN.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drau

gijos mėnesinis susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, 11 d. sausio, Laisvės 
Choro Svet., 155 Hungerford St. 
Pradžia 7:30 v. v. Yra svarbių daly
kų aptarti. Visi nariai dalyvaukite. 
— J. Kazlauskas, rast. (7-9)

grupių ir
Iš senų 
lūs i r 
n a u jus 
sudarau
rikoniškais. 
kalui esant ir 
p a d i d inu tokio 
dydžio, .kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

STOKES
kainp. Broadway

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622
512
ir Stono Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line, 

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

s

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179
—<a

Ą VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas
Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį ir šeštadienį
Degtinės, Konjakai, Vynai 

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N. Y

Prie R. K. O. Republic Teatro

CLEVELAND, OHIO
Parengimų Kalendorius.

Sekmadienį, sausio 14 d., Lyros 
Choras sulos trijų' Veiksmų Kome- i < 
dija “Gyvieji Nabašninkai.” Bus < 
Liet. Svet., 6835 Superior Ave. Pra-
džia 5.30 v. v. Bus ir dainų progra- ~ ___
ma, kurią išpildys Lyros Choras., VV W W| WW BW WT
Kviečiame lietuvius dalyvauti. W. w ■■ II H B nt*

Sausio 27 d., LDS 4-tas Apskri- AB *1 A A B* W Al
tys rengia balių prieš Apskričio ‘ 
konferenciją, kuri įvyks ant ryto- 36-42 Stagg St. 
jaus. Balius bus Liet. Darb. Svet

Sveikata Ligoniams
• (i -

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

dėlko juos vartuoti.
Taipgi yra nurodymai Europos laivy
nų ir orlaivynų, kurie dabar daly
vauja mūšiuose; jų kelių toliai ir tt. 
Tas viskas parodoma spalvuotu žem- 
lapiu. Kaina 85c, 8 setai už .$1.00.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street 

Spencerport, N. Y.

SPECIAL!
LIETUVIŠKAM MONOPOLY!

Lietuvių Radio Korporacijos 
Programos:

Šeštadienio,, sausio 13-tos d., 
programa per stotį WORL, 
920 kilocycles, 8:30 iki 9 vai. 
ryte, bus sekanti:

1. Dainininkė Elena Repšie
nė iš Cambridge.

2. Pianistė Edith Repšiūtė 
- iš Cambridge.

3. Elena Repšienė iš Cam
bridge duos žalių žirnių sriu
bos receptą.

—o---
Sekmadienio, sausio 14-tos, 

, pręgrama per stotį W0RL, 
920 ^kilocycles, 9:30 iki 10:30 
ryte, bus sekanti:

I

If. y .į, .į

Sausio 5 d. ant kampo Man
hattan ir Reedsdale naktį už
puolė vaikėzai lenko saliuną. 
Paėmė pinigus, muzikališką ir 
cigaretų mašinas. Buvo patė- 
myti ir pranešta policijai. Pa
gauti trys. Vienas jų yra po- 
licmono sūnus. 

---------- »
Sausio 7 d., sekmadienį, 3 

jauni vaikai ėjo pasičiužinėti 
ant Ohio upės netoli nuo mū
sų apylinkės. Ledas įlūžo, du 
vaikai nuskendo, dar jieško 
lavonų ir neranda. Vieną iš
gelbėjo, bet nuvežtas ligoni
nėn pasimirė. Visi buvo juod- 
veidžiai, nuo 10 iki 13 metų 
amžiaus.

Pittsburghe nuo Kalėdų 
prasidėjo sniegas ir pusėtini 
šalčiai. Slidu ir šalta, biznis 
visur sumažėjo. Kožnas vertel
ga skundžiasi, kad blogai.

D. P. Lekavičius.

Hartford, Conn. — šios 
valstijos CIO unijų taryba 
smerkė prez. Rooseveltą, 
kad jis siūlo sumažint lėšas 
WPA darbams.

