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Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Užsieniuose $6.00 
Brooklyne $6.00 

Metams

KRISLAI
Nepaprastai Gražiai, 
šiaudiniai Patriotai. 
Laiko Jau Mažai. 
Atsipeikės, l/

Rašo A. B.

Labai gaila, kad nesvie
tiškai piktas oras pakenkė 
Brooklyno aidiečių koncer
tui. Žmonių buvo mažai. 
Betgi koncerto programa 
buvo labai graži. O kas 
svarbiausia, kad ją visą da
vė patys aidiečiai. Vadina
si, aidiečių meno spėkos la
bai didelės.

Mano supratimu,' Aido 
Choras šį sykį pasirodė ne
paprastai gerai. O kai ku
rie mūsų iš sykio pusėtinai 
abejojome, ar jaunutė Al
dona Žilinskaitė, mokinė 
mūsų gabiausios chorų va
dovės Šaknaitės, sugebės 
tą didžiulį, rekordinį chorą 
išlaikyti tose pačiose aukš
tumose. Ji gi, kaip pasirodė 
pereitą sekmadienį, 
išlaikė, bet dar į 
aukštumas iškėlė.

ne tik 
naujas

Žinoma, mokytoja 
tų galėjus taip 
chorą paruošti, „ jei 
choras nebūtų nuoširdžiai 
su ja kooperavęs. Tas labai 
didelis ir labai gražus lie
tuviško jaunimo būrys užsi
tarnauja didžiausio kredito.

nebū- 
gražiai 

visas

Beje, Šalinaitė visus broo- 
klyniečius prieidama kvietė 
dalyvauti Sietyno Choro 
parengime New^rke šį šeš
tadienį. Sietynui pati Šali
naitė vadovauja. Todėl ne
nusivils tie, kurie pas siety- 
niečius dalyvaus. O daly
vauti vertėtų visiems, ku
riems sąlygos pavėlins.

~ .. . I

Juo arčiau aš prisižiūriu 
į tuos mūsų patentuotus 
patriotus, tuo prasčiau jie 
man atrodo. Štai kad ir da
bar: jie sušilę meldžiasi 
prie savo aukščiausio, kad 
Anglija praplėstų šį karą j 
Skandinavijos ir Pabaltijos 
kraštus ir supliektų Sovie
tus, nors, kaip diena aišku, 
visa Lietuva tokiam 
visai supleškėtų.

kare

Jau visai mažai laiko be
liko iki sausio 28 dienos. O 
tai bus nepaprastai svarbi 
diena, ypatingai Brooklynui 
ir apylinkėms.

Kaip jau visi žinote, sau
sio 28 d. įvyks “Laisvės” šė- 
rininkų suvažiavimas ir me
tinis bankietas. Ypatingai 
šiemet svarbu turėti didelį 
suvažiavimą ir didelį ban- 
kietą. Todėl visi šėrininkai 

* ir* visi geros valios lietuviai 
ruoškitės dalyvauti.
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* Ta nesvietiška karine 
laikraščių propaganda L 
sykio Amerikos darbinin
kus buvo pritrenkus. Dau
geliui jų buvo net galvas 
apsukus. Bet dabar jie pra
deda atsipeikėti.

Ypatingai darbo unijos 
pradeda kalbėti. Kur tik 
buvo koks unijų sąskridis, 
jos nedvejotinai pasisakė 
.prieš valdžios ir Wall stry- 
to pastangas įtempti šį 
kraštą į karą. Unijos prie
šingos davimui karinės pas-j 
kolos Europos šalims. Jos 
įmato pavojų.

Juk panašiais keliais Am
erika buvo įtraukta ir į 

. pereitą karą. Pirma Euro
pon maršavo Amerikos do
leriai, o • paskui Amerikos 

I kareiviai!
Lai istorija nebepasikar/ 

■i tos! ' .

Anglija Atmeta 
Amerikos Bepu- 
siškumo Ruožą

Paneigia Tarimą, kad Kitos 
šalys Nekariautų Jūroj per 

300 Mylių >

London, saus. 16.—•Jung
tinės Valstijos ir respubli
kos iš Pietinės ir Centreli
nes Amerikos jau gruodžio 
23 d. užprotestavo Anglijai, 
kad trys anglų šarvuotlai
viai įstojo į mūšį su Vokie
tijos karo laivu “Graf Spee” 
pakraštiniuose Uruguayans 
vandenyse, Pietinėj Ameri
koj.

Protestas sakė, jog An
glija tuomi mūšiu pačioje 
pašonėje Uruguayans su
laužė nutarimą Jungtinių 
Valstijų ir 20 respublikų 
Centrelines ir Pietinės Am
erikos. Šis jų tarimas, pada
rytas Tarp - Amerikinėje 
Konferencijoje Pana moję 
pernai spalių 3 d., nustatė, 
kad kitos šalys negali daryt 
jokių karo veiksmų bent 
per 300 mylių nuo Jungti
nių Valstijų ir Centrelines 
ir Pietinės Amerikos kran-

kad jinai 
300 mylių 
tas ameri- 
bepusišką.

Anglijos valdžia dabar 
“mandagiai” atmeta ameri
kinių šalių protestą ir patį 
jų tarimą.

Anglija sako, 
negali pripažint 
jūrų ruožą apie 
kines šalis kaip
Anot anglų valdžios, pripa
žinimas tokio vandens ruo
žo bepusišku tai, girdi, 
‘laužytų teises’ kariaujančių 
kraštų ir tarptautines tei
ses. Todėl Anglija ir toliau 
pripažinsianti bepusišku tik 
trijų mylių pakraštiAį jūrų 
ruožą palei amerikines ša
lis.

Jaunuolis Nužudęs Mergi
ną, Jos Tėvą ir Motiną

Masonville, N. Y. — Poli
cija jieško Jerrio Finko, 21 
metų jaunuolio. Spėja, kad 
tai jis užmušė bei nušovė 
farmerį Frenką Teedą, jo 
žmoną ir dukterį; uždegė 
namą, norėdamas paslėpt 
žmogžudystes, ir nežinia 
kur pabėgo su automobiliu 
nužudytos farmerio dukters
Ruthos.

Pabėgėlis J. Fink tarnavo 
pas tą farmerį kaipj)ernas 
ir, sakoma, buvo įsimylė
jęs savo šeimininko dukterį.

Vengrija Nedarius Sąmok
slo su Roma prieš Sovietus
Maskva. — Vengrijos at

stovas atsilankė į Sovietų 
užsieninį komisariatą Mas
kvoj ir pareiškė, jog Ven
grija nėra iš jokio atžvilgio 
priešinga Sovietų Sąjungai. 
Vengrijos atstovas užginči
jo girdus, kad vengrų užsie
ninis ministeris Csaky, nu
vykęs į Italiją, tarėsi ten 
su Mussolinio užsieniniu 
miniąteriu Ciano sudaryt 
bloką tarp Vengrijos, Itali
jos ir tūlų kitų kraštų prieš 
Sovietui
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Sovietai Veda Vieškelius 
Atvaduotuose Kraštuose

Maskva. — Sovietų vy
riausybė nutarė pravest 279 
mylias naujoviškų vieškelių 
ukrainiškuose - baltarusiš
kuose plotuose, kurie atvuo- 
ti nuo Lenkijos/

Talkininkai Tik 
Gąsdiną Naziais 
Bepusiškas Šalis

Roma. — Valdžios dik
tuojami, Italijos laikraščiai 
sako, kad tai Anglija tyčia 
paskleidė girdus, būk Vo
kietija rengiasi maršuotper 
Holandiją, Belgiją ir Švei
cariją prieš talkininkus.

Berlin. — Naziai tvirtina, 
kad Anglija ir Francija 
stengiasi nugąsdint holan- 
dus ir belgus, būk jiem grę- 
siąs karo pavojus iš Vokie
tijos pusės. Anot nazių, tai 
Anglija ir Francija nori 
gaut Belgijoj ir Holandijoj 
karines stovyklas prieš Vo
kietiją, ir todėl dedasi gy
nėjomis Belgijos ir Holan- 
dijos.

Reikalauja $10,000 
Atlyginimo iš Žmog- 

žudžio-Policininko
Maunch Chunk, Pa.—Tė

vas ir motina nužudytos Jo
anos Stevens, 14 metų mer
gaitės, kreipėsi į teismą, 
reikalaudami 10 tūkstančių 
dolerių atlyginimo iš valsti
jos policininko Benjamino 
Stevenso, kad jis nušovė jų 
dukterį.

Pirmoje, kriminalėje by
loje prieš Stevensą jis buvo 
išteisintas. Čia jis pasakojo, 
būk “gynęs pats savo gy
vybę,” todėl turėjęs nušaut 
tą mergaitę, nes jinai, girdi, 
grūmojus jam revolveriu, 
kada jis įsivarė ją į auto
mobilį ir pradėjo neva 
“kvosti.” O tas mergaitės 
“revolveris” pasirodė tiktai 
nekaltas, žaislinis vaikų 
“revolveriukas.”

•Bet teismas priėmė už 
gryną pinigą tokią polici
ninko Stevenso pasaką.

Mergaitės tėvai, i dabar 
užvesdami civilę bylą prieš 
Stevensą, sako, kad jis turi 
jiem atlygint už tai, jog 
pirmoji, kriminalinė byla 
jiem daug kaštavo, ir už 
tai, kad Stevens, nušauda
mas jų dukterį, pražudė jų 
paramą senatvėje.

Nužudytos mergaitės tė
vas yra angliakasis.’

Drebėjo Žemė Italijoj
Roma. .— Žemės drebėji

mas Italijos saloje Sicilijoje 
per 10 sekundų suardė šim
tus namų, ypač, Palermo 
mieste; užmušė du žmones 
ir sužeidė 25.

Griuvėsiai nuo Palermo 
katedros priekio užmušė 
vieną maldininkę einant jai 
laukan i§ katedros.

Rooseveltas Peršąs 
Paskolint 25 Mil. 
Helsinkio Suomiam

Senoji Suomijos-Finlandijos Valdžia Prašo iš Amerikos 75 
Milionų Dolerių Paskolos Karui prieš Sovietus

Washington.—Prez. Roo
sevelt tarėsi su vice-prez. 
G a r n e r i u ir pirmininku 

.kongreso atstovų rūmo W. 
B. Bankheadu, kaip Ameri
ka galėtų toliau paremt 
Helsinkio Suomiją - Finlian- 
diją.

Atstovas senosios suomių 
valdžios prašė paskolint 75 
milionus dolerių. Senatorius 
P. M. Brown ir kongresma-

Sovietai Apdovanojo 
Raudonarmiečių Pul
ką už Narsų Suomijoj

Maskva, saus. 16. — Vy
riausio Sovieto prezidiumas 
suteikė Raudonosios žvaig
ždės Ordeną visam 19-tam 
pėstininkų pulkui “už pa
vyzdingą atlikimą pareigų 
kovoje prieš Suomijos (Fin- 
liandijos) baltagvardiečius 
ir už drąsą ir narsą kauty
nėse.”

'‘Stalinas” Išgelbėjo 
“Sedovą”

Maskva. — Galingiausias 
pasaulyje ledlaužis “Stalin” 
pralaužė Šiaurių Jūros le
dus ir pasiekė ledlaužį “Se- 
dovą,” kuris buvo apšalęs ir 
ledų nešiojamas per 26 mė; 
nesiūs. Tie ledai buvo suga
dinę vairuojamąją “Sedovo” 
mašineriją. Dabar “Stalin” 
paliuosavo “Sedovą” nuo le
dų. Su “Stalinu” veikia ir 
garsus mokslininkas Šiau
rių Poliaus tyrinėtojas Iv. 
Papanin.

Nuo tarp ledų įstrigusio 
“Sedovo” sovietiniai lėktu
vai jau pirma išnešė 184 
įgulos narius, iki “Sedove” 
liko tiktai 33 žmonės.

J. Stalinas ir V. Moloto
vas pasiuntė radiogramą su 
širdingais sveikinimais “Se-I 
dovo” gelbėtojams.

Vokiečiai Sunaikino Tris 
Angly Submarinus

London, saus. 16. — Na- 
ziai sunaikino tris Anglijos 
šubmarinuš, kurie mėgino 
Užpult vokiečių laivus Hel- 
golando stovykloje, kaip 
praneša anglų valdžia.

South Beųd, Ind. — Tapo 
išventintas į vyskupus pir
mininkas Notre Dame Uni
versiteto kunigas John F. 
O’Hara. Tas universitetas 
pagarsėjęs ypač futbolinin
kais.

Amsterdam. — Praneša- 
ma, t kad nazių submarinas’ 
paskandino prekinį Holan- 
dijos laivą “Arendskerk,” 
7,960 tųpų.

has J. D Dingell yra įnešę 
kongresui sumanymą pas
kolint 60 milionų dolerių 
Helsinkio Suomijai.

O prezidentas Roosevel- 
tas, kaip pranešama, išreiš
kė pageidavimą, kad kon
gresas paskirtų bent 25 mi
lionus dolerių paskolos se
najai Suomijos valdžiai. 
Amerikos vyriausybė jau 
yra davus $10,000,000 pas
kolos Helsinkio Suomijai.

Italija Remia, ir Rem
sianti Helsinkio Suo

mius prieš SSRS
Roma. — Italija ir “Ispa

nija” siunčia ir siųs ginklus 
ir amuniciją Helsinkio Suo
mijos valdžiai, sako fašistai 
ir skelbia “kryžiaus karą” 
prieš Sovietų Sąjungą.

Paryžius. — Visai nieko 
naujo vakarų karo fronte.

Coughlino Auka 
Helsinkiui

New York. — Ex-prezi- 
dentas Hoovįris pasiuntė 
širdingą padėkos telegramą 
kunigui Ch. Coughlinui, ku
ris prisiuntė tūkstantį dole
rių paremt senąją Suomijos 
valdžią prieš Sovietus.

Iš SUOMIJOS KARO
So-Maskva, saus. 16. — 

vietų lakūnai bombardavo 
Abo, Viborgo, Hangoe ir 
kitų Suomijos miestų prie
plaukas, geležinkelių stotis 
ir kitus karinius punktus.

Į šiaurius nuo Ladogos 
ežero eina raudonarmiečių 
pėstininkų susikirtimai su 
Helsinkio Suomijos kariuo
mene. Persišaudo žvalgai ir 
artilerija c e n t r a 1 i n iame 
Suomijos fronte ir Kareli
jos tarpvandepyje.

Sovietų Lėktuvų Veikla, 
Pasak Helsinkio

Helsinki, Suomija, saus. 
16.— Senoji Suomijos val
džia dejuoja, kad 4 iki 5 
šimtų sovietinių orlaivių 
nuolat bombarduoja “suo
mius.” Pasak Helsinkio ko- 
mandierių, tai per keturias 
dienas Sovietų lakūnai, gir
di, numetę 10,000 oro bom
bų “penkiasdešimtyje” mie
stų ir miestelių.
SOVIETŲ-BŪLGARIJOS 

ORO LINIJA
Maskva. — Neužilgo tam 

tikra Sovietų komisija iš
vyks į Bulgariją užbaigt- 
,derybas, pagal'kurias bus 
atidaryta orlaivių linija 
tarp Maskvos ir 'Sofijos, 
Bulgarijos uostinės.

Naziai Varo 100,000 Žydą 
Į Vieškeliu Darbus

Berlin. — Naziai nutarė 
pravest kelis vieškelius per 
Lenkiją. Vienas sieks ir Su
valkus.—Į vieškelių darbus 
varo bent 100 tūkstančių 
žydų.

