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Metams

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

amerikonas. Jis gyvenąs su 
šeima prie Hartfordo, o dir
bąs Yonkerse. Sykį į savaitę 
namo sugrįžtąs.

Tuojau paaiškėjo, jog tai 
yra žmogus daug važinėjęs, 
daugelyje vietų gyvenęs ir 
plačiai apsiskaitęs.

ANGLAI ĮSIVERŽĖ I NOR
VEGIJĄ IR UŽPUOLĖ 

TEN NAZIŲ LAIVA
Raud. Armija Užėmė 

Dvi Stotis; Artinasi
“KIAULIŠKIAUSIAS” AN

GLIJOS ŽYGIS, KAIP 
SAKO VOKIEČIAI

Pradėjom kalbėti apie 
pasiutimą visame sviete, 
stebėjau jam, kad tūli žmonės 
sako, jog nuo blogo oro ir- 
svietas pasidaro labai nera
mus. Nusijuokė jis ir pritarė 
man, kad nūnai pasaulis bai
siai neramus.

oro
Pa-

Pamaniau, nuo čia reikia 
įtraukti šitą žmogų į diskusi
jas ir gal pasiseks prie pro
gos paagituot už savo idėjas. 
Pradėjome eiti prie vokiečių- 
anglų-francūzų karo, paskui 
prie Sovietų - Suomijos susi
kirtimo. Aš 
mano, o jis

jo klausiu, ką jis 
atsakinėja.

London. — Anglų karinis 
laivas naikintuvas “Cos
sack” ir keli torpedlaiviai 
įsibriovė į priklausančius 
Norvegijai pakrantės van
denis; užklupo Vokietijos 
laivą “Altmarką”; šautu
vais, revolveriais ir' durklais 
nuvijo šalin vokiečių jūrei
vius ir paliuosavo 326 ang
lus jūrininkus ir oficierius. 
Vokiečiai šiuos anglus išlai
kė tame laive kaip belais
vius per tris mėnesius.

Įkalintieji laive “Altmar- 
ke” anglai buvo jūrininkai 
septynių Anglijos laivų, ku-

Sovietų Kariuomenė Paėmė Suomijos Miestelius Leipaesuo 
Ir Kaemaerae su Geležinkelių Stotimis ir 22 Pozicijas

Jis sako:
Hooveris kaip pašėlęs laksto 
už Suomiją, idant suprasti, 
kad ten yra šuo pakastas.

Jis matęs pereitą vasarą 
"Sovietų Pavilijoną ir tapęs 
sužavėtas. Jau dešimts metų 
tam atgal jo dirbtuvės bosai 
buvę pasiuntę agentą į Sovie
tų Sąjungą tikrai ištirti pa
dėtį. Tas sugrįžęs raportavęs 
siauram užveizdų susirinkime. 
Agentas išdėstęs, koks milži
niškas progresas ten daromas 
liaudies būklės gerinime ir 
liepęs netikėti spaudos me
lams apie Sovietų žemę.

Jis turįs du sūnus ir jie 
nusistatę prieš reakciją ir 
ro kurstytojus.

Užtenka to, kad

esą
ka

Stamfordo stotyje atsisvei
kinome, 
rikonas 
puikias 
kėjo jį

Manau 
puikus 
idėjas, 
agituoti

sau : šis ame- 
agitatorius už 
Man neberei-

Menševikų spauda dar nie
kur nepasmerkė Francijos 
valdžios teroro prieš komunis
tus. Nepasmerkė net išmeti
mo komunistų atstovų iš 
Francijos parlamento. Juk tai 
laužymas ir paneigimas viso
kios demokratijos.

Bet menševikai tyli. O jie 
tyli todėl, kad jie patys neti
ki į jokią demokratiją.

Anglija dar nuo 1870 .metų 
turėjo griežtą išstatymą, 
draudžiantį anglams stoti į 
svetimų kraštų armijas. To 
įstatymo Anglijos parlamen
tas niekados neatšaukė.

Bet dabar valdžia pareiš
kė, kad šis įstatymas nebevei
kia, kad anglai gali laisvai 
stoti į Suomijos Mannerheimo 
armiją.

Tai pavyzdis, kiek demo
kratijos beliko Anglijoj. Val
džia sauvališkai įstatymus 
naikina.

Maskva. — “Sovietų ka
riuomenė ir toliau daro sėk
mingus žygius Karelijos 
tarpvandenyje,” kaip sako 
pranešimas iš Maskvos vas. 
17 d.:

“Suomiai mėgino kontr- 
atakuot sovietinę kariuome- 

.. ..................... _ __ _ Inę, bet buvo atmušti su di
liuos vokiečių karo laivas i c^e^a^s Tem nuostoliais vi- 
“Graf Spee” andai nuskan- sa™ fronte, 
dino Pietiniame Atlanto' 
Vandenyne. “Altmark” pri
statydavo “Grafui Spee” 
reikmenis. O kai trys Ang
lijos šarvuotlaiviai pavojin
gai sužeidė “Grafą Spee” ir 
po to vokiečiai jo jūrininkai 
nuskandino tą savo karo 
laivą ties Montevideo, Uru- 
guayjuj, tai vokiečių laivas 
“Altmark” iš Pietinės Ame
rikos vandenų plaukė namo 
su anglais belaisviais.

Kai dabar kariniai Angli
jos laivai užpuolė “Altmar
ką” prie pat pietinės Nor
vegijos, neper'toli nuo Vo
kietijos, “Altmarkas” visais 
garais bėgo į siaurą marių 
įsikišimą tarp skardžių 
Norvegijos krantų, į Joes- 
ing Fjordą, ir prisvilo'prie 
pakrantės dugno. Jūreiviai 
atsivijusio anglų karinio 
laivo “Cossacko” tada sušo
ko ant vokiečių laivo ”Alt- 
marko,” nugalėjo vokie
čius; nuėmė nuo jo įkalin
tus anglus ir perkėlė juos į 
“Cossacką.”

“Sovietų kariuomenė užė
mė miestelius Leipaesuo ir 
Kaemaerae su geležinkelių 
stotimis.

“Vasario 16 d. 
kariuomenė paėmė 
priešų apsigynimo 
tarp kurių yra du 
ir cemento fortai.

“Per septynias dienas 
ofensyvos, sovietinė kariuo
menė pagrobė 170 kanuolių 
ir 420 kulkasvaidžių kartu 
su atimtais iš suomių for
tais.

“Sovietų lėktuvai sėkmin
gai bombardavo priešo ka
riuomenę ir karinius • jų 
punktus. Nušauta žemyn 
penki priešo lėktuvai.”

New York, vas. 17.— Ra
dio pranešimas sakė, kad 
Raudonoji Armija pasiekė

Sovietų skvernus Viborgo, antro di- 
dar 22 
fortus,

geležies ■ miai nukentėjo didžių nuos- 
I tolių.

džiausio Suomijos miesto. 
Besitraukdami ‘ atgal suo-

Primena Švedijai ir 
Norvegijai Likimą 

Lenkijos ir Suomijos

Naujas Bulgaru Minis- 
teriy Kabinetas Nepa
lankus Talkininkam

Berlin. — Vokiečių vy
riausybė begaliniai įnirtus, 
kad Anglijos karo laivai 
taip šiurkščiai sulaužė Nor
vegijos bepusiškumą, įsi
briovė į jos vandenis ir ten 
užklupo beginklį nekarinį 
vokiečių laivą “Altmarką.” 
Naziai sako, jog anglai, 
“užpuldami i 
vokiečių jūreivius, 
kiauliškiausią, žvėriškiau
sią žygį” bepusiškuose van
denyse.

Pasak nazių 
kulkasvaidžiais šaudė vo
kiečių jūreivius ir bent ke-j 
turis jų nužudė ir penkis 
pavojingai sužeidė.
Naziai Grūmodami Protes

tuoja Norvegijai
Vokietija pasiuntė Nor

vegijai aštriausią, grūmo
jantį protestą, kad Norve
gijos kariniai laivai negynė 
“Altmarką” nuo anglų. Vo
kietija reikalauja iš Norve
gijos atlygint nuostolius, 
pataisyt laivą “Altmarką” 
ir prižadėt, kad toliau jinai 
visomis jėgomis kovos prieš 
panašius žygius iš talkinin
kų pusės.

Sovietai Sveikina 
Lietuvos 22-jų Me
tų Nepriklausomybę

Sovietai Primena Seną Draugiškumą Tarp Šių Dviejų ŠaHy; 
Nurodo į Anglų-Francūzų-Lenkų Sąmokslus prieš Lietuvą

Maskva. — Sovietų vadai
neginkluotus pasveikino Lietuvą sukak- 

“atliko tim 22-JU metU Jos nepn- 
i Sovieto prezidiumo, Michail 
klausomybės.

P i r m i n inkas Vyriausio
tai anglai, K.alinin telegrafavo, sveiki- , • minno nvna i rl n m Fi 1i A

Norvegija Protestuoja Prieš 
Anglų Jsibriovimą

i t :
Sofija, Bulgarija. — Ka

raliaus Boriso pakviestas, 
profesorius Bogdan Filov 
sudarė naują Bulgarijos 
ministerių kabinetą. Jis 
pats yra to kabineto pirmi
ninkas ir švietimo ministe- 
ris.

Užsieninis ministeris —
Ivan Popov; karo ministe-jos kranto.

i Norvegija reikalauja, kad

Berlin. — Laikraštis “Vo
elkischer Beobachter” iš
reiškia mintį Vokietijos ka
rininkų ir valdžios, kad So
vietai neužilgo apsidirbs su 
Helsinkio Suomija. Tas lai
kraštis pabrėžia, jog tai An
glija ir Francija sukurstė 
Helsinkio Suomiją į karą su 

Sovietais. Sako, kad anglų- ___  --x - , ___  _____  u________
francūzų valdovai apgavo ris- generolas Th. Daska-f Norv ija reikaiauja> kad 
Suomiją žadėdami jai gana lov; vidaus reikalų-P Gay^ ]ija Ssį žint Ja lus 
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“Gos- Sovietus. Helsinkio Suomi- 
sack” paliko prisvilusį vo- ja apkirsta talkininkų pri- 
kiečių laivą ir pargabeno, žadais panašiai, kaip Lenki- 
anglus belaisvius į Angliją, ja buvo sukurstyta Anglijos 

A _______•_________ T  1  • •• z z* v i • i • •.

Oslo, Norvegija. — Nor
vegų'valdžia stipriai užpro
testavo prieš Anglijos kari
nių laivų padarytą užpuoli
mą ant vokiečių laivo “Alt- 
marko,” prie pat Norvegi-

nimus prezidentui A. Sme- 
1 tonai, o Sovietų komisarų 
'pirmininkas Molotov, užsie
ninis komisaras, pasiuntė 
sveikinimo telegramą Juo
zui Urbšiui, užsieniniam 
Lietuvos ministeriui.

Sovietų vyriausybės laik
raštis “Izvie'stija” rašė apie 
seną Sovietų draugiškumą 
su Lietuva, ir be kitko ši
taip išsireiškė:

“Lietuyos valstybė susi
kūrė nežiūrint, kad jai prie
šinosi Anglija ir Francija. 
Lietuvos žmonės gynė savo 
nepriklausomybę per nely
gią kpvą prieš lenkus plėši
kus ir prieš jų patronus, 
Anglijos - Franci jos impe
rialistus.

“1920 metais Sovietų vy
riausybė pirmiau negu kas 
kitas pripažino Lietuvos 
Respubliką ir ištiesė jai pa-

Naziai, Sakoma, Galėsią 
Susprogdini Prancūzą 

Tvirtovių Liniją

Po to
talkos, kad atsilaikyt prieš

Anglų vyriausybė sako, 
kad vokiečiai “Altmarke” 
turėję keturis kulkasvai- 
džius ir du automatiškus 
šautuvus ir mėginę pasi
priešint. Kai kurie vokiečiai 
ledu pabėgę ant kranto ir iš 
ten šaudę į anglus. Anglai 
nušovė du vokiečius bėgu
sius ledu ir kelis sužeidė.
Vokiečiai Nuskandino Savo 

Laivą, Užkluptą Anglijos 
Karo Laivo

Kada anglai taip užpuolė 
“Altmarką,” tuo pačiu laiku 
kitas karinis Anglijos lai
vas užklupo žibalinį Vokie
tijos laivą “Baldurą,” 5,805 
tonų, sakoma, daugiau kaip 
už trijų mylių nuo Norve-

brovski; finansų - Dobryj be]aisviuS( pagrobtus nu0 
oji ov, n tt. . į “Aitmarko,” ir atlygintų už
Naujasis ministeris pir-, sulaužymą Norvegijos be- 

mininkas pareiškė, kad lai
kysis bepusiškumo, ves tai
kos politiką, stiprins tauti
nę Bulgarijos vienybę ir ge
rins ūkiškus šalies reikalus.

pusiškumo.
ir Francijos “užtikrini
mais,” o paskui apleista,— 
rašo “Voelkischer Beobach- 
ter.”