Gruodžio 26 d. įvyko bei 
turėjo įvykti Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo 13-tos 
kuopos metinis susirinkimas, 
nes buvo garsintas atkartoti- 
nai per “Laisvę.” Tačiau su
sirinko tik 4 draugai, nei fi
nansų sekretorius L. neatsi
lankė, nors kitus kartais mėgs
ta pabombarduoti per “Lais
vę” už neveiklumą. Be to, 
šios kuopos susirinkimas bu
vo, rodos, tik trečias per visus 
1939 metus. ,

Susirinkę draugai padarė šį 
tarimą: Kadangi reakcija jau 
pasijudinus čia Suvienytose 
Valstijose, ir esant Kom. Par
tijos generaliam sekretoriui 
Brow derini po areštu, ir ka
dangi kuopos ižde dar buvo 
pinigų virš $13, tai $10 liko
si paaukauta Browderio gyni
mo fondan, o kiti pasilieka 
pas iždininką Butkevičių, už
rašų sekr. knyga pasilieka pas

REPUBLIC, Maryland valstijos, grynų rugių 
degtine, 3 metų senumo 90 proof.

Kvorta $2-09
Pint $1.07

Imant 12 kvortų, 10% nuolaidos

Republic Liquor Store
415—17 Keap St. - arti Grand St. Brooklyne

Tel. EV. 7-208!) Lie. L-72

Lietuvių Kūro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

Tel.: MArkct 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas
Gamintojas Geriausios Rūšies 

Nesvaiginančių Gėrimų
Pamėginkit mūsų specialų Drink-

Mixer TOM COLLINS
Taipgi parduoda lietuviško bra

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

nąms, krautuvėms, vestuvėms, ir tt. 
Reikalaukite visur to vardo

SODfiS IR ALAUS
91-98 Warwick St., Newark, N. J.

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

T

4

l j Lugšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
” čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
lį : pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausią 
ji kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
jį Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 

; Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Roll*.
į Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato, 

' i Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime Informacijas apie svorį Ir kaina*.

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

Mūsų inžinieriai išmieruos j’ūsų namas ir |dės tinkam?) 
‘burner” arba visą garo arba karšt j vandenio sistemą 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio

Office Phone 
EVergreen 8-1090

RHEA

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

TRU-EMBER : FUEL CO., INC.
IS5 Grand Street Brooklyn, N. Y

Telefoną* EVergreen 7-1661

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvėm” Name

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

i* WBB

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

Managed by

TEITELBAUM

Open Day and Night

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

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

Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

GENTS’ DAYS .
Wed., Thum., Frl., Sat and

Sun. all day and night ,



SeJtaa paslapis laisve Ketvirtadienis, Sausio ii, i94o

NwYorko^zfe^Zlnios»

I • i KJ * | Rezoliucija A. L D L. D. Antro ApskričioProgramą Lietuvos Nepri- J , .r
klausomybės Minėjime Metines Konferencijos

Pažangieji tikrai gali di
džiuotis savo jaunimu. Bent 
mane paėmė smagus, išdidus 
ūpas po apsilankymo “Laisvės” 
salėj pereitą antradienį, kur 
radau gražų būrį žmonių, dau
giausia jaunimo. Jie čion susi
rinkę praktikuotis didžiulio 
naujo veikale “Lietuva,” kuris 
bus suvaidintas vasario 25-tą 
atžymėt Lietuvos nepriklauso
mybės sukakčiai, Labor Lyceum 
salėj.

Veikalą parašė jaunuolis Wal- 
teris Kubilius. Jį režisuoja 
jauna veikėja Amelia Jeskevi- 
čiūtė. Ir jame vaidina, su ma
žomis išimtimis, jaunuoliai. Jis 
bus perstatytas jaunai Lietuvai 
pagerbti ir paremti. Bus ko pa
žiūrėti. J. D.

Paskutinė Proga
Darbininkų Mokykla, 35 E. 

12th St., New Yorke, skelbia, 
kad šią savaitę paskutinė pro
ga užsiregistruoti. Nors moki
nimas jau prasidėjo, tačiau tū
lose iš virš šimto klasių dar tu
rima vietos. Registracija nuo 
10 ryto lig 10 vak., Room 301.

