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THE LITHUANIAN DAILY

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

Tai buvo pirmadienį, Ma
dison Sq. Garden e. <

Mes sėdėjome prie spaudos 
stalo. Didžiausioji New Yor- 
ko miesto salė perpildyta 
žmonių minia — virš 20,000 
jų, — susirinkusia Leniną pa
gerbti. 5,000 žmonių salėn 
neįtilpo ir turėjo grįžti atgal.

Kalba kalbėtojas po kalbė
tojo. Dainos. Baletas, im
provizuojąs Lenino mirtį. Ir 
vėl dainos.

Pirmininkas 1. Amteris dė- 
kuoja sugabiems menininkams 
už jų triūsą, už aukojimą ko-' 
munistiniam judėjimui savo 
darbo, savo talento.

Bet staiga jo kalba nutrau
kiama griausmingu minios 
plojimu ir šaukimu: “Brow
der,” Brow.der!. . . ”

—o—
Tarytum magiškai su elek

trizuota minia sustojo, žiūri, 
stebi dešinį salės kampą, į es
tradą, ant kurios užlipa lie
sas viduramžis, typiškos ame
rikono išvaizdos vyras, su 
šypsena veide. šaukimui 
“Browder,” plojimui, džiaugs
mui rodosi galo nebus.

Kodėl tokios ovacijos? Ko
dėl vienas žmogus uždegė en
tuziazmu tokią minią? Kodėl 
žodis “Browder” pasidarė to- 
kis reikšmingas, tokis šiai mi
niai mylimas ir brangus?

Atsakymas: tik prieš kele
tą valandų Earl Browderis 
buvo federaliniam teisme, kur 
tęsėsi jo byla. Jis tapo nu- 
smerktas keturiems metams 
kalėti. 
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MARKERIAI PRIEŠINGI KARUI; REIKALAUJA REFORMŲ

Gal šis Brow deri o nusmer- 
kimas kalėti nebūtų tiek jau 
šiuo tarpu reikšmingas, jei 
žmonės neprisimintų praei
ties.

Bet jie ją prisimena: perei
to pasaulinio karo metu Brow
deris sėdėjo kalėjime dėl to, 
kad priešinosi imperialisti
niam karui. Tuomet sėdėjo 
kalėjime ir Ruthenbergas ir 
Debsas — dėl to paties “nu
sižengimo.”

Dabar, štai, stovime naujo 
karo angoj. Browderis ir vėl 
nusmerktas kalėti, kad jo 
prieškarinis balsas būtų nu
stelbtas. . . Jei būtų gyvi Ru
thenbergas ir Debsas ir Hey- 
woodas — jų, be abejo, tas 
pats lauktų . . .

—o—
Juo arčiau Amerika stovės 

prie europinio karo, tuo dau
giau žmonių, nusistačiusių 
prieš karą, lauks toks pats li
kimas. Gal šimtai, gal tūks
tančiai (/bus sukišta į kalėji
mus tik dėlto, kad jie kels 
savo balsą dėl taikos.

Panašiai kalbėjo šio vakaro 
kalbėtojai. Panašią mintį pra
vedė pats Browderis savo 
kalboj.

—Manęs nusmerkimas kalė
ti, — sakė jis, — nėra puoli
mas tik ant vienosvKomunistų 
Partijos. Tai pasikėsinimas 
pulti ir darbo unijas ir visus 
pažangius žmones, mylinčius 
taiką, neapkenčiančius karo...

Tik kai išklausai žmogus 
tų visų argumentų, supranti, 
kodėl toji žmonių minia taip 
entuziastiškai Browderj suti
ko; kodėl ji mirtina tyla iš
klausė jo kalbą.

—o—
Francijos kalėjimuose yra 

sukišta daugybė vokiečių in
telektualų. Tai vis žmonės, 
prieš karą pabėgę į Franciją 
prieglaudos jieškoti. šiandien 
jie kenčia kalėjimuose arba 
koncentracijos stovyklose.

Tie žmonės pabėgo nuo 
Hitlerio teroro. Daladieras 
sakosi kovojąs prieš Hitlerį, 
na, ir tuo pačiu sykiu anti- 
hitleristųs persekioja, grūda į 
kalėjimus!

Vis tai daroma demokrati-

Vidutiniai N. Y. i Biznieriai 
Prieš Taksy Didinimą Jiem

Albany, N. Y.—Guberna
torius Lehman gauna tūk
stančius protestų nuo vidu
tinių biznierių ir profesio
nalų, kad jis reikalauja imt 
daugiau taksų iš jų įplaukų.

Gubernatorius Lehman 
apskaičiavo, kad New Yor- 
ko valstijos valdžiai per me
tus reikėsią $390/700,000 lė
šų. j

Kongresmanai Didele 
Dauguma Balsy Užgy- 

rė Dieso Komisiją
Washington. — Kongres

manai Marcantonio,' Sab
bath ir keli kiti ragino pa
naikinti Dieso “tyrinėjimų” 
komisiją kaipo neteisingai 
veikiančią ir siekiančią pa
naikinti amerikiečių laisves. 
Kongresmanas Hook nuro
dė, jog tų “tyrinėtojų” pir
mininkas Dies bendradar
biavo su fašistiniu “krikš
čionių frontu” ir pro pirš
tus žiūrėjo į Reikią Sidab- 
ramarškinių fašistų.

Kongr. Marcantonio pa
reiškė, jog Dieso komisija 
siekia panaikinti naudingus 
darbininkam įstatymus dar
bo santikių ir algų-valandų. 
Marcantonio teigė, jog bu
vusieji Naujosios Dalybos 
palaikytojai valdžioj ir kon
grese jau siekia panaikint 
Naująją Dalybą ir naudoja 
Dieso komisiją kaip įrankį 
tam tikslui. Anot Marcan
tonio, jie taipgi j stengiasi 
Amerikos ūkį - ekonomiją 
paverst karine ekonomija.

Po karštų diskusijų, ta
čiau, kongreso atstovų rū
mas 345 balsais prieš 21 nu
tarė pratęsti Dieso komisi
jos veikimą dar vieniems 
metams.

Reikalauja $60,000,000 
Paskolos Helsinkiui

I ---------------------

Washington. — Kalbėda
mas prieš Dieso j komisiją, 
kongresmanas Hdok sykiu 
šaukė, kad kongresas turi 
paskirt 60 milionų dolerių 
paskolos senajai Suomijos 
valdžiai, sako, “tikrai kovai 
prieš komunizmą.”

jos gynimo skraiste prisiden
gus ! Kiek daug niekšysčių 
nūnai papildoma pasislėpus 
po tuo obalsiu!. . .

—o—
Kmitas agituoja “Darbinin

ke” už Dieso kdnutetd palai
kymą. Girdi, jis'į atidengęs 
daug anti-amerikiirių organi
zacijų. Bot “Darbininkas” nie
ko nepasako apie tą organiza
ciją, kurią jis gina: Krikščio
niškąjį Frontą. Tai teroristų 
organizacija. Ją remia kata
likų kunigas Coughlinas, o 
kun. Coughliną remia katali
kų kunigų leidžiamas “Dar
bininkas.”

Anot to priežodžio: Ran
ka ranką prausia. . .

Fraracifa Atmeta
Amerikos Vandeny

Saugumo Ruožą
Paryžius. — Francijos 

valdžia pasiuntė pareiškimą 
Panamai, jog Franci ja at
meta tarimą Jungtinių Val
stijų ir dvidešimties kitų 
Centralinės ir Pietines Am
erikos respublikų kas liečia 
b e p u s i škumą amerikinių 
vandenų, vidutiniai per 300 
mylių nuo Jungtinių Vals
tijų, Centralinės ir Pietinės 
Amerikos krantų.

Francūžų valdžia sako, 
kad, pagal tarptautinius įs
tatymus, jos karo laivai gali 
veikti tik už trijų mylių nuo 
tu amerikiniu kraštu. Jinai 4, V C
primena, kad Vokietijos ka
ro laivas “Graf Spee” tyko
jo paskandint prekinį Fran
cijos laivą “Formose”, bū
damas tiktai už keleto my
lių nuo Pietinės Amerikos 
krantu.

Francijos valdžia 'pražiū
ri faktą, kad trys Anglijos 
šarvuotlaiviai užpuolė nazių 
karo laivą “Graf Spee” už

VOKIEČIAI NUSKANDINO SMARKU 
ANGLU KARO LAIVĄ NAIKINTUVĄ

Tai Jau 22-ras Žuvęs Karinis Anglijos Laivas
London,, saus. 24.—Anglų 

laivyno ministerija praneša, 
kad vokiečių submarinas ar 
mina nuskandino karinį 
Anglijos laivą naikintuvą 
“Exmouth”, 1,475 tonų. Su 
juom žuvę visi 175 ar dau
giau jūreivių ir oficierių.

Tai jau penktas anglų 
“destroyeris” - naikintuvas 
nuskandintas nazių mino
mis bei submarinais; o dar 
vienas angliškas naikintu
vas žuvęs “per susidūrimą” 
su kokiu tai kitu laivu.

Keturios dienos atgal na- 
ziai nuskandino “Grenville”, 
tokios rūšies karinį anglų 
laivą, kaip ir dabar sunai
kintas “Exmouth”. Pa
starasis buvo pastatytas 
1934 metais ir kaštavo apie 
pusantro miliono dolerių.

“Exmouth” buvo gin
kluotas penkiomis kanuolė- 
mis, šaudančiomis beveik 5 
colių storio šoviniais; septy
niomis mažesnėmis kanuolė- 
mis ir aštuoniais vamzdžiais 
torpedoms laidyti. Jis tar
navo ”kaip vadas Anglijos 
karo laivų Šiaurinėje Jūro
je.

“Exmouth” tai jau 
^22-ras karinis anglų laivas, 
nazių sunaikintas šiame ka
re. Ir kaip anglai skaičiuo
ja, tai vokiečiai iki šiol nu
skandino 82,088 tonus kari
nių Anglijos laivų, o naziai
sako, kad daugiau.

Nazių Karinių Laivų 
Nuostoliai

Vokietija pripažįsta, kad 
jinai, be savo karo laivo 

kelių mylių nuo Uruguay 
respublikos krantų, Pietinėj 
Amerikoj.

Francūzu valdovai atme
ta amerikinių respublikų 
tarimą, kuris sako, kad ne
turi būt leista kariniams 
laivams kariaujančių, šalių 
jieškoti prieglaudos ameri
kinėse prieplaukose, ir ku
ris reikalauja neparduot 
jiems ten kuro ir kitų reik
menų.

Francijos valdžia reika
lauja, kad amerikiniai kraš
tai pirma užtikrintų, kad 
vokiečių laivai bus atmušti 
nuo 300 mylių bepusiškumo 
ruožo; tik tada, sako, An
glijos ir Francijos karo lai
vai galėtų neplaukt į tą 
vandenų sritį.P

Anglija jau pirmiau at
metė 300 mylių pločio van
denų bepusiškumo ruožą 
apie Jungtines Valstijas, 
Centralinę ir Pietinę Ame
rika.

“Graf Spee”, prarado “ke
lis” submarinus ir du kari
nius sargybos laivukus, po 
400 tonų. O Anglijos laivy
no ministeris Win. Church
ill tvirtina, kad. talkininkai, 
be kitko, sunaikinę “pusę” 
Vokietijos submarinų.

IŠ SUOMIJOS KARO
Helsinki, saus. 24.—Suo

mių baltagvardiečių koman- 
dieriai praneša, kad Sovie
tų pėstininkai, tankai, lėk
tuvai ir galinga artilerija 
šturmuoja suomius į šiau
rius nuo Ladogos ežero.

Helsinki, saus. 24.—Senie
ji suomių valdovai sako, kad 
Švedijos lakūnai bombarda
vę raudonarmiečių centrus 
šiaurinėje Suomijoje. Pasak 

'jų, tai Salios fronte karinė 
padėtis liekasi “ta pati.” 
Šneka, buk sušalę dar 400 
raudonarmiečių. • j

\ r~ i

Maskva, saus. 24.—--Sovie
tų lakūnai darė apžvalgi
nėj ančius ir kovojančius 
skridimus Suomijoj. Kareli
jos tarpvandenyje buvo vei
klių artilerijos kovų, kaip 
sako pranešimai sovietinių 
komandierių.

Helsinki, saus. 24.—Radio 
pranešimais, tai siaučia 
žiauri kova durklais tarp 
raudonarmiečių ir suomių 
50 mylių į šiaurius nuo La
dogos ežero. Suomiai kai 
kur traukiasi aatgal.

Naziai Nuskandino 3 Norvegų 
ir 1 Angly Prek. Laivus
London, saus. 24.—Vokie

čių minos ar submarinai su
naikino tris Norvegijos pre
kinius laivus, “Sydfold”, 2,- 
433 tonų, “Miranda”, 2,100 
tonų, ir “Pluto”, 1,598 tonų, 
kurie gabeno reikmenis An
glijai.

Tą pačią dieną nazių mi
na ar submarinas nuskandi
no prekinį Anglijos laivą 
“Baltanglia” 1,523 tonų.

Amerikos Valdžia Dar 
Nevaržysianti Ja
ponų Prekybos

Washington — Nuo penk
tadienio vidurnakčio užsi
baigia Jungtinių Valstijų 
prekybos sutartis su Japo
nija. Taigi Amerika galėtų 
pakelt muitus ant įvežamų 
iš Japonijos dirbinių ir ki
tais būdais aprėžt Japonų 
prekybą.

Amerikos valstybės mi
nisteris antrininkas A. A. 
Berle, tačiau, pareiškė at
ėjusiam'pas jį Japonijos 
ambasadoriui, kad Ameri
ka nedarys greitų permai
nų kas liečia Japonijos pre
kybą. Bet ar toliau Ame
rika varžys japonų preky
bą, tai priklausys nuo to, 
ar Japonija savo užimtose 
vietose Chinijoj duos laisvę 
amerikonams bizniauti.

Amerika atšaukė preky
binę sutartį su Japonija to
dėl, kad Japonai tose Chi- 
nijos vietose varžė ir naiki
no teises amerikonu biznio 
ir nuosavybes.
GRŪMOJIMAS EMBARGO 

PRIEŠ JAPONIJĄ
Washington. —. Senato

rius Kay Pittman, pirmi
ninkas užsienio santikių ko
misijos, yra įnešęs" kongre
sui, kad Amerika nieko ne- 
parduotij Japonijai ir nieko 
iš jos nepirktų. Kongresma
nas Landis reikalauja ap
rėžt pardavinėjimą Japoni
jai geležies, vario, žibalo, 
gazolino ir kitų karo reik
menų.

Kaltina Prancūzus už Italų 
Laivo Sudeginimą

Roma, saus. 24.—Mussoli- 
nio laikraštis “Popolo d’Ita- 
lia” kaltina francūzus blo- 
kaduotojus, jog todėl sude
gė Italijos laivas “Ozario” 
su 104 žmonėmis, kad tie 
blokaduotojai sulaikė “Gra
žio” ir darė jame savotišką 
kratą.

(Berlyno naziai įtarė, kad 
francūzai padegę tą italų 
laivą.)

—į---------------w
Atlanta, Georgia. — Čia. 

palyginti šiltoj, saulėtoj pie
tinėj valstijoj, prisnigo kai 
kur iki 12 colių sniego. »

ORAS. — Vis šalta.