New Yorko Times’o ko- 
respondentaą O. D. Tolišius 
teigia, jog tuom rašymu na
ziai įspėja ?“ 
Švediją nepraleis!. Anglijos'radi*padaryta apžvalga to, žygį prieš.nazių laivą “Alt 
ir Francijos kariuomenės,j iširo senasjs Bulgari- marką.”
siunčiamos į Suomiją, ir at-< jos ministerių kabinetas, *------------------
mest talkininkų pianą, pa- vadovautas Kiosseivanovo, Sovietai Užėmė Suomijos 
crn kuri up nnri Giidarvr.1 i J

ANGLIJA NEPAISO 
NORVEGIJOS PRO

TESTO
London. — Angjų valdžia 

atmetė Norvegijos protes
tą; sako, kad jinai nemato 
reikalo net atsiprašyt Nor-

ARTIMESNI RYŠIAI SU 
VOKIETIJA

Belgrad, Jugoslavija. —.
Norvegiją ir Cia gjrdgta pęr Maskvos vegiją už anglų padarytą

Ar visi skaitėte mūsų ben
dradarbio iš Lietuvos straips
nį vasario 14 dienos “Laisvė
je”, pavadintą “Lietuva Nau
jose Sąlygose”? Jei kurie ne-'gijos krantų. Bet patys vo

kiečiai jūrininkai paskandi
no šį savo laivą.

skaitė, tai susiraskite tos die
nos “Laisvę” ir perskaitykite.

Ten iškeliama tiesiog bai
sių dalykų apie Lietuvos reži
mą. Smetonininkai tebešelsta 
prieš Lietuvos darbo žmones. 
Teroras dar paaštrėjęs. Kalė
jimuose ir koncentracijos sto
vyklose nebetelpą susipratę 
darbininkai, valstiečiai ir in
teligentai. Statoma daugiau 
stovyklų.

London. — Vokiečių mi
nos sunaikino prekinį Ang
lijos laivą “Baron Ailsą,” 
3,658 tonų, ir Norvegijos 
laivą “Kvernaas,” 1,819 to
nų. ___________

Paryžius. — Francija ir 
Anglija siunčia Suomijai di
delį daugį kanuolių.O kas liūdniausia, kad ši

tam terorui šiuo tarpu pade----- ------- - ———-- -
da ir liaudininkų ir krikščio- jo ir bijodami “naujų vėjų”, 
nių demokratų vadai. . kruvinu teroru nori pasilaiky-

Malyt, visi ponai susivieni-, ti ant liaudies sprando.

siunčiamos į Suomiją, ir at-į jos ministerių kabinetas.

gal kurį jie nori sudaryt Maskvos radio sako, jog 
savo karinę stovyklą Švedi- naujasjs bulgarų ministerių 
joj ir Norvegijoj pries Vo- kabinetas bus labiau nu- 
kietiją ir Sovietus. Nes jei- sjstatęs prieš Angliją ir 
gu Švedija ir Norvegija pa-j Francija ir palaikys arti- .. . .. .
Lkės Anglijos ir Francijos mesnjus santikius su Vokie- ^°1S miyS^e? .?^no}ay._?irie 
prižadais, tad Švedijai ir tija. Manoma, kad perorga- 
Norvegijai atsitiks tas, kas.nizavjmas Bulgarijos minis- 
atsitiko Lenkijai ir kas ne-,terių kabineto silpnina ir' 
uzilgo . atsitiks Helsinkio; Ąn iijos _ Fr’ancijos pozici- 
Suomijai, kaip persergėja 
vokiečių spauda.

Miestelius, Arti Viborgo

Maskva1, vas. 18. — Sovie
tų kariuomenė užėmė Suo-

Muolaa ežero, ir geležinke- 
1 4- 4- -C O za y-v i vi t "• n 1 x z\4n ■vii lt '

ją Rumunijoje. .

RYKŠTĖS IR KALĖJI
MAS ANGLUI PLĖŠIKUI

Francija Atidarė Savo Gin
klų Sandėlius Suomiam

London. — Nuteistas Ge
orge Whotton, 18 metų am
žiaus, įkirst jam dvyliką 
beržinių rykščių ir trejus 
metus kalėti už tai, kad jis 
mėgino apiplėšt vieną mote
rį. Jis ją užpuolė tuo laiku, 
kai naktį buvo užgesintos 
mieste šviesos, kaipo apsau
ga nuo vokiečių lėktuvų.

— Francuzų 
teigia,

galbos ranką. Nuo pat Lie- | 
tuvos Respublikos įsikurt- I 
mo, Sovietų vyriausybė vi- ’ 
suomet gynė Lietuvos tei
ses kaip savarankios valsty
bės, jos nepriklausomybę ir j 
saugumą. Sovietų Sąjunga | 
visada rėmė ir gelbėjo Lie
tuvą sunkiausiais jai lai
kais.

“Imperialistinės šalys ir 
toliau stengiasi išperėt vi
sokius sąmokslus prieš Lie
tuvos valstybę. Neseniai 
Lietuvos valdžia susekė Vil
niuje slaptas organizacijas 
lenkų oficierių, kurių tiks
las buvo atplėšt Vilnių nuo 
Lietuvos Respublikos. Tos 
(lenkų karininkų) organi
zacijos buvo varžiai susiri- 
šusios su Anglijos - Franci- 
jos rateliais.
' “Kara liepsnos nepalietė 

Lietuvos. Pastovi Sovietų 
taikos politika, ryškiausiai 
pravesta Sovietų sutartyje 
su Lietuva dėlei tarpusavio 
pagalbos, duoda Lietuvai 
plačias progas ir toliau di- 
dint jos ūkišką ir kultūrinę 
gerovę”.

Didžiausia Suma Pini
gų Amerikos Karo Lai
vynui Ramiais Laikais

Roma. — Italu laikraštis 
“II Televere” išspaudino 
pranešimą, kad vokiečiai iš
kasę urvus - galerijas po 
visa francūzų Maginot tvir
tovių linija. Sakoma, kad 
jie ten pridėję radium o 
sprogimų, kurie esą du mi- 
lionus kartų smarkesni už 
dinamitą, o nuo tų sprogi
mų pravedę elektrines vie
las į vokiečių pusę. Tai, gir
di, reikėsią tik paspaust 
knypkį, sujungt elektrą, ir 
galėsianti būt susprogdinta 
francūzų Maginot tvirtovių 
eilė.

Vokiečiai labai atsargiai 
ir tyliai kelis mėnesius dir
bę, kol prakasę tunelius po 
francūzų frontu ir po Ma
ginot linija.

Iš kitų šaltinių taipgi bu- Tęst statybą jau pradėtų 
vo pranešimų, kad naziai■ 79-nių karinių laivų;

Užbaigt septynis kitus 
karo laivus ir įsigyt dar 305 
naujoviškus karinius lėktu
vus.

Kongreso atstovų rūmas 
atmetė pasiūlymą skirt mi- 
lioną dolerių Guamo salos 
prieplaukom pagerint: bijo-

Washington. — Kongreso 
atstovų rūmas nubalsavo 
paskirt kariniam Amerikos 
laivynui $995,722,878 per 
metus, tai daugiau, negu 
bet kada tam tikslui ra
miais šiai šaliai laikais. 
Spėjama, kad senatas nu
tars pridėt dar $111,700,- 
000 metinėms laivyno lė
šoms.

Iš nubalsuotų laivynui pi
nigų kongresmanai skiria 
$340,371,979 didinimui ka
rinio Amerikos laivyno per 
vienus metus:

Pradėt statyt 19 naujų 
karo laivų, tarp jų du did- 
laivius po 45 tūkstančius 
tonų ir penkis pritarnau- 
jančius laivus;

lio stotį Saeinioe, už keturių ruošiasi tokiu būdu “išnešt |
(amerikoniškų) mylių nuo^ padangę” Maginot tvirto- 
Viborgo, kuris yra antras.ves, kada ateis laikas.
didžiausias miestas Suomi
joj. Raudonarmiečiai taipgi 
užkariavo aptvirtintą Kar- 
hulos sritį į yakarus nuo 
Summos ir pakrantinius 
miestelius Uarja ir Muuri- 
la.

Sovietų kariuomenė veja 
Helsinkio suomius atgal vi
su Karelijos frontu. Bėgda
mi suomiai degina kaimus.

Persigandę suomiai ofi- 
cieriai ir kareiviai pasi-

Vokiečiai Jau Be Persergė
jimo Skandinsią Priešų 

laivus
Berlin. — Naziai žada

Paryžius.
valdininkai teigia, kad 
Francija jau pristatė Suo
mijai daugius kanuolių, lėk
tuvų ir šovinių. Dabar 
Francija leidžia Suomijos 
karininkams pasirinkt gink- 
lūs iš francūzų sandėlių,' duoda Sovietam į. nelaisvę, 
tiktai apart pačių naujau- Mūšių laukai nukloti šim- 
sių ginklų. , ' tais užmuštų suomių. Beg- Ladogos ežero.

i Į z£ IvĮsJldLAXYkJXll ĮJCl^V£ IXIv • 

submarinais be persergėji-' j0> kad japOnija dėl to ne- 
mo skandint visus Anglijos supyktų, 
ir Francijos laivus. Nes jos' . '
apginkluoja jau visus savo 
laivus ir laivukus.

London. — Senoji Suomi
jos valdžia šaukiasi, kad 

v (Anglija ir Francija kuo*
darni suomiai palieka daug greičiausiai atsiųstų bent 
ginklų ir amunicijos. 1100

Sovietai ruošia ofensyvą prieš Sovietus, 
prieš suomius į šiaurius nuo; -------------------

ORAS. — Snigs ar lis.

tūkstančių armijos

i./
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zacijų. Joje dalyvaus darbo unijos ir 
šiaip įvairiausios amerikonų organizuo
tos grupės.

Bet kaip su lietuviais? Mums juk atei
vių reikalai taip pat be galo rūpi, arba 
turėtų rūpėti. Iki šiol berods tik Lietu
vių Literatūros Draugija yra nutarus 
pasiųsti delegatą į tą konferenciją. De
legatu yra išrinktas Senas Vincas. Apie 
kitas organizacijas dar nieko nesigirdi.

Tokios didelės organizacijos, kaip Su
sivienijimas Lietuvių Amerikoj, Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimas ir Rymo Ka
talikų Susivienijimas turėtų taipgi da
lyvauti Washington© konferencijoje.

Be to, organizacijų apskričiai, vietinės 
pašalpinės organizacijos, lietuviški kriau
čių unijos lokalai, taip pat turėtų pa
siųsti delegatus. Lietuviai turėtų pasiro
dyti skaitlingai.

Atvirai Kalbant
Visiem Negalima Įtikti

ALDLD per 25 metus savo 
darbuotės, pereitais metais 
išleido 44-tą, Dr. A. Petri- 
kos parašytą knygą “Lietu
vių Tautinio Atbudimo Pio
nieriai.” Tai išpuola veik 
po dvi knygas ant metų. Ar 
randasi pas kitas Amerikos 
lietuvių sroves, net ir visas 
sudėjus į vieną, kad tiek ap- 
švietos būtų paskleidę savo 
brolių švietimui? Lai atsa-

arba visai mažai jų randasi. 
O moksliško turinio knygų 
pilnos Centro lentynos. Tai 
kodėl tie mokslo knygas 
mylinti draugai nė patys jų 
skaito, negi platina? Mes 
eidami į minias su apšvie- 
ta, matydami, kokia litera
tūra labiausia limpa mi
nioms prie širdies, negali
me tas minias ignoruoti, 
brukti tą, kas joms neįkan
dama.

Entered as second class matter March* 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

Žmonės Laimėjo
Valstybės prokuroras ponas Jackson 

išmetė bylą prieš dvyliką žmonių, kurie 
neseniai Detroite ir apylinkėje buvo su
medžioti ir apkaltinti rekrūtavime sava- 
noidų Ispanijos liaudiečiams. Prokuro
ras dar pridūrė, kad juos bausti dabar 
būtų neteisinga, nes dalykas jau pusėti
nai pasenęs.