[kaltino Feder ac. 
Statybos Unij as 
Kaip Trustus
New Orleans, La. — Fe- 

deralis teismas įkaitino 21 
Amerikos Darbo Federaci
jos uniją, kaip trustus. Tos 
unijos buvo padariusios są
mokslą atmest bile medžia
gas, kurias statybos dar
bam pristatys darbininkai 
priklausantieji prie CIO 
unijų.

Chicago.— Amerikos teis- 
darystės ministerija pa
traukė teisman 42 statybos 
kompanijas ir Darbo Fede
racijos unijas, kad jos iš
vien boikotavo statybos me
džiagas iš kitų valstijų.

Pramonė Sovietuose 
Pernai Pakilo Virš 

14 Procentų
Maskva. — Sovietų pra- 

monė-gamyba 1939 metais 
pakilo 14 procentų ir sep
tyniais dešimtadaliais lygi
nant su 1938 m., o apsigyni
mo (karinė) pramonė net 
46 procentais ir puse. Žmo
nės 1939 metais Sovietuose 
išpirko 16<proc. irs7 dešim
tadaliais daugiau reikmenų 
negu 1938 metais.

Pernai sovietinė gamyba 
viršijo 7 dešimtadaliais pro
cento pakilimo kiekį, koks 
buvo tiem metam nustaty
tas pagal Trečios Penkme- 
tės Planą.

Suskilus Ledui, Žuvo 4 
Vaikai Bostone

Boston, Mass. — Netikė
tai suskilo į gabalus ledas, 
ant kurio žaidė vaikai Bos-1
tono prieplaukoje, ir vienas į 
vaikas prigėrė, trys “neži-' 
nia kur dingo;” o aštuoni 
išliko gyvi: vieni išplaukė 
patys į krantą, kiti buvo 
nuimti nuo atskirų ledo ly
čių, kurios palengva plaukė 
toliau, į jūrą.

Keturi išgelbėti vaikai 
tapo nuvežti į ligoninę. Le
das suskilo todėl, kad ūmai 
labai atšilo oras.

MEDŽIAGINIAI SILPNA 
ITALIJA'

Maskva. — “Raudonoji 
žvaigždė” rašė, kad Italija 
turi iš svetur pirktis 90 iki 
95 procentų anglies ir 99 
procentus k e r osino-gazoli- 
ho. Abelnai trūksta medžia
gų karinei Italijos pramo
nei.

Coughlin—Vadas 
Krikščionių Te
roristų Fronto

40 N.
Veikė

Yorko Policininkų 
su “Krikščioniškais” 

Teroristais

New York. — Dvasiškas 
vadas septyniolikos areš
tuotų teroristų iš Krikščio
nių Fronto buvo radio ku
nigas Charles Coughlin. 
Tas fašistinis frontas siekė 
naikint komunistus ir žy
dus, sprogdint Amerikos 
valdžios įstaigas, žudyt ne
patinkamus f r b n t i eČiams 
valdininkus, ginklais nu
verst šios šalies valdžią ir 
įvėst diktatūrą pan a šią 
kaip Hitlerio.

Federalės valdžios agen
tai atranda, kad, be kitų, 
šiame teroristų fronte vei
kė ir bent 40 New Yorko ir 
Brooklyno policininkų. Tie 
agentai žada taipgi pakra
tyt “krikščioniškų” teroris
tų lizdus Philadelphijoj ir

W-
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Bostone.
Kunigas Coughlin dabar 

mėgina išsigint, kad jis rė
mė tų teroristų veiklą. Bet 
štai ką parodo faktai:
- Kun. Coughlin savo radi 
kalboj pernai liepos 30 d. 
pareiškė:

“Krikščionių Frontas jau 
ne svajonė. Jis yra tikreny- 
be... ir kai (Amerikos) 
w T 1 xl rm X wx Z\ »x xl 4*1 X • XX MS Iz XX 1 X WX ZY*I1valdžia nepadaro reikalingų 
žingsnių, tai mums apsigint 
nelieka jokio kito kelio, 
kaip tiktai kelias Franco” 

.,<*■ J

IVCXip ŪKIAM

(Ispanijos fašistinio dikta-
t • \toriaus).

1939 m. rugpj. 28 dieną, 
Coughlino laikraštis “Social 
Justice” rašė štai ką:

“Kunigas Coughlin užgy- 
rė puikius krikščioniškos pi
lietybės principus, kuriuos 
vykdo jauni vyrai Krikščio
niu Fronte.”

‘^Organizuotas karingais 
pagrindais prieš raudonųjų 
veikimą... Krikščionių 
Frontas skleidžiasi iš Di
džiojo New Yorko į Phila- 
delphiją, Bostoną ir kitus 
centrus rytuose,” rašė ku
nigo Coughlino organas 
“Social Justice” 1939 m. lie- 

numeryje labai gyrė brook- 
lyniškį to fronto organiza- 
torių Johną F Cassidy. Pa
našiai šį frontą garbino ku
nigas Curran, redaktorius 
brooklyniškio katalikų • sa
vaitraščio “Tablet,” o fron- 
tiečiai ruošė pokilius kun. 
Coughlinui pagerbti.

Prašautos Skylės Nazią 
Lėktuvuose Pačios Užsidaro

London, saus. 16. — Nors 
anglai ir peršauna nazių 
orlaivių gazolino tankus, 
bet vis tiek iš jų nebėga 
laukan gazolinas, kaip sak 
Anglijos lakūnai: Kokiu tai 
slaptu išradimu pačios 
sidaro prašautos skylės na
zių lėktuvų tankuose. 

........ t.....
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Ginčas dėl 60 Milionų Dolerių
Ponas Rooseveltas, eidamas Helsinkio 

valdžiai į pagalbą, suteikė iš valstybės iž
do $10,000,000 paskolą, Bet Suomijos po
nams to negana. Jie nori daugiau ginklų, 
amunicijos, lakūnų ir kitų jėgų.

Jungtinės Valstijos suteikė Švedijai ir 
Norvegijai po $10,000,000 paskolų. 
Sako, kad pinigai duota apmokėti joms 
už teikiamą Helsinkio valdžiai pagalbą.

Suomijos ponai nori daugiau. Nega
na, kad Hooverio komitetas šimtais tūk
stančių aukas pumpuoja iš amerikiečių. 
Popas Rooseveltas pasiūlė demokratų ir 
republikonų partijų vadams apsvarstyti, 
kad dar suteikus Suomijos ponams $60,- 
000,000 paskolos, už kurią jie galėtų 
pirkti ginklus ir amuniciją. O vienas po
nas tuoj aus pasiūlė kongresui, kad ran
kinius kulkasvaidžius, kurių vienas kai
nuoja keli šimtai dolerių, leist Suomijai 
“parduoti” tik už $1!

Bet tarpe kongresmanų nesimato noro 
Suomijai skolinti $60,000,000. Tūli numa
to, kad ta “paskola” niekados nebus grą
žinta. Ypatingai sen. Borah, iš Idaho, 
kietai pasakė, kad jis nebalsuos už tą 
“paskolą.” ė j

Kodėl ponas Rooseveltas non, kad tos 
“paskolos” klausimu susitartų^ abiejų 
stambiųjų partijų vadai ir kongresma- 
nai? Todėl, kad jų visų yra bendri rei
kalai Suomijoj. Bet jis numato, kad, jei
gu demokratai vieni spirsis ir mašinališ- 
kai tą pravarys, tai per būsimus prezi
dentinius rinkimus iš to gali pasinaudoti 
republikonų partija prieš Roose veltą ir 
jo šalininkus.

Filmą, Sukėlusi Skandalą
Šiuo metu daugelyj Amerikos miestų 

yra rodoma filmą “Gone With The 
Wind.” Ji yra pagaminta, pasiremiant 
Margaretos Mitchell parašytu tuo pačiu 
pavadinimu knyga.

Daugybė darbininkiškų laikraščių ir 
•veikėjų jau tarė savo žodį prieš tąją fil
mą, kaipo anti-negrinę, prieš demokrati
nę, populiarizuojančią ku klux-klanizmą. 
Daug liberalų prieš tai protestuoja. Neg» 
rų spauda ir veikėjai taipgi kelia savo 
protesto balsą.

Bet šią filmą pernelyg giria konser- 
vatyviškoji Amerikos spauda, atstovau
janti turčių klasę.

Visai natūralu! Kiekvienu svarbesniu 
klausimu Amerikoj esti panašus pasida
linimas.

Žmonės, nusiteikę prieš anti-negrišką 
filmą tegali vieną padaryti: neit jos žiū’ 
rėti ir patarti kitiems daryti tą patį.

180,000 Ispanų Francijoj
Francijoj dar vis yra 180,000 ispanų 

liaudiečių. Viso buvo ten 500,000 ispanų 
po to, kada liaudiečių valdžia buvo nu
galėta. Daug moterų ir vaikų grįžo at
gal, daug išvažiavo kitur, bet 180,000 dar 
vis tebėra koncentracijos logeriuose.

Francijos imperialistai nori, kad vyrai, 
buvę liaudiečiai kovotojai, stotų į Fran
cijos armiją karui prieš Vokietiją. Jie 
ta kryptimi ir propagandą skleidžia. Bet 
jų propaganda, matyt, mažai turi pasi
sekimo, nes ispanai liaudiečiai žino, kad 
jų nelaimės metu, kovų laiku, Francijos 
imperializmas ne tik jiems nepadėjo, bet 
kenkė, kiek galėjo.

Ir Colorado Studentai!
Pasirodo, kad ne tik prieš europinį ka

rą pasisakė Amerikos Studentų Sąjunga, 
bet prieš jį pasisako ir visa eilė kitų stu
dentų grupių. Štai pastarasis balsas: 
Colorado Universiteto studentų susivie
nijimas priėmė rezoliuciją, smerkiančią 
tuos, kurie ragina aukoti “mažytei Suo
mijai” pinigų. Šis susivienijimas griežtai 
pasisako prieš tai ir ragina Amerikos 
žmones nesikišti į europinį konfliktą, jei 
norima, kad ši šalis išliktų neįvelta į ka
rą.

Amerikos studentai šiuo metu rodo 
daug logikos ir sveiko senso. Jie atmeta 
karo isterijos apimtų žmonių riksmą. 
Jie, mat, puikiai žino, kad, kai ši šalis 
bus įvelta į karą, t.ai jie pirmutiniai tu
rės būti ten gabenami ir turės už kitų 
interesus žūti.

Mes remiam tų studentų žygį. Mes re
miam kiekvienos organizacijos bei indi- 
vidualo žodį, tartą už tai, kad mūsų 
kraštas nebūtų įveltas į kitą europinį ka
rą!

Ar Galima Apsaugoti Civilius
- Žmones?

Anti-sovietinė spauda primeta Sovietų 
lakūnams, būk jie bombarduoją civilius 
žmones. Visi žino, kad Sovietai nori kuo- 
mažiausiai žalos padaryti Suomijos ci
viliniams žmonėms, bet ar galima visai 
aukų išvengti?

Kai svietas yra svietu, kai karai ėjo 
ir eina tarpe valstybių, visada buvo 
miestai bombarduojami ir daug nuken
tėdavo civilinių žmonių, kai prie miestų 
eina mūšiai. Bet Sovietų ir artilerija, ir 
lėktuvai žiūri, kiek tik galima, kad juo 
mažiau nukentėtų nekariniai žmonės. 
Net kapitalistinė melaginga spauda ir 
toji negali primesti, kad po vieno ar kito 
miesto bombardavimo būtų šimtai žmo
nių užmušta.

Sausio 12 dieną, sakoma, kad Suomiją 
bombardavo apie 400 Sovietų lėktuvų. 
Jie bombardavo gelžkelius, karinius mie
stus, kaip tai: Abo, tvirtumą Hangoe, 
Salo, Kariaą, Virkkalą, Inakoo, Raumą, 
Hyvinką, Ivalo, Riihimakį, Lahtį, Karis 
ir kt.

Kas gi tie miestai? Vaasa, Abo, Rau- 
mo, tai yra prieplaukos, per kurias yra 
siunčiama Suomijai ginklai ir amunici
ja. Raumo mieste yra ir suomių fabri
kas, gaminąs kanuolių svaidinius. O kiti 
visi gelžkelių centrai, per kuriuos veža 
kareivius ir amuniciją bei ginklus.

Net buržuazinės spaudos reporteriai 
rašo, kad suomiai pristatę ant 4 stogų 
priešlėktuvinių kanuolių ir kulkasvai- 
džių ir atidengia ugnį, kai tik prie gelž- 
kelio punktų prisiartina Sovietų lėktu
vai. Šaudo į Sovietų lėktuvus/ir iš baž
nyčių bokštų^

Tai ką tada, turi lakūnai daryti? Jei
gu priešas paverčia mokyklų, gyvena
mųjų namų stogus, bažnyčių bokštus į 
karo punktus, tai suprantama, kad tie 
už tai ir atsako.

Kas nori tiesą suprasti, tai supranta. 
Juk jeigu Sovietai nesigailėtų Suomijos 
civilinių žmonių, tai jie jau iki šiol gal 
būtų karą baigę laimėjimu. Visi žino,

Suomijos Liaudies Vyriausybės
Deklaracija

Šiomis dienomis gavome 
Lietuvoje išleistą ir platina
mą lietuvių kalboj naujosios 
Suomijos vyriausybės (Te
ri joke) deklaraciją. Kadan
gi ji nebuvo mūsų spaudoj 
ištisai paskelbta, tai šiuomi 
ją ir skelbiame, kaipo svar
bų istoriniai politinį doku
mentą. —“L.” Red.

Valia liaudies, pasipikti
nusios nusikalstama A niek
šiškos Kajanderio-Erko-Ta- 
nerib vyriausybės politika, 
šiandien Rytų Suomijoj su
sidarė ž nauja mūsų šalies 
vyriausybė,’ laikinoji Liau
dies Vyriausybė, kuri šau
kia visą Suomių . liaudį į 
ryžtingą kovą dėl budelių 
tironijos ir karo provokato
rių nuvertimo.

Reakcine, godi plutokra- 
tija (piniguočių saujelė), 
1918 metais užsienio impe
rialistų kariuomenės pagal
ba kraujuose paskandinusi 
demokratinę Suomijos dar
bo liaudies laisvę, pavertė 
mūsų tėvynę į baltagvar
diečių pragarą prieš darbo 
žmones. Pardavę šalies sa- 
v a r a n k iškumo interesus, 
plutokratiniai Suomijos tū
zai, drauge su visokiais im
perialistiniais Suomijos ir 
Sovietų liaudies priešais, 
visą laiką kūrė antisovieti- 
nius - karinius provokacijų 
planus ir, pagaliau, įstūmė 
mūsų šalį į karą prieš so
cialistinę Sovietų Sąjungą 
—didžiausią Suomijos liau
dies bičiulę.

į Šiose kritiškose sąlygose 
! Suomijos plačiosios darbo 
liaudies masės, kurios visa
da norėjo ir tebenori gyven 
ti su Sovietų šalies tau" 
mis taikoje, laiko, kad jų 
elementari teisė ir šventa 
pareiga paimti tėvynės li
kimą į savo,.tvirtas rankas. 
Įvairiuose krašto kampuose 
liaudis jau sukilo ir paskel
bė Demokratinę Respubli
ką. Dalis Suomijos armijos 
kareivių jau perėjo liaudies 
remiamos naujosios vyriau
sybės pusėn.

Sovietų Sąjunga, kuri 
Suomijai niekada negrąsino 
ir nekėlė nerimo, kuri visa
da gerbė Suomijos nepri
klausomybę ir per 20 metų 
kentė niekšiškas avantiūris
tinių baltosios Suomijos 
valdovų karines provokaci
jas, dabar tapo priversta 
Raudonosios Armijos jėgo
mis padaryti galą šiems sa
vo saugumo grąsinimams.