Kovos už Gerinimą 
Socialės Apdrau

dos Įstatą
Columbus, Ohio.—“Darbi

ninkai turi vaidinti vis di
desnį vaidmenį kaipo spren
dėjai Amerikos respublikos 
likimo,” pareiškė John Le
wis, Jungtinės Mainierių 
Unijos pirmininkas, dabarti
niame suvažiavime tos uni
jos. Tai jau penkiasdešimt- 
metinis jos suvažiavimas, 
“auksinis” jubilėjus. Suva
žiavime dalyvauja per 2,400 
mainierių deelgatų.

Suvažiavimas karštai svei
kino raportą vadovybės, 
kur jinai pareiškė:

“Nėra jokio pateisinimo 
Jungtinėms Valstijoms įsi
traukti į kitų kraštų karą. 
Vienintelis karas, kuriame 
mes turėtume dalyvauti, tai 
savas karas, per kurį mes 
turime panaikinti nedarbo 
priežastis; mūsų karas 
prieš peržemas algas, iš ku
rių darbininkai negali tin
kamai pragyventi; karas 
prieš neteisingą paskirsty-

ŠAUKIA PLEŠKINT 
NAZIŲ MIESTUS
London. — Buvęs Angli

jos laivyno ministeris L. S. 
Amery reikalauja, kad An
glijos lėktuvai tuojau pra
dėtų bombarduot Vokietijos 
miestus ir fabrikus. Sako, 
kad vokiečiai besigindami 
išbaigtų savo gazoliną, o ta
da, girdi, karas talkinin
kams būtų jau daug leng
vesnis.

Pirmoji Taksais Palaikoma 
Gimdymą Kontrolė

Middletown, N. Y.—Pas
kutiniu laiku šio miesto 
sveikatos taryba nusprendė 
palaikyti gimdymų kontro
lės kliniką miestiniais kaš
tais, iš taksų gaunamais pi
nigais. Tai dar pirma tak
sais palaikoma gimdymų 
kontrolės įstaiga New Yor- 
ko valstijoj.

Toj Middletown klinikoj 
gydytojai ir slaugės atvirai 
duoda patarimus moterims, 
kaip išvengt nepageidauja
mų gimdymų.

New Yorko-valstijoj, be to, 
yra 79 privačios klinikos 
gimdymam kontroliuoti.

Sudužo Amerikos Bombane- 
šis; Žuvo 4 Lakūnai

Riverside, Calif. — Per 
sniego audrą susikūlė į kal
ną didelis bombinis Ameri
kos orlaivis. Žuvo oficierius 
ir trys žemesni lakūnai, o 
du kiti išsigelbėjo.

Istanbul, Turkija. — Tur
kų valdžia padarė laikinę 
mainų-prekybos sutartį su 
Vokietija.

mą įplaukų čia jau Ameri
koje, o toks neteisingas 
įplaukų paskirstymas naiki
na principus ekonominės 
teisybės ir visuomeniško už
tikrinimo politinėje mūsų 
demokratijoje.”

Delegatai šios galingiau
sios Amerikoje unijos entu
ziastiškai užgyrė ir sveikino 
sekamus reikalavimus ’savo 
valdybos:

Padidint federalius tak
sus imtinus iš didžiųjų ka
pitalistų įplaukų.

Panaikint taksus, kurie 
dabar imami iš darbininkų 
dėlei socialės apdraudos.

Mokėt senatvės pensijas 
po $60 per mėnesį kiekvie
nam darbo žmogui 60 metų 
amžiaus ar senesniam.

Įvest socialę apd raudą 
taip pat lauko ūkio darbi
ninkams, namų tarnauto
jams ir tarnautojoms, ir to
kiem darbininkam, kurie tik 
atsitiktinai gauna dirbtu

Palaikyti ir praplatint 
viešuosius WPA ir PWA 
darbus bedarbiams.

Remt Wagnerio įnešimų 
kongresui dėlei minių svei
katos, LaFollette’o sumany
mą dėlei pilietinių teisių už
tikrinimo ir kongresinius 
pataisymus prie Healey’o 
įstatymo, reikalaujančius, 
kad valdžia neduotų jokių 
užsakymų tom kompanijom, 
kurios nepripažįsta darbo 
unijų.

Įvest apsaugos prietaisus 
kasyklose, kad nebūtų tiek 
mainierių užmušama ir su
žeidžiama.—Juk per pasku
tinius 29 metus vien tik 
minkštosiose* angliakasyklo- 
se per nelaimingus įvykius 
buvo užmušta 53,768 mai- 
nieriai.

Baust kaip kriminalistus 
tuos samdytojus, kurie lau
žo Darbo Santikių Įstaty
mą.

Mainierių Unijos pirmi
ninkas J. L. Lewis, CIO 
prezidentas, smerkė dabar
tinį socialės apdraudos ad
ministratorių P. V. McNut- 
tą, kaipo streiklaužį India
nos ex-gubernatorių. Lewis 
taipgi smerkė Kentucky 
kruviną gubernatorių strei
klaužį Chandlerį ir Jungti
nių Valstijų vice-preziden- 
tą Garnerį. Lewis parodė, 
kaip Garneris pasmaugė 
daug darbininkam naudin
gų įnešimų,, kurie buvo 
įteikti Amerikos kongresui.
Federacijos Galva Prašo 

Paliuosuot Kekšininką 
Washington. — Amerikos 

Darbo Federacijos' pirmi
ninkas Wm. Green prašo, 
kad prez. Rooseveltas palei
stų iš kalėjimo buvusį fede
racinės unijos vadą G. Sca- 
lese, kuris įkalintas, kaip 
“baltųjų vergių” agentas 
(kekšininkas)..
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Kaip Dalykai Stovi Francijoj?
Kai Franci jos Komunistų Partija bu

vo padaryta nelegale ir josios vadai su
areštuoti, tai tūla spauda Amerikoje 
reiškė dėlto didelio optimizmo. Ji manė, 
jog dabar Franci jos komunistams prisi
eis likviduotis ir “viskas bus gerai.”

Bet taip nebuvo: Mes tuomet sakėme 
ir dabar sakome, kad teroru komunisti
nio judėjimo išnaikinti niekas nepajėgė 
(nei Hitleris, nei Mussolinis, nei Smeto
na) ir nepajėgs. Pažiūrėkime, kaip gi 
šiandien dalykai stovi Francijoj.

Anglijoj išeinąs laikraštis “The Week” 
(Savaitė), kuris jau ne kartą yra pada
vęs daug įdomių tarptautinių žinių, skel
bia, jog komunistinis judėjimas Franci
joj tebesiplecia. Tasai judėjimas ypačiai 
stiprus kariuomenėj ir net fronte. Bet 
paskaitykite “The Week” nuomonę:

“Tiems, kurie tąją padėtį žinojo, nebu
vo staigmena, kai karo ministeriui nese
nai apsilankius užfrontės kariuomenėj, 
jis buvo sutiktas ‘Internacionalu’, kurį 
dainavo kareiviai.”

“Internacionalas”, sako savaitraštis, 
giedamas labai dažnai; giedodami, ka
reiviai nesibijo iškelti ir kumščių.

Francijoj darbininkuose nepasitenki
nimas esąs dargi didesnis nei Vokietijoj, 
pasak “The Week”. Be to, kariuomenėje 
ir darbo žmonėse reiškiasi didelis nepa- * 
sitenkinimas Anglija. Jinai, skelbia fran- 
eūzai, yra kalčiausia dėl Ispanijos respu
blikos pralaimėjimo, dėl Francijos Liau
dies Fronto palaidojimo, dėl karo ir dėl 
komunistinės partijos Francijoj užda
rymo.

Galirha pilniausiai sutikti su tuo, kas 
pasakyta, nes mes puikiai žinome, kad 
priespauda, persekiojimai, areštai krašto 
niekad nesustiprino ir nebesustiprins. 
Įvesdamas žiaurią reakciją Francijoj, 
pasmaugdamas daugelį darbo unijų, ne 
tik komunistinę partiją, Daladieras meš
kiškai pasitarnavo tam kraštui, kuriam 
jis premjerai! j a.

1 . .......... . - - ■

užkarinę politiką—ir kai komunistai iš
stojo prieš prez. Roosevelto politiką, ftuo- 
ųiet buvo j ieškota priekabių Browderį 
įkalinti, kad jis negalėtų pergarsiai ko
voti prieš Amerikos įvėlimą į karą, šičia 
ir tiktai šičia galime surasti tikrąją prie
žastį, dėl kurios Browderis tapo nu
smerktas.

“Mano nusmerkimas yra dalis valdžios 
vajaus linkui karo,” pareiškė Browderis.

Negalima nesutikti su šiuo posakiu. 
Reikia atsiminti, kad ypatingai toji 
spauda, kuri agituoja Ameriką remti 
Europos karą, labai džiaugiasi Browde- 
rio nusmerkimu. Kai Hearsto spauda, 
kai “Times”, kai “Tribune,” kai kiti 
stambiojo kapitalo laikraščiai džiaugia
si Browderio nusmerkimu, tai, prisipa- 
žinsime, darbo žmonėms jau nėra kuo 
džiaugtis; jiems jau tenka liūsti.

Per kiekvieną karą atsiranda drąsių 
žmonių, kurie turi sėdėti kalėjime. Per 
pereitą karą sėdėjo kalėjime Debšas, 
Browderis ir Ruthenbergas,—nekalbant 
jau apie “mažesniuosius.” Kai mūsų kra
štas dabar ruošiamas naujam karui, tai 
tie, kurie jį ruošia karui, deda pastangų 
pirmiausiai apsidirbti su pačiais žymiau
siais karo priešininkais.

Jei kam tas dar neaišku, jie pamatys 
greitoj ateityj.

Amerikos darbo žmonės, kurie priešin
gi karui, paduos Browderiui ir visiems 
persekiojamiems karo priešams pagalbos 
ranką, ši byla bus bandyta apeliuoti 
aukštesnin teisman. O podraug visuome
nė duosniai aukoja ir aukos Browderiui 
ir kitiems persekiojamiems karo prieši
ninkams ginti.

“Laisves” Su
Ketvirta#., Sausio

Browderis Nasmerktas
Gene ralis Komunistų Partijos sekre

torius Earl Russell*Browder tapo nus- 
merktas ketveriems metams kalėti ir už
simokėti du tūkstančiu dolerių. Kad jis 
bus “surastas kaltu,” vargiai kas abejo
ju. Nes jeigu vyriausybė būtų nujautusi, 
kad ji teisme pralaimės, tai vargiai ji 
būtų ėmusis tokio žygio.

FprmaMaj .Browderis buvo nusmerktas 
dėlto, kad jis,. imdamas pasportą vyki
mui į užsienį, aplikacijoj pažymėjo nesąs 
ėmęs pasporto pirmiau. Savo vardu jis 
ir nebuvo ėmęs, bet jis keliavęs Europoj 
po pseudonymais, t. y., po kitais vardais.

Deja, vyriausybė žinojo, kad Browde
ris buvo išvykęs užsienin ir sugrįžęs po 
kitais vardais, bet už tai jo nebaudė. At
žagariai, jam davė pasportą jo tikruoju 
vardu ir jis net trimi atvejais važiavo 
Europon ir sugrįžo niekeno nekliudomas.

Taigi Browderis, formaliai, buvo nu
baustas dėlto, kad jis vyko Europon ir 
sugrįžo gimta jan kraštan su pasportu, 
kuriame buvo jo tikras vardas ir pa
rašas. Atrodo, todėl, juokinga, kad jis 
dabar dėlto būtų teisiamas ir kalinamas.

Bet nėra juokinga, kai paimi tąjį klau-X 
simą esminiai, o ne formaliai. Kol Brow
deris rėmė prez. Roosevelto Naują Da
lybą, kuri tuomet buvo pažangi, tai Roo
sevelto administracija jam nieko nesakė, 
gerai viską apie Browderj ir jo draugus 
kdmunistus žinodama. Tačiau, kai prezi
dentas Rooseveltas su nauja Dalyba at-* 
sisveikino, kai jis pasiėmė kitą politiką—

Istorija Pasikartoja
Kai laike piliečių karo Rusijoj 1917- 

1921 metais menševikai išvien prieš So
vietus kariavo su caristais, imperialistais 
ir visais baltagvardiečiais, taip dabar jie 
išvien kariauna ir Suomijoj.

Suomijoj “liuosnorių” tarpe yra net 
princų, visokių fašistinių ir imperialisti
nių gaivalų. Su jais išvien veikia Šve
dijos, Norvegijos, Danijos menševikai 
ministerial. Su jais išvien melus prieš 
Sovietus skleidžia visi menševikai ir ki
tur.

Amerikon atbėgęs rusų baltagvardietis 
lakūnas Boris Sergievsky stoja už tai, 
kad visi rusai baltagvardiečiai susijung
tų ir važiuotų į Finliandiją kariauti 
prieš Sovietus. Taip jis kalbėjo Palm 
Garden svetainėje, New Yorke, kur buvo 
surengta Suomijos pagalbai pramoga. Jis 
mano, kad vien Jungtinėse Valstijose 
yra apie 60,000 rusų baltagvardiečių. Jį 
sekė kalbėtojai rusai baltagvardiečiai 
I£artašev, buvęs kazokų pulkininkas, ar
kivyskupas Vitaly j ir kiti ponai.

Dabar kapitalistai, caristai, fašistai ir 
socialistai iš vien sako kalbas, visi nieki
na Sovietus ir šaukia aukų Finliandijos 
dvarponių ir kapitalistų valdžiai. Bet 
aukos nekaip plaukia, ir šiame susirin
kime, sako, buvo 1,400 žmonių, o po di
džiausio skandalo vos surinkta $135. Tai 
vargiai ponams užteks pietums.

Švedijoj mes rasime bendrai dirban
čius Suomijos dvarponių ir kapitalistų 
naudai karaliaus brolį, kitus karališkos 
giminės narius, Kreugerį, briežiukų tru- 
sto karalių, kurio brolis, tarptautinis žu- 

. likas, kadaise nusižudė, kitus kapitalis
tus ir greta jų Švedijos menševikus. Visi 
jie susimetę į bendrą frontą.

Tas patsai ir pas mus Amerikoje. Ka
da Ispanijos liaudis kraujais apsipylus 
kovojo už demokratiją, kada mes rinko
me aukas ir patys aukojome, kada apie 
4,000 geriausių mūsų veikėjų—komunis
tų jaunuolių ir kitų darbuotojų-nuvyko į 
Ispaniją ginti demokratiją,’ tai nei tarp
tautinėj plotmėj, nei mums Amerikoj ne
buvo galima gauti socialistų talkos tam 
šventam darbui. Jie piršto į pirštą ne
sudavė. Bet dvarponiams ir kapitalis
tams į pagalbą, kovai prieš Sovietus, jie 
tuojau veiklūs pasidarė.

važiavimas
Šį sekmadienį įvyksta 

“Laisvės” bendrovės dali
ninkų suvažiavinias. Labai 
laukiame svečių iš kitų mie
stų. • • |

Iš Montello atyyksta Ge
orge Šimaitis. Reikėtų dau
giau svečių iš Bostono apy
linkės. Connecticut valstija, 
ir rytinė dalis Pėnnsylvani- 
jos: Philadelphia^ Eastonasb 
Wilkes-Barre, Scrantonas, 
Shenandoah ir mažesnieji 
miesteliai turėtų būt atsto
vaujami suvažiavime. O ar
timoji N. J. valstijos sritis 
tai namai 
dąugelis bus suvažiavime ir 
bankiete.