Tas tiesa, kad tai būtų baisiai netei
singa ir nežmoniška. Bet ne dėl to ponas 
Jackson nebesistengs tuos žmones su
kimšti į kalėjimą. Juk to paties Jackso- 
no komanda jie buvo sumedžioti ir per
sekiojami.

Kas Roosevelto valdžią paveikė, tai ne
paprastas Amerikos žmonių pasipiktini
mas. Šis valdžios žygis aiškiai parodė 
jos dvilypę politiką. Ji beveik atvirai 
amerikiečius ragina savanoriai važiuoti 
Suomi j on kariauti, o kita ranka ji med
žioja tuos, kurie keli metai atgal ištiesė 
savo pagelbos ranką Ispanijos kovoto
jams už demokratiją.

Skaitlingi, tvirti protestai privertė po
ną Jacksoną susiprasti ir pakeisti nuo
monę. šį panaikinimą kaltinimų prieš 
detroitiečius mes skaitome pirmu dide
liu Amerikos žmonių laimėjimu šiame 
augančios reakcijos laikotarpy j ei-

Vėl Garsių Žmonių Balsas
Iš Wisconsino valstijos atėjo svarbi ži

nia. Ten susirašė 37 žymūs mokslininkai, 
veikėjai ir visuomeninin'kai ir pasmerkė 
pasimojimą nuvalyt po žeme Amerikos 
Komunistų Partiją. Jie sako, kad užpuo
limas ant komunistų tiesiog veda prie su
naikinimo demokratinių laisvių kitoms 
grupėms bei partijoms.

Neseniai šešiasdešimts žymių žmonių 
iš įvairių Amerikos kampų panašų pro
testą prieš reakciją išnešė. Kelios dienos 
atgal Amerikos Jaunimo Kongresas 
griežtai atsisakė prisidėti prie raganų 
gaudymo, ko taip griežtai iš jo reikala
vo valdžios šulai. Jaunuoliai irgi pana
šiai pasakė: Kai prisidėsime prią atė
mimo teisių komunistams, tai jų patys 
neteksime. Ar ne taip buvo Vokietijoj ir 
Italijoje? Ar ne tokį pavyzdį dabar duo
da Francija? Ten dar nespėjo išterori- 
zuoti komunistus, o jau atėmė visas tei
ses darbo unijoms ginti darbininkų rei
kalus.

Tai visa parodo labai džiuginanti, Am
erikos žmonėse apsireiškimą. Palaipsniui 
jie pradeda suprasti tikruosius reakcijos 
tikslus.

I Švedijos Provokacijos
Švedijos darbo liaudies pavergikai-kapi- 

talistai, dvarponiai, karalius ir jų paklus
nūs tarnai menševikai aklai tarnauja An
glijos ir Franci jos imperialistam. Jie veik 
atvirai kariauna prieš Sovietų Sąjungą. 
Švedijoj valdžios žmonės dalyvauja mo
bilizavime Finliandijai “liuosnorių” ir 
aukų rinkime. Menševikai, unijų vadai, 
po prievarta ant darbininkų uždėjo tak
sus Finliandijos ponų ir kapitalistų nau
dai. Veik visa Švedijos armija jau virto 
“liuosnoriais” ir apie 15,000 kariauna 
prieš Sovietus, o apie 50,000 dar pasiren
gę vykti. Švedija perleidžia savo orlai
vius, kanuoles, ginklus ir amuniciją Fin
liandijai, o Anglija, Francija ir Jungti
nių Valstijų imperialistai žada jai mai
nais atvežti naujus ginklus. Tokis yra 
Šyedijos “nesikišimas” Finliandijos ir 
Sovietų karan.

Bet tai ne viskas. Stockholme ir kitur 
jau kasama apkasai, statoma nuo lėktu
vų slėptuvės, per Baden kalnus, išilgai 
Finliandijos rubežių, ant 400 mylių ilgio, 
statomi fortai ir spyglių tvoros. Tai at
viras karan prisirengimas. Koresponden
tas George Axelsson iš Stockholmo rašo, 
kad kaip tik finų baltųjų armijai bus 
blogai, tai ji iš Finliandijos pasitrauks į 
Švediją ant Baden tvirtumų linijos ir jai 
čia ateis į pagelbą Švedijos pulkai. Reiš
kia, pasaulinių imperialistų suplanuota 
įstumti karan su Sovietais visą Skandi
naviją.!

Nejaugi Švedijos darbo žmones nesu
sipras laiku ir neprivers savo valdonus 
susilaikyti nuo šių provokacijų?

Lietuvių Artistai Maskvoj
“Pravda” rašo, kad Lietuvos Valsy- 

bės Operos dainininkai Antanas Kučin
gis ir Aleksandra Staskevičiūtė turi ge
ro pasisekimo Sovietų šalyj. Sausio 14 
dieną jie davė koncertą Maskvos Didžiu
liame Teatre, kuris buvo pasekmingas. 
Koncerte dalyvavo ir Lietuvos atstovas 
Sovietų Sąjungoj ponas Bagdonas.

ko tie, kurie dedasi didžiais 
savo tėvynės mylėtojais, o 
nieko savo tautai neduoda.

Tarp 44-rių leidinių, ran
dasi visokio turinio, kaip 
moksliškų, taip ir grožinės 
literatūr. knygų. Bet kai ku
rie mūsų draugai, užmiršę, 
kad draugija turi reikalą ir 
su nuo maldaknygės atėju
siais į mūsų draugiją žmo
nėmis, reikalauja vien tik 
moksliškų knygų. Juk drau
gijos išleistos apysakos, 
kaip tai “Karalius Anglis,” 
“Ugnyje,” “Aliejus,” “Ūka
nos” ir kitos, tai neįkainuo
jami pradiniam skaitytojui 
apšvietos ir sąmonėjimo 
šaltiniai. Vietoj apysakų, 
paduokim mes naujam, ma
žai apsiskaičiusiam draugui 
mokslišką knygą, tiek mes 
jį ir matysime savo eilėse.

Šitą tiesą turėtų žinoti tie 
draugai, kurie išstoja prieš 
apysakų išleidinėjimą, ar 
tokio brangaus turinio kny
gas, kaip “Lietuvių Tauti
nio Atbudimo Pionieriai.”

Kad apysakas skaitytojai 
įvertina, tai parodo ir tas 
faktas, kad veik visų apysa
kų laidos jau išsibaigusios

Geras Išradimas, Bet...
Radijus geras išradimas,

bet tuom patim kartu ir ap- 
sikrečiama liga. Yra didelė 
didžiuma šeimų, kurios pri
pranta prie radi jaus alaso, 
tampa to alaso aukomis. 
Jos kaip užstato radiją iš 
ryto, tai tik eidamos gult už
daro jam “buriią.” Labai 
keistai atrodo, kada žmo
nės tarpusavyj kalbasi ir 
radijus bliauna. Kad užrėk
ti radijų, reikia garsiai kal
bėtis ir iš lauko klausantis, 
pašnekėsis virsta svodba.

Kai kurios gaspadinės 
taip pripranta prie radi j aus 
triukšmo, kad eidamos į vir
tuvę ruoštis, gatavos ir ra
dijų neštis drauge. O kad to 
negalima padaryti, tai iške
lia radijo toną taip aukštai, 
jog tenka ausis užsiėmus 
bėgti iš stubos. Jų klausos 
taip atbunka, kad 
radijų ant vidurio 
Dvi stotys, tarsi
pjaunasi, o misiukė visai to 
negirdi, bile tik triukšmas, 
tai ir gerai. Tai radijaus 
aukos, o tokių aukų randa
si labai daug.

Senas Vincas.

užstato 
stočių, 
šunes,

Pastabos
Yra sakoma, kad karštas 

oras daug greičiau keliauja, 
negu kad šaltas. Gal būt dėl 
tos pat priežasties dabar 
taip tyku vadinamam vaka
riniam fronte.X

Nejaugi anglai, francūzai 
ir vokiečiai' laukia liepos 
mėnesio ?

būtų liuosos rankos atiduoti 
Hitleriui nazišką saliutą.

Californijos daktarai pa

Lietuviams Reikėtų Neatsilikti
Kovo 2-3 dienomis Washingtone įvyks 

nacionalė konferencija gynimui sveturgi- 
mių teisių. Kaip girdėt iš pranešimų, tai 
ši konferencija bus labai plati. Joje dele
gatai bus ne tik nuo sveturgimių organi

Taigi, “Jeigu Galėtų”!
Washingtone Atstovų Bute buvo viso

kių kalbų ir skymų prieš Sovietų Sąjun
gą. Kongresmano McCormack buvo su
manyta panaikinti Amerikos atstovo al
gą Maskvoj ir tuo būdu, technišku keliu, 
nutraukti su Sovietais ryšius. Tas suma
nymas atmestas 108 prieš 105 balsus. 
Tada tas patsai ponas davė kitą įneši
mą: panaikinti Jungt. Valstijų bent ko
kią diplomatinę atstovybę Sovietų šaly. 
Bet šis jo įnešimas gavo tik 38 balsus, 
o prieš jį balsavo 95.

Ponas Dingel, iš Michigano, sušuko: 
“Jeigu aš galėčiau sudaužyt Rusiją ir 
sovietizmą, tai aš tą tuojau čia padary
čiau!”

Taip kalba valstybės vyrai. Bet jeigu 
taip kalbėtų Sovietų valdžios vyrai apie 
Ameriką, tai jie keltų baisų skandalą.

skelbė per vietinius laikraš
čius, būk tikras meilės buč
kis sukelia užtenkamai kar
ščio, kad sunaikinti bakteri
ją apsisaugojimui nuo šal
čio. ■

Būtų įdomu žinoti, kaip 
daktaras Kaškiaučius žiūri 
į tokį Californijos daktarų 
išsireiškimą? Mano supra
timu, mažesnės išlaidos, ge
riau su bučkiu apsisaugoti, 
negu kad eiti pas gydytoją 
gydytis.

Vokiečiai Patenkinti Preky
bos Sntarčia su SSRS

Maskva. — Išvažiavo vo
kiečių delegacija, kuri pa
darė plačią prekybos sutar
tį su Sovietais. Vokietijos 
delegatai sakė, jog dabar 
nebaisi Anglijos blokada 
prieš vokiečius.

New Yorko Times’o ko
respondentas rašo, kad So
vietai (mainais už vokiečių 
dirbinius) gali pristatyt Vo

kietijai tiek geležies ir man
gano, kiek tik geležinkeliai 
ir trokai galėtų pervežti.— 
Manganas reikalingas plie
nui gerint.

Merginos Kaipo Traktorių 
Vairuotojos Sovietuose
Maskva. — Praeitais me

tais Soviętuose 41 tūkstan
tis merginų išmoko vairuot 
auto-traktorius, dirbančius 
kolektyviuose ūkiuose. Da
bar dar 70 tūkstančių mer

ginų* mokinasi traktorius 
vairuot.

Sovietuose viso yra 870 
tūkstančių traktorių vairo- 
tojų ir 160 tūkstančių kom
bainų vairuotojų. Pastarie
ji dirba laukų valymo - kū
limo traktorinėmis mašino
mis.

Vilnius. — Vilniaus univer
siteto humanitarinio fakulteto 
dekanu sausio 25 d. fakulteto' 
tarybos posėdyje išrinktas 
prof. Vincas Krėvė Mickevi-

Amerikos madų ekspertai 
pranašauja siūti vyrų kel
nes su pridedamais kiše- 
niais, kad vyrai eidami va
kare gaulti, galėtų tuos ki- 
šenius pasidėti po paduška. 
Mat, Washingtonas veik vi
sus šalies pinigus paskyrė 
šalies apsigynimui, o visuo
menės reikalams veik nieko 
arba labai mažai tepaskyrė. 
Todėl Amerikos kriaučiai 
pasirūpino, kad šalyje įvyk
dyti ekonomiją, kad apsi
saugoti nuo pereito krizio. 
Čia, žinoma, kai kurios mo
terėlės nuo to kriaučių su
manymo ir turės nukentėti.