Šis tikslas visiškai atitinka 
ir mūsų liaudies gyvybinius 
interesus. Dėl to Suomijos 
Liaudies masės su didžiau
siu entuziazmu sutinka ir 
sveikina didvyrišką, nenu
galimą Raudonąją Armiją, 
žinodamos,, kad ji į Suomiją 
žygiuoja ne kaip užkariau
toja, o kaip mūsų liaudies 
bičiulę ir išlaisvintoją.

Suomijos Liaudies vy
riausybe, giliai įsitikinusi, 
kad Sovietų Sąjunga netu
ri jokių tikslų, nukreiptų 
prieš mūsų krašto nepri
klausomybę, pilnai pritaria 
ir remia Raudonosios Armi
jos veikimą Suomijos teri
torijoje. •

Ji vertina tai, kaip neį
kainuojamą Sovietų Sąjun
gos paramą Suomijos liau
džiai, kad bendromis jėgo
mis, kaip galima greičiau 
likviduoti pavojingiausį ka
ro židinį, kurį Suomijoj su
kūrė nusižengusi karo pro
vokatorių vyriausybė. Kad 
greičiau įvykdyti šį uždavi
nį, Suomijos Liaudies vy
riausybė kviečia SSRS vy- 
riausybą suteikti Suomijos 
demokratinei respublikai vi
są reikalingą paramą Rau
donosios Armijos jėgomis.

Kad petys į petį dalyvau
ti bendroje kovoje su did
vyriškąja SSRS Raudonąja 
Armija, Suomijos Liaudies 
vyriausybė jau sudarė pir
mąjį Suomių korpusą, kur 
būsimų mūšių eigoje stip
rins revoliucinių darbininkų 
ir valstiečių savanoriai ir 
kuris turi būti tvirtas busi
mosios t Suomijos, Liaudies 
Armijos branduolys.' Pir
majam suomių korpusui 
suteikiama garbė į sostinę 
įnešti Suomijos Demokrati
nės Respublikos vėliavą ir 
ją iškelti ant prezidento rū
mų, darbo žmonių džiaugs
mui ir liaudies priešų bai
mei.

Mūsų valstybė turi būti 
demokratine respublika, ku
ri tarnautų liaudies intere
sam, — skirtingai nuo plu- 
tokratinės Kajanderio-Erko 
respublikos, kuri tarnauja 
kapitalistų ir ' dvarininkų 
interesams. Bet mūsų vals
tybė vis dėlto nėra Sovie
tinio tipo valstybė, nes So
vietų santvarka negali būti 
įvesta vienos tik vyriausy
bės jėgomis be visos liau
dies 'ir, atskirai imant, vals
tiečių pritarimo.

Todėl mūsų vyriausybė

yra Suomijos Demokratinės 
Respublikos Liaudies Vy
riausybė. Ji remsis plačiu 
liaudies darbo frontu. Suo
mijos Liaudies Vyriausybė 
su savo dabartiniu sąstatu 
laiko save laikina vyriausy
be. Atvykus į krašto sosti
nę. Helsinkį, jos sąstatas 
tuojau bus reorganizuotas 
ir išplėstas dalyvaujant at
stovams įvairių partijų ir 
grupių, įeinančių į liaudies 
darbo frontą. Liaudies Vy
riausybės galutinį sąstatą, 
jos įgaliojimus ir veikimą 
turės sankcionuoti (patvir
tinti) seimas, išrinktas vi
suotiniu, lygiu, slaptu ir tie
sioginiu balsavimu.

Suomijos Liaudies Vy
riausybė savo pirmos eilės 
uždaviniu laiko nuversti 
suomių baltagvardiečių vy
riausybę, sudaužyti jos gin
kluotąsias pajėgas, padaryti 
taiką ir užtikrinti Suomijos 
nepriklausomybę ir saugu- 

' mą, nustatant tvirtus drau
giškus santykius su Sovietų 
Sąjunga.

Suomijos Liaudies Vy
riausybė kreipiasi į SSRS 
vyriausybę su i pasiūlymu, 
sudaryti savitarpines pa
galbos paktą tarp Suomijos 
ir Sovietų Sąjungos ir pa
tenkinti per amžius suomių 
tautos nešiotas viltis susi
vienyti su karelų tauta į 
vieną ir nepriklausomą Suo
mijos valstybę.

Suomijos Liaudies Vy
riausybė turi tvirto pagrin
do tikėti, kad jos tvirta li- 

< nija nustatyti draugiškus 
santykius su Sovietų Są
junga duos SSRS vyriausy
bei galimybės patenkinti tą 
pasiūlymą.

^Liaudies Vyriausybė nori 
palaikyti draugiškus santy
kius ir su visomis kitomis 
valstybėmis. Ji pripažįsta 
Suomijos ūkiškus ir finan- 
nius įsipaireigojimus kitų 
valstybių atžvilgiu, kiek ši
tie įsipareigojimai neprieš
tarauja Suomijos suvereni
tetui ir kiek kuri nors šitų 
valstybių neveiks prieš 
Suomijos Demokratinę Res
publiką ir jos Liaudies Vy
riausybę.

Vidujinėj politikoj Liau
dies Vyriausybė stato to
kius uždavinius:

1) Sukurti Suomijos liau
dies armiją; 2) įvesti vals
tybės kontrolę stambiems 
privatiniems bankams bei 
stambioms pramonės įmo-

kad Sovietai turi tūkstančius ir tūkstan
čius orlaivių. Kiekvienas supranta, jeigu 
bent 2,000 orlaivių bombarduotų mies
tus, kelius, viską per kokią savaitę, tai 
ten būtų kapinynas. Visa ' Suomijos 
“pergalinga” armija būtų sumušta, iš
taškyta, netektų susisiekimo! Bet tuo
met gali keli šimtai tūkstančių žūti ir 
nekaltų, civilinių žmonių. Tokios takti
kos Sovietai, matyti, vengia.

Kitaip buvo Vokietijos-Lenkijos kare, 
jau nekalbant apie fašistų karą prieš Is
panijos liaudį. Ispanijoj tik per vieną 
dieną fašistų lėktuvai sunaikino Guerni- 
cą miestą ir apie 6,000 civilinių žmonių 
užmušė. Tik vienos dienos bombardavi
mas Barcelonos miesto davė per 2,000 
aukų! O kada vokiečiai įveikė lenkus ir 
užėmė Varšavą, tai ten rado 15,000 su
žeistų kareivių ir 20,000 sužeistų Var- 
šavos civilinių gyventojų! Tūkstančių la
vonai gulėjo nepalaidoti! Tokis tai skir
tumas !

Bet visai išvengti, karo laiku,, civili
nių žmonių aukų nėra galima, ypatingai 
tada, kai “sava” valdžia ligonines, baž
nyčias, mokyklas ir net gyvenamuosius 
namus paverčia į karo veiksmų punktus....

Anglijos moterys ir merginos, sumobilizuotos karo reikalams, dabar jau Francijoj; 
tikrina Francijos ir Anglijos generolai.
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nėms ir remti vidutines ir 
smulkias įmones; 3) visiš
kai likviduoti bedarbę; 4) 
Sutrumpinti darbo dieną iki 
8 vai., užtikrinti darbinin
kams xdviejų savaičių ato
stogas vasaros metu ir su
mažinti butų nuomas darbi
ninkams ir tarnautojams; 
5) konfiskuoti stambių dva
rininkų,- žemvaldžių žemę, 
nepaliečiant valstiečių že
mės ir turto, ir perduoti 
konfiskuotas žemes beže
miams ir mažažemiams val
stiečiams; 6) paliuosuoti 
valstiečius nuo nedamokėtų 
mokesčių; 7) visokeriopa 
valstybinė parama silpnes
niųjų valstiečių ūkiams pa
kelti, pirmoj eilėj duodant 
jiems žemės iš konfiskuotų 
stambių dvarininkų žemių, 
ganyklų, o jei galima, tai ir 
miško ūkio reikalams; 8) 
demokratizuoti valstybinį 
susitvarkymą, administraci
ją ir teismą; 9) padidinti 
valstybės subsidijas kultū
riniams reikalams ir reor
ganizuoti mokyklų sritį; už
tikrinti galimybę darbinin
kų ir kitų mažai pasiturin
čiųjų vaikams lankyti mo
kyklas, o taip pat visoke
riopai rūpintis išvystyti 
liaudies švietimąsi, mokslą, 
literatūrą ir meną progre- 
syve dvasia.

Liaudies neapkenčiama 
plutokratinė Kajanderio ir 
Erko vyriausybė, kuri viską 
darė, kad pražudyti mūsų 
tėvynę, nustojusi bet kokios 
liaudies paramos, pasirodo, 
atsistatydino. Šią neapken
čiamą vyriausybę pakeitė 
Tauerio vyriausybė. Bet Ta
ueris toks pat liaudies prie
šas, kaip ir Kajanderis. Ta
uerio vyriausybė nė per na
go juodymą ne geresnė, jei 
ne blogesnė už Kajanderio 
vyriausybę. Ji taip pat mū
sų liaudies neapkenčiama, 
kaip ir Kajanderio vyriau
sybė.

Nuginti šiuos budelius to
liau nuo Suomijos! Nuvers
ti visą susibankrūtijusią vy
riausybės gaują!

Sukilk ilgai kentėjusi 
Suomijos darbo liaudis! 
Drąsiai kovok prieš savo iš
naudotojų ir budelių tironi- 
jft!

Sukilkit visi piliečiai, 
kam brangi tėvynės ateitis!

Nu verskim nuo liaudies 
pečiį juodosios reakcijos 
rują!

Nuvalykim kelią, kad pa
kelti liaudies gerbūvį ir 
kultūrą, kad įvykdyti per 
amžius mūsų liaudies nešio
tas tautines viltis!

Tenugali Suomijos darbi
ninkų, valstiečių ir darbo 
inteligentijos šventas idea
las!

Su laisvos ir nepriklauso
mos Demokratines Respub
likos vėliava pirmyn į lai
mėjimą!

Seka parašas: Suomijos 
Liaudies Vyriausybės Pir
mininkas ir užsienių reika
lų ministeris Otto Kuusine- 
nas ir kiti.

Terioki miestas, 1939 m. 
gruodžio 1 d.

Miršta nuo Didelių Karščių 
Žmonės Argentinoje

Buenos Aires, Argentina. 
—Nuo karščių per pusant
ros dienos Argentinoje mi
rė devyni žmonės. Kiti 260 
apalpo nuo saulės kaitros. 
Karščiai siekė 96 iki 100 
laipsnių.

“Gaukite “Laisvėn Naujų 
Skaitytojų.
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Ragina Daugiau Susirūpinti 
Motery Tarybos Darbu

Ponai ne Poniškai 
Elgiasi

Julija Skeberdytė, moterų 
seimo sutvertos Moterų Tary
bos finansų sekretorė, atsišau
kė j moterų kliubus, draugijas 
i rorganizacijų kuopas nedel
siant pasimokėti duoklę Ta
rybom

Atsišaukimas tilpo “Vilnies” 
Moterų Skyriuje už sausio 9- 
tą. Jame sakoma:

“...Brangios Draugės ir 
Sesutės, joki seimai, suvažia
vimai bei kitoki organizuoti 
kūnai nebus veiklūs, jei mes 
visos kaip viena nesimesime į 
darbą. Kada jau suorganiza
vome Tarybą, kuri turi vienyti 
mūsų darbus, kuri privalo sek
ti kiekvieną kilnų kultūrinį 
darbą, tai ir mes veikime su 
ja. Ne Taryboje išrinktas 
skaičius moterų nuveiks dar
bus, bet kliubai, draugijos ir 
organizacijos; po aktyvaus 
moterų darbo mes sulauksime 
atsiekimo to, ko mūsų Seimas 
pasjbrėžė.

^/Tuojau pasimokėkim duok
les ir tuomi įrodykime, kad 
mes esame tikrai susirūpinu
sios moterų veikla. Dulkime 
Tarybai t faktus apie veikimą 
ir kartu arti žiūrėkime, ką 
veikia mūsų išrinktoji Taryba. 
Tada mes eisime pirmyn su 
savo pasibrėžtais tikslais...”

IŠLEIS BULETINĄ

Atsišaukime taipgi nurodo
ma, jog Taryba pasiryžusi ne

užilgo išleisti buletiną ir kad 
tas darbas taipgi reikalaus lė
šų.

Tarybon moterų bile drau
gija ar grupė gali įstoti pa'- 
simokėdama $1 už visus me
tus. Už tą mokestį siunčia 
draugijai po kopiją visų tais 
metais išleistų buletinų ar 
svarbesnių aplinkraščių.

Busimasis buletinas, kaip 
praneša Tarybos darbuotojos, 
išeisiąs dar prieš kovo 8-tą ir 
jame būsią daug gerų, nau
dingų informacijų apie Tarp
tautinę, Moterų Dieną, taipgi 
ir Motinų Dieną, kuri pripuo
la gegužės mėnesio antrą sek
madienį. Taip pat talpinsiąs 
daug svarbių patarimų mote
rims sveikatos, vaikų priežiū
ros, namų ruošos bei grožės1 
problemomis.

Ištiesų reikėtų draugijoms 
pasiskubinti įstoti Tarybon ir 
be atidėliojimo prisiųsti mo
kestį. Draugija skaitoma įsto
jusia tik nuo tada, kada cen
tre gauta jos mokestis.

Kam išgalima, svarbu pa- 
’ remti ir aukomis’ Ypatingai 
reikėtų iš anksto užsisakyti 
buletino, tas Tarybos darbuo
tojoms palengvintų nuspręsti, 
kiek jo išleisti.

Mokestims čekį prašo išra
šyti iždininkės M. K. Sukac
kienės vardu ir siųsti fin. sek
retorei J. Skeberdytei, 3215 
W. 64th Pl., Chicago, Ill.

“Laisvės” kaiminka, ponų 
organas “Vienybė”, jau du 
kart persispausdino po gerą 
pluoštą receptų iš Literatūros 
Draugijos Moterų Komiteto 
išleistos knygos “Virėja/’ bet, 
matyt, kad poniška garbė ne- 
velina pažymėt, jog receptai 
yra paimti iš “Virėjos”; po 
jais pasirašo tik Virėja. Tai 
nemandagu taip dayyti.

T-a.

Nenori Gero 
Patarimo

“Moteris, Kepurė ir Dresė.” 
Tąja tema Vokietijos užsienio 
ministerio von Ribbentrop’o 
žmona bandė duot paskaitą 
Berlyno moterims. Jinai ban
dė išaiškinti, jau ir taip men
kai apsirengusioms moterims, 
kaip reikalinga taupinti dra
bužiai, kad tuomi pasitarna
vus tėvynei. Vietoje paklausy
ti jos gerų patarimų, vos tik 
prelegentei užėjus ant pagrin
dų, pasipylė balsai: “Iš kur 
tu gavai tas brangias gėles ir 
puošnius drabužius, kuomet 
mums siūlai kuoprasčiau- 
sius?”

Prelegentę nei nebandžiu
sią kalbėti policija per užpa
kalines duris turėjo išlydėti; 
mat, nepasitikėjo moterų pa- 
trijotingumu.

ELINORA M. HERRICK,
New Yorko valstijoj veikianti 
Darbo Tarybos atstovė, užgi
na Tarybą jos kovoj su kon
greso reakcininkais.