Dovanų suvažiavimui ga
vome sekamai: Lietuvių Li
teratūros Draugijos 2-ras 
apskritys $25.00; LDS 60 
kp., Hudson, Mass., $2.00; 
G. Bubliauskas, Detroit, 
Mich, ir V. KaValiauska^, 
Tacoma, Wash., po $1.00. 
LLD 2 kp., moterų skyrius, 
So. Boston, Mass., $5.00; 
grupe draugų iš Mass, val
stijos aukavo : sekamai: 
Marlboriečiai — po $Į.OO— 
Adv. A. Yokšis, K. O. Yok- 
šai, J Sadauskas ir iš May- 
nardo biznieriai T. S. Mar- 
čiulioniai. Hudsoiiiečiai—po 
$1.00,—M. M. Kazlauskai; 
J. Jaskevičius; V. Vendžiu- 
lis; J. V. Grigai. J. M. Pa
plauskai 75c ir po 25c. J. 
Šidlauskas ir F. Bukatek. 
Viso $9.25. Prisiųsta per V. 
Grigienę.

Gražus pluoštelis, bet lau
kiame daugiau. Permažai 
kolonijų dar tepasirodė su 
dovanom. Laikas subrusti, 
kad spėjus prisiųsti iki su
važiavimui.

O dalininkai privalo iš 
anksto ruoštis ir! duoti su- 

naudingos ini- 
j. ' ■

P. Buknys.

važiavimui 
ciatyvos.

i Atgautojo Vilniaus Krašto Turtai
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laus vaizdo, ką mes esame gavę, drauge 
su Vilnium ir Vilniaus sritimi. Daugis 
gal mano, kad Vilniaus krašte tik nenau- 

! dojami žemės plotai ir smulkūs miške
liai. Tikrumoje gi yra truputį kitaip. Iš 
žemiau patiekiamų skaičių gerb. skaity
tojas galės susidaryti tikresnį viso to 
vaizdą. Štai buv. Vilniaus vaivadijos ir 
Lietuvai atitekusių gyventojų skaičius:

ir aišku, iš jų

Ledai Vos Nesulaužė Byrdo 
Ekspedicijos Laivus

Washington. — Admiro
las Richard E. Byrd pra
nešė per radio, kad staiga 
sutruko ledas Whales Įlan
koj, tolimuose šaltuose pie
tuose, ir didžiuliaį ledo ga
balai vos nesutriuškino 
Byrdo ekspedicijos laivus 
“Mešką” ir “Šiaurių žvaig
ždę.’” , J

Šiais laivais Byrdas su 
sandarbininkais plaukė, kad 
iš jų tyrinėt milžiniškas 
Pietų Poliaus sritis, amži
nus sniegynus-ledynus.

Admirolas Byrd nori, pa
gal ištyrimo teisę^ prijungt 
tuos plotus Jungtinėm Vals
tijoms. Sakoma, jog ten že
mėje esą žibalo-įnaftos ir 
anglies.

Calif.—

Nauji Karo Laivai
Franci j os valdžia didžiuojasi, kad jji 

dabartiniu laiku statosi 126 naujus karo 
laivus. Anglija taip pat statosi daug. Ir 
todėl sako, būk Franci ja ir Anglija lai
mes karą prieš Vokietiją.

Jungtinės Valstijos statosi 81 didelį 
'karo laivą, būtent: 8 šarvuočius; 2 orlai
vių vežikus; 9 kruizerius; 42 naikinto
jus; 19 submarinų ir daug mažesnių.

1940 metais Jungt. Valstijų karo lai
vynui lėšos pasiekė $997,561,797, o 1941 
metais numatoma, kad bus -paskirta net ♦

San Francisco,
Čia “Angelų” Salbj vis te
bėra 521-nas Vokietijos jū
rininkas nuo jos laivo “Co
lumbus,” kurį patys nazių 
jūrininkai sunaikįno, kada 
laivą užklupo Anglijos šar
vuotlaiviai nepertoli nuo 
Jungtinių Valstijų, šie Vo
kietijos jūrininkai grįžtų 
namo per Japoniją ir Sibi
rą; bet bijo, kadį Anglijos 
karo laivai vandenyne gali 
pastot jiem kelią, nuimt 
juos’nuo Japonijos laivo ir 
nusigabent į Angliją.

$1,135,542,577,

Drūkšių

Gyventojų: 
visame valsčiuje 

7,628

Lietuvai 
atit. daly s 

398

Dvai 
ikaičii 

3
Smalvų 3,928 3,928 37
Rimšės 6,300 3,318 4
Dūkšto 7,487 7,487 19
Daugėliškio 12,526 5,528 5
Kaltanėnų • 8,893 8.500 20
Švenčionėlių 12,275 ■ 3,590 13
Švenčionėlių m. 3,867 3,867 —
Pabradės 7,705 7,705 28
Kiemeliškių 9,309 1,890 3
Nemenčinės 14,167 14,167 47
Paberžės 12,387 12,387 32
Maišiogalos 14,248 14,248 82
Riešės 15,227 15,227 61
Mickūnų 14,716 14,716 30
N. Vileikos 8,680 8,680 1
Trakų 17,593 17,593 30
Trakų m. 2,789 2,789 —
Rudaminos 16,121 16,121 112
Šumsku 11,837 9,618 9
Turgelių 13,542 JI,737 42
Šalčininkėlių 14,536 9,523 43
Rudiškių 10,942 10,942 11
Valkininkų 10,580 10,580 1
Varėnos 10,030 8,086 14
Eišiškių 8,658 8,658 26
Vilniaus m. 220,000 220,000 —

Viso: 451,319 673
Iš šios lentelės matome, kad mūsų at

gautoje Vilniaus srities dalyje yra nema
ža dvarų, kurie susilauks žemės refor
mos. Dėl dvarų dydžio, kol kas sunku ką 
pasakyti, bet yra žinių, kad iš jų yra di
delių. Ypač didelių dvarų yra Švenčionių 
apskr. Ten 21 dvaras turi daugiau kaip 
po 1,000 ha ir bendrai siekia 46,000 ha.

Valstiečiai atgautose srityse yra daž
niausiai smulkūs ar vidutiniai. Procen
tais pagal žemės sklypų dydį jie taip pa
siskirsto (buv. Vilniaus vaivadijoj):

Ūkio dydis , Ūkių skaičius
tūkstančiais Procentais
Iki 2-jų ha 13.7 9.5

2—5 ” 52.3 36.3
5—10 ” 49.8 34.6

10—15 ” 14.7 10.2
15—50 ” 12.1 8.4 i .

Per —50 ” 1.4 1.0
Nežinomo dydžio 26.3 0.0

• Viso 170.3 100.0 '
ventoj ai dirbo : 72°/zo žemės ūky,
— pramonėje, 4,8% — prekyboje,

2,8%—susisiekime. Atgautoje srityje, su
prantama, šis santykis išeis kitoks, nes 
Vilniaus miestas žymiai padidina pramo
nininkų, prekybininkų ir amatininkų 
skaičių.

Miškų Vilniaus vaivadijoje 1937 me
tais buvo 615,000 ha, arba 2T% viso že
mės ploto. Iš to skaičiaus valstybinių 
275,000 ha ir privačių—352,300 ha. Ne
priklausomoje Lietuvoje krašto miškin
gumas tesiekia tik 15% viso žemės ploto. 
Lietuvai atitekusiose srityse miškingumo 
procentas yra dar didesnis, negu 21.

Įdomu, kiek ir kokių mokesčių įplauks 
į mūsų valstybės iždą iš atgautų Vilniaus 
sričių. Tuo klausimu patiekiame šiuos 
“Vairo” duomenis:

1. žemės mokestis. Atgautoje Vilnijos 
srity j iš viso yra 673,950 ha žemės. Tame 
skaičiuje apie 20% yra valstybinių miš
kų, kita tiek bus žemės mokesčiais neap
dedamų plotų (valstybinių durpynų ir 
vandenų, sauskelių, privačių miškų iki 20 
m. amž., pustomųjų smėlynų, nenaudo
jamų pakriaušių, nedžiūstamų pelkių, 
pasienio zonos ir pan.). Tad žemės mo
kesčiais apdedamos lieka apie 60% arba 
404,000 ha. Reikia manyti, kad bendrai 
imant, pusė iš tos žemės bus III rūšies 
ir pusė—IV, tad viso už ją valstybinių 
mokesčių metams bus sumokėta 1,313,000 
litų. Ligi šiol Lietuvoje žemės mokesčių 
metams buvo sumokama apie 18,5 mil. 
litų, tad dabar viso bus apie 20 mil. litų.

2. Nekilnojamųjų turtų mokestis. Vil
niaus mieste 1937 metais buvo 9.905 na
mai. Apskaičiuojant, kiek Vilniaus mies
to nekilnojamieji turtai galės duoti mo
kesčių, reikia jį lyginti su Kauno miestu 
ir padaryti atitinkamas' korektyvas. 
Kaune 1937 metais buvo 8280 nejudomų- 
jų turtų t. y. namų ir namais neapstaty- 1 
tų sklypų. Nežinome, tačiau, gal nedaug 
apsiriksime pasakę, kad Vilniuje'namų 
ir namais neapstatytų sklypų, t. y., mo
kesčiais apdedamųjų vienetų yra 10,000. 
Vilniuje namai bus kiek didesni, negu

Kaune, bet užtat Kaune butai bent 3—4 
kartus brangesni. Kai bus perkelta sos
tinė Vilniun, ten butai pabrangs, tačiau 
tada Kaune jie atpigs. Vadinasi, Vilniuje 
mokesčiai padidės, o Kaune sumažės. 
Tad, norėdami apskaičiuoti, kiek dau
giau mokesčių valstybės -iždas gaus, 
turime tai viską turėti galvoje. Jei kol 
kas paliekama sodinė Kaune, tai Vilniu
je butų kainas uz Kauno reikia skaityti 
bent apie 2—3 kartus pigesnes. Kaune 
metams nekilnojamųjų turtų mokesčio 
nustatoma 4,3 mil. litų. Tad apytikriai ? 
galime sakyti, kad Vilniaus miestas ne- 
judomųjų turtų mokesčių valstybės nau
dai pajėgs sumokėti 3 mil. litų metams.

Kiti Vilnijos srities miesteliai tų 
mokesčių sumokės tiek, kiek maždaug 
dabar sumoka Utenos ir Trakų apskri
tys drauge. Šios apskritys metams sumo
ka 150,000 litų.

Taigi, viso Vilnijos sritis nekilnojamų
jų turtų mokesčių sumokės 3,150,000 litų 
metams.

3) Pagrindinis verslo mokestis. Pa
grindinį verslo mokestį moka prekybos 
pramonės ir amatų įmonės bei kai kurie 
asmens, užsiima prekybiniais patarnavi
mais. Buvusioje Lenkijoje pagrindinis 
verslo mokestis buvo mokamas maždaug 
tais pat pagrindais, kaip ir Lietuvoje. 
Tad, apskaičiuodami šį mokestį galime 
remtis buvusiais Lenkijos duomenimis. 
Vilniuje 1937 metais buvo 567 III—VIII 
rūšies įmonės ir 1700 amatininkų. Jei 
Vilniuje pagrindinių verslo liudijimų ta
rifai bus nustatyti tokie pat, kaip Kau
ne, tai visos tos pramonės įmonės ir 
amatininkai metams sumokėtų 60,000 
litų pagrindinio verslo mokesčio. I—V 
rūšies prekybos įmonių Vilniuje 1937 me-

' tais buvo 4,994. Jos Kauno tarifais me
tams sumokėtų 553,000 litų pagrindinio 
verslo mokesčio. Tekiu būdu Vilniaus 
miesto prekybos ir pramonės įmonės, jei 
jos visos veiks taip, kaip veikė, šio mo
kesčio sumokės 613,000 litų metams. Ki
tose Vilnijos srityse prekybos ir pramo
nės* pagrindinio verslo mokesčio sumo
kės apie 100,000 litų.

Taigi, viso Vilnija pagrindinio valsty
binio mokesčio duos 713,000 litų metams. 
Kauno miestas šio mokesčio metams su
moka 930,000 litų.

4) Verslo pelno mokestis. Žymiai sun
kesnis apskaičiavimas Vilniaus įmonių 
mokesčio dydžio, nes tam neturime jokių 
konkretesnių duomenų, čia reikės dau
giau spėti, Vilniaus miesto įmones paly
ginant su Kauno įmonėmis. Kauno mies
te apyskaitinės ir neapyskaitinės įmonės 
1939 metais sumokėjo apie 7 milionus 
litų verslo pelno mokesčio. Vilniuje pra
monė, palyginus su Kaunu, visai menku
tė. Ten nė vienos pramones įmonės ne
buvo nei I nei II rūšies (I rūš. pagrindinį 
verslo liudijimą pagal buvusios Lenkijos 
ir pagal mūsų įstatymus turi išpirkti 
įmonės, kuriose dirba daugiau kaip 1,000 
darbininkų, II rūšies,—kuriose dirba 
daugiau kaip 500 darbininkų, jei tam 
tikroms įmonėms nenustatyti kitoki pa
žymiai). Kaune I ir II rūšies įmonių yra 
dvi. III rūšies įmonių Vilniuje buvo 2, 
Kaune—10, IV rūš. Vilniuj — 16, Kaune 
65 ir t. t. Viso pramonės įmonių be ama
tininkų; Kaune yra 1887, o Vilniuje— 
567. Vadinas, | įmonių Vilniuje buvo 
mažiau, kaip Kaune, o be to, Vilniaus 
pramonės įmonės žymiai mažesnės negu 
Kauno. Pramonės įmonės Kaune 1938 m. 
apytikriai sumokėjo 2,8 mil. litų verslo 
mokesčio. Iš Vilniaus dabartinių pramo
nės įmonių nebus galima tikėtis daugiau

„ kaip į mil. litų.
Prekybos įmonių (įskaitant bankus ir 

visas kitas įmones, kurios turi pirkti pa
grindinius verslo liudijimus) Vilniuje 
daugiau kaip Kaune, būtent Vilniuje 4,- 
994 įmonės, o Kaune yra 4,337. Tačiau 
Kauno prekybos įmonės aptarnauja visą 
Didžiąją Lietuvą, o Vilniaus mieste pre
kyba beveik ir apsiriboja tuo miestu. To
dėl ir iš didesnio įmonių skaičiaus galime 
tikėtis mažesnio tų įmonių mokestinio 
pajėgumo. Vilniuje I rūš. prekybos įmo
nių (t. y. didmenų prekybos) buvo rak 6, 
o Kaune yra, 68. Prekybos įmonės Kau
ne 1938 m. sumokėjo 4,2 mil. litų. Iš Vil
niaus prekybos įmonių lauktina ne dau- 

(Tąsa ant 8-čio pusi.)

Dabar Jungt. Valstijų armija turi 
3,200 pirmos rūšies orlaivių, o karo lai- 

. vynas turi ^132 karo orlaivius be-tų, ku-

rie stovi rezerve. 1941 metais Jungt. 
Valstijos vien jūrinio laivyno žinioj tu
rės 5,200 pirmos rūšies karo orlaivių. 
Taip smarkiai rengiamasi į karų!

Belfast. — Nukrito į jū
rą Šiaurinės Airijos 
vas. Trys jo lakūnai 
ketvirtas sužeistas.

lėktu- 
žuvo; ’



TreČias puslapis

PIENO!