Vokietijos kriaučiai da
bar prisilaiko griežtos eko
nomijos. Ten vyram kelnės 
siuvamos tik su vienu kiše- 
nium. Mat, reikia, kad vy
ram ir ypatingai kareiviam

Pirmadienis, Vasario 19, 1940

Myiron C. Taylor ir valstybės dep. sekretoriaus padėjė
jas Sumner Welles, prezidento Roosevelto “taikos pa
siuntiniai” Europoje.

REAKCIJOS KARAS
y

Iš Paryžiaus praneša, kadlgiau gelbėtų Finliandijos
į Franci ją atvežė iš Italijos 
40 ar 60 vagonų ginklų ir 
amunicijos Finliandijos po
nų ir kapitalistų valdžiai. 
Iš Franci jos laivais bus 
siunčiama į*Švediją ir iš ten 
į Finliandiją. Sako, dau
giausiai tai yra karo orlai
viai, jų dalys ir bombos. 
Francija ruošia siųsti į Fin
liandiją Lenkų Armiją. Pa
ryžiaus fašistai ir reakci
ninko Daladier šalininkai 
šaukia: “Padėkime Finlian
dijai sumušti Rusiją!”

Anglijos reakcinė valdžia 
įsteigė, neva po priedanga 
Finliandijos atstovybės, 
“liuosnorių m o b i 1 i z avimo 
punktus”, kur mobilizuoja 
anglus karui prieš Sovietų 
Sąjungą. Sako, kad greitu 
laiku bus 50,000 arba 100,- 
000 “anglų liuosnorių.” Tai, 
žinoma, nebus joki liuosno- 
riai, nes kiekvienas Angli
jos pilietis turi tarnauti jos 
armijoj. Bet Anglijos'impe
rialistai reguliarius armijos 
pulkus, divizijas, paskelbs 

1 “liuosnoriais” ir su pilnu 
apginklavimu veš Finliandi- 
jon kariauti prieš Sovietus.

Popiežiaus organas “Os- 
servatore Romano” šaukia

Švedijos kriaučiai taipgi 
nesnaudžia. Jie pranašauja 
žalią, kaip žolę, užvalkalų- Anglijos ir Francijos impę- 
mundierų madą dėl Suomi- rialistus, kad jie dar dau- 
jos kareivių, sulaukus pa
vasario, kad bolševikai ne
galėtų kareivių atskirti nuo 
žolės, kaip dabar yra sako-

ponams.
Švedijoj pakėlė kampani

ją už tai, kad pereitais me
tais sudarytas Skandinavi
joj kultūros fondas, kuris 
siekia $7,149,000, tuojau bū
tų perduotas Finliandijos 
ponų naudai.

Iš Kubos praneša, kad iš 
Havana prieplaukos pasiun
tė finų ponams $50,000 ver
tės tabako, cukraus ir ka
vos.

Jungtinėse Valstijose ne 
vien renkamos aukos į Hoo- 
verio fondą “pagalbai”, bet 
įsteigtas ir kitas fondas, ku
ris atvirai renka aukas gin
klams, organizuoja koncer
tus, sporto žaislus, teatrus, 
kurių pelną skiria karui 
prieš Sovietus.

Kas sakė, kad “Finliandi- 
ja maža”? Už Finliandijos 
kapitalistų ir dvarponių nu
garos stovi visas kapitalis
tinis pasaulis! Taip reikia 
žiūrėti į šį karą. Tai yra 
pasaulinės reakcijos karas 
prieš Sovietų Sąjungą per 
Finliandiją, kurios ponai 
pavertė tą kraštą į karo ba
zę.

Kaunas. — žemės Ūkio 
Rūmai už 1939 m. už veisli
nių bulių, eržilų ir kuilių lai
kymą ūkininkams išmokės 
91,160 litų pašalpų.

Klausimai ir Atsakymai
ma, kad bolševikai negali 
atskirti Suomijos kareivių 
nuo sniego. Palauksim, pa
matysime—jei senajai Suo
mijos valdžia pasiseks su
laukti pavasario.

Kad persitikrint, paban
dykite savam miesto centre 
apsisukti su automobiliu 
skersgatve. Užtikrinu, kad 
greitai .suprasite mažų tau
tų nėutrališkumą, kaip tai- 
banijos, Švedijos ir Norve
gijos, nekalbant apie . mūsų 
šalį, Pietų Ameriką, Ispa
niją, Franci ją, Angliją, Ita
liją ir Balkanų valstybes.

Patarlė sako, kad kelia
mais metais visos merginos 
turi pilną teisę pakalbinti 
apsivedimui vaikiną. Jei jis 
atsisako nuo pakalbinimo, 
tai turi nupirkti suknelę 
merginai. Beje, bekalbant 
apie keliamus metus, Ang
lija kalbina ir mano apsi
vesti su Amerika, tik klau
simas dabar, kaip bus su 
ta pasoga? Anglija ir La 
Belle France yra prasiskoli-i 
nę iki ausų Amerikai. Būtų 
gerai, kad kongresas per
sergėtų Dėdę Šamą pamirš
ti visas skolas ir Anglija su 
LaBelle France paliktų ra
mybėje.

Pacific,

KLAUSIMAI
Ar gerai daro Hitleris, 
šaudo kunigus? Ar ge- 
būtų, kad tuos visus iš-

kad 
riau 
šaudytų, kurie kišasi į politi
ką, o nepildo Dievo prisaky
mo ?

2. Kur randasi šventoji že
mė ? Mat, kunigai renka baž
nyčiose aukas dėl Šventosios 
žemės, bet nepasako, kur ji 
randasi? Taipgi kunigai ne1- 
pasako, kas tas aukas suvar
toja.

3. Kada Kristų • pripažino 
Dievu po jo mirties?

4. Kada Kristaus 
pripažino už šventąją 
mirties ?

5. Dėlko pirmutinis 
žius, Kristaus įpėdinis, 
taisė sau gyvenimui 
ten, kur Kristus, gimė 
mirė, bet Italijoje ?

6. Kodėl popiežius netiki į 
Dievą, o žmonėms liepia tikė
ti? Jeigu popiežius tikėtų, tai 
niekados karų nebūtų.

Malonėkite atsakyti
“Laisvę.” Jeigu pavelysite, aš 
ir daugiau klausimų duosiu, 
ba mums katalikams labai 
geistina žinoti. Su aukšta pa
garba,

Karštas Katalikas.

ATSAKYMAS \

Mums atrodo, kad šitie 
klausimai nėra dabar jau to
kios didelės svarbos. Galėtu
mėte pasiskaityti bedieviškų 
knygų ir tai visa sužinoti. Ta
čiau bandysime atsakyti.

1. Mes negirdėjome, kad 
Hitleris šaudytų kunigus, prie
šingai, jis su kunigais pusėti
nai gražiai sugyvena. Pav., 
šio karo pradžioje katalikų 
bažnyčios kunigai sudėjo Hit
leriui pilniausią ištikimybę.

Katalikei, bažnyčia šven- 
žeme vadina Palestiną. 
Krikščionys Kristų visuo- 
skaitė Dievu. Kas liečia

bu
ra
no 

be-

i

II

motiną 
po jos

popie- 
neįsi- 
dvaro 
ir nu-

per

tąja
3. 

met 
minėjimą Kristaus Diėvu raš
tuose, tai bene pirmutinis 
vo šv. Povilas savo laiške, 
šytam 52 ar 53 metais 
Kristaus užgimimo. Bet
dieviai teigia, kad visi apaš
talų laiškai esą suklastuoti ir 
rašyti antram šimtmetyje.

4. Tiktai 431 metais Marija 
buvo pripažinta Dievo Moti
na.

5. Padavimai sako, kad šv. 
Petras buvo vyriausiu tarpe 
dvylikos apaštalų. Jis, kaip ir 
kiti apaštalai, kilnojos iš vie
tos į vietą ir skelbė krikščio
nybę. Pagaliau atsidūrė Ro
moje ir ten tapo nukankintas. 
Todėl Roma ir virto buveine 
Šv. Petro įpėdinių (popiežių).

6. Juk vargiai kuris ir ku
nigas tiki, o vienok kunigau
ja ir liepia kitus tikėti. Tai 
tiesa ne tik su katalikų kuni
gais, bet su visų tikėjimų. Vi
siems jiems pirmiausia rūpi 
prabangus gyvenimas čionai 
ant ašarų pakalnęs — ašarų 
dėl vargdienių, o laimės ir 
raskažių dėl ponų ir kunigų. 
Bet. už tai, nepamirškime, 
“pekla yra dengta ponais 

kunigais.
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Lietuvos Atstatymo Bendrovė--Amerikos Namų Būdavo jimo 
Korporacija—Newarko Lietuvių Būdavojimo ir Sko

linimo Draugija ir Kombinacija
Kiekvienas lietuvis, perskai

tęs aukščiau pažymėtus gra
žius finansinių įstaigų vardus, 
gražiai nusišypsos ir pasi
džiaugs, kad nors lietuvių 
tauta ir neskaitlinga, bet gi 
vis bando pasekti didesnes 
tautas, organizuodama savo 
pramonės įstaigas, savo fi
nansines institucijas rr reika
lui esant galės patarnauti sa
vo tautiečiams lietuviams.

Kaip jau žinoma, Lietuvos 
Atstatymo Bendrovės organi
zavimas ėjo gana pasekmin
gai ir sparčiai. Lietuviai tam 
darbui pritarė ir neskūpėjo 
įdėti savo dolerių, nes, kaip 
aiškino tos įstaigos organiza
toriai, ta bendrovė atneš dve-1 
jopą naudą: viena, įdėliams 
bei šėrininkams atneš pelno, 
o antra—padės pakelti Lietu
vos pramonę bei pastatyti 
Lietuvą ant kojų.

Už tai į tą bendrovę be 
didelių sunkumų buvo sudėta 
suvirš pusė miliono dolerių.
Nuskriaudė ir Tuos, Kas Nie

ko Bendro su Atstatymo 
Bendrove Neturėjo

Kaip jau žinoma, Liet. At
statymo Bendrovė savo misi
jos neatliko. Sudėti šėrininkų

krypę, laiptai supuvę, su lan
gų rėmais ir tas pats. Van
dens vamzdžiai popieromis
užkamšyti ir skudurais apvy
nioti. žodžiu sakant, iš di
delio gražaus namo dabar pa
silikęs tik laužynas.

Kaip draugija tą namą ga
vo? Buvo, girdi, taip: Lietu
vos Atstatymo Bendrovės vir
šininkai suorganizavo Ameri
kos Namų Budavojimo Kor
poraciją. Jos viršininkais bu
vo: pp. A. Trečiokas, A. B. 
Strimaitis ir Mikalauskas 
(brooklynietis).

šitie korporacijos viršinin
kai pasiskolino iš Liet. Atsta
tymo Bendrovės $25,000 ir nu
pirko po aukščiau minėtu 
antrašu namą. Ir tuo pačiu 
sykiu ant to namo pasiskolino 
$15,000 ir iš Newark o Liet. 
Budavojimo ir Skolinimo 
Draugijos. Po kelių metų da
lį skolos, $5,000, mūsų drau
gijai atgrąžino. Pasiliko $10,- 
000. Už likusią paskolą mūsų 
draugija pareikalavo ir pada
rė, kad garantiją už tą sumą 
turi duoti ne kaipo Amerikos 
Namų Budavojimo Korporaci
jos viršininkai, bet privačiai. 
Ir jais buvo: pp. Trečiokas,

dura nusitęs gal kokius me
tus laiko, o namas eina prie 
sugriuvimo.

Pagalinus, p. Trečiokas pa-
siūlo $1,500, kad jį paliuosuo- 
tų nuo atsakomybės už tą pa
skolą. Pasiūlymas liko pri
imtas ir be tefsmo susitaikyta 
paimti tą namą mūsų draugi
jos nuosavybėn.

Na, matote, kaip Newarko 
Liet." Budavojimo ir Skolinimo 
Draugijos šėrininkai lietuviai 
per garbingų tėvynainių kor
poracijas bei bendroves diplo
matiškai ir mandagiai neteko 
keturių ir pusės tūkstančių 
dolerių.

Toliau reikia pažymėti, kad 
mūsų broliai lietuviai į finan
sinius organizeijų reikalus 
perdaug paviršutiniai žiūri. 
Jie neįsigilina Į tai, kas jiems 
neaišku, nedrįsta klausti, tei
rautis, iškelti į viršų, išsiaiš
kinti. Kol jie nesirūpins, ne- 
siteiraus, tol juos už -nosies 
kas nors turės vedžioti ir jų 
triūsu pasinaudoti.