Traukinių Nelaimėse 
14-ka Sužeistų

A------
Antradienį įvyko dvi trauki

nių nelaimės ant Bronx linijų, 
IRT. Pirmoji įvyko anksti ry
tą, kontroliui praleidus trauki
nį ne tais bėgiais. Antroji įvy
ko 12-ka valandų vėliau, po pie
tų, kada įeinąs 66th St. stotin 
prie Columbus Ave. keleivinis 
traukinys smogė į ten stovėjusį 
darbinį traukinį. Nuo smarkaus 
trenkimo keleiviai suvirto į as
las. Jie apžiūrėta ten pat ant

Mes, Literatūros Draugijos 
Antro Apskričio metinės kon
ferencijos delegatai, atstovau
janti apie 800 narių, įvykusioj 
konferencijoj sausio 7 dieną, 
Bayonne, apsvarstę bėgamus 
reikalus pareiškiame:

I
Mes užginame Centro Komi

teto poziciją literatūros reika
lais, kaip tai knygų ir “švie
sos” leidime.

Vajaus reikale, mes kviečia
me visus narius ir nares su 
padidinta energija darbuotis, 
kad gavus,'daugiau naujų na
rių, kaip vyrų, taip moterų ir 
jaunimo į organizaciją. Šiemet 
vajaus laiku, proga ALDLD 
25-ių metų sukakties, inebus 
naujiems nariams įstojimo ir 
jie į organizaciją bus priimti 
tik už $1. Todėl, visi turime 
dirbti, kad kuo daugiausiai ga
vus naujų narių.

Tuo pat kartu raginame vi
sus senus narius tuojaus mokė
ti duokles už 1940 metus, kad 
nebūtų Centro Komitetui finan
sinio keblumo knygų ir “Švie
sos” leidime ir raginame kuo 
greičiau užsimokėti tuos narius, 
kurie yra skolingi dar už perei
tus metus.

II
Antras Pasaulinis Karas iš

šaukė naują reakcijos bangą 
prieš darbininkų judėjimą, de
mokratiją ir laisvę. Kapitalis
tinė spauda užsidegė karo karš
čiu ir atvirai ir nuožmiai puo
la darbininkų organizacijas, 
unijas, vienatinę darbo žmonių 
respubliką — SSSR, tarnauja 
reakcijos iy stambiųjų kapita
listų ir imperialistų reikalams. 
Kapitalistų spaudą kopijuoja 
ir .lietuvių priešdarbininkiška 
spauda, kad klaidinus lietuvius

darbininkus ir smulkius biznie
rius.

Mes pareiškiame, kad šiose 
sąlygose tiktai dienraščiai “Lai
svė” ir “Vilnis” užima teisin
gą lietuvių tarpe poziciją, tei
singai teikia žinias ir nuošir
džiai gina darbo žmonių reika
lus, progresą, kultūrą ir laisvę. 
Todėl, mes ir remsime tiktai 
darbininkišką spaudą — “Lais
vę” ii- “Vilnį.”

III
Mes džiaugiamės, kad Lietu

vos vyriausybė, kur gyvena 
mūsų tėvai, broliai ir seserys, 
užėmė teisingą poziciją ii’ pa
sirašė su Sovietų Sąjunga 
draugiškumo ir bendro apsigy
nimo sutartį, kas užtikrina ir 
apsaugo Lietuvos nepriklauso
mybę ir grąžino Lietuvai atgal 
jos seną istorinę sostinę Vil
nių su Vilnija.

Bet tuo pat kartu mes nesu
tinkame su viešpataujančia 
Lietuvos vidujine tvarka — re
akcija, laikymu virš 500 prieš- 
fašistinių kalinių kalėjimuose, 
varžymu organizavimosi, žodžio 
ir spaudos laisvės teisių, kas 
daro gėdą ne vien Lietuvos val
stybei, bet ir visai lietuvių tau
tai.

Todėl, mes, varde 800 organi
zuotų lietuvių, reikalaujame pa
leisti iš kalėjimų geriausius 
Lietuvos sūnus ir dukras anti
fašistus kalinius, atsteigti Lie
tuvoj demokratijos teises, nes 
tas ne vien palengvintų Lietu
vos žmonių gyvenimą, sustip
rintų Lietuvą, kaipo valstybę, 
bet ir daugiau suvienytų lietu
vius, gyvenančius išeivijoj.

Rezoliucijų Komisija:
J. Bimba, 1
K. Rušinskiene,
D. M. šolomskas.