Perdidelis Nutukimas 
Kenkia Sveikatai

Auksines Lėlės — Mūsų Joms 
Linkėjimai

S. Boston, Mass.
ALDLD 2-ros kuopos mote

rų susirinkimas įvyks ketver
ge, 18 sausio (Jan.), 7:30 va
karo, Lietuvių Am. Piliečių 
Kliubo svetainėj, 376 Broad
way. šiame susirinkime turė
sime daug svarbių dalykų: 
reikalai Moterų Sąryšio kon
ferencijos ir koncerto, kurie 
įvyks sausio 21-mą, “Laisvės” 
šėrininkų suvažiavimas ' ir 
daug kitų svarbių reikalų. To
dėl visos draugės dalyvaukit.

' H. T.
* *

Iš LLD 2-ros Kuopos Moterų 
Vakarienės Sulaukimui 

ftaujų Metų
šis parengimas pasiliks at

mintyje ir ant toliau, nes at
silankiusieji turėjo tikrą 
“good time.”

Sudegus didžiajai Lietuvių 
Svetainei, šis parengimas bu
vo ruoštas ant greitųjų, spe- 
cialės programos! nebuvo ga
lima prirengti, tai programą 
pildė pati publika. Pirmiau
siai draugės ir draugai pasakė 
po kelis žodžius mūsų draugi
jos klausimais, kiti palietė 
praeitų ir ateinančių, metų 
darbininkų klasės problemas. 
Bet ant papūgos drg. M. Bo- 
lis pasakė tokią puikią bėga
mais dienos klausimais pra
kalbą, kuri nepaprastai suin
teresavo publiką, todėl visi 
nepaprastai ramiai klausėsi.

Po to pirmininkė d. II. T. 
paprašė publiką padainuoti. 
Čia vėl išeina d. M. Bolis ir 
vadovauja visai publikai. Ir 
taip visi dainavom per kokią 
valandą laiko, kad net svetai
nė skambėjo. Po tam visi, link
sminosi ir šoko iki 2 vai. ryto. 
Tai buvo parengimas, kuris 
pasiliks atmintyje ir ant to
liau.

Ten Buvus.

Binghamton, N. Y.

Kiekvienam sveikam ir 
norinčiam pasilaikyt sveiku 
asmeniu, reikia išgerti per die
ną nuo 4 iki 8 stiklinių van
dens. Didžiuma žmonių išge
ria jiems reikiamą kiekį na- 
turališko patraukimo-troškimo 
akstinami, kitiems reikia tai 
priminti, prisiversti.

Susirinkime, atsibuvusiame 
5-tą sausio, pas d. N. Mačiu- 
kienę, narių dalyvayo ne per- 
daugiausiai. Vienos, turbūt, 
likos namie dėl šalto oro, ki
tos draugės buvo užimtos su 
prirengimu valgių dėl lietu
vių svetainės metinio bankie- 
to, kuris atsibuvo rytojaus die
nos vakare. Atsilankiusios vi
sos bendrai svarstė šių dienų 
bėgančius reikalus.

Už visą komitetą metinį 
raportą raštu, aiškų ir gerą, 
išdavė d. Ona Mikolajunienė, 
skyriaus iždininkė. Daug gerų 
ir naudingų dalyki] buvo nu
veikta1 dėl darbo klasės. Nu
tarta raportas pasiųsti į dien
raštį “Laisvę”.

Knygelių “Amerikos Lietu- 
tuvių Moterų Seimo Darbai” 
per drauges išparduota sekan
čiai : per O. Mikolajunienę 3, 
O. Gimienę 13, J. K. Nava- 
linskienę 14, viso 30 egz.

Vienbalsiai nutarta paauko
ti iš iždo $5 “Laisvės” baza- 
rui. .

Nutarta kviesti iš Wilkes 
Barre draugų grupę, kuri su- 
loš labai puikų veikalą “Išdy
kusi Pati”. Laiką pranešim 
vėliau, kaip greit susitarsim; 
derybos jau yra vedamos per, 
virš minėtos grupės atstovą d.
J. Visockį. Grupė draugių 
lįuosnoriai apsiėmė komisijon 
dėl pasitikimo dd. wilkesbar- 
riečių. Už tai vertos pagyri
mo. /

Delegatės dd. A. Žemaitie
nė ir A. Maldaikienė išdavė 
raportą iš. 17-kos organizacijų 
konferencijos, kuri atsibuvo 
Bing. viešbutyje, gruodžio 17- 
tą, 1939, CIO unijos klausimu. 
Raportas priimtas.

Kalbėta apie Lietuvių Lite
ratūros Draugijos vajų. Drau
gės pasižadėjo darbuotis gavi
me naujų narių į virš minėtą 
organizaciją.

Korespondente išrinkta J.
K. Navalinskienė.

Ateinantis susirinkimas atsi
bus pas draugę A. Maldaikie- 
nę, 16 Carver St., 3 vasario 
(Feb.), šiuomi susirinkimas

Šeimininkėms
Pamažu Kepta Mėsa Skanesnė

Missouri Agrikultūros Ban
dymų Stotis neseniai paskelbė, 
kad stoties laboratorinėj vir
tuvėj pravesti bandymai ro
do, jog lėčiau keptas kepsnys 
išeina skanesnis ir jo iškepi- 
mas pareina pigiau, kadangi 
mažiau gaso ar elektros su
vartojama. Bandymams jie 
vartojo vieno gyvulio tos pat 
rūšies mėsą, kepė tokiame pat 
pečiuje, tik vieną labai karš
tame, kitą vėsesniame.

Ta pati įstaiga skelbia, kad 
geriausia išeina nekaitaliojant 
temperatūros. Jautienos šon

kauliai (ribs) bei avienos 
šlaunis reikią kept 150 laips
nių C (arba 302 laipsnius F) 
karštyje kol iškeps. Kiauliena 
(apart hamės) kepama 175 
C (350 F) karštyje. Rūkyta 
kiaulienos šlaunis (ham) ke
pama 125 C (250 F).

Stoties nurodymai biskį 
naujoviškesni; skirtingesni tuo
mi, kad pataria nekaitaliot 
temperatūros. Seniau būdavo 
patariama išsykio karštai kep
ti, o tik vėliau nustatyt pečių 
ant žemesnio kraščio.

N. G.
X

Vartok mažiausia, stiklinę 
pieno per dieną suaugusiam 
ir bent puskvortę vaikui. Jei 
išgali, geriau vartok po kitą 
tiek.

Kokių Moteriškų Palitų 
Esama!. . .

~ Andai sėdžiu viename New 
Yorko teatre ir stebiu moder
niškus palitus reklamuojant. 
Bet pradeda pirmiausiai rody
ti mažus žvėriukus, panašius 
truputį i- kralikus. Reklamuo
tojas išdidžiai paaiškina, kad : 
“vienas šis gyyuliukas (“Chin- 
chillie”) kainuoja $160...” 
Maniau, kad mano ausys ne
veikia gerai. Bet už minutės 
akivaizdoje publikos filmoje 
išdygsta elegantiška panelė, 
apsivilkusi iš tų žvėrelių kai
liukų pasiūtu palitu . . .

—šis palitas yra švelnus, 
lengvas, ir puikiai ant figūros 
sovintis!. . . — aiškino rekla
muotojas—ir “tik” $24,000 te
kainuoja!. : ?

Nieko sau kaina!
Poniutės, kurios turi daug 

tarnų ir sargų, ir nežino kur 
praleist pinigus, jos tų gyvu
lėlių kailiukų palitus nešioja.

Nekalta Magdutė.

New Yorko Sveikatos De- 
partmente veikiantieji gydyto
jai perspėja saugotis perdide- 
lio nutukimo ne vien dėlto, 
kad- jis sugadina figūrą, bet 
svarbiausia dėlto, kad perdi- 
delio sVorio nešiojimas, taipgi 
įvairių kūno vietų apaugimas 
riebumais gręsia pažeidimu 
labai svarbiems organams, 
mažina jų atsparą ligoms.

Perdidelis svoris, sako dak
tarai, gali priskubint tūlas šir
dies ir inkstų ligas, taipgi cuk
rinę ir įvairias kraujo silpny
bes. Tas, žinoma, nereiškia, 
kad kiekvienas diktuolis bile 
kurią ar visas tas ligas tikrai 
gaus, bet silpnesniam iš pri
gimties gali ir priartinti ku
rią nors iš jų, o kartais ir ke
letą jų.

Turinttiems palinkimo grei
tai diktėti Sv. D-to daktarai 
pataria prisilaikyti nuo per
daug“ saldumynų ir krakmoli
nių valgių,kadangi jie pasotina 
apetitą, bet neduoda visko rei
kalingo išdėvėtiems kūno au
diniams atsibudavot. Saldu
mynai yra veik išimtinai kū- 
ro-energijos maistas, kurio 
perviršis sudeda kūne sande
lį riebumų.

Mūsų maistas turi būti įvai
rino jamas. Valgant visko po 
biskį gauname visokių kūnui 
reikalingų medžiagų, jaučia
mės labiau pasitenkinę ir ma
žiau suvalgome, negu suvalgy
tume misdami viena kuria 
maisto rūšimi.

Kiekvienas kada nors mi- 
tęs prastu iš mažai ko suda
rytu maistu , atsimins, kad tuo
met jam valgis iš minties nie
kad neišeidavo, bet kaip tik 
pradėjo valgyt labiau sudėtin
gą, mišrų maistą, apie valgį 
pradėjo užmiršti, atsiminti tik 
valgymo laikui atėjus. Taigi, 
įvairinimas valgio yra netik 
paprasta užgaida, bet reika
linga ir naudinga sveikatos at
žvilgiu.

Paskutinis Pakvietimas į Naujos Anglijos 
Motery Sąryšio Koncertą ir Suvažiavimą

Nepraeina diena, kad mūs 
šalies spaudoj, “aukštosios vi
suomenės” kolumnose, ką nors 
nematytume apie panelę Bren
dą Frazier.

Ką gi ta mergšė atliko? 
klausia ne vienas. Ar gal ka/n 
nepaprastam ji pasiruošus?

Tikrenybėje, nei ji nieko 
atliko, nei ji kam pasiruošus. 
Tai aukso lėlė, kurios pragy
venimui, kaip nurodinėjo jos

Liaudin Šviesos 
Nešėjos

Nėra reikšmingesnio darbo, 
kaip platinimas darbininkiškai 
demokratiškos spaudos. Gali 
sunkiai dirbti, surengti geras 
prakalbas; jose gali kalbėti 
puikiausia kalbėtojas ar kal
bėtoja, bet jis kalbės tik kar
tą kitą per metus. Užrašei 
laikraštį, jis kalba, išaiškina 
tam žmogui įvairiausius iški
lusius klausimus kas dieną per 
metus. O šiais laikais svarbių 
klausimų iškyla ne mėnesiais 
ar savaitėmis, bet kiekvieną 
dieną.

Katrina Žukauskienė

“Laisvės” neseniai pasibai
gusiame vajuje moterų dar
buotojų garbę išlaikė K. Žu
kauskienė, newarkiete. Jei ki
tos draugės būtų jai pagerė
jusios, be abejo, ji būtų išė
jus laimėtoja pirmos dovanos, 
nors ir dirbdama veik viena 
ji išėjo laimėtoja antros.

užsibaigė gražioj nuotaikoj. \ 
Drg. O. Girnienė skaitė po

rą straipsnių iš žurnalo “švie
sos.” Draugė Mačiukienė pa
vaišino mus su -krašta arbata 
ir keksiukais. Ačiū jai už 
tai.

Korespondentė J. K. N.

Dr. Irving Pine atidarė sa
vo ofisą po numeriu 356 Clin
ton St., Binghamton, N. Y. 
Pas jį galima atsilankyti po 
pietų nuo 1 ligi 3 ir vakare 
nuo 6 lig 8 valandos, patar
tina lietuviams reikalui esant 
pas jį kreiptis. Jis yra ga
bus, mandagus ir progresyviš- 
kas žmogus. Geriausio jums 
pasisekimo, Dr. Pine!

“L.” Korėsp.

Tai 21-ma sausio jau* čia 
pat. O tai labai svarbi diena 
mums moterims. Mes suvažia
vusios pasidalinsim bendrai 
mintimis apie savo bendrus 
reikalus ir bendrus visuome
ninius klausimus, pasidžiaug- 
sim savo gražia, našia 1939 m. 
veikla, kurios pasekmės su
teiks apsčiai energijos šių’ me
tų darbam.

Visos šio skyriaus skaityto
jos prisidėkit iniciatyva mū
sų suvažiavimui. Kurioms ap
linkybės leis būti atstovėmis, 
pasinaudokit ta proga. Kurios 
nebus suvažiavįme nei atsto
vėmis nei viešniomis, nuošir
džiai prašom parašyti suva
žiavimui laiškelį su patari
mais, sugestijoj, kas, būtent, 
nebuvo tinkamą! atlikta pra
ėjusį metą, ka$, yra taisytina, 
kokios naujos metodos reika
lingos praplėtimui mųsųy vei
kimo. Draugės iš kolonijų 
parašykit, kas yra pageidau
jama plačių masių lietuvių 
moterų. Jūsų laiškais prisiųs
tos sugestijos padės suvažia- 
vusiom tinkamiau orientuotis 
ir padaryti tinkamus tarimus 
mūsų bendriem reikalam.

Pasveikinimai, linkėjimai 
taipgj yra svarbu aplaikyti. 
Jie duoda energijos suvažia
vimui abelnai.

.Laiškelius siųskit: Mrs. B. 
Lazickienė, 266 Gold St., So. 
Boston, Mass.

Antras Šaunus Mūsų
Koncetras

važiavime, tai būtinai jieško- 
kit progų atvykti į koncertą, 
nes iš visko matosi, jog netik 
svarbu jame būti, kad išimti
nai rengiamas moterų, bet 
daug žadanti programos sudė
tis taipgi bus nemirština. šia
me koncerte Mass, valstijos 
lietuviai turės progą išgirsti 
nepaprasto talento jauną lie
tuvaitę Birutą Ramoškaitę. O 
sykį ją išgirdus jau negalima 
pamiršti. Jos puikus balsas, 
scenoj užsilaikymas, jos dai
nose sudėtas jausmas, gesti
kuliacijos yra nemirštini. Jos 
pasirodymas bus pirmas Mass, 
valstijoj.

Prašom kaip suvažiavime, 
taip koncerte dalyvaukit skait
lingai.

Suvažiavimas prasidės 10 
vai. ryto, 376 Broadway.

Koncertas — 6:30 vakare, 
Municipal Auditorium, E. 
Broadway ir G. St., So. Bos
tone.

Komitetas.

MEZGĖJŲ UNIJA Už 
ROOSEVELTĄ

Philadelphia, Pa. — CIO 
Mezgėjų Federacijos pir
mas skyrius, viena iš di
džiausių unijų šiame mies
te, šaukia visas kitas unijas 
CIO ir Amerikos Darbo Fe
deracijos remt Roosevelto 

prezidentuskandidatūrą, į 
Jau kurios negalės būti su-'trečiai tarnybai.

Toji energinga mainų duk
tė (augus ir mokyklą ėjus 
Scrantone, ten giedojus baž
nytiniame chore), gyvenime 
pamatė, kad atsiokimui darbo 
žmonėms gerecfriio rytojaus 
reikalinga apšvieta, organiza
cijos. Ir ją matome keliuose 
iš eilės “Laisves” vajuose pa
vyzdingai darbuojantis ir iš
einant laimėtoja aukštų dova
nų.

Nors ir nepasiekė dovanų 
srities, bet gerokai buvo pa
šokėjusios Senkevičienė, žu- 
kienė, Navalinskienė, Lidei- 
kienė, Girnienė ir tūlos kitos.