Daktarui Misevičiui iškėlus 
to namo ir kitus p. Trečioko 
griekus, didžiumoje direkto
riai jautėsi, kad jo padarytas 
aktas prieš poną Trečioką yra 
nedraugiškas, ir to daryti, 
girdi, nereikėjo. Ot, visa bė
da ir yra tame, kad susitaiso 
būrys žmonių, o tą būrį vie
nas žmogus kontroliuoja, nuo 
šėrininkų dalykus slepia. Ir 
ar galima tuomet tikėtis, kad 
tokie dalykai draugijai eitų 
ant sveikatos?

Taip pat daktaras iškėlė ke
letą ir mažesnių p. Trečioko 
klaidų. Viena iš jų, kad kny
gose nebuvo įrašyta $50. Po
nas Trečiokas bandė išaiškin
ti, kad ta suma įrašyta kitoj 
vietoj ir viskas yra gerai. Ta
čiau pasikėlė akauntantas p. 
Akulionis ir dokumentaliai 
įrodė, kad tie $50 į knygas 
neįrašyti ir p. Trečiokas tu
rėjo nutilti. Už tas visas klai
das p. Trečiokas jau nebuvo 
išrinktas sekretoriaus vietai. 
Tai vietai išrinktas p. Aku
lionis. Buvo manoma neleisti 
p. Trečioko ir į direktorius. 
Tačiau, prašant daktarui Mes
sage ir kitiem, kurie prieš 
Trečioką išėjo, nedaryti to, 
nes, girdi, prašalinimas. nuo 
sekretoriaus jau pilnai jam 
užtenkama bausmė, — Trečio
kas board-direktorium palik
tas. Ig. Beeis.

Eltos Žinios iš 
Lietuvos

Kaunas. — šiemet bus pa
didintas Karo Muziejaus so
delis, prijungiant gretimai 
esantį pirktą iš privačių savi
ninkų sklypą. Kai tik atšils pa
vasaris, tuojau bus pradėta 
naujosios sodelio dalies tvar
kymo darbai. Jau liedinami 
paminklai, kurie čia bus pa
statyti, būtent Knygnešio ir 
Sėjėjo statulos. Dail. P. Rim
ša iki šio pavasario tikisi at- 
liedinti savo Vargo Mokyklą, 
kuri taip pat bus naujoje so
delio dalyje pastatyta. .

Plateliai. — Sausio 24 d. 
apie pusiau pirmą vai. dieną 
Plateliuose buvo pastebėtas į- 
domus gamtos reiškinys. Pra
dėjo snigti gana didelėmis 
snieguolėmis ir telefonų lai
duose žaibuoti. Mėginusieji 
kalbėti telefonu, turėjo mesti, 
nes telefone atsirado kibirkš
čių. Kibirkščių buvo matyti ir 
tel e f on ų perk ūnsargi u ose.
Danguje nebuvo matyti jokio 
žaibo. Po .kiek laiko žaibavi
mas telefonuose pranyko ir 
buvo galima vėl kalbėtis.

Šiomis dienomis išsiuntinėjome prašymus atsinau
jinti dienraščio “Laisvės” prenumeratas, kuriems jau 
yra pasibaigusios. Aplaikiusių jų paraginimus prašo
me tuojaus atsinaujinti, nes žiemos sezonu turime daug 
išlaidu, todėl norime greit gauti mokestis už prenume
ratas.

Visos medžiagos, naudojamos prie spaustuvės, la
bai brangsta. Vargiai galėsime ant ilgiau verstis su 
prenumeratos kaina $5.50 metams. Veikiausiai rei
kės pakelti kainą. Tačiau, kurie dabar užsimokės už 
visus metus $5.50, tai kainuos pakėlimas juos nepalies. 
Tad, savo labui, užsimokėkite prenumeratą greit ir 
visiems metams.

Gavę paraginimus atsinaujint prenumeratą, jei 
per savaitę laiko nieko nepraneš “Laisvės” Adminis
tracijai, būsime priversti prenumeratą sulaikyti.

Prašome tuojaus prisiųsti savo mokestį už prenu
merata šiuomi antrašu: 

t 'v

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street Brooklyn, N. Y,

_

Laisvoji Sakykla

Cleveland, Ohio) .............................   10.00
V. Andrejauskas, Youngstown, Ohio (per K. S.

Karpių, Cleveland, Ohio) .........................  10.00
Grand Rapids, Mich., lietuvių organizacijos ir 

visuomenė (prisiuntė P. Greičaitis) ........ 272.76
(Aukojo: po $25.00 —.Lietuvos Sūnų ir Duk
terų Draugija, šv. Jurgio D-ja, D. L. K. Vy-

»tauto Kareivių D-ja; $10.00 — Šv. Petpo ir 
Povilo D-ja; po $5.00 — Lietuvių Balsuotojų 
Lyga, Susiv. Lietuvių R. Kat. Amerikoje 54

pinigai išgaravo, kaip kampa
ras, ir dabar jau einama prie 
tos bendrovės likvidavimo. 
Kodėl taip atsitiko, tai ne šio 
rašinio tikslas išaiškinti, šio 
rašinio tikslas yra, kad paro
dyti Liet. Atstatymo Bendro
vės mielaširdingą ranką jos 
viršininkų prie kitų organiza
cijų. Tegul kalba patys fak
tai.

Sausio paskutinę dieną Lie
tuvių Svetainėj įvyko Newar
ko Lietuvių Budavojimo ir 
Skolinimo Draugijos metinis 
susirinkimas. Tame susirinki
me, apart kitų raportų, buvo 
ir kalbamos draugijos knygų 
revizijos raportas, kurį už ko
misiją išdavė brooklynietis 
daktaras J. S. Message (Mi- 
sevičia). Daktaras raportavo, 
kad mūsų draugija turi namą 
po num. 672 Harrison Ave., 
Harrison, N. J. Iš lauko pu
sės namas atrodo netaip bjau
riai. Bet, girdi, įėjus vidun, 
net baisu. Durys, girdi, su-

Strimaitis ir Mikalauskas.
Ponas Trečiokas buvo New

arko Liet. Budav. ir Skolini
mo Draugijos sekretorium ir 
Am. Namų Budavojimo Kor
poracijos iždininku. Buvo ma
noma, kad su namu viskas ei
nasi tvarkoj. Pagaliaus po ge
lių metų p. Trečiokas prane
ša, kad su Am. Namų Bud. 
Korporacija susidėjo aplinky
bės tokios, kad Newarko Liet. 
Budavojimo ir Skolinimo 
Dr-ja turi paimti tą namą.

Apžiūrėjus namą, kaip sa
ko, dr. Message, namas taip 
nualintas-nugyventas, kad jis 
daugiau jau nevertas kaip 
$6,000.

Ką dabar daryti ? Garan- 
tuotojai už duotą jiem pa
skolą liuosa valia draugijai 
atlyginti atsisako. Supranta
ma, reikia eiti teisman, kad 
atimti nuo jų namą. Apsižiū
rėjus gerai pasirodė, kad tą 
darant, nuostolių bus dar dau
giau, nes, girdi, teismo proce-

Trenkiau Skaitęs “Keleivį”
Aš myliu skaityti laikraš

čius ir daugiausia skaityda
vau “Keleivį”. Skaičiau per 
daugelį metų ir maniau, 
kad skaitysiu ant toliau. 
Bet štai kas pasidarė, kas 
privertė mane mesti jį skai
čius.

Kai vokietis ėjo kariauti, 
tai “Keleivio” štabas ran
komis plojo ir mažai ką į 
savo laikraštį rašė, ba tur
būt Hitleris “K.” redakcijai 
nemokėjo. Bet dabar “Ke
leivis” gavo gerą kostumerį, 
tai finus. Dabar tie redakto
riai pridrukavoja , labai 
daug melagysčių. Mažum 
jie patys labai daug ka
riauja, kad tiek daug žino. 
Kadangi Rusija jiems neuž
moka, tai jie rusus šaudo ir 
juos nelaisvėn ima tūkstan-
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Lietuvos Generalinio Konsulato N. Yorke Auku Pakvitavimas 24
LRKSA 294 kuopa, Warehouse Point, Conn.

(per M. Ulčinską) .............................. ,.............$10.00
Brockton Liet. Piliečių Draugija — $100.00,

Šv. Roko pašaipi nė draugija — $25.00, Mon
tello, Mass, ir $1.00 aukojo ir surinktas virš- 
minėtas aukas prisiuntė Jonas Stoškus, viso 126.00 

Lietuvių Kontraktorių Sąryšis, Brooklyn, N. Y.
(per St. M. Karvelį) ..................................... 25.00

Lietuvių Katalikų Studentų Draugija, Water- •
bury, Conn, (per A. Kateivą) ...................... 5.00

Ignas GerzOnas, Tuscon, Arizona .................. . 1.00
Šv.• Liudviko Draugija, Worcester, Mass, (per

I. Pigagą) ................. ........................................ 10.00
New York, N. Y., penkių liet. Draugijų paren

gime, sausio 14 d., surinkta, įteikė Alf. Stan
kevičius ir St. Skorubskis ...... .*.. 152.09
(Rengėjai: Šv. Kryžiaus D-ja, Šv. Jono D-ja 
Šv. Izidoriaus D-ja, Lietuvių Demokratų 
Kliubas, Bronx, N. Y., ir L. Vyčių 12 kuopa, 
N. Y. Aukojo: po $5.00 — kun. P. Lambė, p. 
Šimulėnienė, p. Skuržinskienė, S. Dautartas,
J. Petraičiai, J. Mikalajūnas, A.4Talačka; po 
$3.00 — p. Radzvinskienė; $2.00 — J. Braš- 
kis; po $1.00 — J. Tiškas, S. Pranckauskas, 
A. Bartusevičius, p. Markevičienė, R. šilkai- 
tienė, J. Kopčinskas, J. Liekutis, M. BarŠ- 
čiauskas, F. Lukševičlus, J. Baniūnas, S. Jat- 
kauskas, J. Labinskas, J. Kscenaitis, S. Ko- 
valiauskienė, p. Dzikienė, S. Kazlauskks, B. 
Paulauskienė, p. Jatkauskienė, R. Utvierienė, 
p. Burisevičienė, p. Buris'as, p. Rugienė, p. 
Bičiusienė, p. Mečinskienė, p. Venclauskienė, 
p. Vaičiūnienė, K. Skarubskienė, Jur. Žvir
blis, A. Stankevičius, J. Žukaitis; smulkiais 
—$2.40; "parengimo pelnas — 78.69.)

Jonas Dudėnas, McKenzie Island, Ont., Canada, 
surinko iš Cocheneur kasyklose dirbančių 
lietuvių ir svetimtaučių .............................. 15.31
(Prisiuntė K. Beniušis ir A. Urbonas, Win
nipeg, Man., Canada.)

Dienraštis “Vienybė,” Brooklyn, N. Y., prisiuntė 9.00 
(Aukojo: E. Danylienė, Worcester, Mass.— 
$5.00; M. Pond, Jackson Heights, N. Y., 
Stankevičius, Jamaica, East N. Y., A. Pode- 
ris, Brooklyn, N. Y., P. Baltakis, Furness, I 
Sask., Canada.)