Per 2 Dienas Vaikai Laukė 
Mirusios Motinos 

Pabundant
1
į >

Du nedideli vaikučiai, 7 ir 5 
metų, Anthony ir Judith Pi
zarro, sėdėjo prie savų motinos 
jų nedideliame apiirtmente, 
228 Second Ave., laukdami mo
tinos pabundant. Bet ji vis 
“miegojo.” Jų tėvas, jūri
ninkas, jau nebuvęs namie nuo 
kalėdų, randasi kur nors ant 
jūrų. t

Jų motina pereito, sekmadie
nio popietį pasiskundus jiems 
nes i jaučiant i gerai ir nuėjus 
biskį pasilsėti. Ir ji vis ramiai 
ilsėjo. Kada vaikai išniko, su
siradę dar likusio 1 pieno ir ko
kių sausainių, kiek užvalgę ir 
vėl grįždavo prie lovos laukti, 
kada motina pabus.

Pirmadienį pas juos atsilan
kęs namo prižiūrėtojas išrinkti 
rendos. Vaikams pasakius, kad 
motina miega, jis palikęs ramy
bėj. Pagaliau, antradienio po
pietį, atėjo vaiko mokytoja ir, 
niekam neatsiliepus į beldimą, 
su kaiminka įėjusios Vidun rado 
moteriškę mirusią ir vaikučius 
prie lovos belaukiant jos atbu
dimo. Vaikai, paimta prieglau- 
don.

LDS 1-mos Kuopos 
Veikimo Peržvalga

liūs Kalvaitis. Draugai, nueiki
te aplankyti.

Eina prie susispendavimo 6. 
Sirgo 1939 metais 10. Išmokėta 
pašalpoms $592.55.

šį susirinkimą J. Grubis per
statė vieną narį į vaikų sky
rių. Viso 1939 metais gauta 39 
nauji nariai. Vaikų skyriuje 
turime 23, suaugusių 277, viso

SUSIRINKIMAI

300. Didžiausia kuopa Brookly
no apylinkėj. Lietuviams garbė 
priklausyti LDS 1-moj kuopoj. 
Prirašykite jūsų sūnus i)- duk
teris nuo 3 metų mažiaus. Ir 
suaugę iki 60 metų turi progą 
tapti LDS nariais.

Geo. Kuraitis, 
Korespondentas.

Dr. B. Bagdasaroff
200—2nd Avė., tarpo 12 Ir 18 Sts. 

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

Stalgios ir chroniškos kraujo ir odos 
ligos gydomos.

Daroma Kraujo ir Šlapimo Tyrinu 
Tel. Algonquin 4-8294

MASPETII, N. Y.
Liet. Lit. ■ Draug. 138-tos kuopos 

mėnesinis susirinkimas įvyks šį ket
virtadienį,1 1 d. sausio, 1940 m. Za- 
bielskio svetainėje, Maspethe, 8-tą 
valanda vakare. Būtinai dalyvaukite, 
nes bus skaitoma svarbi paskaita 
apie sveikata- — Sekr. , (8-9)

IŠKILMINGA PASAULINĖ
PREMJERA ŠĮVAKAR 8:40

Ballet Theatre
Bendradarbiauja Daugiausia Talentų Ba- 
letto Istorijoj: 12 Choreografų * 18 Koni- 
pozitoidų ” 9 Madininkai * 3 Kondukto- 

ri:n •' 82 Šokikai 21 Ballctas.
............ — Si vakarų: — — — ■■ ■ ■ 

DIDŽIAUSIAS AMERIKOJ ŠPOSI
NINKAS — SULFIDES — PAVA

SARIO BALSAI
Kainos: Vakarais 55c. iki $2.20 (Pirmų, 

vakarų $1.10 iki $3.30)
Popiet Ketvirt. ir šeštad. 55c. iki $1.05

CENTER THEATRE
RADIO CITY

49th St. ir 6th Ave.
COlumbus 5-5474

Nepaprastas Palengvinimas 
Reumatiškų Skausmų

Nekentėkite 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.