Chicagietės

Dienraščio “Vilnies” vajuje 
iki aritros, trečios ir ketvirtos 
dovanų sritie0 daėjo A. Doč- 
kienė ir A. Strumilienė, O. 
Remeikienė, U. Andrulienė. 
Gana aukštai pakilusios buvo 
Mary Budgin, M. Valentą, D. 
Slavinskienė, L. Kvietinskienė, 
E. Sklerienė, A. Garšinskienė, 
E.^ Baršketienė, S. Pečiulienė, 
E. Simanauskienė ir kai ku
rios kitos.

Vieno ir kito laikraščių pa
sidarbavusiu saraše buvo 16— 
20 moterų. Tai negana, ta
čiau graži pradžia.

Kanadiečių “Liaudies Bal
so” vajuje, teko girdėti, mo
terys taipgi aktyviai dalyvau
ja. Linkėtina ir joms pasiekti 
aukštų rekordų, paskleist 
“Liaudies Balsą” kuoplačiau- 

sia.; — •

pačios motina ponia Frede
ric N. Watriss, nebeužtenka 
$50,000 (penkių dešimtų tūk
stančių dolerių) per metus. 
Ateityje,—kas žino—gal dirbs 
ir ką naudingo, o gal gyveni
mą pragurkšnos prie šampa
no, žiemomis Floridos bei pie
tų Amerikos kraštuose, o va
saromis šiaurių kalnuose bei 
ekskursijose Europon.

Jai ateinantį birželį sueis 
19 metų ir jai pridera gyvent, 
kaip išpuola “aukštosios drau- 
gijos’Vmergaitei, pasakiusi jos 
motina. Pereitais metais ji 
praleidus $65,000, teismo pas
kirtųjų $50,000 iš josios turto 
neužtekę; šiems metams parei
kalavo daugiau.

Kur ji gavo pinigus? Uždir- 
bo? Ne. Sakoma, sunkiausiu 
darbu jos gyvenime esąs bu
vęs pakėlimas bonkos šampa
no, kada bonka atnešta jau 
ant stalo per tarnus-tamaites. 
Tie tūkstančiai dolerių ateina 
iš įvesdinimų pramonėn-in- 
dustrijon, kur prakaitą brauk
dami nedamokėti darbinin
kai, ypatingai moterys ir jau
nuoliai, sutveria turtus.

Taigi, toji panelė nedirba 
ir neuždirba, taipgi kitų už
dirbtus pinigus, kaip matome, 
nelabai taupina. Tačiau jos 
sąskaitose nuo 1934 metų ran
dama gryno turto $3,500,000, 
kuris neša jai $135,300 meti
nių įplaukų.

Tokių auksinių lėlių Ameri
koj daug.1 Ot, tame ir veria1- 
si paslaptis, dėlko didelė di
džiuma mūsų šalies mergaičių 
per visą savo amželį pro savo 
rankas nepraleis nuosavo tur
to $50,000, nors jos gyventų 
ir dirbtų iki 60 metų amžiaus, 
nors jos savo rankas nekartą 
praskalbtų iki kraujo beuž- 
darbiaudamos. Jos dirbk, o ko
kia lėlė iš jų darbo tunka.

Ką reikėtų su lėlėmis dary
ti?

Kada ponios kalba apie ne
paklusnias darbininkes, norin
čias trumpesnių darbo valan
dų, didesnių algų, unijos, tos 
ponios siūlo jas deportuot Ru
sijon, brukt kalėjimuosna ir 
daug ką kitą padaryti. Ir nei 
viena nesisieloja, kada tokios 
puikios darbuotojos už darbi
ninkų reikalus, kaip Mrs. Lau
ra Law, Washington valstijos 
moterų kovotoja tampa nužu
dytos.

Mes, darbininkės, toms auk
sinėms lėlėms to netaikintume 
nei nevelintume. Viskas, ko 
mes norėtume, tai kad būtų 
panaikinta išnaudojimo siste
ma—kad mes gautume pilną 
normą savo uždarbio ir kad 
tos lėlės, vieton dykinėti, už
sidirbtų sau gyvenimą kokiu 
nors naudingu darbu, kaip 
mes užsidirbame, kuomet dir
bame, kada ponai nepajėgia iš 
mūsų atimt darbus.

Mažyte.

SOVIETŲ LĖKTUVŲ 
VEIKLA SUOMIJOJ

Helsinkio suomiai tvirti
na, kad dabar 4 ar 5 šimtai 
sovietinių orlaivių be atlai
dos bombarduoją tuos Suo
mijos miestus, “kur yra ge
ležinkelių stotys.” (Aišku, 
kad tie orlaiviai taiko į sto
tis, ne į pačius miestus.)

SMERKIA PASKOLAS 
HELSINKIUI

✓ / ' į

Trenton, N. J. — Nepar
tine New Jersey Valstijos 
Darbo Lyga pasmerkė pia
nus, siūlančius, kad Ameri
ka duotų paskolas senajai 
Suomijos-Finliandijos val
džiai.



Ketvirtas puslapis Trečiadienis, Sausio TT, 19'40

D. M. šolomskas

revoliucija!”

(Tąsa)
Viršuj galvų plevėsavo raudonos vėlia
vos su įvairiais lozungais ir reikalavi
mais visomis kalbomis (lenkų, žydų, lie
tuvių, baltarusių, rusų, vokiečių). Ant 
daugumos vėliavų komunistų lozungai: 
“Visa valdžia darbininkų sovietams!”, 
“Tegyvuoja proletariato diktatūra!”, 
“Tegyvuoja socialistinė
Ypatingai karšti demonstrantų protestai 
pasipylė einant pro Lietuvių tarybą. 
“Šaliri kaizerinė Taryba”—šaukė tūk
stantinės masės.”

Vilniaus Sovietas pareikalavo iš vo
kiečių okupantų, kad jie išduotų dar
bininkams 800 šautuvų, 10 kukasvaidžių 
ir amunicijos. Tą reikalavimą parėmė 
ginkluota Darbininkų Gvardija. Kada 
vokiečiai atsisakė, tai Sovietas kreipėsi 
į Sovietų Rusijos Raudonąją Armiją, 
esančią Dvinske, prašant paramos.

Gruodžio 22 dieną įvyko Antras Vil
niaus Sovieto posėdis, o 27 dieną trečias. 
Bolševikų pasiūlyta rezoliucija pradėti 
kovą prieš vietos buržuaziją gavo 110 
balsų — didelę didžiumą. Imtasi žygių 
įvesti darbo žmonių galią.

Nesnaudė ir Lietuvių Taryba, ta bur
žuazinė valdžia. Ji šaukė: “Lietuva pa
vojuje! Išėjus iš Lietuvos vokiečių ka
riuomenei, jau įsibriovė Maskolijos ka
riuomenė. Įsiveržusi į Lietuvą, ji atima 
nuo mūsų gyventojų maistą, gyvulius ir 
turtą. Kartu su maskoliais eina badas, 
gaisrai ir kraujo ir ašarų upeliai.”

Skleidė melus, šaukė apie “anarchiją,” 
žadėjo darbininkams ir valstiečiam leng 
vatas, kurstė prieš bolševikus ir rusus, 
jungėsi su lenkų buržuazija ir “Lietuvos 
ir Baltarusijos karo apygardos komen
dantas generolas Veitko ir lenkų kariuo
menės štabo viršininkas kapitonas Klin
ger išleido įsakymą apie mobilizaciją 
kovai su bolševikais visų, kas tik gali 
ginklą vartot, pradedant nuo 17 metų. 
Buvo nurodytas punktas, kur turi rink
tis lenkai, o kas link lietuvių pasakyta: 
lietuviai turi rašytis į lietuvių armiją, 
žydams ir baltarusiams paliekama laisvė 
—gali stoti į kurią nori armiją. Tai da 
labiau patvirtina, kad tarp visų tautų 
Vilniaus buržuazijos buvo sudarytas 
bendras frontas.”—rašė Vincas Kapsu
kas.

Sausio 2 dieną lenkų gaujos, užpuolė 
Vilniaus Sovietą. Apie tai rašė drg. Vin
cas Kapsukas:

“Pirmoji lenkų baltagvardiečių ataka 
buvo atmušta ir sausio 2 d., bet toliau 
gintis nebegalima buvo, nes pasibaigė 
patronai. Tada, po 20 valandų atkaklios 
kovos, apgultųjų didžiuma nutarė pasi
duot, o 5 vadovaujantieji draugai, kad 
gyviems nepasiduoti į baltųjų rankas, 
nutarė nusižudyti ir paleido sau kulką 
į širdį. Nusižudė jaunas, daug žadėjusis, 
Vilniaus sovieto sekretorius Šimilevičius, 
senas Vilniaus s.-d. darbininkas, paskui 
komunistas Vieržbickis (jis buvo paskir
tas sovieto miesto ūkio komisaru), L ir 
BKP CK narys ir pirmas jo sekretorius 
d. Piliaris, buvusis mokytojas Liaudans- 
kis (Kunigas) ir darbininkas Aš (Šapi- 
ro). Jų nusižudymo jokiu būdu negalima 
pateisinti. Iš jų liko gyvas tik d. Piliaris, 
dabar atsakomingas darbininkas Sovie
tų Sąjungoj. Kiti Sovieto gynėjai buvo

lenkų baltagvardiečių suimti. Baltagvar
diečiai tyčiojosi iš jų, bet nieko nenužu
dė, nes patys jautėsi labai netvirtai.

“Taip liūdnai pasibaigė pirmasis kovos 
etapas už Sovietų valdžią Vilniuj.”

Kelias dienas viešpatavo lenkai. Vie
nok sausio 5 d. į Vilnių įžengė Raudono
sios Armijos būrys ir ištrenkė lenkus. 
Apie tai net “internacionalistų” laikraš
tis “Novaja Era” rašė:

“Jei mūsų darbininkų organizacijos da 
nesurakintos, jei mūsų gatvės neaplais- 
tytos darbininkų krauju, jei mes antrą 
kartą skelbiame Sovietų valdžią, užtai 
mes turime dėkuoti Raudonąjai Armi
jai” (“Novaja Era” iš 1919 m. sausio 8 
dieną).

. Vilnius tapo Pirmos Lietuvių Sovietų 
Respublikos sostinė. Kaunas virto bur
žuazijos valdžios centru. Prasidėjo ka
ras. Kauno buržuazinė valdžia su pa- 
gelba vokiečių, lenkų ir talkininkų nu
vertė Lietuvos Sovietų Valdžią. Balan
džio 20 dieną, 1919 metais, Vilnių užėmė 
lenkų legionai ir įvedė baisų terorą prieš 
darbininkus.

Vasarą, 1920 metais, kada Raudonoji 
Armija varė lenkus iš Baltrusijos, tat ji 
ištrenkė juos iš Vilniaus ir po kelių die
nų Sovietų Rusijos valdžia perdavė Lie
tuvos vyriausybei Vilnių, kaipo Lietuvos 
sostinę. Bet spalių 9 dieną, 1920 metais, 
lenkų armija vadovystėj generolo Želi
govskio vėl Vilnių pavergė. Vilnius de- 
vynioliką metų išbuvo lenkų imperialistų 
rankose* Lietuvos tautininkų valdžia, 
priešakyj su Antanu Smetona, 1938 me
tais spaudžiant Lenkijai, atsižadėjo Vil
niaus ir likvidavo Vilniaus Vadavimo 
Sąjungą.

II.
Bet nebuvo lemta Lenkijos ponijai am

žinai Vilniuje viešpatauti. Rugsėjo 19 
dieną, Generalis Štabas Raudonosios Ar
mijos pranešė:

“Iki pabaigos šios dienos Raudonoji 
Armija, Baltarusijos Fronte po dviejų 
valandų mūšio užėmė Vilnių ir sekamus 
miestus: Brestovicą, 50 kilometrų į ry
tus nuo Baltstogės; Pružanus ir Kobri
na.

“Ukrainos Fronte užėmė Vladimiro- 
Volinską, Šokai, Brodus, Bobriką, Roga- 
tiną ir Doliną. Raitarijos ir tankų jėgos 
prisiartino prie Lvovo miesto.

“Prie Kobrino suėmėme į nelaisvę 
1,000 lenkų kareivių; prie Cholmo suė
mėme 8,000 lenkų kareivių ir prie Janov- 
kos 2,500. Viso jau suimta 25,000 lenkų 
kareivių, daug ginklų ir 30 traukinių su 
karo reikmenimis.”

Vilnius paimtas po dviejų valandų 
mūšio. Kaip tai atsitiko, lai kalba patys 
dalyviai:

Jau priešpiety, rugsėjo 18 dieną, Rau
donosios Armijos jėgos, veikusios Vil
niaus kryptyje, pasiekė Pastavų miestą, 
—rašo Sovietų armijos politinis veikėjas 
P. Krylov.;—Kas tai neaprašomo tuo lai
ku buvo Vilniuje. Vilniaus gyventojai 
dar nuo ryto ruošėsi pasitikti Raudoną
ją Armiją. Ties Pastavais kas tai iškėlė 
raudoną vėliavą, ant kurios aukso rai
dėmis buvo išrašyta: “Tegul Gyvuoja 
Mūsų Brangioji Raudonoji Armija!”

(Bus daugiau)

Jungi. Valstijų prekybos laivas “America”, esąs News, Va., prieplaukoj; jis 
nesenai pastatytas. . ■ ’
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Anglijos kariai tranšejose-apkasuose 
pratinasi šaudyti.

Franci jo j

REAKCIJA NESNAUDŽIA, 0 AR MES 
PRISIRENGI KOVAI?

Kaip žinome, reakcija yra 
pasišovus padaryti Komu
nistų Partiją nelegališka. 
Tai daro, kad buk Amerikai 
gręsiąs pavojus iš Europos. 
Čia ne tas Europos pavojus 
slepiasi, kiek reakcija turi 
tikslo suvaržyti darbo žmo
nių esamas organizacijas, 
unijas, partijas ir draugi
jas, bei kuopas, ypatingai 
tas partijas, tuos žmones, 
kurie drįsta išstoti prieš re
akciją ir kovoti už darbi
ninkų teises. Jų tikslas pa
laikyti savo viešpatavimą 
prisidengus p a t r io t izmo 
skraiste.

Keli metai atgal man te
ko susipažinti su William 
Schneiderman. Jis yra tvir
to nusistatymo žmogus. Jis 
buvo teismo teisiamas, 
idant jam pilietiškas teises 
atimti. Dvylika metų atgal 
jis, priimdamas Amerikos 
pilietybę, būk sykiu buvęs ir 
Komunistų Partijos nariu, 
todėl (jų supratimu) nega
li būti Jungtinių Valstijų 
pilietis ir būti ištikimas šios 
šalies konstitucijai. Ar rei
kia didesnio absurdo, koks 
čia surandama? Berods jo 
teismo procedūra yra atidė
ta iki balandžio mėnesio šių 
metų.

Californijos valstijos re
akcija puola nuslopinti visą 
tą, kas tik yra pažangaus, 
kad ir maža kibirkštėlė dar
bininkiško pobūdžio. Pats 
gubernatorius Olson, Įeit, 
gubernatorius Ellis E. Pat
terson, kiekvienas pažangus 
asmuo, yra leidžiamas per 
šerengą ir perstatomas 
priešu Amerikos revoliuci
nės dvasios, priešu deklara
cijos už nepriklausomybę ir 
Jungtinių Valstijų konstitu
cijos, priešu mūsų protėvių 
principų, ant kurių ši šalis 
jų buvo sutverta. Ex-guber- 
nūtoriaus Merriam palai
kai !