A. P. Slavin, Duquesne, Pa. (per K. S. Karpių,

kuopa, Susivien. Lietuv. Amerikoje 42 kuo
pa; šios kuopos nariai — $10.00 — P. Grei
čaitis; $5.10 — A. J. ir M. Bernotai; po $5.00 
—A. Kortz, J. J. Bachunas, F. žukaitis; po 
$1.00 — K. Arcikauskas, P. ir T. Guston, A. 
Bernotas jaun., U. Liutkiene, K. Pašluosta, 
P. Kluonius, P. Medelinskas; po 50c — E. 
Liūdžiuvienė, V. Sadauskas; po 25c — J. Sa
vickas, M. Vitunskas, J. Pariauka, J. Martin
kevičius, O. Kirlienė, O. Mičiulienė, R. Či- 
žauskienė, B. Mikutavičius, V. Bartoševičius, 
A. Papeikienė; smulk. — 40c; atskiri asme
nys: $5.00 — M. Kučinskas; $2.00 — S. J. 
Barto; po $1.00 — J. Puzaras, K. Dčdynienė, 
N. Kučinskaitė, B. Oksas, Dr. F. A. Adams; 
sausio 12 d. pramogos pelnas — $119.76; 
produktais pramogai aukojo: J. ir V. Rauly- 
naičiai, K. Vienžindis, U. Liutkiene, Timins- 
kas, M. Grubliauskas, E. Liūdžiuvienė, Broad
way Market. P. Maciejauskas, P. čižauskas, 
A. King, A. J. ir M. Bernotai, Mary Ann 
Shop, J. F. Margelis, J. žemaitis, • Mrs. Ka- 
šiūba, J. A. Shervin Super Market, Kent 5 
and 10 Cent Store.) *

Gasparas ir Monika Petruliaučiai, Bronchville, 
N. J. (prisiuntė Fabian Saranko, Paterson, 
N. J.) ................................................................ 5.00

Bendras Organizacijų Komitetas Vilniaus Kraš
tui Šelpti, W. Lynn, Mass., surinko (prisiuntė 
K. Mereškevičius) .......................................... 171.00
(Aukojo: $15.00 — Liet. Piliečių Kliubas; po 
$10.00 — Moterų Kliubas, Šv. Onos Draugys-

♦ tė, Šv. Juozapo D-ja, šv. Kazimiero D-ja; 
po $5.00 — Sūnų ir Dukterų D-ja, A. L. T. 
Sandaros 40 kuopa; sausio 12 d. parengimo 
pelnas $102.60; Kūčių vakarienės likučiai— 
p. E. Zaleskienė — $3.40)

Kazys Žibikas, So. Boston, Mass .................. . 5.00
V. Yomantienė, New York, N. Y. (prisiuntė R.

Kurdinaitis) ................................ ;...................... 5.00
SLA Sekretorius Dr. M. J. Vinikas prisiuntė 15.00 

(Aukojo: SLA 192 kuopa, New Kensington, 
Pa. SLA 266 kuopa, Pittsburgh, Pa., SLA. 
370 kuopa, Niagara Falls, N. Y. — po $5.00; 
V. Stulpinas, Niagara Falls, N. Y. — 50c.) 

Lietuvių Verslininkų, Amatininkų ir Profesio
nalų Sąryšis, Philadelphia, Pa., (prisiuntė

•P. Staniškis) .................................................  17.00

Viso .....    $864.64
Anksčiau skelbta $4,697.98 

ir Lt. 170.25

čiais. Tai yra blogas daly
kas. Kaip man atrodo, tai 
pats “K.” su savo armija 
tuojaus mūfinsis Maskvon, 
jeigu tik armijos nepri
truks. Tiktai taip beka
riaudamas jis gali netekti 
armijos, tai yra, savo skai
tytojų. Nes jau visiems nu
sibodo tie melavimai.

Štai labai bjaurus, melas: 
“Keleivis” sako, kad rusų 
armija neturinti kuo apsi
rengti, ką valgyti ir juos fi
nai ima į nelaisvę tūkstan
čiais.

Faktas yra, kad “Kelei
vis” dagirdo apie nebūtus 
daiktus ir zaunija. Taip, 
kaip Lietuvoje ubagas, ku
ris eina per kaimą. Katras 
duoda jam gerą almužną, 
tai tam gražiai pagieda. O 
katras nieko neduoda, tai 
tą susiriesdamas keikia. Tai 
bjaurus dalykas.

“Keleivis” rašė, kad So
vietų kareiviai užėmę Vil
nių viską pavogė. Tai yra 
pikta melagystė. Aš dabar 
gavau du laišku iš Lietuvos 
—vieną nuo Marijampolės, 
kitą nuo Balbieriškės. Ten 
rusų kariuomenė būna. Bet 
rašo, kad nuo žmonių nieko 
neatėmė. Rašo, kad apsiei
na labai gražiai ir dar žmo
nėms gerai užmoka už vis
ką, ką tik perka.

. Taigi, aš prašyčiau “Lai
svės” redakcijos man paaiš
kinti, kaip darbininkas gali 
“Keleiviui” vieryti? Su sa
vo tokiais melagingais raš
tais jis daugelį savo skai
tytojų įvaro į piktumą.

Kai dauguma šios šalies 
darbininkų vargą vargsta 
be dąrbo ir be duonos kąs
nio, tai da tas laikraštis 
drįsta raginti darbininką, 
kad siųstų du doleriu ir bū
tų jo skaitytoju, čia man 
taip atrodo, kadmis už tuos 
mano du doleriu nori mane 
labai atsakančiai apgauti.

Mes, kaipo torringtonie- 
čiai, tiek galime padaryti: 
sušaukti ekstra susirinkimą 
ir streiką paskelbti: neskai
tyti tokio laikraščio, kaip 
“Keleivis”, kuris klaidina 
darbininkus ir ardo jų 
draugiškumą.

Lai “Keleivis” neužsi- 
puola ant kitų laikraščių 
bereikalingai. Daugelį kar
tų man teko pastebėti, , kad

Vilnius. — šiuo metu Vil
niaus mieste yra viso apie 800 
gydytojų, kurių tarpe nemaža 
atbėgėlių iš Lenkijos. Iš esan
čių gydytojų apie 150 neturi 
praktikos teisės, nes yra .ne 
Lietuvos piliečiai, o dalis ne
turi reikalingos trejų metų 
praktikos. Prieš karą Vilniu
je buvo apie 700 gydytojų.

Kaunas. — Apskaičiuoja
ma, kad į Lietuvą yra įvežta 
apie 6,000 rašomųjų mašinė
lių, iš kurių apie 3,000 maši
nėlių yra vartojamos įstaigose. 
Mašinėlėms viso išleista apie 
3 milijonai litų. Vien kaspinė
liams (ribbons) išleidžiama 
per metus apie 200,000 litų. 
Dėlto yra kilęs sumanymas 
Lietuvoje steigti kaspinėlių 
gaminimo fabrikėlį.

Kaunas. — Vytauto Did. 
Universiteto bibliotekai ir 
skaityklai šiomis dienomis su
ėjo 15 metų. Bibliotekoj jau 
yra apie 300 tūkstančių kny
gų, ji tarnauja ne vien univer
sitetui, bet ir visai Lietuvai, 
ji kasmet vidutiniškai aptar
nauja apie 100 tūkstančių 
žmonių. • ,

Kaunas. — šiemet žiemai 
Lietuvoje kad ir šalta, bet pa
vyzdinga, kokios senai bebuvo 
turėta. Didieji speigai, kurie 
nuo Trijų Karalių dviem ban
gomis buvo užlieję visą kraštą 
nuo Turmanto iki Palangos, 
jau nuo sausio kokios 18 d., 
tai yra po poros savaičių, ge
rokai sumažėjo ir laikosi 
tarp 5 ir 10 laipsnių žemiau 
nulio. Bet užtat sniego kurs 
laikas yra daugiau negu rei
kia. Vidutinis sniego sluoksnis 
krašte yra pusė metro, o ka
dangi buvo nemažų pustymų, 
tai vietomis ne tik tvoros, bet 
ir žemesnieji trobesiai yra ap
nešti baltais sniego kopkal- 
niais. -

Palanga. — čia nuo pat 
Lenkijos sugriuvimo laikyki 
apie 4 tūkstančiai lenkų j(|n\ 
ternuotųjų karių ir policinin
kų, jau pradeda apleisti pa
talpas ir išskraustyti. Mano
ma, kad iki vasario pabaigos 
visi lenkai iš Palangos bus iš
kraustyti į kitas jiems skirtas 
koncentracijos vietas. Palan
gos vilų rajonas, kur jie gy
veno, yra pastebimai nuken
tėjęs, taigi teks gerokai pridė
ti ir paims laiko, kol vėl ap
sivalys ir apsitvarkys, kad se
zonui ^prasidėjus būtų galima 
priimti vasarotojus.

jisai bando tatai padaryti. 
Bet darbininkai visai peikia 
jo tą kritiką ir skaitydami 
piktinasi, visai netiki ir ne
mano tikėti, ba yra grynas 
išmislas.

Torringtonietis.

Bendrai $5,562.64 
ir Lt. 170.25

Generalinis Konsulatas visiems Aukotojams ir rin
kėjams nuoširdžiai dėkoja. ■

■

Ko Nori

Kaina 5c

Išleido
Laisvė1
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PARAŠE

R. M1ZARA

Kunigas 
Coughlinas

Tuojau Įsigykite šią knygelę ir sužinokite kas yra 
tas radio rėksnys Kunigas Coughlinas. Knygelė iš 32 
puslapių, kaina 5c. Platintojams, ku*.:e ims 25 knygeles 
ar daugiau, kaina 3c už knygelę. Užsisakykite tuojau.

' “LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

VARPO KEPTUVĖU

36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

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

Siunčiame duoną per paštą i kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

VARPAS BAKERY 36-40 Stagg Street Brooklyn, N. Y.

SKELBKI’LES “LAISVĖJE”
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Didelis Koncertas, Prakalbos 
ir Šokiai

Rengia Lietuvių Komunistų 
kuopa, sekmadienį, 25 d. va- 
sario-February, Lietuvių 
tainėje, 6835 Superior 
Bus turtinga programa: 
bes žymus kalbėtojas,
Andrew R. Onda, apie Euro
pos karus, konfliktus ir kaip 
išlaikyti taiką Amerikoje. 
Dainuos Lyros Choras ir choro 
įvairios grupės bei solistai- 
solistės, vadovybėje Joe Pal- 
ton ir Jeanette Johnson, šo
kiams grieš Joe Navarsko or
kestrą.

Dainuos gerai pasižymėję 
dainininkai iš rytinių, valstijų: 
dainininkas Vincas Valukas 
ir jos sūnūs, Anna Kozak — 
solo, Rith šilinis šoks “tap 
dance.”

Visi gerbiami Clevelando ir 
apylinkių lietuviai atvykite į 
šį mūsų šaunų koncertą ir 
prakalbas. O mes tikimės, 
kad visi būsite patenkinti. 
Pradžia 5:30 vai. vakare. Į- 
žanga išanksto 30c, prie du
rų 35c. Tik šokiams 25c.

Rengimo KoAi. Narė.

D M šolomskas

Ketvirtas puslapis Pirmadienis, Vasario 19, 194(7

Baltasis Aras Svetimais Sparnais
(Tąsa)

Slaptoji policija sugrįžo atgal. Šiuo 
kartu rado, kad “prižiūrėtojas” ant 
greitųjų krovė savo daiktus į dėžę ir 
ruošės bėgti. Rasta ginklai, pulkininko 
uniforma, dvi bonkos degtinės ir mar- 
morinis prietaisas rašymui.

—Reiškia, ponas ir esi pulkininkas?
—Na, kam dabar klausti.
—Kodėl, tamsta, tokiu momentu val

kiojai dar sunkų marmorinį rašymo prie
taisą?

—Dalykas tame, kad ant jo yra Na
poleono atvaizdas.

Taip didelis buvo pulkininko troški
mas garbės, karinių atsižymėjimų, kad 
jis negalėjo atsiskirti su Napoleono at
vaizdu. * * *

Buvo organizuotas patikrinimas, kiek 
buržuazija paliko namų. Viename iš jų 
sutiktas žmogus su milicininko ženklu 
ant rankos.

—Kas čia pirmiau gyveno?—paklausė 
milicininko.

—Vienas fabrikantas, kuris pabėgo į 
Rumuniją. O dabar aš gyvenu, atsakė 
milicininkas.—Labai smagu, kad draugai 
užėjote į mano buveinę. Taip ilgai laukė
me Raudonosios Armijos... Mes atbė
gome iš Krakavos.

—Tai jūs ne vietinis?
—Pabėgėlis.
—Ką dirbote pirmiau?
Milicininkas susimaišė, bet susigriebė: 
—Audžiau.
Kada jis buvo sulaikytas ir iškvostas, 

tai pasirodė, kad audė ne jis, o darbj-, 
ninkai, o jis buvo fabrikantas, audiny- 
čios savininkas.

Tokių ir panašių gaivalų nemažai su
sekta Lvove ir kitur. Bet ne jiems ap
gauti liaudį, virš tryliką milionų žmo
nių. Pradžioj, kada organizavosi nauja 
laikinoji valdžia, visa buvo atlikta ant 
greitųjų, tai įsiskverbė ir svetimų ele
mentų, bet kada dalykai apsitvarkė, bu
vo paskelbta rinkimai, per dvi savaites 
ėjo fabrikuose, miestuose, sodžiuose — 
visur susirinkimai, aptarimas, kandidatų 
iškėlimas, jų apdiskusavimas, tai Vaka
rinės Baltarusijos ir Ukrainos liaudis 
sugebėjo atatinkamus, gerai žinomus, iš
bandytus žmones pastatyti į savo val
džią. Ir to pasekmėj, kaip Baltarusijos, 
taip Ukrainos seimai vienbalsiai nutarė 
įvesti Sovietų tvarką ir susijungti su 
Sovietų Baltarusija ir Ukraina.