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABOR1US
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai 

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

NOTARY 
PUBLIC

i
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l Mokyklos Baigimo Specialai

Mokyklos baigimo žiedai $3.00 ir aukštyn 
į Riestiniai laikrodėliai
1 Rožančiai

.$2.00 ir aukštyn
$1.00 ir aukštyn

nuo $1.50 augštyn

Visi Laikrodžiai Garantuoti

S

VIRGINIA
$29,75

platformos. Trys nuvežta į li
gonines, o kiti pasiųsta namo. 
Pavojingai sužeistų nebuvo.

Policija sako, kad motorma- 
nas McCabe aiškinęsis, jog po 
įvažiavimo iš saulės šviesos 
prietamsin jis darbinio trauki
nio nepamatęs, o signalistas ne
spėjęs — nebuvę laiko paduot 
signalą tarp įvažiavimo darbi
nio ir keleivinio traukinių.

Lietuvos Nepriklausomybei 
Minėt Pramoga

Tautininkai taipgi rengiasi 
nepriklausomybės minė j i^rn o 
pramoga*!. Ją įrengia Tauti
ninkų Kliubas, p. Ginkaus va
dovaujama Radio Draugija ir 
kitos tautininkų grupės. Įvyks 
vasario 18-tą, Grand Paradise 
svetainėj, 318 Grand Street, 
Brooklyne. Programoj dainos 
ir muzikos solistai ir grupės, 
taipgi prakalbos. Pradžia 4 :- 
15 po piet. Įžanga $1, 75c 
ir 50c. Pelną skirsią vilnie
čiams.

Darby Problema Didesnė už 
Karą, Sakė Majoras

Kalbėdamas YMCA sueigoj, 
viešbutyje Commodore, N. Y., 
majoras LaGuardia pasakė, 
jog kur kas geriau suteikt 
“pasilinksminimą, pasilsį, so- 
cialį kontaktą ir švietimą 
mūs jauniems vyrams,” nėgu 
pašvęst “išteklius pasiųst jau- 

Į-nus vyrus į armijas, kovo- 
jačias žiauriam ir nereika
lingam kare.”

Majoras toliau sakė, kad 
“ši šalis verta išsaugot. Mes 
einam tolyn. Dėlto rišant sun
kią problemą mes privalom 
rast darbus ir užtikrinimą 
mūs jauniems žmonėms.”

Bronx Mokės Dvigubą Fėrą 
Naujoj Subvėj

Po apvienijimo važiuotės li
nijų, Bronxo gyventojai turė
sią mokėt dvigubą fėrą tose 
vietose, kur reikės naudotis 
naujai nupirktu trijų mylių 
ilgio gelžkeliu ant Boston ir 
Westchester gelžkelio bėgių. 
Tos dalies kelio išpirkimui 
pasirašyta dokumentai perei
tą antradienį per majorą ir 
miesto finansų kontrolierių 
McGoldrick.

Po pasirašymo kontrakto, 
majoras pasakė,- kad miestas 
planuojąs operuot liniją “kai
po atskirą patarnavimą, imant 
5 centų fėrą ant to ruožo per 
5 metus.”.

H. B. Swope, N.,Y. valstijos 
lenktynių komisijos pirminin
kas, kalbėdamas per radio iš 
stoties W0R, siūlė, kad valstija 
įsteigtų savo loterijas (sweep
stakes) pašalpos reikalams.

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.

Išgirskite-Matykite
Aido Choras ir jo grupės bei 

solistai dabar pačiame įkaršty
je. Vienai grupei nebaigus sa
vo praktikų, jau renkasi kita 
grupė dainininkų ar muzikantų. 
Visi deda pastangas kuo ge
riausia pasirodyti Aido Choro 
metiniame koncerte šį sekma
dienį, sausio 14-tą, Labor Ly
ceum salėj, 949 Willoughby 
Ave.

Brooklyno visuomenei taip 
pąt vertėtų sukrusti užtikrint 
sau dalyvumą ir pasirinkimą 
pageidaujamos vietos įsigyjant 
bilietus iš anksto. Jų kainos 50c 
ir 75c, vien šokiams 40c. Gau
nami “Laisvėj” ir pas choris
tus. G. N.

Miesto Tarnautojų 
Konvencija

Miesto tarnautojų unijos an
tra metinė konvencija įvyks šią 
savaitę, sausio 11-13-tą, restau- 
rano salėj, 200 5th Avė., N. Y. 
Dalyvausią apie 200 delegatų, 
atstovaujančių per 6,000 narių, 
dirbančių įvairiose miesto val
diškose įstaigose.