Rudi, geltoni, sidabriniai 
ir juodi 'marškiniai ir vigi
lantes j ieško išeities raudo
nam baube. Tuoj po išrinki
mo demokratų sleito per
dėm visą valstiją pradėjo 
tvertis demokratų partijos 
kuopos iš farmerių ir darbi
ninkų, kad pravesti jų ža
dėtą programą. Viršsuminė- 
ti “marškiniai” ir vigilantes 
nesnaudė, tuoj sulindo į 
partijos kuopas ir įsisteigė 
savo lizdus ir pradėjo, lyg 
tos trandys, graušti sveiką 
medį iš vidaus, mesti lauk 
visus nužiūrėtus pažan
giuosius po kelis kas susi
rinkimą, buk tas ir tas yra 
nesveikas —raudonas, prie
šingas jų patriotizmui. Mū*

sų kuopoj’ Tapo išmesta 13 
tokių nukvarbuotų raudo
nai. Kiti laukia kakinos, 
kiti su noru patys atsisvei
kina ir dedasi prie mūsų.

Mes žūt būt vedame kovą 
darbininkiškoj dvasioj prieš 
reakciją. Jau dabar turime 
rengtis pine šių metų rinki
mų su vilčia laimėti. Prie 
dabartinės santvarkos savo ♦
balsais susikalbant mes ga
lime ir turime atsiekti tik
slą, kad palaikyti čia demo
kratiją. Kitaip nėra abejo
nės, kad mūsų priešai, kaip 
Hitleris, padu mus prispaus.

Kur link mes einame, tu
rėtų būti visiem aišku. Re
akcija galvą kelia, prie pir
mos progos, gavę įsakymus 
iš viršūnių, draskys mūsų 
susirinkimus ir naikins mū
sų sutaupintą turtą, nes 
jau tokia reakcijos užduo
tis—vykdyti baltąjį patrio
tizmą; f

Pacific.

Organizuoja Amerikiečiu 
Legioną Finliandijoj

Rovaniemi, Finliandija.— 
Amerikiečiai šimtais at
plaukia į Finliandija ka
riaut prieš Sovietus. Dabar 
tie amerikiečiai liuosnoriai 
yra organizuojami į atskirą 
karinį legioną. (Daugiausia 
jų yra finų tautos.) .

Brazilijoj nukrito į dy
kumas didelis Italijos lėk
tuvas su keturiais žmonė
mis; jie per radio šaukiami 
pagalbos. Jie norėjo sumušt 
pasaulinius tolio rekordus.

BAR ir GRILL
Lietuviu Restaurantas

Gaminam valgius Ir 
įįį Jr t u r Im e Amerikos 

įdirbimo ir impor- 
tuotų degtinių, vi-

I W/ZT1L šokių vynų ir gero 
Liquor# alaus.

Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, grupių ir pavienių

Iš senų padarau 
lūs i r krajavus 
naujus paVeiks- 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom.
STORESJONAS

Marlon St., kamp. Breadway512 1 . .. . _____
Ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMTLinfe 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-61D1

■ ____________________ ■ •
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Vasario-Feb. 9-10-11-12, 1940

CENTRAL PALACE HALL
16-18 Manhattan Ave. , Brooklyn, N. Y.

Vienas blokas nuo Broadway

Penktadienį, Vasario 9 Feb.
Pradžia 6 vai. vakaro

Dainuos Aido Choras, vad. A. Žilinskaitės ir
A. Velička su P. Grabausku duos gražių duetų.•

JOHN MIKALAUSKO ORKESTRĄ 
ĮŽANGA 10 CENTŲ

Visiems atsilankiusiems bus duodami gražūs 
1940 m. kalendoriai.•

Remington Remette Typewriters, $29.75
Bus išleistas penktadienio vakare. Gaukite jį. ' 

Penktadienio vakare, Feb. 9th, didžiausias išpar
davimas valgio produktų visai žemomis kainomis.

Šeštadienis, Vasario 10 Feb.
Bazaras prasidės 12 vai. dieną, šokiai 6 vai vakare.

Dainuos Bangos Choras, vad. A. Klimaites, iš Eliza
beth, N. J. Gražiu soly duos A. Višniauskas iš Bayonnės

John Mikalausko Orkestrą. Įžanga 20c

ŠTAI DAIKTAS, KURIS INTERESUOJA KIEKVIENĄ 

Kiekvienam reikalingas ir kiekvienam brangus.

G & E Radio Phonograph Comb. $59.50
Puikus radio grojantis rekordais. Juomi galima prisitai
kyti tokią muziką, kokios tik pageidaujate. Tai orkestrą 

ir žinių šaltinis jūsų namuose. *

BUS PUIKIŲ MAISTO PRODUKTU IŠ UETUVOS
Daugybė gražių rankdarbių, siuvinių, mezginių ir įvairių 

išdirbinių, kurie bus parduodami žemom kainom.
♦ •

Ant vietos bus gaminami įvairūs valgiai, virti ir kepti, 
karšti, kai tik nuo ugnies. Taipgi bus patarnaujama 

visokiais gėrimais.

Sekmadienį, Vasario 11 Feb.
Dainuos Sietyno Choras iš Newark, N. J., vad. B. 
Šalinaites. Solistė: Birūta Ramoškaite iš Hartford ir 

LDS Jaunimo Kvartetas iš Shenandoah, Penn.•
GEO. KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ

ĮŽANGA 20 CENTŲ

Šokiai prasidės 6-tą valandą vakare ir tęsis iki 
vidurnakčio, nes ant rytojaus šventė.

Sekmadienį, Feb. 11 th, nuo 1 iki 5 vai. po piety

BUS VAIKŲ DIENA
Jžanga veltui kaip vaikams, taip ir suaugusiems iki 5-tai 
vai. vakaro. Vaikai galės pirkti daiktus nuo 1c ir aukštyn.

TAIPGI BUS VAIKŲ PROGRAMA

BULOVĄ WRIST WATCH $37.50
17 akmenų viduriai, brangus paauksuotas viršelis. Bus 

išleistas sekmadienio vakare.
11 * ** *-------

PASKUTINĖ BAZARO DIENA
Visuotinas ir galutinas išpardavimas visų daiktų, 

kurie yra sudovanoti ir supirkti bazarui.

Pirmadienį, Vasario 12 Feb.
Abraham Lincoln gimimo dienos šventė.

Pirmyn Choras iš Great Neck, vad. G. Kazakevičiaus 
GEO. KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ. JŽANGA 10c

Bazaras prasidės 1 vai. po pietų. Šokiai prasidės 5 v. vak.

REMINGTON PREMIER $54.50
Pirmadienio vakare bus išleista ši puiki rašomoji mašinė

lė. Ji yra visai nauja ir su lietuviškais akcentais. '

Setas iš 5-kių dovanų, kuris skiriamas kitiem mies
tam bus išleistas pirmadienio vakare, vasario 12-tą.

I ...  ■ ..... . ■»......... ............
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RUDENS MADOS

Jūsų atsilankymas į mūsų krautuvę įtikins jus, jog mūsų

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

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

680 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St Brooklyn “Laisvės” Name

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

Mateušas Simonavičius
Gražiai įrengta Susiėjimams Įstaiga

Trečiadienis, Sausio 17, 1940
assess

Cleveland, Ohio WORCESTER, MASSBaltimore, Md

{3D

Polish

(14-16)

Jei

$30.00 v uz

Siųskite į Lietuvą
Sieninius Kalendorius

ir
, prašome antrašuoti: |

Administracija I
REET, BROOKLYN, N. Y. I

nuo 1 valandos

Waterburio Radio

BANKIETAS IR ŠOKIA I

Sausio 28 d. Jan. 28th

BANKIETAS IR ŠOKIAI

■ 11

visų 
val-

gerbiami lietuviai, 
atsilankyti į tą lab-

Laikymas suvažiavimo į pavasarį—pasirodė nepraktišku. 
Todėl šiemet suvažiavimas bus laikomas pradžioje metų.

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

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

Yra parandavotos dvi didelės svetainės. Vienoje bus 
duodama vakarienė, o antroje bus šokiai, 

griežiant gerai orkestrai.

CLEVELAND, OHIO
Org. Andrew R. Onda kalbės per 

radio trečiadienį, sausio 17 d. Nuo' 
10:15 iki 10:30 vai. vakaro, per sto-i 
tj WGAR. Jis kalbės darbininkų 1 
klasės svarbiais reikalais. Todėl pra
šome visus Clevelando ir apylinkės 
lietuvius atsisukti radio tą vakarą 
ir paklausyti. — M. Valentą.PRANEŠIMAI E KITUR

PHILADELPHIA, PA.
Penktadienį, 19 d. sausio, 8 vai. 

vakaro įvyks svarbus susirinkimas. 
Bus Academy Music Foyer, Broad 
& Locust Sts. Tema: “Defense of 
Bill of Rights.’’ Kalbėtojai: Ned 
Dearborn, Osmond K. Fraenkel. Pir
mininkė, Josephine T. Adams. Kvie
čiame dalyvauti. (14-16)

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

WORCESTER, MASS.
Penktadienį, sausio 19 d., 7 v. v. 

įvyks “Laisvės” skaitytojų pažmo- 
nis. Bus gardžių užkandžių ir gėri
mų visiems “L.” skaitytojams vėl-1 
tui. Būkite Liet. Svet., 29 Endicott; 
St. — Korn. (14-16) i

YONKERS, N. Y.
šeštadienį, įvyks balius, 

Community Center, 92 Waverly St. 
Durys atdaros nuo 6 v. v. Šokiai 8 
v. v. Įžanga 35c. Gera Orkestrą. Vi-u 
sus širdingai kviečia St. Vincent de'Į 
Paul Society.

“Laisves” Dalininką Suvažiavimas

Suvažiavimas prasidės 10 vai. ryto ir tęsis iki 5 vai. 
' v • •vakaro. Po suvažiavimo vakare bus

Šiemet dienraščio “Laisvės” suvažiavimas, 
bankietas ir šokiai bus

HARTFORD, CONN.
Didelis metinis balius su šokiais. 

Rengia Lietuvių Ūkėsų Kliubas. Šeš
tadienį, sausio 20 d., Lyric Svet., 
583 Park St. Pradžia 7:30 v. v. Šo
kiams grieš stygų orkestrą, paimta 
dvi svetainės. Viena šokiams, kita 
gėrimams ir užkandžiams. Įžanga 
25c. Kviečiame dalyvauti. (14-16)

PHILADELPHIA, PA.
Birutės Kliubo susirinkimas įvyks 

18 d. sausio, ketvirtadienio vakare, 
8 vai., 735 Fairmount Ave. Visos 
narės dalyvaukite, atsiveskite ir 
naujų narių. — Sekr. (14-15)

Nuskendo motorinis ang
lų laivas “Hullgate,” 409 to
nų, “susikūlęs su kitu” to
kiu tai laivu.

426 South 5th Street
Blokas nuo Howes eleveiterlo stoties

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

SCRANTON, PA.
LDS 82 kuopos susirinkimas įvyks 

antradienį, 16 sausio, pas draugą F. 
M. Indriulį, po num. 129 W. Mar
ket St., 8-tą valandą vakare. Visi 
nariai atsilankykite į susirinkimą. 
— Sekr. J. Norkus (13-15)

WORCESTER, MASS. .
Suvienytų Worcesterio Lietuvių , 

Di'augijų susirinkimas įvyks ketvir-1 
tadienį, 18 d. sausio. Savame Na
me, 29 Endicott St. Visų draugijų 
atstovai ir pavieni šėrininkai malo-, 
nekito dalyvauti. Bus daug svarbių 
dalykų, .kuriuos visus bendrai turėsi
me išdiskusuoti. — Kom.

(14-15)

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro koncertas, 20 d. 

sausio bus Lietuvių Svet., 180 New 
York Avc. Pradžia 8 vai. Įžanga 
75c ir 50c. Šis bus nepaprastai mu- 
zikalis koncertas. Sietynas minėsi 
savo 26 metų gyvavimo. Sekančios! 
spėkos dalyvaus: Biruta Ramoškai-! 
te iš New Yorko, AiidbaTsiai iš 
Brooklyno, vad. Šalinaitės, Bangos > 
Choras, Rusų Choras, Walter ir į 
Lilliart šimulevičiai, ir kiti. Kviečia- j 
me vietinius ir\jš apylinkės daly
vauti. (14-16).

, J. M. L.

Kalėdinės Dovanos ir Mūsų 
Laikraščiai

Kai ateina “Kalėdinės šven
tės,’“ tai mes perkame viso
kias dovanas savo giminėms ir 
draugams. Bet viena iš ge
riausių dovanų būtų, tai “Vil
nis ir “Laisvė” — mūsų dien
raščiai. Mes turėtume, imti pa
vyzdį iš draugės E. Raulušai- 
tienės: ji savo draugams vie
niem užrašė ant Kalėdų dien
raštį “Vilnį,” o kitiems “Lais
vę.” Tai labai pagirtina; tą 
ir kiti galėtų padaryti. Da nė
ra1 vėlu, da tik pradžiaafrmetų. 
Nes tai yra labai svarbu. Šie
met sueina 20 metų “Vilnies” 
dienraščio sukaktuvių paminė
jimas.*

Mes clevelandiečiai ir apy
linkių lietuviai turėtume gerai 
pasidarbuoti dėl “Vilnies” 20 
metų sukaktuvių. Nes šiemet 
mes, clevelandiečiai, mažai 
pasidarbavome “Vilnies” va
juje. Turime dabar padirbėti 
dėl “Vilnies” ir gerai, pasidar
buoti iki balandžio (April) 14 
dienos, kada bus Chikagoje 
apsvaikščiojimas “Vilnies” 20 
metų sukaktuvių. Turime at
naujinti senus ir gauti naujų 
“Vilniai” skaitytojų ir taipgi 
sukelti finansų dėl apvaikščio- 
jimo pasveikinimo. Neturime 
atsilikti nuo kitų lietuvių ko
lonijų. Mums sarmata, kad 
net mažos kolonijos mus pra
lenkia.

Tai. visi, draugai ir draugės 
clevelandiečiai, su energija ir 
vilčia, urmu stokime į šį pra
kilniai vertingą darbą.

Ir jeigu* katrie nenorėtumė
te patys pasiųsti pinigus į 
“Vilnį”, tai galite perduoti 
man arba drg. E. Sklenienei, 
tai mes į “Vilnį” nusiųsime.

M. Valentą. '

sus pasakyti po trumpą pra
kalbą, liečiant parengimus ir 
darbininkų judėjimą. Nekurie, 
tarp kitko, prisiminė apie 
areštavimą Browder ir kitų 
veikėjų. Kad nors kiek jiems 
pagelbėjus pinigiškai, paauka
vo sekamai: po dolerį, B. La- 
pinckienė, L. K., J. Sireikis, F. 
S., A. Dansrtiond ir A. R. Po 
50 centų—U. (Zaleckaitė, J. 
Gutauskas, P. Meckevičienė; 
po 25 centus, M. Potsienė ir 
A. Orintas. Viso surinkta 8 
doleriai.

' Mirė J. Kūgis, suviršum 60 
metų senumo, skaitė “Laisvę” 
ir buvo laisvų pažiūrų iš pat 
jaunystės. Pagal jo reikalavi- 

(mą, tapo palaidotas sausio 6, 
1940, Forest Hill Krematori- 
joj. Jo kūną palydėjo apie 
keletas automobilių. Pirmiau 
gyveno Brighton, Mass. Da
bar turėjo farmą Eastondale, 
Mass. Paliko nuliūdime savo 
moterį, sūnų ir dukterį. Gy
vendamas Brightone, d. Kūgis 
suorganizavo pirmą Vienybės 
Pašelpinę Draugystę. Per kelis 
metus buvo jos pirmininku.