Viso

Manhattan Liquor Store

mai
DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RUSIŲ GĖRIMŲ

ŠokiaiLaisvės7 Bankietas

RANKIETAS IR ŠOKIAI

orkestrai

Prašome iš anksto įsigyti bilietus
ĮŽANGA $1.25 ASMENIUI

pieną, 
skiria713,000 

2,800,000 
1,800,000

100,000 
3,500,000

BIRUTA RAMOŠKAITE
Sopranas iš Hartford, Conn

Ketvirtad., Sausio 25, 1940

Tą pačią dieną įvyks “Laisvės” dalininkų suvažiavimas, bus laikomas Lietu
vių Am. Pil. Kliubo salėje; prasidės 10-tą vai. ryte. Tai bus daug svečių iš kitų 
miestų. Bankiete bus proga su jais pasimatyti.

labai man-
kažin ko

šiemet dienraščio “Laisvės” Suvažiavimas, bankietas ir šokiai bus

vakare aš negaliu eiti į 
miestą j ieškoti—pėrtoli nu
eiti. O kur galėtum rasti 
susirinkusių, ten man per- 

darosi, ir 
naudos.

ANTANAS VIŠNIAUSKAS 
Baritonas iŠ Bayonne, N. J.

Vajus ir Vajininkų 
Užduotys

sau, šitas

Tel. Evergreen 7-1 Gis License No. L. 886

didelės išlaidos 
kartais be jokios 
Man teko patirti paskutiniu 
laiku, kur tokiose vietose 
perdaug įsilinksminę gauna 
naują skaitytoją, tik taip 
sakant dėl tuOmlaikinio 
draugiškumo; tai įsu tokiais 
skaitytojais va j įninkąs ne
susikalbės, nors jau laikas 
prenumeratos bus pasibai-

pusėmis yra klar 
mums būtinai rei 
spauda, pačių dar 
palaikoma

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuvė Williamsburgh’e

Žemės mokestis 1,313,000
Nekilnojamųjų turt. mok. 3,150,000 
Pagrindinis verslo mok.
Verslo pelno mokestis
Darbo pajamų mokestis
Palaikų mokestis
Akcizo mok. ir rinki.

Sako,—aš gaunu “Tėvy
nę,” kaipo narys Susivieni
jimo ir dvi angliškas imam, 
ir tų nespejam perskaityti.

Da bandžiau nurodyt, 
kad tie visi trys laikraščiai 
labai melagingas žinias pa
duoda, ir stoja už imperia
listinį karą, net pritaria ir 
šią šalį įvelti. Aiškinimas 
buvo veltus.

THE STATE OF NEW YORK SAYSt 
loot tetter, fee/tetter &/WNK//&S//MttK

visomis 
dinami, 
kalinga 
bininkų 
kelrodis

(Todėl darbininkų 
šams ji negeistina.

galės sumokėti 2 mil. litų metams.
6) Palaikų mokesčio iš Vilnijos laukti

na apie 100,000 litų metams. Didž. Lie
tuvoje jo sumokama 0,7 mil. litų metams.

7) Akcizo mokesčiai ir rinkliavos. At
gautoje Vilnijoje yra apie 500,000 gyven
tojų, iš jų Vilniaus mieste apie 208,000 
gyventojų. Lietuvoje 1938 metais akcizo 
mokesčių ir įvairių rinkliavų gauta apie 
50 mil. litų. Netekę Klaipėdos krašto nu
stojome 140 tūkstančių gyventojų, o at
gavus Vilniją gyventojų skaičius padidė
jo apie 350 tūkstančių. Vilnijos gyvento
jai akcizuojamų prekių bent pradžioje 
mažiau suvartos, kaip kitos Lietuvos da
lys. Tad nors gyventojų ir apie 14% 
daugiau, tačiau akcizo mokesčio ir rink
liavų lauktina daugiau tik apie 7%. Va
dinasi, akcizo mokesčio ir rinkliavų iš 
Vilnijos lauktina 3,5 mil. litų.

Tokiu būdu Vilnija valstybės 
duos tokių mokestinių pajamų:

šioji inteligentija, nušliaužė 
į menševizmo pusę, pasida
rydami griežčiausi priešai 
revoliucinių darbininkų o 
akli tarnai reakcijinės bur
žuazijos. Iki šio persikeiti
mo aš socialistinį judėjimą 
laikiau kaipo vadą pasiliuo- 
savimui žmonijos iš kapita
listinės verguvės! Bet da
bar pasirodė, kad pačiam 
krizyj dvėstančio kapitaliz
mo jie stengėsi jį palaikyti, 
parduodami darbo klasę, ir 
visą liaudį kapitalizmui.

Nuo čia susipratę darbi
ninkai, ir pažangioji liaudis 
atsisveikino su pardavikais, 
II Internacionalo vadais; ir 
nuo čia prasideda susipra
tusių darbininkų vajai auk- 
lėt savo spaudą, savo tikrą
ją organizaciją, Komunistų 
Partiją; sekti jos vadus, 
kurie veda žmoniją viso pa
saulio iš kapitalo vergovės 
į laisvą, naują pasaulį.

Ant šito kelio darbinin
kai sutinka visokių kliūčių, 
kurios stabdo darbininkus 
žengti tikruoju keliu prie 
savo laimės ir laisvės. Reli
giniai vadai gina darbinin
kus nuo organizavimosi į 
darbininkiškas draugijas, į 
unijas, gina darbininkišką 
spaudą skaityti.

Dabar paimkim visokius 
politinius šarlatanus, ko
kiais užvardijimais nesiva- 
dintų: religiniai, ar laisva
maniai, socialistai, trockis- 
tai, anarchistai, demokratai, 
republikonai, ar tautininkai. 
Jie šiandien atsidavusiai gi
na tarptautinį imperializ
mą. Jų spauda užpildyta di
džiausiomis melagystėmis, 
kurią bruką jie darbinin
kams skaityti. Darbininkai, 
skaitydami tokią spaudą,— 
negana, kad jie padeda savo 
išnaudotojus palaikytų bet 
patys save klaidina; nutols
ta nuo savo klasinių užda
vinių.

Į šitą viską žiūrint, per
malant, kaip darbininkai

Svarbiausias vajaus užda
vinys tai gavimas naujų 
skaitytojų mūsų dienraš
čiams “Laisvei” ir “Vilniai.” 
Šitą pareigą atlikti turėtų 
kiekvienas skaitytojas. Ši
tas darbas turėtų eiti netik 
vajaus metu, bet per ištisą 
metą, nes du dienraščiai pa
laikyti nėra lengva. O kaip 
svarbu palaikyti du darbi
ninkiški dienraščiai, tai jau 
nereikia aiškinti; skaityto
jai tą žino.

Vajininkų, kiek jų dabar 
įsitraukia į darbą, truputį 
permaža, jie negali teigia
mai atlikti tą užduotį, ko
kią reikėtų. Gal kiti vaji
ninkai gali daugiau nuveik
ti, kurie prie geresnių ap
linkybių gyvena, didmiesty. 
Bet aš kalbu apie save; man 
praėjusį vajų teko užimti 
vajininko vieta, bet aš savo 
užduoties negalėjau atlikti 
dėl daugelio kliūčių. Viena, 
aš gyvenu toliau nuo mies
to, kur nėra lietuvių. An
tra, jau neesu jaunas visą 
apylinkę apvaikščioti, o ma
šinos neturiu apvažinėti. 
Trečia, aš kaipo bedarbis, 
ir apie namus turiu apsi
žiūrėti, tai man tenka tik 
gavus tinkamą progą pa- 
jieškot skaitytojų. Turint 
mašiną, galėtum apvažinėt 
visą šią apylinkę ir galėtum 
daug naudos padaryt. O 
mano pagelbininkai man ne
patarnavo. ,

Dienos laiku žmonės dir
ba, negali rasti jų namie;

;rai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus 
Likerius Reikia Pirkti Patinkamo! 2

Krautuvėj. a.

Todėl mes patys, susipra
tę darbininkai, turim dėt vi
sas pastangas ją palaikyti. 
Šičia ir prisieina daryti kas 
metas vajus, gauti naujų 
narių į A.L.D.L.D., apšvie- 
tos ir kultūros organizaci
ją ir skaitytojų žurnalui 
“Šviesai”. Be to, gauti skai
tytojų “Laisvei” ir “Vii- 

Tilu apšvieta ir kul
tūrinis pakilimas daro tau-

Kaunas. — Uždraudus Ka
lėdų eglaitėms naikinti ge
riausias eglaites, šiemet bus 
sutaupyta keli šimtai tūkstan
čių miško prieauglio. Bet pa
sirodė, kad ir Kalėdų šventės

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

griežiant gerai

Iš čia matome, kad 
buvusią padėtį, mokesčių įplaukos būtų 
labai nedidelės ir mūsų biudžete maža 
ką duotų. Tačiau tikėkime, kad sostinės 
teisės Vilnių praturtins, o tatai ir visai 
Lietuvai duos žymiai daugiau naudos.

J. Akinis.
(Iš “Pasaulio Lietuvio”)

Calverts 
"Special”

Trečias, — šitas jau skai
tė “Laisvę,” nuo užpernykš
čio vajaus; prenumerata 
jau buvo pasibaigus, reikė
jo atsinaujint. Man,, kaipo 
vajininkui, priderystė tai 
atlikti. Na, ir kas čia tokio 
užeiti pas žmogų paklausti, 
ar jis pats pasiųs prenume
ratą? O jeigu jam neparan
ku, gali man perduoti. Už
einu. Randu moterį už ba
ro; pasiėmiau stiklą alaus, 
kad būtų parankiau užkal- 
bint. Na, ir prisitaikęs .aš 
primenu, kad jūs prenume
rata už “Laisvę” jau pasi
baigusi, kažin, ar jūs pa
tys pasiųsite administraci
jai, ar man perduosit, kai
po vajininkui?

Ji man atsakė, kad jo nė
ra namie, bet jinai manan
ti, kad ant toliau nelaikys, 
nes pinigų pertrumpa. Tad 
aš nė nėjau pertoli į disku
sijas, nutariau kitą kartą 
ateiti su juom pasikalbėti, 
taip ir padariau.

Ar manote,- kad aš tokį 
prielankų atsakymą gavau, 
kaip užklausiau ? Žmogus 
taip greitai persimainė, 
kaip užgautas žiauraus oro! 
Rūstus ly^ būtų kas negeis
tino atsitikę. Taip žiauriai 
atsakė.

Vėliau sužinojau, kad 
pirmutinis, kuris jam užra
šė “L.,; užpereitam vajuj, 
tai jam lėšavę daugiau, ne
gu užmokėti už 3 naujus 
skaitytojus. Bet atnaujini
mo klausti, visai atsižada 
dėl perdidelių lėšų...

Prie pabaigos tariu ačiū 
savo pagelbininkams laike 
vajaus. Ypatingai daug gel
bėjo d. A. Kazakevičius 
pradžioj, bet pabaigoj, ne
žinau kodėl, prižadai neišsi
pildė. Kol kas neteko jį su
eiti, ir pasikalbėti, kodėl 
taip įvyko.

J. Ramanauskas.

ore 
? įsakyk 

n«v h J
Tad, viso iš Vilnijos pelno mokesčio 

metams lauktina 2,8 mil. litu.
Tad, viso iš Vilnijos verslo pelno mo

kesčio metams lauktina 2,8 mil. litu. Z V
5) Darbo pajamų mokestis. Pats sun

kiausias dalykas yra apskaičiuoti Vilni
jos darbo pajamų mokesčio dydis. Darbo 
pajamų mokestį moka laisvosios profe
sijos ir savarankišką darbą dirbą—tar
nautojai. Kaune laisvosios profesijos 
1938 'metais sumokėjo 910,000 litų darbo 
pajamų mokesčio, o tarnautojai—2,850,- 
000 litų, viso 3,760,000 litų. Kadangi Vil
niaus mieste ir pramonė ir prekyba žy
miai menkesnė kaip Kaune, tad ir tar
nautojų bei darbininkų uždarbis turi bū
ti žymiai mažesnis. Iš mažesnių atlygini
mų mažiau ir mokesčių lauktina. Iš Vil
niaus savarankiškai užsiimančiųjų reikia 
tikėtis apie 1 mil. darbo pajamų mokes
čio. Savarankišką darbą dirbančių Vil
niuje, kaip didesniame gyventojų skai
čiumi mieste, turėtų būti nemažiau kaip 
Kaune, tačiau jųjų uždarbis taip greit 
negalės pasiekti kauniškių uždarbio. Tad 
ir čia bus mažiau darbo pajamų mokes
čio. Savarankišką darbą dirbantieji su
mokės apie 700,000 litų šio mokesčio. Ki
ta Vilnijos sritis darbo pajamų mokesčio 
duos apie 100,000 litų.

Viso Vilnija darbo pajamų mokesčio

Bus graži koncertinė programa, kurią duos žymūs lietu 
vių talentai: Biruta Ramoškaitė, iš Hartford, Conn.; An 

tanas Višniauskas iš Bayonne, N. J.f ir “Ensemble”- 
Aidbalsiai iš Brooklyn©

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

Suvažiavimas prasidės 10 vai. ryto, ir tęsis iki 5 vai.
- vakaro. Po suvažiavimo vakare bus

Vakarienė bus 
6-tą vai. vakare

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

(Kampas Roebling St.) b-f

1. TAI kas. kad negalite važiuot j Pietus Šią žiemą? mie'T'T
ir jis jums padės nukovot slogas ir užsikrėtimus jomis viTAMINA A 
žiemą. Pienas duoda jum, ką žada: stiprumą ir t.Vjr,t.Um,LlI kasdien 
kovojantį slogas. Pradėkite dabar. Išgerkite po didelį stiK ą

4. BETTY FIELD, žvaig
ždė Hal Koach’o veikale 
John Steinbeck’o “Of 
Mice and Men,” prisideda 
prie daugio žvaigždžių, 
kurios giria šviežią pie
ną, kad jis padeda su- 
budavot GYVUMĄ, o vi
sai netukina.

Kad daugiau maisto gaut už jūsų pinigus, 
duokite šeimynai daugiau šviežio pieno, ide
ališko maisto, kuris kaštuoja mažiau, ly
ginant jo vertę, negu kas kitas, k, jūs 
perkate. Gerkite daugiau pieno, vartokite 
daugiau pieno valgius gaminant.

3. VĖLYBŲ VALANDŲ negalima 
išvengt šiandieniniame gyvenime, 
bet didelis stiklas pieno pirm ei
nant gult kas naktį nadės palai
kyt gyvumą, pasmagins jums rytus.

BUS CENTRAL PALACE SALĖSE
16-18 Manhattan Ave. Brooklyn. N. Y.

2. NUSTOK pavydėjus kokiai kitai 
merginai, kad ji turi skaistų veidą, 
o pradėk skaistint savo veidą. Pra
dėk šiandien gert šviežią 
gaut iš jo KALKIŲ, kurias 
garsūs specialistai.

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

giau kaip 2,5 mil. litų.
Kita Vilnijos sritis, kurioje yra maž

daug tiek pat gyventojų, kiek yra Ute
nos ir Trakų apskrityse drauge, verslo 
pelno mokesčio galės sumokėti tiek, kiek 
šios abi apskritys drauge sumoka. Jos 
1938 m. sumokėjo apie 300,000 litų.

Bureau of Milk Publicity,
Albany, N. V., Dept. K-l

Malonėkite atsiust man knygelę. /‘Milk 
The Way to Health and Beauty.” UŽ 
DYKĄ ir apmokėtu paštu.