. * * *

VI.
Baltstogėj susirinko Vakarinės Balta

rusijos Seimas, o Lvove tuo pat kartu 
Vakarinės Ukrainos Seimas. Kaip vie
nas, taip kitas seimas entuziastiškai, 
vienbalsiai padarė visus svarbesnius 
nutarimus. Abiejų seimų rezoliucijos bu
vo labai artimos, vieningos už atėmimą 
žemių nuo dvarponių, fabrikų ir dirbtu
vių nuo kapitalistų; nacionalizavo ban
kus, priėmė padėkavonės rezoliucijas So
vietų Sąjungai, Raudonąja! Armijai už 
paliuosavimą iš po lenkų ponų jungo, 
priėmė pasveikinimus Stalinui, Vorošilo- 
vui ir Molotovui. Seimai vienbalsiai pa
darė šiuos tarimus. Tai liaudies vienin
ga valia. Kas, kad užsienyj pabėgę ka
pitalistai ir dvarponiai dūksta? Kas, kad 
užsienio ir tame skaičiuje Amerikos ka
pitalistinė spauda pila pamazgas ant Va
karinės Baltarusijos ir Ukrainos liaudies 
ir Sovietų Sąjungos? Nuo to dalykai ne
pasikeis.

žemė Valstiečiams
Vakarinės Baltarusijos delegatai spa- 

• lių 30 dieną, 1939 metais, skaičiuje 927 
atstovų vienbalsiai pareiškė:

“Vakarinė Baltarusija su pagalba So
vietų Sąjungos atsiekė savo pasiliuosa
vimo ant visados nuo dvarponių ir ka
pitalistų išnaudojimo. Iniciatyva valstie
čių—varguolių ir vidurinių valstiečių su
daryti valstiečių komitetai vadovavo at
ėmimui žemių nuo dvarponių, klioštorių 
ir valdininkų ir perdavime jų dirban
tiems. Panaikinimas dvarponių nuosavy
bės ant žemės ir tuo būdu likvidavimas 
bežemių ir mažažemių valstiečių padė
ties, tai reiškia plačiausioms valstiečių 
masėms panaikinimą bado ir vargo pa-

dėties ir padarymą dvarponių ir kapita
listų viešpatavimui galo.

Baltarusijos Liaudies Seimas, vaduo
jantis dirbančiųjų valstiečių reikalais ir 
išreikšdamas valią visų dirbančiųjų, pa
skelbia ant Vakarinės Baltarusijos teri
torijos, kad konfiskuojamos visos dvar
ponių, klioštorių ir buvusių valdininkų 
žemės su visais gyvuliais, mašinomis ir 

' namais be jokio atmokėjimo. Nuo dabar 
visa žemė su jos turtais Vakarinėj Bal
tarusijoj paskelbiama visuomenės turtas, 
tai yra, valstybės turtas.

“Baltarusijos Liaudies Seimas užgiria 
valstiečių komitetų pravestus žygius at
ėmime žemių nuo dvarponių ir perdavi
me jų darbo valstiečiams.

“Baltarusijos Liaudies Seimas kviečia 
darbo valstiečius prie budriausio apsau
gojimo buvusių dvarponių namų, maši
nų, girių nuo sugadinimo ir išvogimo.

“Dvarponių žemes, įrankius, turtus ga
li tvarkyti ir dalinti tik valstiečių ko
mitetai. Žeme gali naudotis tik tasai, ku
ris ant jos dirba ir patsai ją apdirba.

“Tegyvuoja darbo liaudis Vakarinės 
Baltarusijos, vienatinis tikrasis žemės 
šeimininkas!

“Tegyvuoja vienybė tarp darbininkų ir 
valstiečių!”

Kiek ilgesnę, daugiau smulkmenišką 
rezoliucija žemės klausimu vienbalsiai 
priėmė Ukrainos Liaudies Seimas, kurį 
sudarė 415 darbininkų atstovų, 766 vals
tiečių, 257 darbininkiškos inteligentijos 
ir 251 moteris.

Darbininkų Galia Fabrikuose
Fabrikų, dirbtuvių ir bankų klausimu 

Baltarusijos Liaudies Seimas pareiškė:
“Paliuosuota Vakarinės Baltarusijos 

liaudis iš po dvarponių ir kapitalistų 
priespaudos savo susirinkimuose ir iš
rinktiems delegatams pareiškė valią, kad 
bankai, fabrikai ir dirbtuvės turi būti 
nacionalizuota.

“Bankai, būdami rankose lenkų mag
natų, kapitalistų, dvarponių tarnavo tam, 
kad sutvirtinus eksploatatorių išnau
dojimą, suteikus jiems progą lobti lėšo
mis darbininkų ir valstiečių. Bankai gel
bėjo kapitalistams ir dvarponiams didin
ti pelnus. Fabrikantai ir kapitalistai ne
žmoniškai išnaudojo darbininkus, ardė 
amatninkų gyvenimą, pusdykiai sumirk
davo žemės produktus nuo valstiečių. 
Darydami sau didelius pelnus, fabrikan
tai ir dirbtuvių savininkai, laikė vergi
joj ir skurde darbininkų klasę. Nedarbas 
ir jo pasekmės, nuolatinė baimė apie ry
tojų buvo nuolatiniais palydovais Balta
rusijos darbininkų.

“Tikslu panaikinimo bent kokio žmo
gaus išnaudojimo žmogumi ir likvidavi
mo parazitų—fabrikantų, bankierių ir 
dirbtuvių savininkų galios ant darbo 
žmonių, Vakarinės Baltarusijos Seimas 
paskelbia, kad nacionalizuojama bankai 
ir visa stambi pramonė ir gamyba.

“Nuo dabar bankai su jų vertybėmis, 
visi stambūs fabrikai ir dirbtuvės, ka
syklos ir gelžkeliai paskelbiami visuome
nės turtu, tai yra, valstybės nuosavybe.

“Nuo dabar Vakarinės ‘..Baltarusijos 
darbo liaudis gauna į savo rankas prie
mones ekonominio pasiliuosavimo—ban
kus ir stambią gamybą. Tuo patim suda
romos sąlygos .dėl pakėlimo liaudies ūkio, 
kuris bus ūžti lentas laisvu darbu dar
bininkų, kurie nuo dabar virsta fabrikų 
ir dirbtuvių savininkais.

“Baltarusijos Liaudies Seimas kviečia 
visus darbininkus ir tarnautojus prie re
voliucinio budrumo, disciplinos ir pasirį- 
žusio darbo reikalui galutinos pergalės 
ant senos tvarkos.”

Panaši rezoliucija priimta ir Vakari
nės Ukrainos Seime.

Visa Galia Sovietams
Spalių 29 dieną vienbalsiai Vakarinės 

Baltarusijos Seimas priėmė rezoliuciją 
valstybės tvarkos reikalu. Ji skamba:

“Per daugelį metų Vakarinės Baltaru
sijos liaudis buvo apiplėšta lenkų dvar
ponių ir kapitalistų. Tautinis pavergimas 
neturėjo ribų, nedarbas, badas ir skur
das buvo vienaitiniai sandraugai miesto 
ir kaimo darbo žmonių.
________ .. (Bus daugiau)

suma-
(reduced/

g’alimy-

Apie Darbus ir Bedarbius
Detroito didlapiuose kas

dien rašoma, kad stoka darbi
ninkų, ypač lavintų. Buržujų 
laikraščiai bando įtikinti žmo
nes, buk darbai taip pagerėjo, 
kad negalima gauti užtenka
mai darbininkų. Dabar pradė
jo atleidinėti lavintus darbi
ninkus masiniai iš WPA dar
bų. Iki šiol paleisdavo ant 30 
dienų tuos, kurie išdirbę 18 
mėnesių, bet dabar nebėr 
skirtumo, kaip ilgai esi išdir
bęs. Duoda baltą popieruką, 
ant kurio pažymėta, 
žintas skaičius 
force).”

Pasipriešinti nėra
bes. Darbininkai neorganizuo
ti. Po Roosevelto pagrasinimo, 
kad nevalia streikuoti šalpos 
darbininkams, apie 
neužsimink, 
šnekėti, kad 
tis į uniją, 
“quit slip.”

Kuriuos paleido ant 30 die
nų po išdirbimo 18 mėnesių, 
tai praeina po 3-4 mėnesius ir 
vis negrąžina atgal į darbą. 
Kada nueina į tam paskirtas 
vietas, gauna atsakymą, “šal
pos darbai sumažėjo.” Da. pa
aiškina, jog dirbtuvės reika- 
launa darbininkų, “eikit ir 
gausit dirbti.” Bet nueik prie 
dirbtuvės, gausi atsakymą “no 
hiring today.” Tiesioginę pa
šalpą taip sumažino, kad su 
šeimynomis pašalpgaviai tie
siog badauja. Bet ponai, sotūs 
iš darbininkų prakaito, alka
nų neatjaučia.

Washingtono ponai dar ma
no, kad perdaug skiriama šal
pos darbams. Kongresui yra 
paduotas sumanymas nukirsti 
da daugiau nuo pašalpinių 
darbų skiriamos sumos. Jeigu 
darbininkai ' neužprotestuos, 
tai gal kongreso ponams ir 
pasiseks ir taip apkarpytą su
mą visai sumažinti.

Yra aprokuojama, kad bus 
paleista nuo pašalpinių darbų 
750,000 darbininkų. Mat, po
nas Rooseveltas užimtas gel
bėjimu Finliandijos Manner- 
heimo. O Amerikos bedarbiai 
tegul badauja!

Piliečiai, taksų mokėtojai 
protestuoji, kam perdaug išs 
leidžiama pašalpiniams dar
bams. Bet neprotestuoja prieš 

dvarpo-

uniją nė
Jeigu pradėsi 

reikia organizuo
tai tuoj gausi

bus, tol 
geresnio

šelpimą Finliandijo's 
nių valdžios.

Kol ponų valdžia 
darbininkams nieko
ir negalima laukti. O kad pa
gerinti darbininkų gyvenimo 
sąlygas, tai būtinai reikia vi
siems organizuotis į unijas.

B-kas.

Paryžius. — Nėra jokio 
žymesnio veikimo vakarų 
karo1 frofitę,. >

GAUKITE DOVANAI SEĘ ROGERS SILVERWARE

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

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

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

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

Jei šeimininkė pirktų tik vieną setuką iš krautuvės tokios rūšies sidabrų, 
jai kainuotų $2.67. Bet “Laisvė” yra užsakiusi daugelį tų setų ir todėl 
j.i gavo specialiai didelę nuolaidą kainoje ir gali jais apdovanoti “Laisvės’1 
platintojus.

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

Gausite keturius naujus skaitytojus “Laisvei”, sau turėsite šešių kavalkų 
setą keturiem žmonėm. Gausite šešius naujus skaitytojus “Laisvei”—gausi- 

' te šešius setus—turėsite šešiems žmonėms.
Kaip tik prisiusite už 1-ną naują metinę “L.” prenumeratą $5.50, arba už 

parduotas knygas $2.50, “Laisvė” tuo jaus pasiųs jums vieną setą.

Prašome Pasirinkti Platinimui Knygų iš Šio Surašo:

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

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

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

• KARAS LIETUVOJE, parašė M. Gromov, 
piešiama baisi kareivių padėtis caristinės Ru
sijos armijoje ir kovos pasauliniame kare; 
puslapių 222, kaina 50c.

• BEŠVINTANTIS RYTAS, rinkinys puikiau
sių Stasio Jasilionio eilių, gražių eilučių vai
kučiam deklamuoti, puslapių 228, kaina 50c.

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

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

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

• KRIKŠČIONYBE IR K/\ JI DAVE DARBI
NINKAMS, parašė A. M. Metelionis, puslapių 
48, kaina 5c.
• PIRMOJI pagelba ligoje ir nelaimė
je, parašė Dr. J. J. KaškiauČius. Knyga su 
daugeliu receptų ir patarimų, kaip save gel
bėtis staigiai apsirgus ar susižeidus. Puslapių 
126, kaina $1.00.
• ALKOHOLINIAI IR SPIRITINIAI GĖRI
MAI, parašė Dr. J. J. KaškiauČius, patarimai, 
kam naudinga alkoholis ir kam nenaudinga; 
puslapių 160, kaina 50c.
• TOLI MŪSŲ PARAZITAI, parašė Dr. A. 
Petriką; aprašymas vidurinių ir išlaukinių gy
vių, su kuriais žmogus turi kovoti. Pamokini
mai kaip nuo jų apsivalyt^ 122 puslapių; kaina 
50 cehtų.