Žolynas.

Jau daugiau mėnuo, kaip 
buvau rašęs iš Baltimorės vis
ko po biskį. Po tam ir vėl nie
ko nematyt iš Baltimorės lie
tuvių veikimo, apart praneši
mų, pagyrimų ir mirusių pa
gerbimų. Taigi, ir vėl ką nuors 
parašysiu.

LLD 25 kuopos metiniam 
susirinkime buvo renkama 
valdyba 1940 m. Bet negalima 
buvo, išrinkti dėlei mažai at
silankiusių, o kiti neapsiėmė. 
Nariai nesilanko dėlto, kad 
tarp mūsų nėra draugiškumo, 
ir to supratimo, kuris mus 
bendrintų. Neturim lavinimosi 
susirinkimų nei diskusijų rišti 
svarbesnius ) klausimus, kad 
galėtume atmušt išlaukinį 
priešą ir mokėtume orientuotis 
su publika.

Montello, Mass, 
parengimai, nedarbas ir kitos 

naujienos j ,

W. L, Douglas Shoe Co. ge
rais laikais ten dirBtTaVo’apie 
12 šimtų darbininkų, dabar 
buvo uždaryta per du mėne
siu. Per tą laiką kompanija 
perorganizavo visą dirbtuvę, 
išmetė senas mašinas, įvedė 
paskuboj sistemą, su daug 
mažiau darbininkų pradėjo 
dirbti sausio 3, 1940. Kad vi
sai darbininkus neišmetus ant 
gatvės, Brotherhood Unijai 
reikalaujant, kompanija suti
ko įvesti “stagger system” ar
ba pamainos sistemą. Vieni 
dirbs vieną savaitę, kiti kitą.

Tokia paskubos sistema jau 
yra įvesta pas Napp Shoe Co., 
pas George Keath Co. Tokią 
paskubos sistemą nori įtaisyti 
ir pas Packard Shoe Co.

Fisher Shoe Co., Randolph, 
Mass., kur dirbo apie keturi 
šimtai darbininkų, nemažai ir 
lietuvių, visai užsidarė ir kaip 
girdėti, daugiau neatsidarys. 
Ten nekurie darbininkai kom
panijai buvo paskolinę pinigų, 
dabar neteko darbo, neteko ir 
pinigų!

Per pereitus kelis mėnesius 
visos dirbtuvės mažai dirbo. 
Kitos visai buvo uždarytos. 
Darbininkai ųž laiką gavo iš 
bedarbės apdraudos inšurinso, 
o kiti iš miesto pašalpos biuro. 
Nemažai dirbo ir prie WPA 
darbų. Bet žiemai atėjus, ir 
iš ten daug atleido. Tai mato
te, pirmiau Montello buvo pa
garsėjęs gerais uždarbiais, o 
dabar yra garsus didele be
darbe.

.Waterbury, Conn.
Gerbiami Lietuviai

Turime pranešt svarbią ži
nią, kad sausio 21 d., 1940 
m., įvyksta prakalbos ir dai
nos ant 48 Green St., Water
bury. šitas parengimas yra 
rengiamas svarbiam tikslui — 
sušelpt nuo karo nukentėju
sius vilniečius.

SLA 11 kuopos susirinkime 
pirmininkas T. Matas davė į- 
nešimą, kad ką nors parengt 
dėl badaujančių vilniečių. Na
riai parėmė tą sumanymą. Bu
vo išrinkta* komisija. *J.» Za- 
mantauskas apsiėmė pakviest 
draugijas ir kliubus į tą ben
drą darbą. Ir prisidėjo sekan
čios draugijos: Lietuvių Pilie
čių Politiškas Kliubas, LDS 4 
kuopa, Lietuvių Piliečių Ne- 
prigulmingas Kliubas, Moterų 
Apšvietos Kliubas, Waterbu
rio šviesos Draugija, ALDLD 
28 kuopa, Waterburio Lietu
vių Vaizbos Butas. Iš tų 
organizacijų yra išrinkta 
dyba:

Pirm. T. Matas.
Vicė-pirm. Cipliauskas.
Vice-pirm. V. Grebliunas. 
Sekretorius A. Balčiūnas. 
Ižd. J. Adomėlis.
Iždo globėjai: A. drentas 
J. Zamantauskas.
Korespondentai: V. Dum

čienė, K. Yenkeliunienė ir J. 
Strižauskas.

Kalbėtojai bus visų srovių: 
Konsulas Budrys iš N. Y., adv. 
F. Bagočius iš Boston; Dr. 
Vencus iš N. Y.; D. M. šolom- 
skas iš N. Y. Dainuos Vilijos 
Choras ir 
Choras.

Todėl, 
malonėkit
daringą parengimą ir sušelpt 
nuo karo nukentėjusius vilnie
čius.

Vilniaus šelpimo korespon
dentė. K. Yenkeliunienė.

I

Gruodžio 31, 1939, Lietuvių 
Tautiško Namo Draugovė su
rengė bankietą pasitikimui 
Naujų Metų, 1940. Publikos 
buvo daugiau, negu tikėtasi. 
Su valgiais pasidarė biskį tru
kumų, bet komisija ant vietos 
visus užganėdino. Visi links
mai sulaukė Naujų Metų. Iš 
šio parengimo liks nemažai ir 
pelno. Visiems dalyviams šir
dingai ačiū.

Ant rytojaus, Naujų Metų 
dienoj, rengimo komitetas mi
nėtam name laike pietus. Ten 
buvo ir svečių. Papietavus, 
pirmininkas iš eilės iššaukę vi-

Pittsburgh, Pa.
LDS Jaunuoliai Rengia 

Vakarienę
Esplen ir North Side Pitts- 

burgho LDS Jaunimo grupės 
rengia Valentine vakarienę 
vasario 10 d., LDS Salėje, 
3351 W. Carson Street, Pitts
burgh, Pa. Tai bus jaunimo 
apvaikščiojimas amerikinės 
“širdžių” šventės. Įžanga į šią 
vakarienę tiktai 50. centų, už 
ką bus duodama vakarienė ir 
graži programa, šiai vakarie
nei, turbūt pirmu syk Pitts- 
burghe, jaunimas pats paga
mins valgius.

Tai pirmas tokis parengi
mas mūsų mieste, kuris paro
do, kaip smarkiai pradėjo kil
ti lietuvių jaunimo veikimas 
mūsų mieste. Visi Pittsburgh© 
ir >apielinkės lietuviai prašo
mi nieko kito nerengti tą die
ną, o bendrai dalyvauti jauni
mo parengime — šeštadienį, 
vasario 10 d. Vakarienė prasi
dės 7 ;30 valandą; vakare.
Visus' kvieČia-LDS Jaunimas.

Lyros Choras šiuom laiku 
gyvuoja neblogai. Mokinasi 
operetę “Nebaigta Kova,” ku
rią perstatys 21 d. šio mėne
sio. Todėl nepraleiskime pro
gos pamatyti iš darbininkų 
kovų tikrą vaizdą.

Kriaučių susirinkimas įvyko 
3 d. sausio. Susirinkimas bu
vo skaitlingas, bet mažai kas 
buvo kalbama apie bėgančius 
reikalus. Pirmininkas pranešė 
apie rengiamą balių, kuris at
sibus 2-rą vasario, toj pat lie
tuvių svetainėj. Kvietė visus 
dalyvauti, kad daugiau pelnyt 
ir dapildyt iždą, kuris suma
žėjo per vieną mėnesį daugiau 
ant šimto dolerių. Taipgi buvo 
sumanymas dėlei didesnio pel
no, kad pirktų tikietą kiekvie
nas narys. Bet tam sumany
mui buvo priešingų ir pa
likta liuesai, kas norės daly- 
vaut, nusipirks tikietą už 35c.

Po tam buvo biznio agento 
trumpas raportas iš darbavie
čių ir peršaukė unijos virši
ninkus ir delegatus, išrinktus 
1940 m., kad pareikštų savo 
mintis, ką jie mano veikt esant 
priekyj unijos. Pirmininkas 
Bečiulis, pasakė trumpą, bet 
reikšmingą prakalbėlę. Jis sa
kė : “Nežiūrint mūsų pažvalgų 
ir skirtingų įsitikinimų, sto
kim bendrai į vieną darbinin
kišką kūną, kad galėtume at
remti reakciją, kuri nori su
naikinti mūsų praeities iško
votus laimėjimus.”

Kiti delegatai pareiškė, kad 
dirbs dėl unijos ir darbininkų 
gerovės pagal savo išgalę ir 
supratimą. Prie pabaigos pra
nešė, kad nesiskirstytum, duo(s 
ąlaus ir užkandžių veltui, pa
tarnaus išrinkti delegatai. 
Taip ir buvo. Išsigėrę stiklą 
kitą, dūlinom namo.

»
Melų kukoriaj ir juoda akis!

“Naujienų”, “Naujos Gady
nės,” “Keleivio,” “Tėvynės” ir 
kitų priešdarbininkiškų laik
raščių redaktoriai neiškenčia 
nemelavę apie dabartinį karą 
Suomijos su Rusija. Jie pri- 
verda savo katiluose melų ko
šės, kad nekurie jų privalgę 
(prisiskaitę) netenka lygsva
ros. Tai kaip ir isterijos apim
ti, jie rėkia “nušluot bolševi
kus nuo paviršaus žemės!” Jie 
apsilenkia su teisybe, meluoja 
kaip katras išmano. Nieko n.cs 
sakyčiau, jeigu toki melai ne
kenktų darbininkam, štai ir 
faktas. •

Tą patį vakarą po mitingo, 
nuėjus žemyn, teko politikuot 
su tų laikraščių skaitytojais 
apie Suomijos karą su Sovietų 
Sąjunga. Ir vienas žmogelis 
pavartojo, kaipo geriausį afe 
gumęntą, kumštį į mano akį. 
Nepykstu ant to muštuko, bet 
pykstu ant tų kukorių, kurie 
priverda savo katiluose melų 
košęs, apšeria savo skaitytojus 
ir su jais nebegalima susikal
bėt.

“Naujienos” ir kiti prieš- 
darbininkiški laikraščiai jau 
seniai maitina savo skaitytojus 
melų koše. Bet “Keleivį” lai
kiau už švaresnį, bet ir tas 
dabar savo katile melų košę 
verda. Net jo seni skaitytojai 
piktinas ir rengiasi divorsuot.

__ K. MikoĮąitis.

Penktas puslapis

Dr.J.J.Kaškiaučius
Gerbiami “Laisvės” skaity

tojai: Kadangi “Laisvės” va
jus pasibaigė, tai to pasėka, 
19 d. sausio, 7 vai. vakare, 29 
Endicott St. svetainėje, drg. J. 
J. Bakšys išduos vajaus rapor
tą. Mum visiem “Laisvės” 
skaitytojam bus žingeidu iš
girsti įspūdžius iš d. Bakšio 
darbuotės.

Kadangi 28 d. sausio įvyk
sta metinis dienraščio “Lais
vės” suvažiavimas, tai čia mes 
galėsim padiskusuoti, kaipo 
“Laisvės” skaitytojai, “Lais
vės turinį ir liniją, ir jeigu su
rasim kas yra taisytina, per
duosim suvažiavimui.

Čia visi “Laisvės” skaityto
jai įsitėmykite ir visi dalyvau
ki!. Prie šių “L.” vajaus už- 
baigtuvių turėsim gardžių už
kandžių ir gėrimų su įžanga 
dykai visiem “Laisvės” skaity
tojams.

NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave 

Brooklyn, N. Y.
drabužiai yra puikiausios rūšies.

Lictuvoje žtnončs laukia iš AVnerikos dovanų—Sieni
nių Kalendorių.

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

Padarome juos' su lietuviškais arba su amerikoniš
kais kalendoriais.

KAINA 20c UŽ KALENDORIŲ
Siųsdami užsakymus pažymėkite su kokiais kalendo

riais norite, su lietuviškais ar su amerikoniškais.
Užsakymus siunčiant

“Laisves” .
427 LORIMER STREET

Prašome iš anksto įsigyti bilietus
ĮŽANGA $1.26 ASMENIUI

Telefonas: Humbęldt 2-7964

NAUJAUSIOS
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ

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

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

Mes turimo sizų pritaikymui visokio nuaugimo žmonėm.

Virš 30 metų patyrimas rinkimuose vilnonių drabužiu
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

Kiekvieną subatą 
karsta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. N ėdė-

Taipgi bus ir graži koncertinė programa, kurią duos 
žymūs lietuvių talentai: Biruta Ramoškaitė, išv Hartford, 

Conn.; Antanas Višniauskas iš Bayonne, N. J. ir 
-“Ansamble”-Aidbalsiai, iš Brooklyn©

BUS CENTRAL PALACE SALĖSE
1648 Manhattan Ave. Brooklyn, N. Y.
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AeMas puslapis Trečiadienis, Sausio Ij 7, 194?)

New Yorko^iėžgfelliiii a
Vincas Retikevičius 

Palaidotas
Pereitą antradienį, dešimtą 

valandą ryto, tapo palaidotas 
Vincas Retikevičius, vienas se
niausiųjų Brooklyno' lietuvių 
muzikantę. Išlydėti susirinko 
daugybė velionies draugų ir 
prietelių. Trumpą atsisveikini
mo kalbą pasakė R. Mizara.

Iš Bieliausko koplyčios V. 
Retikevičiaus kūną vežė pro 
“Laisvę” linkui Amerikos Lie
tuvių Piliečių Kliubo ir Litua
nikos Aikštės. Per tą visą lai
ką griežė didelis triubų orkes
tras — mirusiojo draugai, su 
kuriais velionis yra daug kartų 
kitiems panašiai patarnavęs.

Į šv.‘ Trejybės kapinyną Vin
co Retikevičiaus kūną lydėjo 
daug* automobilių, perpildytų 
velionies draugais ir prieteliais.

Komunistai Darbuojasi už 
Browderio Išrinkimą 

j J. V. Kongresą

sukilo 
KonU 

komunistų 
Browderio 
dėlko ko- 
dalyvauti

Pereitą sekmadienį oras bu
vo tarsi “Dievo duotas,” nesi
norėjo iš kambario eit, tačiau 
apie 500 komunistų 
anksti, susirinko 14-to 
gresinio Distrikto 
centran, išklausė 
pranešimo apie tai, 
munistams svarbu
šiuose rinkimuose ir daug lai
mėti, ir leidosi per lietų po 
gatves ir namus, kad išaiškinti 
balsuotojams komunistų pro
gramą, kuri vyriausiai reika
lauja taikos ir darbų.

Komunistai klausė Browde
rio, kaip jie geriausia galėtų 
prieiti gyventojus. Browderis 
jiems patarė: “Būkite kan
trūs, nepykite, nesileiskite iš- 
provokuot. Būkite ramūs, įti
kėję ir mandagūs.

“Lai anas karščiuojasi,” sa
kė Browderis. “Jis turi ko 
karščiuotis — jis pralaimės.”

Specialiai kongresmano rin
kimai 14-me CD bus 6-tą va
sario, išrinkt kongresan atsto
vą vieton William’o Sirovich, 
mirusio pereitą gruodį. Siro
vich irgi buvo išrinktas komu
nistam remiant. Apie jį Brow
deris sakė: “Mes gerbiame at
mintį teisingo žmogaus, kuris 
sulyg savo geriausio suprati
mo dėjo pastangas atstovaut 
liaudį. Ir mes žinome, kad 
mes atstovausime tuos daly
kus, padariusius jį taip myli
mu atstovautiems žmonėms 
kur kas geriau, negu kas nors 
kitas.