Vardas .........................................................................
Adresas ......................................................................
.. . „ ..... Valstija ..............Miestas ........................I , j _> .Pašykite aiškiai, drukuotai

Metas prabėgo, prenume
rata pasibaigia, o skaityto
jas da nesusipažino, ką 
dienraštis atstovauja ir ko 
mokina.
Dabar apie Mūs Biznierius

Turim ir pažangių biznie
rių, kurie mūsų dienraš
čiams pilnai pritaria, kai
po teisingiausias žinias pa
duodantiems. Malonu apie 
tokius prasitarti gerą žodį; 
Jie gerai permato, kad dar
bininkų būvio pągerinimas 
palengvins ir jų ; gyvenimą.

Bet turim daug ir tokių, 
kurie ant dabartinio skur
daus padėjimo ranka numo
ja, ir nekreipia-jokios do
mės į darbininkų sunkią 
padėtį. Jie nenori darbinin
kų tvirtos organizacijos, 
kuri vestų griežtą kovą už 
pagerinimą būvio; nenori ir 
darbininkų spaudos, kuri 
mokina klasinio supratimo 
kaip pagerint būvį? Ot to
kie savo nudavimais statosi 
viską žinanti, viską kriti
kuojanti. Net savo kalbose 
mok'a pakritikuoti darbinin
kus, kaipo protiniai atbuku
sius. 1 f '

Šitokius • pasireiškimus 
girdint, manau i sau, x bus 
proga jiems pasiūlyti dar
bininkų dienraštį.

Bet taip manydamas, la
bai apsirinku! Man įžengus 
per duris, savininkas, stovė
damas užbarė j e 
dagiai užklausė, 
norėsit?

Aš, žinodamas, iš ko jis 
gyvena, paėmiau tokio gėri
mo, ką aš myliu; nors, tiesą 
pasakius, aš kaipo bedarbis, 
ir neturtingas, galėjau be to 
apsieiti. Bet tai dariau dėl 
mandagumo, kadangi aš at
ėjau su reikalu, taip sakant, 
ne su savo, bet su visuo
menišku, norėdamas šį tą 
gero padaryti. Nesigailėjau 
save nusiskriaųšti ant kelių 
centų, kad galėčiau už
klausti, ar nemylėtų užsira
šyti dienraštį?

—“Laisvė” dabartiniu lai
ku teisingiausias žinias pa
duoda. Užsirašyk, tamsta.

—Dabar negaliu, kitą syk.
Tris kartus užėjau kal

bint, bet atsakymas buvo 
vis tas pats: “kitą syk.”

Jeigu aiškiai' pasakytų, 
negaliu, ar nenoriu; tai tik 
viena “įžanga” lešuotų,— 
vietoj trijų.’

Pas antrą taip pat užė
jęs bandžiau pakalbinti už
sirašyti. Bet šų šituo labai 
mandagiai pasikalbėjome 
apie' darbininku sunkią pa
dėtį, ir kaip dabar labai gu
la ant vidutinės! klasės—ma
žiukų biznieriukų dedami 
visoki taksai. Jis apkaltino 
darbininkus už nesilaikymą 
vienybės rinkimuose valdi
ninku ; išrinko gubernato
rių dižiausią kapitalo tar
ną, o darbininku ir viduri
nės klasės—didžiausią en
gėją.

Na, manau 
žmogus pilnai šupranta da
lyką, bus lengva jį prikal
binti užsirašyti dienraštį. 
Bet kada užsiminiau apie 
tai, išgirdau ’ką kitą. ’

Kas vajininko darbą at
lieka su pašaukimu, tas pil
nai žino, kaip tas darbas 
vyksta atlikti. *•

Kai tik pasirodė šioj ša
lyj lietuviška spauda, atsi
rado ir vajininkai jai pla
tinti. Tik tie pirmutiniai 
platintojai, skirtingi buvo 
nuo dabartinių vajininkų. 
Jie knygas iš spaustuvės 
gaudavo numažinta kaina; 
o laikraščius užrašant ga
vo nuošimtį ir taip iš to da
rė pragyvenimą. Bet kartu 
atliko ir naudingą darbą 
tiems, kurie norėjo prablai
vinti savo protą.

Pasirodžius darbininkiš
kai spaudai, darbininkai pa
tys pradėjo ją platinti tar
pe darbininkų.

Susiorganizavus L.S.S. ir 
turint savo organą “Kovą”, 
kurią gaudavo nariai be 
prenumeratos, jie galėjo la
vintis ir tobulintis, klasinia
me reikalų supratime,

Mes turėdavom pasiskyrę 
raudonąją savaitę platini
mui literatūros, ir užrašinė- 
jimui socialistinių laikraš
čių. Tą darbą atlikti sąjun- 
giečiai patys sau užsidėda
vo; bet netik “Kovą” užra- 
šinėt—ir L.S.S. išleistą li
teratūrą platy t; taip pat 
platinom ir privatinę litera
tūrą, ir laikraščius, nes mes 
dar ant tiek nebuvom išsi
tobulinę, kad galėtum at
skirt organizacijos spaudą 
nuo privatinės.

Isivėlus Jungtinėms Val
stijoms į pasaulinį karą, So
cialistų Partijos viršūnės 
pakrypo jį remti. Mūsų L. 
S. S. (Federacija), kuri 
tuom laiku buvo pusėtinai 
skaitlinga nariais, palaikė 
kairįjį sparną, iš kurio išsi
vystė Komunistų Federaci
ja. Bet mūsų organas “Ko
va” dar karo laiku 1917 m. 
liko reakcijos uždaryta.

Buvusi socialistinė spau
da—“Keleivis” ir “Naujie
nos” ir prie jų besilaikiu-
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Ketvlrtad., Sausio 25, 1940

(Tąsa)
“Per visą naktį dundėjo Vilniaus gat

vės nuo Sovietų kavalerijos. Ėjo ir ėjo 
jų ilga virtinė ir vis dingo kažkur už 
Žaliojo tilto ir už Pohuliankos stulpų... 
Katedros aikštėje sustatyta nemaža 
sunkvežimių, tankų ir patrankų. Prie jų 
sargyboj keli kareiviai, žmonių, dėl ank
styvo laiko, gatvėse dar mažai.”

Dienraščio “Laisvės” korespondentas 
iš Lietuvos Tadas Blinda rašė:
' “Lietuva užtvindė lenkų pabėgėlių 
banga. Keliasdešimts tūkstančių vyrų in
ternuota ii* nuginkluota įvairiose pasie
nio vietose.... Lenkai atsigabeno kelis 
šimtus automobilių, daug amunicijos, 
maisto ir atsargos. Lenkų karininkai ir 
činovninkai atsigabeno daug pinigų, ne 

, tik zlotų, bet ir užsienio valiutos. Dau
gybė dvarininkų subėgo pas savo gimi
nes į Lietuvą. Lietuvos dvarininkai taip 
pat nusigando, Kaune seimavojo, bijojo 
ar neis Raudonoji Armija toliau?...

“Sako, kad lenkai karininkai po prie
varta į Lietuvą suvarė eilinius karei
vius. Lenkų karininkai yra bemaž visi iš 
dvarininkų kilę. Todėl ir nenuostabu, 
kad jie spruko nuo Raudonosios Armi
jos. .. Lietuvos pasienyj įvykdavo net 
susišaudymų tarp grįžtančių lenkų ka
reivių pas Sovietus ir karininkų, varan
čių juos į Lietuvą. Į Lietuvą teatėjo tik 
tryš traukiniai — gelžkęliečiai nedavė 
traukinius išvežti. Vieną karišką amu
nicijos traukinį lydėjo pulkininkas ir pri
vertė privažiuoti prie pat Lietuvos sie
nos, bet netoli Vievio mašinistas pasiun
tė pulkininką po velnių ir traukinį su
grąžino į Vilnių...

“Kas bus su Lietuva ?... Lietuvos val
dytojai skelbia, kad jeigu Sovietai būtų 
ėję per sieną, tai kariuomenė pasitiktų 
juos durtuvais. Bet kariuomenė turi^ pa
ti savo nuomonę. Kareivius dabar sten
giasi kuo labiausiai izoliuoti nuo gyven
tojų. Prie penkto pulko jėga buvo išblaš
kyta moterų—žmonų ir motinų demons
tracija protestui prieš pasimatymų už
draudimą.”

Tai taip lietuvių spauda atsiliepė apie 
Raudonosios Armijos užėmimą Vilniaus.

Raudonosios Armijos dalys vyksta lin
kui paliuosuoto Vilniaus. Iš priešakio pa
sitaiko kareiviai, tai buvę Lenkų valsty
bės kareiviai. Jie paleisti ir eina namo. 
Jie purvini, apiplyšę, dideliais batais, 
prikaltais vinių, kuriuos raudonarmiečiai 
praminė “tanketkomis.” Pas daugelį bu
vusių lenkų kareivių raudoni ženklai 
prisegta prie krūtinės. Jų veidai pilni 
džiaugsmo. Jie praeinant pro Raudono
sios Armijos dalis sustoja ir šaukia:

—Pasveikinimas, draugai!
—Ačiū už paliuosavimą!
—Laimingo kelio!
—Iš kur?—klausia raudonarmiečiai 

vieno buvusio lenkų kareivio.
—Iš Vilniaus.
—Kur eini?
—Namo!—smagiai atsako.

Jie prašo laikraščių ir gavę atydžiai 
juos skaito. Pasakoja apie baisenybes, 
kokias jie iškentėjo lenkų kareivinėse, 
kaip iš jų tyčiojosi lenkai ponai oficie- 
riai. Štai buvęs lenkų kareivis Efimas 
Purlanas, iš Krivičių miestelio, tarnavęs 
Vilniaus pėstininkų 58-tame pulke pasa
koja:

—Aš ir mano draugas patekome į vie
ną kuopą. Kol mus išskirstė į dalis jau 
daug nukentėjome. Mano draugą kelis 
kartus oficierius mušė. Lenkų seržantui 
nepatiko jo veidas. Jis jį nužiūrėjo ir 
apie tai pranešė vyresniajam.

—Veikite, kaip pradėjote,—tas patarė 
seržantui.—Nėra ko paisyti!

Iki tiek lenkai kankino tą jaunuolį, 
kad jis neteko lygsvaros ir nusižudė. 
Raudonarmiečiai, matydami prastai ap
rengtus lenkų kareivius, klausė:

—Kodėl taip?

Kun. Coughlinas ir Merwin K. Hart,, fašistinis narys 
New Yorko ‘‘Ekonominės Tarybos.” Visa eilė dvasiš
kių ir švietėjų reikalauja tyrinėti juos dėl fašistinių 
žygių. Katalikų kun. Coughlinas pasisakė už teroris
tų “Krikščionių Frontą” (“Laisvė” išleido knygelę:

“Ko Nori Kunigas Coughlinas.” Kaina tik 5c).

Dienraščio “Laisvės”

Eltos Žinios iš Lietuvos

Mes stovime ant Dokšiunų—Vilniaus 
plento,--rašo Sovietų inžinierius S. Ry
bakov,—netoli Kamajų miestelio. Šis 
plentas kada tai buvo plentas mirties. 
Dar ir dabar jo šalimais yra pėdsakai: 
broliški kapai, vienodi kryžiai ir antka
piai.

Štai vienas iš tų kapų greta mūsų. Ant 
jų stovi ant greitųjų padaryti akmeni
niai kryžiai. Štai didelis medinis kryžius 
su lenta, ant kurios surašyta žuvusių 
vardai. Lenta nuo lietaus ir vėjo pajuo
davus, sutrūkinėjus, bet dar galima 
įskaityti:

“1915 metais, spalių 9 dieną... Bran
des Frider, Linke Kurt, Otto Ernst.” Vi
so 41 vardas. O gretimai štai kiti kapai, 
kur rusų ir lenkų vardai įrašyti. Dau
gelis kapų jau apgriuvę, kryžiai nuvirtę 
ir vardai tų, kurie ten užkasti, nežinomi.

Seni miestelio gyventojai pasakoja 
apie baisenybes Pirmo Pasaulinio Karo, 
kurias jie matė savo akimis. Jie gerai

—Mums sakė, kad Lenkija yra galin
ga,—atsakė vienas kareivis juokdamasis, 
—kad ji niekam neduos nei vieną savo 
užsagą. O kada ji pasirengė kariauti, tai 
pas ją stokavo ginklų, amunicijos ir ka
reivių aprengimo. Raitelių dalyj ant vie
no arklio išpuolė po tris kareivius. Ant 
greitųjų davė kareiviams numerius, ku
riuos mes vadinome “mirties ženklais” 
ir pasiuntė į frontą. Laimė mūsų, kad 
atėjo Raudonoji Armija, tai ponai ir ko- 
mandieriai išbėgo į Lietuvą, o mes į miš
kus!

XI.

atmena, susijudinančiai kalba. Štai ži
las baltarusis pasakoja:

—Oh, broleliai, tai baisu buvo! Žemė 
drebėjo, oras virpėjo, o žmonės tūkstan
čiais žuvo nuo kanuolių svaidinių, šau
tuvų kulkų ir bado. Ir ką mes nevalgė
me, pušų žievę, pelus... Kareiviai iš pra
džios mušės, o paskui aptyko, užsikasė, 
kaip kurmiai į žemę,—ir jis rodo į dar 
žymias apkasų liekanas,—bet ir ten ne
pasislėpė nuo mirties. Prasidėjo lietūs, o 
paskui sniegas. Šimtais jie mirė...

Jis žiūri į toli, tartum matydamas tų 
kovų paveikslus, o paskui atsisukęs į 
raudonarmiečius sako:

—Naujo karo mes labai bijojome, o ir 
be jo jau gyventi sunku. Ir ko mes ne- 
prikentėjome per tuos metus. Retas ku
ris iš mūs, baltarusių, neragavo lenkų 
nagaikos. Dabar, kada jūs atėjote, tai 
nusiramino liaudis. Galas mūsų vargui 
ir karas nebaisus. Tik jau, broleliai, ne
palikite mus vėl!

Plentu greitai važiuoja Sovietų tankai, 
skubinasi auto-sunkvežimiai. Baltarusis 
nusiima kepurę ir sveikinančiai ja mo- 
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Vilnius pabunda anksti. Krautuves ir 
rinkos jau atdaros. Ore kvepia naujai iš
kepta duona, tai vakar Sovietų buvo 
pristatyta miltai. Prie laikinosios miesto 
valdybos jau renkasi žmonės. Jos pirmi
ninkas Kraskovas turi daug reikalų. Po
nija išbėgiojo, patys darbininkai turi 
leisti darban fabrikus, reikalinga daug 
patarimų. “Vilenskaja Pravda” teikia 
daug patarimų ir tuo palengvina laiki
nosios Vilniaus valdybos darbą. Vilnius 
gyvena naujai. Prie elektros gaminimo 
vandens stoties darbų stojo per tūkstan
tis vyrų.

Ryto 8 valandą į gelžkelių stotį pri
buvo traukinys su tavorais iš Sovietų 
Sąjungos. Darbininkai į dvi valandas iš
krovė reikmenis ir 285 vežimai išvežiojo 
po miestą. Didelis badas jų. Per du mė
nesius laiko tūlų nėra. 10:30 valandą ry
to į stotį pribuvo antras traukinys.. Reik
menų kiekis auga.

“Reikia 1,200 darbininkų prie miesto 
darbų!”—pasirodė miesto valdybos skel
bimas. Į penkias valandas buvo' pilnas 
skaičius, nes prie lenkų viešpatavimo 
buvo daug bedarbių.