Susirinkimas įvyko 4 d. sau
sio, “Laisvės” svetainėj. Finan
sų raštininko pareigas užėmė 
P. Grabauskas, vietoj J. Gro
bio, buvusio raštininko.

A. Velička, pirm., peržvelgė 
visų metų veikimą. Už kuopos 
augimą nariais 1939 metais, 
kreditas priklauso J. Grobiui, 
sakė A. V.

Iždo globėjų raportą išdavė 
L. Kavaliauskaitė. Per visus 
metus mūsų kuopa turėjo 
įplaukų $2,124.84. Pasiųsta 
LDS Centrui $2,114.97. Kuopos 
ižde lieka $9.87. Ižd. sutiko su 
globėjų raportu.

Laišlc/ų Skaitymas. .
Dariaus ir Girėno > paminklo 

statymo komiteto laiškas pri
imtas, o finansais prisidėjimo 
klausimas paliktas kitam susi
rinkimui, kuriame bus nomi
nuojama kandidatai į centro 
valdybą.

LDS Centro laiškas pranešė 
apie nominacijas, taipgi, kad 
jau išleistas elementorius, kurį 
parašė čia buvęs iš' Lietuvos at
vykęs J. Jurginis, žurnalistas. 
Vadovėlis tinkamas ir dide
liems, kurie nori išmokti tai- 
sykliškai lietuvių kalbos. Pir
ma kuopa užsisakė 10 egz. pla
tinimui. Pavienių kaina 35c, 
organizacijų agentai, pirkdami 
po daug, gaus po 10 centų nuo
laidos.

Pirma kuopa nutarė iš cent
ro gaut paskaitą. Ji išleista są
siuvinio formoj, kainuos 50c.

Korųisijų Raportai
J. E. Gužas sakė, kad Atei

vių Gynimas veda darbą prieš 
ateivių persekiojimą ir šiaip tu
ri daug bylų teismuose, reika
linga finansinė parama, šauks 
konferenciją ateivių teisėms 
ginti. Įvyks 2-3 dienomis kovo, 
Washingtone.

Ateities žiedo Mokyklos ko
miteto narys G. K. raportavo, 
kad mokinių yra daug. Rengia
si prie pramogos bendrai su 
Stygų Orkestrą. Prašė paremti, 
kuomet įvyks parengimėlis mo
kyklos naudai.

LDS 1-ma kuopa rengs me
tinį balių. Pagal kuopos nutari
mą, visi nariai turės pirkti ti- 
kietą. Surengimui komisijoj se
kami dd.: čirikas, Petkienė ir 
Vaznis.

“Laisvės” Bendrovės dalinin
kų suvažiavime kuopą atsto
vaus K. Reinis. Kuopa pasvei
kins suvažiavimą su $5.

Kleopo s Stovis
Randasi vienas ligonis, d. Ju-

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

580 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.
•

VALANDOS! 2-A ir 6—8.
Nėra valandų sekmadieniais.

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas

tiqnor#

Gaminam valgias ir 
t u r Im e Amerikos 
Išdirbinio ir impor
tuotų degtinių, vi
sokių vynų ir gero 

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.i STagg 2-8842

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 Barberlai

Estate of

BARRY P. SHALINS
(Sbalinskas)

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.
Tek Virginia 7-4499 •

Į

jums bile daiktą.

Fontąninių plunksnų 
ir paišelių setai, 
žemos kainos ir 

garantuoti.

Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą

J E W E I. E R
701 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

> Bet. Graham & Manhattan Avės.
Įsteigta 1892 Tel. Stagg 2-2173

B Maži Rankpinigiai palaikys 
‘ ' . ...............

VtRI-THIN 
t AIRWAY W.15 J

Visi daimontai Melsvi- 
balti ir pertekto

Mateušas Simonavičius
Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

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

$

426 South 5th Street
Blokas nuo Howes eleveiterio stoties

NAUJAUSIOS RUDENS MADOS 
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ 

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

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

Mes turime sizų pritaikymui visokio nuaugimo žmonėm.

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

drabužį dideliais kiekiais.

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