Faktinai visas distriktas bu
vo padengtas Browderio plat
forma. Jame manoma surinkt 
7,500 parašų, kad jokiu būdu 
negalėtų Browderio numest 
nuo baloto. Mitinge buvo ra
portuota, kad jau surinkta 
2,200 parašų. Pirmadienį bu
vo pranešta, kad surinkta dar 
1,300. Kada šiuos žodžius 
skaitysim, veikiausia bus per
viršyta pusė kvotos.

Distriktas randasi New Yor- 
ko East Sidėj. Darbiečiai ne
stato kandidato. Demokratų 
Partija išstatė M. Michael Ed
elstein, republikonai — Lewis 
Lefkowitz.

Labai Svarbios Prakalbos Tarptauti 
niais ir Amerikiniais Klausimais

Penktadienį, sausio 19 die
ną, *8 valandą vakare, Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo Sve
tainėj, 280 Union Avė., Broo- 
klyne, bus labai svarbios pra
kalbos.

Kalbės Antanas Bimba ir 
Rokas Mizara. Bus kalbama 
tarptautiniais klausimais, kaip 
tai: Kas kaltas už karą Fin- 
liandijoj? Kodėl Anglija ir 
Francija stumia į karą prieš 
Sovietų Sąjungą Švediją, Nor
vegiją, Daniją, Rumuniją, 
Turkiją ir kitas kapitalistines 
šalis? Kas bus, jeigu dar dau
giau karas išsiplės? 
Lietuva išsilaikyti 
ka? Kur link veda 
Valstijas dabartinė
politika? Ką reiškia 
Valstijų “neutralitetas 
kada visomis jėgomis 
Finliandiją kare prieš Sovietų 
Sąjungą, Francija ir Angliją

prieš Vokietiją? Bus kalbama 
ir kitais labai svarbiais tarp
tautiniais klausimais.

Amerikiniais klausimais bus 
kalbama apie Jungtinių Vals
tijų politiką Amerikos konti
nente, valdžios ir žmonių atsL 
nešimą į Pasaulinį Karą, eko
nominę padėtį ir kas yra tie 
“krikščionys,” kuriuos arešta
vo New Yorke ir susekė, kad 
jie rengėsi išžudyti komunis
tus, tūlus kongresmanus, 
natorius, nuversti valdžią, 
naikinti “Daily Workerio’’ 
kitas redakcijas.

Ateikite į šias prakalbas, 
nes jos bus labai svarbios. Bus 
išaiškinta ir tas, kodėl taip 
vadinami “socialistų” laikraš
čiai “Keleivis” ir “Naujienos” 
pilniausiai susivienijo su kapi
talistų spauda męlų kampani
joj prieš Sovietų Sąjungą.

Kviečia Rengėjai.

se-

ir

“Broliu” Socialistų 
Prakalbos

vaka-

Ar galės 
neutralig- 
Jungtines 

valdžios 
Jung. 
tada, 

remia

“Krikščionių Frontininkai” Brooklyne 
Sulaikyti po Kaucijomis

Brooklyno Federaliame Tei
sme 17-ka “Krikščionių Fron
to” narių sulaikyta po $850,- 
000 kaucijų, kiekvienas po 
$50,000,

Sulaikytais yra:
William G. Bishop, vadina

mas grupės vadu, 39 m., 126 
E. 36th St., N. Y., bedarbis, 
gimęs Viennoj.

John F. Cassidy, 3015 Far
ragut R., dirbęs Brooklyno 
Edison Co.

Macklin Boettger, 32 m., 
29 '.Hawthorne St., manoma 
esąs Nacionalės Gvardijos 
27-toj Oro Divizijoj.

George Kelly, 24 m., 76 
Rutland Rd., dirbęs Sutton 
viešbutyje, 330 E. 56th St., N.

tino, už ką “Daily Workeris” 
buvo ir tebėra reakcininkų 
atakuojamas. Norintiem smul- 
kmeningai susipažinti su 
“Krikščionių Frontininkų” pa
ėjimu ir ryšiais vertėtų ati
džiai sekt “Daily sWorkerį.”

Maspeth, LI
Lit.Pranešame, kad Liet.

Draugijos 138 kuopos metinė 
vakarienė įvyks 16 dieną ko
vo (March), 1940 m., Za- 
bielskio svetainėje, 61-38 — 
56th Road, Maspeth. Taigi, 
prašome kitų organizacijų įsi- 
tėmyti šią dieną ir nieko ne
rengti.

Vakarienės Komisija.

Angly Kalbos Klasė 
Prasidėjo

Pagaliau lietuvių 
mokytojas gautas ir pirma pa
moka sušaukta sausio 16-tos 
vakaro 7 vai., Eastern Dis
trict High School patalpose, 
Room -222. Mokykla randasi 
prie Marcy Ave. Vienas įėji
mas iš Division Ave., kitas iš 
Rodney St., Brooklyn (Wil- 
liamsburge), arti BMT Ja
maica linijos Marcy Ave. sto
ties. Mokinimas nieko nekai
nuoja. Visi norinti lankyti kla
sę

grupei

Pereito sekmadienio 
re, Liet. Am. Piliečių Kliubo 
svetainėje, įvyko vietos sociaL 
listų suruoštos prakalbos. 
Kalbėjo “Keleivio” redakto
rius p. St. Michelsonas, ir “N. 
G-nės” red. J. Stilsonas.

Pirmuoju Lalbėtojum buvo 
p. Michelsonas. Jo kalbos te
ma : “Socializmas nėra išven
giamas.” Pasak p. Michelsono, 
ši pelno-biznio sistema nega
lės išsilaikyt-i, socializmas tu
rės ją pakeisti, žinoma, p. Mi
chelsono “socializmas” visai 
skirtingas nuo Markso-Lenino 
socializmo. Jo socializmas — 
demokratiškas socializmas, 
prie kurio galėtų sutilpti ir 
kapitalistai, ir karaliai, ir dar
bininkai. Michelsoninio “so
cializmo” programos jau daug 
esą pasisavinusi Roosevelto 
administracija.

Socialistai buvę Franci jos 
valdžioje, bet jie negalėję pa'- 
tenkinti visų visuomenės 
sluoksnių. Darbininkai iš jų 
reikalavę daugiau, negu jie 
galėję duoti. Darbininkai ėmę 
kelti streikus. Komunistai ėję 
su darbininkais, juos .kurstę 
prieš “socialistinę” valdžią. 
Dėlto socialistų valdžia nega
lėjusi išsilaikyti. Tame, su
prantama, “kalti komunistai.”

P-nas Michelsonas visaka- 
rpe kaltino komunistus. Bur
žuazija jo kalboje nebuvo lies
ta. Darbininkai ir komunistai 
“perdaug ant syk nori”—ta
me visa bėda’!

Apie Suomijos’ buržuaziją, 
p. M-nas nukalbėjo taip, kaip 
jis rašo savo vedamam laikraš
tyj. Suomija, anot jo, mažutė, 
silpnutė, nekalta. Apie tai, 
kad pasaulio imperialistai 
Suomijoj susisuko sau gūštą 
prieš Sov. Sąjungą, p. MicheL 
sonas—nei gu-gu !

Antruoju kalbėto jum išsto
jo “džentelmenas” Juozas 
Stilsonas. Jis laistė savo pa
giežą prieš Sov. Sąjungą ir 
komunistus. Didžiuma jo ‘fak
tų’ prieš Sovietų Sąjungą imti 
iš “generolo” Krivickio. Pa
sigyrė, kad 1920 m. buvęs

Revoliucinio Karo Komitete ir 
daug apie viską asmeniai ži
nąs. Iki šiol tylėjęs, nes buvęs 
džentelmenas, o dabar—pilna 
burna apie viską kalbąs. Na, 
ir kalbėjo tas “džentelme
nas”... Visą mielą vakarą 
pašventė niekinimui Sov. Są
jungos, Stalino ir kitų komu
nistų, nei žodeliu neprisimin
damas apie buržuaziją, 
kaip kalbėsi prieš savo 
sa. . .

Lietuviui Kuro Kompanija
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

(Steam Boiler)

Mat, 
bo-

apie 
kiek 

kalbėto-

° Klausovų iš syk buvo 
šimtelis, o vėliau suėjo 
daugiau. “Ovacijas
jams kėlė apie tuzinas LSS
19 kp. narių. Didžiumą klau
sovų sudarė komunistinio nu
sistatymo žmonės, kurte atėjo 
pasiklausyti socialistinių kur- 
jozų.

Buvo renkamos aukos. Pir
mininkas Glaveckas sakė, kad 
aukos bus renkamos nuo ka
ro nukentėjusiems vilniečiams. 
Surinkta virš $15.

Fr. L-vis.

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

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

Staigios ir chroniškos kraujo ir odos 
ligos gydomos.

Daroma Kraujo ir Šlapimo Tyrini, 
Tel. Algonquin 4-8294

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Grabinius (Undertaker) 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

337 UNION AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

Mūsq inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įd€s tinkamą 
“burner’* arba visą garo arba karšt; vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefoną* EVergreen 7-1661

Phone 
>n 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

Managed by

RHEA TEITELBAUM

Open Day and Night

Vapor Room, Turkish Room, Russian 
Room, Large Swimming Pool, Fresh 
Artesian Water, Restaurant, Barber 

Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

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

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVANDA E. LeVANDA
(Tėvas ir sūnus Lėvandauskai)

UNDERTAKE!*

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

Sun. all day and night

VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas

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

Alus ir Valgiai

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

Prie R. K. O. Republic Teatro I 
»

SUSIRINKIMAI
MOTERŲ ATYDAI

' Lietuvių Moterų Apšvietos Kliubo 
susirinkimas įvyks sausio 18-tos va
karo 8 vai., 419 Lorimer St. Kvie
čiame ir ne nares. Lankančios anglų 
kalbos klasę, kurioms galima, prašo
mos užeit po pamokų. — Valdyba.

(14-15)

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patrye Barberiai

VARPO KEPTUVE
3642 Stagg St Tel. Stagg 2-5938 < Brooklyn, N. Y 
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

m.,

Walsh, 23 m., 914

at-

25

36

einą ne

Eastern
Edison

20-tą, 1939, vie- 
Rubinienė pagim- 
keturiom dienom

Brooklyno Muziejuje išsta
toma parodon Eastman Jan
sono paveikslai, 19-to šimtme
čio kūriniai. Parodoj bus nuo 
sausio 18-tos iki vasario 25-tos.

L. McDonald, šoferis, sulai
kytas be kaucijos kaltinimu, 
kad jis pasirašęs po $100 če
kiu buvusio majoro Walkerio 
pavardę.

Sulaikytas R. Borelli, Coro
na, maliorius, kaltinamas ap- 
voginėjęs ir paskiau padegda
vęs namus, kad sumaišyt pėd
sakus.

C. BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kp. mėnesinis susirinki

mas bus trečiadieni, sausio 17-tą, 
7:30 vai. vak, P. Burneikio kamba
riuose, 76 Hudson Ave. Visi nariai 
būkite, nes reikės valdybą išrinkti ir 
kiti svarbesni reikalai atlikti. — 
Valdyba. (13-15)

Donald Ferris, 16 m., 68 
Terrace , View Ave., nupuolęs 
nuo platformos 168th St. sto
tyje, N. Y., ir tapo užmuštas 
traukinio.

prašomi pradėti tuojau.
M. Kliubas.

ALDLD 185 KP. NARIAMS 
'p’ečiadienj, 17 d. sausio, 8 vai. 

vakare, Buzelio patalpoj, ' kampas 
Crescent St. ir Atlantic Avė., jvyks 
kuopos susirinkimas. Kurie nariai 
ir narės galite, malonėkite atsilan
kyti, nes turime svarbių dalykų, 
kuriuos reikės svarstyti.

y. Paukštys.
' (12-14)

m., 
są

nariu Nacionalės 
165-to pėstininkų

IŠRANDAVOJIMAI
Du kambariai ant rondos, 67 

Scholes St. (rear house). Klausk 
Mr. Mathew . Corel. (13-15)

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.

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

>«<» w :

4^ i
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Claus Gunther Ernecke, 36 
m., 29 Hawthprne St., gimęs 
Berlyne, Vokietijoj, narys Rai
telių 1-mo būrio, A Trupės.

Michael Vili, 35 m., 1097 
E. 34th St., šoferis BMT Korp.

Michael Joseph Beime, 32 
m., 34.5 E. 26th St., telefonų 
suvedėjas, sakoma, esąs ko
kiu viršyla Nackmalėj Gvar
dijoj.
William Henry Bushnell, Jr., 

18 m., 797: Franklin Ave.
John Franklin Cook, 19 

2085 53rd St.
^Alfred J. Quinlan, 27 
20% W. 142nd St., N. Y., 
koma esąs 
Gvardijos 
būrio.

Edward
Brooklyn Ave., bedarbis.

Andrew Buckley, 34 m., 
4585 Park Ave., Bronx, sakę- 
sis esąs saržentu New Yorko 
Nacionalės Gvardijos Co. H 
165-me pėstininkų būryje.

John T. Prout, Jr., 20-54— 
32nd St., Astoria, Now Yorko 
Postal Telegr. tarnautojas, 
kapitonas Nac. Gvardijos 165- 
me būryje.

Leroy Keegan, 37 m., 201— 
17th St., J .V. Laivyno Rezer
vo pirmos klasės jūreivis.

Frank Michaels Malone, 
m., 512A St. Johns Pl.

John Albert Viebrock, 
m., 663 Jefferson Ave.

John A. Graf, 470 
Parkway, raštininkas 
Co.

Suimtieji teisinasi
prie^'valdžią, tik prieš komu
nistus.

Apie šų ryšius tarp Cough- 
lino ir kitų reakcininkų rasi
te daug žinių kituose pusla
piuose. Be galo įdomių ir daug 
žinių tuo klausimu paduoda 
angliškas darbininkų dienraš
tis “Daily Worker,” kuris* jau 
seniai iškėlė aikštėn daugelį 
tų ryšių, kurie dabar pasitvir

Turtinga Dvynukais 
Šeimyna

Suteikiam garbingos laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam* nemokamai 

visose dalyse miesto.. 
Tel. Virginia 7-4499

Rubinų šeimyna, Bronxe, 
rodo tikra dvynukų šeimyna. 
Joj buvo du dvynai, Benjamin 
ir Hyman, abu gražūs vaiki’-, 
nai. Kartą jie susitiko dvynu
kes Sylvią ir Ruth Reismaniū- 
tes. Abieji vieni kitiems pati
ko ir dvi poros dvynų susive
dė 1937 m.

Gruodžio 
na dvynukė 
dė sūnų, o
vėliau antroji pagimdė dvy
nukes dukreles. Nuotikis, an
tra dvynų genkartė sudomino 
gydytojus. Jie sako, kad tai 
pirmas toks nuotikis.

Rubinai ir jų žmonos yra 
taip panašūs vienas antram, 
kad kartą vienam Rubinų nu
sibodus dirbt tūlą darbą jis 
ten pasiuntęs savo brolį ir men
kas nesupratę skirtumo.

NOTARY 
PUBLIC

IK

* A* r imt ~ . ivr B- 
ai. i ifidl

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

^LAISNIUOTAS GRABORAUS
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 prieinami! kainą.

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

Siunčiame duoną per paštą | kitus miestus, specialiai greitai pristato 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime Informacijas apie svori ir kalnas

VARPAS BAKERY 3642 Stagg Street Brooklyn. N V

SKELBKITĖS “LAISVĖJE