Dvyliktą valandą dieną pranešta, kad 
laiškai siunčiami. Sovietų Sąjungos paš
to ženklai pristatyti. Prasidėjo susiraši
nėjimas. Antrą valandą ant Zavalnos 
gatvės susirinko minia—'atsidarė bota- 
niška laboratorija. Ji aptarnaus visas 48 
mokyklas, kurios yra Vilniuje.

Ketvirtą valandą po pietų pasibaigė 
darbai pirmos pakaitos darbininkų. Dar
bininkai, patarnautojai, inžinieriai ren- 

. kasi į susirinkimą. Penktą valandą va
kare daugiau pribuvo sovietinių tavorų. 
Atvežė kerosiną, tabaką, degtukus. Nu
statyta kainos ant pirmo reikalo reik
menų, būtent: už kilogramą druskos 30 
skatikų (kapeikų); už kilogramą tabako 
—50 skatikų; už kerosino litrą 65 ska
tikai mieste, 66 skatikai kaime, ir t. t..

(Bus daugiau)” “

Vilnius. — Lietuvių visuo
menę domina klausimas, kur 
dabar randasi ir ką veįkia tie 
buv. lenkų valdžios pareigū
nai, kurie buvo specialiai skir
ti lietuvių organizacijoms su- 
likviduoti ir pačius lietuvius 
persekioti. 1937 m. pabaigoje 
lietuvių persekiojimui pasie
kus aukščiausiojo laipsnio, 
buvo griebtasi liet, draugijų 
uždarinėjimo. Uždarytos švie
timo dr-ja “Rytas,” šv. Kazi
miero dr-ja, Liet. Mokslo dr- 
ja, liet, ūkininkų dr-ja su daug 
ūkio ratelių, liet, mokytojų 
s-ga ir daug kitų. Uždarytoms 
liet, organizacijoms “globoti” 
buvo, paskirti ypatingi kurato
riai. Tačiau tie kuratoriai ga
vę pilną valią šeimyninkauti, 
pasiskyrę dideles algas ir su
mas “nenumatytoms išlai
doms,” nebe^iskubino tas 
draugijas likviduoti, bet vis 
daugiau darė skolų tų draugi
jų ^ąskaiton, paimdami jų 
vaikiu net stambias paskolas 
bankuose. RavJ “Ryto” vardu 
buvo užtraukta' 60,000 zlotų 
paskola, kurią kuratoriai pra
švilpė. Kiek mažesnės buvo 
užtrauktos ir kitų uždarytųjų 
draugijų vardu. —Vienas la
biausiai pasižymėjęs tokių ku
ratorių advokatas Wilianovs- 
kis pabėgo į Varšuvą, o jo 
veiklą visu kruopštumu tęsė 
J. Švedas ir Beięrmanas, kurio 
brolis nemažiau uoliai “tvar
kė” lietuvių reikalus pačioj 
vaivadijoj. Iš kitų pasižymė
jusių lietuvių persekiojime mi
nėtini Jasinskis! Aleknavičius 
ir sporto reikalų tvarkytojas 
Niececkis. Patiriama, kad 
Švedas, karui prasidėjus, bu
vo pabėgęs į Lietuvą ir čia 
buvo internuotas, BeiermanasI 
taip pat pabėgęs į Lietuvą, 
bet dabar nežinia kur pasi
slėpęs, Niececkis tebevaikšti
nėja po Vilnių, čia minėtieji 
ponai esą vieni iš pirmųjų, ku
rie patiekę eilę dokumentų 
Lietuvos pilietybei ir lietuviš
kiems pasams gauti. 
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vadovais (gidais) ekskursi
joms po Vilniaus istorines re
tenybes vadžioti. —Muziejaus 
organizavimu rūpinasi dail. 
Valeška. Pritraukiamas į tą 
darbą ir vietinis vilnietis Vil
niaus žinovas ir to miesto me
no istorikas kun. Slidzevskis, 
kurs yra didelis lietuvių tau
tos mylėtojas, parašęs didelį 
veikalą apie gražiausiąją Pe
tro ir Povilo bažnyčią ir lai
komas žymiausiu meno isto
rijos ir Vilniaus praeities ži
novu.

Kaunas. — Tarptautinis 
Raudonasis Kryžius internuo
tiems pabėgėliams gydyt prieš 
kurį laiką atsiuntė Lietuvos 
Raudonajam Kryžiui didelį 
vaistų siuntinį. Laukiama an
tro vaistų siuntinio. Tarpt. 
Raud. K. yra pažadėjęs ir 
ateityje padėti Lietuvai pa
kelti internuotųjų ir pabėgė
lių išlaikymo naštą vaistais ir 
kt. reikmenimis. Jiems pa- 
šelptr Lietuvos Raud. Kryžius 
kasdien išleidžia apie 50 tūk
stančių litų. — Internuotieji 
lenkų kariai kreipėsi į kaiku- 
rias įstaigas, prašydami jiems 
suorganizuoti lietuvių kalbos 
kursus. Tokį prašymą yra ga
vęs ir Liet. Raudonasis Kry
žius, kurs žada, kiek sąlygos 
leis, jų prašymą patenkinti.— 
Lietuvos Raudonasis Kryžius 
atidarė savo ligoninę Vilniu
je prie Vilniaus universiteto. 
Ligoninės vedėju paskirtas 
Dr. Ciplijauskas, buvęs Raud. 
Kryžiaus ligoninės vedėju 
Klaipėdoje.

Vilnius. — 1038 m. sausio 
mėnesį Vilniuj dar veikė 17 
lietuviškų organizacijų, o va
sario ir kovo men. žymią dalį 
tų organizacijų lenkų valdžia 
jau buvo uždariusi ir jų tur
tui “globoti” paskyrusi pirma 
kuratorius, paskui likvidato
rius. Dabar dauguma tų or
ganizacijų nori veikti toliau, 
todėl persitvarko ir savo įsta
tus pritaiko Lietuvos 
nuostatams.

teisės

Onos

3 aukštus su

Vilnius. —■ čia kuriamas 
Religinio Meno Muziejus. Pa
talpos rastos prie šv. 
bažnyčios, seniau buv. vienuo
lyne, kurs turi
50 kambarių. T^i bus muzie
jus ir religinio į meno institu
tas, kuriame bus renkama 
meno medžiaga, jų dokumen
tacija ir tt. Čia bus koncen
truojama ne tik Vilniaus, bet 
ir-visos Lietuvos žymiausių 
pastatų nuotraukos. Prie mu
ziejaus bus savotiška meno 
studija su keliais architektais 
ir“skuiptoriaiš*T|fenininkais ir

Kaunas. Buvo susirinkę me
džio apdirbimo ir keramikos 
amatininkai pasitarti, kaip sa
vo amatą Lietuvoje plačiau iš
plėsti. Nustatyta, kad iki šio
lei buvo iš užsienių įvežama 
įvairių smulkių medžio išdir
binių už gana dideles sumas, 
pa v. raštinės reikmenų už 
400,000 litų, plunksnakočių ir 
pieštukų už 50,000 lt., žais
lų 1937 m. už 103,000 lt., bet 
pradėjus daugiau žaislų ga
minti vietoje pernai įvežta tik 
už 55,000 lt. Susirinkime nu
sistatyta plėsti tokių reikmenų 
gamybą namie.

Kaunas. Optuojančių Lietu
vos pilietybę klaipėdiškių pa
reiškimai generaliniame Lie
tuvos konsulate Klaipėdoje 
įplaukia didesniame skaičiuje, 
negu buvo numatyta. Už Lie
tuvos pilietybę pasisako viso
kių sluoksnių asmenys tiek- iš 
miestiečių, tiek iš kaimiečių. 
Optuoti gali tik lietuviai.

Sveikatajigoniams 
Knygelė, 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 35c, 3 setai už $1.00.

M. ZUKAITIS 
334 Dean Street 

Spencerport, N. Y.

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 Typewriteris, $29.75
Bus išleistas penktadienio vakare. Gaukite jį.

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

e b i i

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

Dainuos Bangos Choras, vad. A. Kiimaitės, iš Eliza
beth, N. J. Gražiu solų 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 LIETUVOS
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.
r

Dainuos Sietyno Choras iš Newark, N. J., vad. B. 
šalinaitės. Solistė: Birūta Ramoškaitė iš Hartford ir

LDS Jaunimo Kvartetas iš Shenandoah, Penn.
•

GEO. KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ
ĮŽANGA 20 CENTŲ

Wr------- --

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

Sekmadienį, Feb. llth, nuo 1 iki 5 vai po piety

BUS VAIKŲ DIENA
Įžanga 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.
■ ■■ B B

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. ĮŽANGA 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.
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Lawrence, Mass. DETROITO ŽINIOS Chicago, III.
Kur būsite sausio 27 d. va

kare? Ar žinote, kad yra 
rengiamos lietuviškos vaka
ruškos? Rengia Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo 125 kp.

Tai bus pirmutines tokios 
vakaruškos. Muzikantai bus 
geri grajokai. Vilenskiniai 
dabar atgavo .savo sostinę 
Vilnių, tai ir šokius turės ne
paprastus.

Vakaruškose taipgi daly
vaus Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo jaunuolių kuopa. 
Tai bus ištikrųjų linksmas va
karas. Tik visi gerai pasitai
sykite čeverykus, kad galėtu
mėte smarkiai trepsėti. O jei
gu kurio čeverykai jau nebe 
tvirti, tai nuneškite pas šiau- 
čių J. Urbočių ant Park St. 
ir jis jums pataisys. Kai jis 
pataiso, tai galite šokti dienų 
ir naktį ir nenuplyš.

L. ūkėsų Kliubo pianas jau 
sutūnytas. P. Rugavičius be- 
tūnydamas pianą sako: Kad 
jau laimė tiems vilenskiniams, 
tai laimė: jie atgavo Vilnių ir 
pianą gaus tik sutūnytą.

Todėl visi ir visos dalyvau
kite šiose LDS 125 kuopos 
vakaruškose.

L. K. Biuras.

SCRANTON, PA.
Kas Pas Mus Veikiama
Sausio 31 d. čia bus nepa

prastas pažmonys, nes tą die
ną čia wilkes-barriečiai per
statys veikalą “Išdykusi Pati.“

Kadangi man teko dalyvauti 
tame perstatyme Wilkes-Barre 
14 d. šio mėnesio, tai ištikro 
nesigėdinu pakalbinti kiek
vieną, kuris nors kiek supran
ta ir myli perstatymus^ daly
vauti.. Tame perstatyme ne tik 
yra daug juoko, bet kartais 
net ašara nurieda, kurio ne- 
taip kieta širdis. Veikalas 
taip pat tinkamas ir jaunuo
liams, nes tai daug pamoki
nantis perstatymas.

Labai stebėjausi iš aktorių, 
kaip jie taip galėjo išsimo- 
kint nudavimus, juk visi pa
prasti darbininkai. Ir jeigu 
aš jų nebūčiau pažinęs, nebū
čiau tikėjęs, kad tai tie pa
tys, kurie kadaise lošė “Salo
mėją.“ Teisybė, šiame veika
le ne visi tie patys, kurie lo
šė “Salomėją,“ bet kurie tie 
patys, tai labai daug pažengę 
progreso link perstatymuose.

Scrantono publika nesigrau- 
dys atsilankius į šį perstaty- 
tną, ir profesijonalai gerai pa
darė, kurie pasigarsino pro
gramoje, nes publikos tikima
si labai skaitlingai, nes kaip 
patyriau, tai labai daug ti- 
kietų jau išparduota.

, Svetainė, galima sakyt, pa
čiam Scrantono centre, nes 
tai lietuvių tautiškos parapi
jos svetainė, 225 Oak Street, 
labai visiems žinoma. Įžanga 
padaryta labai pigi, vos 35c, 
vaikams virš 10 metų 10c.

Po perstatymui mūsų gabus 
muzikantas V. Pabrica su sa
vo orkestrą grieš įvairius šo
kius ir linksmins atsilankiusią 
publiką. Prie to, nereikia pa
miršti, kad ir užgavėnes jau 
artinasi, tai kaip tik gera pro
ga visiems smagiai pasilinks
mint. Prasidės 7:3O vai. va
kare,* todėl nepavėluokit, nes 
pradžios nematę nesuprasit 
kame dalykas.

Perstatymą rengia ALDLD 
39 kp. Todėl likęs pelnas bus 
sunaudotas apšvietos reika
lams. Todėl varde virš mi
nėtos kuopos visus .kviečiu 
kuoskaitlingiausiai atsilankyt.

Koresp. B. Š.

Paskutinis Pranešimas
Detroito Lietuvių Spaudos 

Komitetas pilnai yra pasiren
gęs pasitikti svečius su vaka
riene ir programa sausio 27 
d., 7:30 vai. vakare, Drau
gijų Svetainėj, 4097 Porter 
St. Durys atsidarys 6 vai. po 
pietų. Vakarienė susidės iš 
kelių patrovų. Gėrimai taip
gi visokios rūšies.

Vakarienės laiku kalbės Ci
vil Rights Federacijos atsto
vas kun. E. H. Knox, “Daily 
Workerio” atstovas ir iš Chi- 
cagos “Vilnies“ redaktorius 
H. Jagminas. Taipgi bus iš
duotas raportas iš spaudos 
vajininkų veikimo.

Programa bus neilga, bet 
turtinga ir įdomi.

Po prakalbų ir vakarienės 
bus šokiai iki vėlybos nakties, 
prie geros orkestros. Todėl 
nepraleiskite šio linksmo ir 
turtingo vakaro,

Kviečia
Rengimo Komitetas.

—o—
Ar Gali Pažangiosios Lietuvių 

Organizacijos Įsisteigti 
Nuosavą Svetainę?

Per daugelį metų Lietuvių 
Svetainė ant 25-tos ir Vernor 
Highway yra New Yorko fi- 
nansierių rankose. Jų agen
tai visokiais būdais stengiasi 
parduoti šią svetainę ir taip 
ją nualino, kad vidurys sve
tainės panašus į seną gara- 
džių. Detroito pažangiosios 
organizacijos neturi nuosavos 
svetainės ir tas sudaro keblu
mų visokiais atžvilgiais. To
dėl karts nuo karto pakelia
mas klausimas nupirkti šią 
svetainę.

Aš manau, kad Detroito vi
sos pažangiosios organizacijos 
galėtų išrinkti komisiją ir iš
tirti svetainės stovį ir tuomet 
išrišti šį klausimą nuodugniai. 
Aido Choras turi gana gerų 
veikėjų, kurie pilni energijos 
ir pasirįžimo. Jie galėtų su
lošti sprendžiamą rolę. Pa
bandykite jaunuoliai su se
niais rimtai pasikalbėti nors 
kartą! šeškupis.

—o—
Baduoli, Melskis prie Dievo, 

Sako Gubernatorius
Michigano g u b e r natorius 

kalbėjo Salaveišių Armijos 
bažnyčioj ir pasigyrė, kad jis 
du kartu per dieną kalba su 
Dievu ir H. Fordu. Nudris
kęs jaunuolis atsistojęs pa
prašė : “Paprašyk man darbo 
nuo vieno iš jųdviejų, nes aš 
esu benamis ir alkanas.” 
“Melskis,“ atsakė ponas gu
bernatorius. Vinkšna.

WILSON CO. SKERDYK
LOJ UNIJOS BALSAVI

MAS SAUSIO 26 D.

Dar Vieną Kovą Laimėjo 
Packinghauzių Darbininkai

Visai neseniai Armour and 
Co. skerdykloj darbininkų di
delė didžiuma nubalsavo CIO 
uniją. Dabar vėl laimėjo ki
tą kovą, išreikalavo unijos 
balsavima Wilson and Co. 
skerdykloj.

Kelios dienos atgal Darbo 
Santikių Taryba išnešė nuo
sprendį, kad būtų unijos bal
savimas Wilson and Co. dirb
tuvėj. Balsavimus prižiūrės 
Darbo Santikių Tarybos atsto
vas.

Suskilo Kompanijos Unija
Wilson and Co. turėjo kom- 

paničną uniją — Darbininkų 
Atstovybės Komitetą. Komi
teto šeši nariai paskutiniu lai
ku pradėjo klausinėti kompa
nijos viršininkų apie savo or
ganizaciją. Ta organizacija 
turi visokių išlaidų. Darbinin
kai duoklių nemoka. zTai iš 
kur įvairios lėšos užmokama, 
o jų būdavo pusėtinai daug.

Kelios dienos atgal šešis na
rius iš Wilson Darbininkų At
stovybės Komiteto išmetė. Vi
so komitetas susidėjo iš 15 
asmenų. Vienas iš tų šešių 
buvo komiteto sekretorium.

Dabar CIO unija atsišaukė 
į kompanijos unijos išmestus 
narius, ypač kviečiant juos 
stoti į industrinę, tikrą dar
bininkų uniją.

.Kiek tenka išsikalbėti su 
darbininkais skerdykloj, tai 
jų didelė didžiuma balsuos 
už tikrą uniją. CIO unija lai
mės ir Wilson Co. rinkimuose.

Kilbasnykas.
—o—

Iš Miesto Reikalauja $4,900,- 
000 Subvėms

Subvių budavojimo darbas 
eina pusėtinai greit. Federalė 
valdžia iš WPA fondo davė 
$18,000,000. Miestas turės, 
pagal sutartį, duoti $22,000,- 
000 viso darbo pravedimui. 
Bet kaip dabar numatoma, tai 
bene teks miestui dar pridėti 
$6,000,000, nes darbas dau
giau lėšuos, negu numatyta 
pradžioj.

Buvo apskaičiuota, kad 
subvių pravedimas lėšuos 
$40,000,000. Bet dabar nu
mato, kad gali viso reikėti 
$46,000,000.

Šiuo laiku subvių darbo ko- 
misijonierius Philip Harring
ton prašo miesto paskirti į sta
tybos iždą $4,900,000.

lyvauja taip svarbiam susirin
kime. Tas payodo, kad pasi- 
mokinimas eina labai lėtai. 
Kartais kad nebūtų per vėlu, 
iki tūli išmoks.

Į komitetą išrinkta veik vi
si tie patys. Užrašų sekre
torium, vietoj buvusio P. 
Plokščio, išrinktas Janulis.

Susirinkime Buvęs.

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 28 

d. sausio, 11 vai. ryto, 29 Endicott 
St j Susirinkime 
raportai, taipgi 
tim mūsų vajų, 
vauti. — J. M.

bus išduoti metiniai' 
svarstysime dabar-J 
Prašau narių daly-1 
Lukas. — Sekr.

(21-22)

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

PRANEŠIMAI Iš KITUR

PHILADELPHIA, PA.
Darb. Org. Veik Komiteto susirin

kimas įvyks 28 d. sausio, 2 vai. po! 
pietų, Liaudies Name. Visų narių 
pareiga dalyvauti. (21-23)

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

DrJJ.Kaškiatičius
Telefonas: Humboldt 2-7964

580 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.
•

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

izabetk N. J. WORCESTER, MASS.

New York. — Katalikų 
dvasiškiai pakvietė Sid. 
Hillmaną, A m a 1 g a m e itų 
Siuvėjų Unijos pirmininką, 
būt nariu jų pilietybės ko
miteto.

Iš Onų Vakarienės
Sausio 14 d. šv. Onos Drau

gija surengė vakarienę Lietu
vių Salėje. Svečių buvo apie 
šimtas. Onos buvo nelinks
mos, kad mažai vakarieniau- 
tojų tebuvo. Tikėjosi daugiau.

Koncertinę programą išpil
dė šios ypątos: L. Gainiūtė 
pašoko “tap dance,” Aldona 
Latveniūtė padeklamavo, Sa- 
vičienė padainavo solo, J. Ži
levičius akompanavo pianu.

Vakaro pirmininku buvo 
advokatas J. Petrikas. Kalbas 
sakė klebonas* J. Simonaitis, 
kamendorius Jonas Schamas, 
J. Žilevičius ir Garbušauskie- 
nė. •

Kaip jau pirmiau teko pa
stebėti, kun. Simonaitis savo 
kalboje negnaibo laisvama
nių, taip ir šį sykį Raibėjo 
tiktai apie moteris ir jų or
ganizacijas. Nekliudė laisvų 
įsitikinimų žmonių. Taip ir 
reikia. Kun. Simonaitis, ma
tyt, žino, kad gnaibymas ki
tų įsitikinimų žmonių naudos 
niekam neneša. Ukrinas.

Roma. — Fašistų valdžia 
nustatė, jog kiekvienam Ita
lijos gyventojui bus leidžia
ma pirkti cukraus tik 17 
uncijų ir pusę per mėnesį.

Maskva. — “Raudonoji 
žvaigždė” rašo, kad Angli
ja ir Franci ja telkia savo 
armijas į Syriją, Palestinų 
ir Egiptą, užkirst kelią Ita
lijos siekimams.

Per Daug Lėtai Mokinamės 
iš Gyvenimo

Sausio 18 d. atsibuvo Suvie
nytų Lietuvių Draugijų Lietu
vių Svetainės metinis dalinin
kų susirinkimas. Tokis pavie
nių dalininkų ir draugijų at
stovų susirinkimas įvyksta tik 
sykį į metus, kur išrenkama 
komitetas ir direktoriai tvar
kymui namo vieniem metam. 
Tai yra svarbus susirinkimas. 
Ekonominė Lietuvių Svetainės 
padėtis vis nepergeriausia. 
Vargu pajėgiama sudaryti 
tiek įplaukų, kiek reikia iš
laidoms, arba daroma tik tiek 
pataisymų, kiek numatoma 
pajamų turėti. O kad ir rei
kalingiausi dalykai paliekama 
laukti toliau. Pirmininkas J. 
J. Bakšys savo raporte pa
žymėjo, kad per jo paties "pa
stangas praeitais metais buvę 
surinkta nuo biznierių atnau- 
jdnimai garsinimų ant estra
dos uždangos. Tas ir išgelbė
ję nuo skylės ant šimto do
lerių. Esą, šiais metais būtinai 
reikės maliavoti iš oro- pusės 
namą, ir prie esamos padėties 
neįmatoma, kad galą su galu 
bus galima sudurti.

Kad netikslumų, netinkamu
mų yra prie namo priežiūros, 
aiškiai tą numatė ir Bakšys. 
Tačiku netikslumai liko neiš
spręsti. Kaltė dalininkų, kad 
milžiniška -jų didžiuma heda-

WILMERDING, PA.
. Lietuvių Jaunuolių Susivienijimas 
ruošia savo pirmutinį balių, šeštadie
nį, sausio 27 d., 8:30 v. v. Lietuvių 
Svet., State St. Įžanga tiktai 25c. 
Ši organizacija nesenai susitvėrusi, 
todėl kviečiame vietinius ir iš apy
linkės jaunuolius ir suaugusius daly
vauti šiame balidje. Gera orkestrą 
šokiams. — Kom. (21-22)

HILLSIDE, N. J. • .
ALDLD 200 kp. ir LDS 101 kp. 

susirinkimas įvyks šeštadienį, 27 d. 
sausio, 385 Harvard Ave. Draugai 
malonėkite susirinkti, nes yra daug 
svarbių dalykų aptarti. (Laikas?— 
Adm.) — J. Gasparaitis, sekr.

(21-22)

WORCESTER, MASS.
Aido Choro Nariam! Prašome pri

būti pamokose sekmadienį, sausio 
28 d., 2 vai. po pietų. Mes tikimės 
ir matyt buvusius dainininkus pa- 

Todėl prašome visų būti 
(21-22)

mokose.
laiku. — Kom.

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kpt moterų skyriaus 

rankdarbių vakaras įvyks sausio 26 
d., 7:30 v. v. Lietuvių Svet., 29 En
dicott St. Kviečiame pačias nares ir 
kitas moteris, kurios myli rankdar
bius. — A. W. j (21-22)

LEWISTON, ME.
ALDLD 31 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 28 d. sausio, 1-mą vai. 
po pietų, Liet. SVet., L. St. Drau
gai, dalyvaukite šiame susirinkime, 
nes yra daug svarbių dalykų ap
svarstyti. Atsiveskite ir naujų na
rių. — A. Laucius^ Sekr. (21-22)

GREAT NECK, N. Y.
Teatras, koncertus ir šokiai įvyks 

27 d. sausio, Kasmočių Svet., 91. 
Steamboat Rd. Pradžia 7 v. v. Bus 
suvaidinta komedija “Pasaulis be 
moterų,“ lošėjai — Brooklyno 
Operetės Choro artistų grupė. Taip
gi programoj dalyvaus Brooklyno 
Stygų Orkestrą. Šokiams grieš Ka
zakevičiaus orkestrą. Įžanga 50c, 
vien tik šokiams 35c. Visus nuošir
džiai kviečia Pirmyn Choras.

(2143)
SO. BOSTofe, MASS.

. ALDLD 2 kp. sjusirinkimas įvyks 
sausio 25 d., kaip 7:30 vai. vakare, 
376 W. Broadway, So. Boston. Šia
me susirinkime nauja valdyba užims 
savo vietas. Taipgi bus renkami 
darbininkai del “Laisvės” bankielo. 
—Komisija.

WORCESTER, MASS.
Worcesterio Lietuvių Politinio Są

ryšio susirinkimas įvyks sausio 26 
d., penktadienį, 7:30 v. v. Svetainėj, 
12 Vernon St. Visų Draugijų atsto
vai, katros priklauso prie sąryšio, 
malonėkite dalyvauti susirinkime.— 
Raštininkas. (20-22)

ROCHESTER, MASS.
Penktadieni, sausio 26 d., 8:15 

v. įvyks Lejnino mirties apvaikščio- 
jimas. Bus Labor Lyceum Svet., 580 
St. Paul Street. Kalbės žymi veikėja 
Mother Bloor. įžanga 25c. Kviečia
me dalyvauti. i (20-22)

v.

NEWARK, N. J.
LDLD 5 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, sausio 26 d., 7:30 v. v., 
180 New York Avel Draugai, daly
vaukite šiame susirihkime, bus svar
bių dalykų aptarti, be to, bus skai
toma ir paskaita “Kražių Skerdy
nės.“ Tai istoriškas nuotikis įvykęs 
1893 m. Kviečiame pasiklausyti. — 
Sekr. (20-22)

PHILADELPHIA, PA.
Ateinantį sekmadienį, 28 d. sausio, 

2:30 vai. po pietų įvyks visų vieti
nių organizacijų bendras susirinki
mas, kurį šaukia Veikiantis Komite
tas, 735 Fairmount Ave. Ant šio su
sirinkimo bus svarbių reikalų, rapor
tų ir diskusijų. Atsįminkit visų or
ganizacijų nariai, įkad Venkiantis 
Komitetas buvo suorganizuotas iš 
visų organizacijų, kad kooperuoti 
mūsų veikimą ir turėti bendrai visų 
organizacijų susirinkimą vieną sykį 
į mėnesį ir tankiau reikalui pripuo
lus. Nesivėluokite. 4- Sekr. A.J.S.

(20-22)

ELIZABETH,, N. J.
Šiuomi pranešam, kad Aušros 

Draugija permaino susirinkimų die
ną. Buvo laikoma susirinkimai an
trą ketvirtadienį kiekvieno mėnesio, 
dabar bus laikoma pirmą šeštadienį 
kiekvieno mėnesio. Sekantis susi
rinkimas įvyks vasario 3 d. Prašome 
įsitėmyti dieną. — B. Barkauskas, 
Rašt. (20-22)

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. metinis susirinki

mas įvyks sausio 26 d., 407 Lafay
ette St., 7:30 v. v. Visi nariai kvie
čiami dalyvauti, nes bus šiem metam 
išdirbta veikimo programa. — Val
dyba. (20-22)

Tei.: MArket 2-5270

GOLDEN star 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkėj
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- 

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

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

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Oratorius (Undertaker) 

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; par sam

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patryę Barberiai

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr.

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
l JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)
• o •

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

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

Telefonai EVergreen 7-1661

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; 
gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barsčiai. 

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas 
pieniškų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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Didelis Išpardavimas
Nupigintam Kainom

SIUTAI ir
OVERKOTAI

Išparduodami dabar už 
--vieną trečdalį 

originališkos kainos.

NARINS SONS
Manhattan Avė670 Grand St., corner

Brooklyn, N. Y.

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hevves elovelterlo stoties

Brooklyn, N. Y.
TeL Evergreen 4-9308

Mokyklos Baigimo Specialai
Mokyklos baigimo žiedai 
Riestiniai laikrodėliai 
Rožančiai

$3.00 ir aukštyn 
$2.00 ir aukštyn 
$1.00 ir aukštyn

nuo $1.50 augštyn

VIRGINIA 
$29.75

Visi Laikrodžiai Garantuoti

Maži Rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą.

VERI-THIN

Visi daimontai Melsvi- 
balti ir pertekto

Fontaninių plunksnų 
ir paišelių setai, 
žemos kainos ir 

garantuoti.

nuolaidą

' ‘r.

Priminkite šį skelbimą ir gausite

ROBERT LIPTON
JEW

. 701 GRAND STREET
Bet. Graham &

Įsteigta 1892

E
BROOKLYN, N. Y.

Manhattan Avės.
TeL Stagg 2-2173

■T



Sestas puslapis LAISVA Ketvirtai., Sausio 2.1 194 v

New Yorto^/žžfeWZini(BL i

Rūsy Radio Programos
M. Balanov praneša, kad 

rusų radijo programos su 
daug muzikos ir dainų bus

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6486

Kiek Reikia į Dieną New 
Yorkui Vandens?

Vandens biuras, kuris aprū
pina didžiausį pasaulyj mies
tą New Yorką, paskelbė, kad 
gruodžio mėnesį miestas kas
dien sunaudodavo po 917,- 
200,000 galionų vandens. Ve
dant kampaniją vandens tau- 
pinimo sausio mėnesį sunau
dota po 894,000,000 galionų, 
tai yra ant 20,000,000 gal. į 
diena mažiau. Prašo ir ant 
toliau vandenį taupyti, nes re
zervuaruose yra stoka.

Plėšikai Pririšo Prie Lovos
—Kas nors yra blogai na

me, 72-51 Yellowstone bulva
re!— sušuko įbėgęs į Maspe- 
tho policijos stotį pienius iš 
Bordens Co. Jis nunešė pie
ną į to namo koridorių ir 
girdėjo už durų kokį tai bil
desį, kojų spardymą.

Nusiskubino policija pašauk
ta per radio. Ji surado Juo
zą Ezratį ir jo žmoną Estelę 
abu pririštus prie lovos kojos. 
Jie pririšti išbuvo tris valan
das. Jie papasakojo, kad du 
plėšikai nupjovė jų telefono 
vielas, juos primušė revolve
rių kambliais, pasiėmė pini
gais apie $400, ^ris žiedus 
vertus $2,200 ir pabėgo. Nu
kentėjo žmonės ne vien finan
siškai, bet ir sveikatos atžvil
giu, nes reikėjo vežti į ligoni
nę, kad susiuvus galvas ir ap- 
risus žaizdas.

Vėl Senos Pasakos
Laike Pirmo Pasaulinio Ka

ro mes daug prisiklausėme 
pasakų apie badą Vokietijoj. 
Vėliau pasirodė, kad ten bu
vo tok is pat vargas, kaip ir 
kitose kariaujančiose šalyst,.

Dabar jau vėl girdisi tos 
pat giesmės. Iš Europos su
grįžo Amerikos oficierius 
Robert W. Voeth. Jis buvo 
ir Berlyne., Sako, kad dabar 
Vokietijoj dar ramu, bet, gir
di, vėliau prasidės badas ir tas 
Vokietija privers pasiduoti. 
Kiek mes žinome, tai dabar 
Vokietija yra daug geresnėj 
padėtyj, kaip ji buvo perei
tame kare.

a

•Nuo sausio 16 iki 22 dienos 
New Yorke buvo 312 auto
mobilių nelaimės. To pasek
mėj 8 žmonės užmušta ir 362 
sužeista.

New Yorke oras keistas, čia 
temperatūra tik buvo nupuo
lus iki 6 laipsnių virš zero, 
.čia ant rytojaus pašoko iki 32 
laipsnių.

Civiiės Tarnybos Komisijai 
paskelbus ekonomijos sugesti
jų , kontestą, gauta 600 įvai
rių sugestijų. Už vieną jų iš
mokėta dovana $250 pinigais.

Skiria 100,000 pataisyti ir 
geriau įrengti Washington 
Sq., kuris yra New Yorke.

Pereitą sekmadienį Central 
Parke buvę 50,000 čiuožinėto-

“LAISVĖS” VAKARIENĖJ BUS SVEČIŲ
Sausio 28 dieną, sekmadie

nį, įvyks Lietuvių. Kooperaty- 
vės Spaudos Bendrovės šėri- 
ninkų suvažiavimas, kaip pa
prastai vadina “Laisvės.” Jis 
bus Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo svetainėj, 280 Union 
Avė. ir kampas Stagg Street, 
Brooklyne.

Privažiuoti geriausiai Broad
way traukiniais “Jamaica” ii' 
“Myrtle” nuo Canal St. iš 
New Yorko ir “Canarsie” 
14th St. Line nuo Union Sq. 
Pirmais traukiniais važiuojant 
reikia išlipt ant Hewes St. ir 
eiti iki Union Avė. ta pačia 
gatve, o nuo 14th St. Line 
“Canarsie” reikia išlipti ant 
Lorimer St. stoties. Suvažiavi
mas prasidės lygiai 10 vai. 
ryto, šėrininkai prašomi ne
vėluoti.

Tą pat vakarą bus dienraš
čio “Laisvės” metinė vaka
rienė. Ji atsibus Central Pa
lace svetainėj, 16-18 Manhat
tan Avė. ši svetainė yra ne
toli Broadway. Važiuojant 
viršutiniais traukiniais reikia 
išlipti’ ant Lorimer St. stoties 
ir svetainė bus visai arti.

Kaip kitais metais, taip ir 
šiemet, “Laisvės” vakarienė 
bus gera iš visų 'atžvilgių.

Maistą paruoš rūpestingai. 
Bus ir gera koncertinė pro
grama, kurią išpildys Biruta 
Ramoškaitė iš Hartford, 
Conn.; Antanas Višniauskas 
iš Bayonnės ir “Ansamblis- 
Aidbalsiai” vadovystėj B. ša- 
finaitės.

Kitoj svetainėj šokiams 
grieš gera orkestrą lietuviš
kus ir amerikoniškus šokius. 
Vakarienė bus duota 6 valan
dą vaka^. Paimta dvi svetai
nės, viena vakarienei, o antra 
šokiams, tai vietos bus apš- 
čiai. Kas norės—šoks, o kas 
nenorės šokt — šiaip galės 
smagiai laiką praleisti. Vaka
rienės bilietus prašome įsigyti 
iškalno “Laisvės” raštinėj, ar
ba pas organizacijų narius. Jų 
kaina $1.25 ypatai.

Makarienėj dalyvaus ir sve
čių iš kitų valstijų, kaip tai 
Pennsylvanija, New Jersey, 
Connecticut, Massachusetts ir 
kitų. Jau dabar gauname 
daug laiškų, kuriais praneša, 
kad šėrininkai atvažiuos skait
lingai, ir prašo jiems palaiky
ti vakarienės bilietus.

Atminkite, kad būsimas sek
madienis bus svarbus brookly- 
niečiams tuo, kad įvyks “Lais
vės” šėrininkų suvažiavimas 
ir metinė vakarienė.

Nukapojo Yonkers Miesto 
Darbininkams Algas

Yonkers miestas nukirto 
miestaviems darbininkams al
gas ant 10 nuošimčių, kas pa
lies per 3,000 policininkų, 
gaisrų gesintojų ir kitų mies
to darbininkų. Tai vis taupi- 
nimas pinigų.

Už $2 Pašautas

laikomos kas pirmadienis, 
penktadienis ir šeštadienis iš 
radi,jo stoties WCNW, 1500 
kcs., kaip 8 valanda vaka
rais. Radio vedėjas sako, kad 
bus daug žymių talentų.

WPA darbininkas taisyda
mas gatvę pataikė pikiu į po- 

• žeminę elektros vielą ant W. 
16th St., to sėkmėj elektros 
jėga išvertė tris skyles, bot 
niekas nenukentėjo.

M. Fitzpatrick, bąrtende- 
ris, tapo pavojingai pašautas 
ginantis plėšikų, kurie iš jo 
boso jau buvo atėmę $500 ir 
iš jo būtų atėmę $2.į Kauty
nės įvyko garadžiuje, 6028— 
8th Avė., Brooklyne, j kur jis 
ir jo bosas Erickson buvo at
ėję sykiu važiuot najno su 
Ericksonu vežini į už ei gos
įplaukomis, apie 4 vai. sek- - 
madienio ryto. Ericksonas ir
gi užgautas kulkų. Ąbu nu
gabenti ligoninėn.

Du gatvekariai' susikūlė ant 
Hoyt ir Smith gatvių, Brook
lyne, ir sužeidė 5 asmenis.

Rinkimų reikalų tvarkyto
jai reikalauja, kad New Yor
ko miestas šiemet jų reika
lams skirtų $2,301,516 pinigų, 
tai yra, ant $65,000 daugiau, 
kaip pereitais metais.

Browderj Sveikino 20,000 Žmonų

Krautuvininkas N. i New
man, 44 metų žmogus, 3001 
W. 29th St., Brooklyne, mirė 
ligoninėj. Du jauni vyrai su
mušė jį kaltindami, kad jis 
perbrangiai pareikalavo už 
ta vorą, žmogus paliko1 mote
rį ir 5 vaikus.

Viešoj mokykloj No. 17, 
ant kampo Roberts ir Hobart 
gatvių, Bronxe, iškilo gaisras. 
Bet 2,000 vaikų saugiai išė
jo iš mokyklos, o gaisrininkai 
gaisrą užgesino.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Amerikos Piliečių Kliu
bo biznio skyriaus susirinkimas 
įvyks penktadienį, sausio 26 d., 280 
Union Avė., 7:30 v. v. Kviečiame vi
sus kliubo narius dalyvauti, nes bus 
išduota metinis raportas iš biznio 
eigos. — Valdyba. (20-22)

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 
Artesįan Water, Restaurant, Barber 

Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

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

Sun. all day and night

įi Jj VIENATINIS LIETUVIŠKAS

Pirmadienį, sausio 22, fe- 
deralis teismas apkaltino Earl 
Browderj, Jungtinių Valstijų 
Komunistų Partijos generalį 
sekretorių, kad jis apie 20 
metų atgal važinėjo į Europą 
po slapyvardžiu. Tuojaus tei
sėjas Coxe paskyrė Browde- 
riui 4 metus kalėjimo ir nu
baudė $2,000 piniginiai. Brow- 
deris ir jo advokatas pareiš
kė, kad byla bus perkelta į 
Aukščiausį Federalį Teismą.

Tą pat vakarą Madison 
Square Gardene įvyko masi
nės prakalbos paminėjimui 
16-kos metų sukakties nuo 
Lenino mirties. Kalbėtojais 
buvo Robert Minor, William 
Z. Foster, kiti ir jų tarpe 
Earl Browder.

Komunistų Partijos sekre
torius veik tiesiai iš teismo 
pribuvo prakalbas sakyti. Ma
dison Square Garden svetainė, 
kur telpa apie 20,000 žmonių, 
buvo pilna-pilnutėlė ir lauko 
pusėj dar apie 5,000. Minia 
Browderj pasitiko entuziastiš
kai ir kėlė ilgas ovacijas.

—Reikėtų, kad tas teisė
jas ir džiurimanai čia būtų ir 
matytų, kaip Amerikos žmo
nės gerbia vadą!—tarė jauna 
moteris.

—O kas žino, gal jie kur ir 
yra čia,—atsiliepė Vyriškis.

Komunistų Partijos kalbėto
jai aiškino, kad užpuolimas 
ant Earl Browderio yra pra
džia puolimo ant Komunistų 
Partijos, o paskui reakciniš
kai puls darbo unijas ir ki
tas organizacijas. Tos pat 
dienos kapitalistinis laikraštis 
“Evening Telegram” net tokį 
poną Green puolė. Masinis mi
tingas kėlė dideles ovacijas irjy.

Ensemblis AIDBALSIAI, vadovybėj komp. B. Šalinaitės.
Jis dainuos “Laisvės” bankiete.

šaukė, kad Earl Browder rei
kia išrinkti nuo 14-to kon
gresinio distrikto kongresma- 
nu į Washingtona, į kurią 
vietą jis yra kandidatu. Mi
nia gausiai aukavo partijos 
reikalams.

Komunistų Partijos kalbė
tojai įrodinėjo, kad Roosevel- 
to tarptautinė politika visą 
laiką buvo netikus, kaip tai 
Ispanijos ir Chinijos klausime, 
o dabak yra pataikavimas An
glijos ir Franci jos imperialis
tams ir atviras vilkimas Jung
tinių Valstijų į karą, kaip tai 
kurstymas Suomijos prieš So
vietų Sąjungą, teikimas jai 
paskolų ir kurstymas kitų ša
lių, kad sudarius visų impe
rialistinių valstybių užpuolimą 
ant Sovietų Sąjungos. Brow- 
deris sakė, kad, dabar Roo- 
seveltas yra vyriausias tokio 
kapitalistų fronto organizato
rius, tam jis ir su Romos po
piežium ir Mussoliniu susiraši
nėja. O ir Amerikoj dabarti
nė Roosevelto politika yra vi
sai ne ta, kurios jis pirmiau 
laikėsi. Dabar jis kapituliavo 
reakcijai, siūlo šimtus milionų 
karo reikalams paskirti, o virš 
bilioną dolerių nori nukirsti 
WPA ir kitiems viešiems dar
bams. Tas parodo, kur Roo- 
seveltas nusirito po to, kaip 
susigiminiavo su Du Pont pa
rako karalium.

Earl Browder nenusiminęs, 
jis sakė, kad didžiuojasi tuo, 
kad kapitalistinis teismas po 
priedanga technikinių sufabri
kavimu jį nuteisė už komunis
tinį veikimą, kas parodo, kad 
kapitalistai komunizmo labai 
bijo. Masinis ir tvarkus susi
rinkimas dar kartą į dulkes 
sumušė tų pasakas, kurie tvir
tino, kad būk Komunistų Par
tija krinka, — sakė kalbėto
jai. Rep.

Vietos Judžiuose
Šiomis dienomis judžįai gar

sina parodysiu vėliausias “ži
nias” iš Suomijos-Sovietų karo 
ir tuos neva karo judžiuį rody
dami aiškintojai graudžiai “ap
gaili” suomius ir bando paro
dyti, kaip prastai aprūpinti 
ir netikę kariai esą rusai.

Viename (RKO Pathep ati
daroma rodymu Salrriajarvi 
gaisrų, bet pripažįstamą, jog 
tai padegimas pačių baltagvar
diečių suomių, kad namai ne
liktų ateinančiai Raudonajai 
Armijai. Dar parodoma suo
miai ant čiuožynių, tai it vis- Į 
kas, kas matoma paveiksle 
apart aiškintojo savų prįdėčkų 
žodžiais.

Paramount rodo daugiau, bet 
nieko naujesnio. Bandoma iš
aiškint, kaip nemielaširdingai 
bombarduota Helsinkis, bet 
tuojaus matosi, kad tai ne mie
sto gyvenami namai, bet prie
miesčiuose esanti gelžkelių bei 
orportų bildingai.

Kitoj vietoj parodoma suvir
tę ant sniego griozdai, tai neva 
sunaikinto rusų traukinio<jliekar 
nos, bet niekur jokių Užrašų 
nematyt, iš ko galėtum' pažint, 
kad ten ištiesų tas pats, kas 
garsinama esant. Iš griozdų ky
šo Stalino paveikslas taip gre
mėzdiškai įsodintas, kad žiūro
vai pastebi falsifikaciją. (Apie 
mėnuo atgal, tas paveikslas ro
dyta vietos laikraščiuose ant 
bričkos užtupdytas, nors tuo 
laiku Suomijoj buvo raportuo
jama šalčiai ir gilus sniegas, 
bričkom negalėjo niekas važi
nėt.)

Parodoma ir kitų panašių 
paikysčių. T-s.

Nepaprastas Palengvinimas 
Reumatiškų Skausmų 

t

Nekentėkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė ąepaprastą 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.

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurautas
M (h e/ Gaminam valgius ir I 

Eį & t u r im e Amerikos
Išdirhimo ir impor-

C/l! tootų degtinių, vi- 
■ ' \ šokių vynų ir gero
lUqUCO alaus-

Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park- 

’ way ir Chauncey stočių BMT Line.
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Gienmore 6-6191

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

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

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

UNDERTAKER

337 UNION AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

« 
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KABARETAS
STANLEY MISUNAS 

Savininkas
Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį ir šeštadienį
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET

»

»

I

I473 Grand St. Brooklyn, N. Y
Prie R. K. O. Republic Teatro

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn. N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

VA KF O P«S»TUVf

Nauja Lietuvių Bučernė
Stasys Steponavičius s u 

Grabauskiu nusipirko mėsos 
krautuvę (butcher shop) 311 
Grand St., Brooklyne. Jie pa
darė daug pagerinimų aptar
navimui kostumerių ir turi di
delį pasirinkimą visokių mėsų.

Prašo lietuviškų restaura- 
nų ir lietuvių šeimų įsitėmyti, 
jog Steponavičiaus ir Grahaus- 
kio krautuvė pristato orderius 
į namus. Jų antrašas 311 
Grand St., Brooklyne.

“L.” Rep.

SPECIAL!
LIETUVIŠKAM MONOPOLY J

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

Kvorta $2.09
i! Pint $1.07

Imant 12 kvortų, 10% nuolaidos 
j'

Republic Liquor Store
415—17 Reap St. ? arti Grand St. Brooklyne
Tel. EV. 7-2089 , a Lie. L-72

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

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

Siunčiame duoną per paStą | kitus miestus, specialiai greitai pristato 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksilne informacijas apie svorj Ir kalnas

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn. N V

SKELBKITES “LAISVĖJE”