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

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

5 Vardas .... ........ ................................................

Antrašas ......... -..............................................

“Laisve,” 427 Lorim er St., Brooklyn, N. Y
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daugiau parašy-sykį

M. Stašienč.

da- Pasauline Paroda
Jūsų Namuose

Raymond, Wash
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25 ir daugiau

$3.00 ir aukštyn
$2.00 ir aukštyn
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Tel. Stagg-2-0783
NIGHT—IIAvemeyer 8-1158

tas 
jie

tik- 
pla-

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

darbininkiš- 
įsitėmykit 

ncsurengtu-

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

Sun. all day and night

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

Beverage 
Borough of Brooklyn, Coun- 
to

būsime, tai 
veikti, pra-

J. LeVANDA E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKERS

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

tą pačių gyduolę pa- 
Gal

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

visiems žinomos 
niekšystės prieš 
visur, bet dar to- 
jie papildė čionai 
gal niekas ‘nėra

•Gaukite "Laisvei” Naujų 
SkaitvioTu.

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, lietuviško 

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO
BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842

ILiquor#
JOSEPH ZEIDAT 

Savininkas
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

Control Law at 

be consumed off the

& HARRY REHBOCK
Brooklyn,’ N. Y.

Ra di
ne galėjo 

mūsų 
gerė-

New Yorko Pasaulines Parodos ir New Yorko miesto 
Paveikslų Albumas. Didelio formato knyga, 9X12, iš 
56 puslapių, spalvuotos spaudos viršeliais, blizgančiai 
baltos ir aukštos rūšies popieros. Įsigiję šį albumą 

turėsite Pasaulinę Parodą savo namuose.

ALBUMO KAINA 25c KNYGA

eiti ir prisirašyti.
kestis visai maža, 
tams.

Kai daugiau 
daugiau galėsime
šomos be skirtumo pažiūrų.

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Geraį Patyrę Barberiai

Gaminam valgius ir 
turime Amerikos 
išdirbimo ir impor- 

CHlll tuotų degtinių, 
VZx_.ll šokių vynų ir 

gero elaus.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisvės” Name

Visi daimontai Melsvi- 
balti ir perfekto
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Pirmadienis, Vasario 19, 1940

Pilnai Nusisekė Paminėjimas 
Lietuvos Nepriklausomybės"
Vasario 11 d. progresyviš- 

kos draugijos ir kitų organi
zacijų grupės bendrai turėjo 
paminėjimą Lietuvos nepri
klausomybės su koncertine 
programa ir prakalbomis. Pu
blikos dalyvavo labai gražios, 
vargiai sutalpino Lyric sve
tainėje. Programą išpildė 
Laisvės Choras su stygiečiais, 
vadovaujant V. Visockiui. 
Dainos ir muzika klausyto
jams patiko. Tas galima buvo 

» suprasti iš klausytojų atsine
šim©. Taipgi dainavo solistė 
B. Ramanauskiutė. Ji sudaina
vo gražiai. Bet daug geriau 
būtų išėję, jei vieton angliškų 
dainų, būtų dainavus lietuviš
kas.

Po koncertui, pirm. drg. Z. 
Juška perstatė drg. A. Bimbą, 

. “Laisvės” redaktorių, už kal
bėtoją. Jis pirmučiausiai kre
ditavo Laisvės Chorą su sty
giečiais, taipgi ir mokytoją V. 
Visockį už jų didelius pasi
šventimus darbuotėje kultūri
niame darbe dėl pakėlimo' sa
vo tautos ir viso darbininkiš
ko judėjimo. Kalbėtojas ra
gino kuodaugiausia traukti 
jaunuolius į darbininkiškas or
ganizacijas. Toliau kalbėtojas 
aiškino apie dabartinį Euro
pos imperialistinį karą. Taipgi 
liepė netikėti toms provokaci
joms, kurių pilni kapitalistiški 
laikraščiai dėl konflikto tar
pe Sovietų ir Suomijos, ba jų 
tikslas sukiršinti darbininkiš
ką liaudį prieš Sovietus. Taip
gi persergėjo klausytojus ir 
nuo lietuviškų sabotažninkų, 
pono Michelsono, Grigaičio ir 
“Naujosios Gadynės” pastum
dėlių.

Nemažai buvo paliesta ir 
apie dabartinį Lietuvos klau
simą ir jos neprigulmybę. Kal
bėtojas sakė, kad dabar jos 
neprigulmybė yra daug dau-1 
giau garantuojama, ne kaip 
pirma buvo. Tiktai reikia duo
ti daugiau laisvės Lietuvos 
žmonėms.

Buvo renkamos aukos. Nors 
buvo įžangos 25c, bet vistiek 
susirinkusieji, atjausdami vil
niečius, sumetė daugiau kaip 
$30: Rengėjai paskelbs au
kautojų vardus.

Po tam buvo kofetas ir 
klausimų, kuriuos albėtojas 
gana aiškiai atsaki/iėjo. Susi
rinkimas vienbalsi^ priėmė 
rezoliuciją Lietuvos klausi u.

Draugo Bimbos pasakyta 
prakalba sukėlė didelį entu
ziazmą tarpe klausytojų.

Draugą A. Bimbą pavaišino 
pietais ir vakariene draugai J. 
A. Bernotai. O jo parapijo- 

• nas savo mašina nuvežė/ant 
stoties.

Biskis iš Ekstra Susirinkimo

koveckas. Po 50c: A. Ramoš
ka, V. Kazlan, M. Nikzentai- 
tienė,. A. Raulinaitis, Ig. Lisa- 
jus, Kalvaičiai, A. Taraška, F. 
Petrašiunas, J. Nikzentaitis, 
J. Senkus, K. Kleuza, A. Ur- 
niežus, J. Gudaitis, Vaitkevi
čiai ir J. Vasiliauskas; V. 
Klibinskas aukavo 40c. Po 
30c aukavo M. Yuškienė ir 
J. Kondrotas. Po.25c: K. Ar- 
rison, M. Bingel, E. Bernotie
nė, J, Bernett, A. Klimas, J. 
Gailiunas, J. Giraitis/ M. Bart
kus, J. Veiveris, J. Margaitis, 
E. Slifkienė, J. Dilius, V. Stau
gaitis, Mrs. Kliauza, O. Ling, 
P. Giraitis, J. Urbonas, T. 
Valkevičius, J. Bastis, K. Bas- 
tienė, Lilijan Bastukė, K. Ka
marauskas, J. Pilkauskas, J. 
Mituza, A. Rastauskas, A. 
Karalius, K. Vilkas, J. Kirf- 
žar, S. Amšejutė, M. Norbu- 
tienė, A. Matukaitis, J. Jan
kauskas, W. Yokimas, K. Lu
cas, J. Juška, S. Hudick, B. 
Muleranka, V. Jurkevičius ir 
J. Kazlauskas.

Smulkių surinkta $4.10. Vi
so $30. Visiems aukavusiems 
tariu ačiū. Pinigai bus pasiųsti 
per Lietuvos konsulį vilnie
čiam.

LLD 12 Kp. Susirinkimas
Vasario 4 d. įvyko LLD 12 

kuopos susirinkimas. Susirin
kimų atidarė kp. sekretorius, 
nes organizatorė, d. 
šauskienė serga ir
pribūti. Paaiškėjo, kad 
organizatorės sveikata 
ja. Malonu girdėt.

Rengimo komisija pranešė, 
kad vakarienė yra rengia
ma. Tąm darbui susirinkimas 
padidino komisiją — clarinko 
dd. M. Pacenkienę ir O. Zin
kevičienę prie buvusių S. Rau- 
duvės ir M. Kalausko, Kaina 
vakarienei nustatyta $1.

S. Rauduvė davė sumanymų 
ruošti koncertą. Po apkalbė: ’ 
jimui, palikta d. S. R. susiži
noti su rusų choru bei to cho
ro mokytojum ir apie tai ra
portuoti sekančiam šios kuo
pos susirinkimui.

Fenkuu puslapį!

Vasario 11 d., 10 vai. iš ry
to atsibuvo bendras darbinin
kiškas pasitarimas. Sykiu 
lyvavo ir drg. Bimba.

Sušauktojo susirinkimo 
slas buvo išdirbti planų
tesniam veikimui ir suglaudi
mui spėkų pasekmingesniam 
veikimui. Mat, pas mus ne- 
visiems buvo suprantoma kai 
kurios dalys mūsų veikimo.

Po plataus pasikalbėjimo, 
d. Bimba padarė išvadų, kad 
nieko tokio nesu blogo, tiktai 
reikia šaltesnio užsilaikymo ir 
draugiškesnių pasitarimų svar
besniuose reikaluose. Po jo 
kalbos visi pilnai sutiko lai
kytis darbininkiško solidariš- 
kumo.

Galima tikėtis, kad šis pa
sikalbėjimas, kuriame dalyva
vo apie 40 draugų ir draugių, 
bus didelis nuopelnas visuo
meniškam veikimui.

Teisybės Mylėtojas.

Aukotojų Vardai
Rinkta aukos parėmimui 

vilniečių, kurie daug nukentė
jo po Lenkijos ponų jungu. 
Po $1 aukavo šios ypatos: 
F. Ramanauskas, J. Aibavi- 
čius, J. Plitnikas, V. Visockis, 
J. Beržinis, P. Savickas ir V. 
Žaliauskas; 65c aukavo S. Ma-

MAX ZARITSKY, 
United Hatters, Cap & Milli
nery Workers unijos prez., 
pasirašęs už savo uniją trims 
metams sutartį su samdyto
jais.

kėjas, lyderis ir kalbėtojas, 
dar jaunas vyras.

Darbdaviai pradėjo visaip 
terorizuoti unijų, vadus. Jie 
gųsdina darbininkus, nori, kad 
darbininkai tylėtų, neprašytų 
daugiau užmokesčio už savo 
darbų.

Tiesa, 
darbdavių 
darbininkus 
kios, kokių 
Aberdeene,
girdėjęs. Kaip tas viskas pa^ 
sibaigs, sunku pasakyti, žino
ma, darbininkai netylės. Jie 
jau sudėjo $1,000 suradimui 
Mrs. Law užmušėjo. Organi
zuoti darbininkai atmuš darb
davių suokalbį uždaryt į kalė
jimų jų organizatorių Diek 
Law.

Reakcionieriai Darbuojasi 
Sušilę Savo Naudai

Newarko Chamber of Com
merce, Broad St. Asocijacija 
ir kitos stambaus biznio inte
resų saugojimo grupės, nušilę 
darbuojasi, kad pakeisti lig 
šiol buvusia taip vadinamų 
Miesto Komisijos valdžios 
formų, išrenkant Miesto Ve- 
dėj-managerį.

Tuo reikalu Newarko pilie
čiai turės balsavimuš antra
dienį, vasario 20 d. Darbinin
kai turėtų balsuot PRIEŠ tų 
naujų planų, nes jis taikomas 
stambaus biznio naudai! Tie

naujo plano šalininkai pasta- į 
ruoju laiku dėjo -visas savo 
juodas pastangas, kad New
ark© biednuomenė negautų 
jokių gyvenimo lengvatų, kad 
jų būvis nepagerėtų. Jie davė 
organizuotus savo klikos rei
kalavimus Miesto Komisijai 
(City Commission), kad būtų 
sumažintos miesto išlaidos

žmonių sveikatingumui, namų 
statybai, šalpai biednųjų ir 
mokykloms. Laimėję savo 
“Miesto Managerio” planą, 
suprantama, tie reakcionieriai 
šeimininkaus taip, kaip jų in
teresams bus geriau.

Balsuokite prieš tą naują 
kilpą!

Newarko Pilietis.

Office Phone Inside Phone
EVergreen 8-1090 EVergrcen 4-6485

FLUSHING
Russian & Turkish Baths, Inc.

29-31 Morrell Street Brooklyn, N.

OPEN DAY AND NIGHT

I 
i

Pranešimas dėl Visų
A. L. Moterų Kliubas per

eitame susirinkime padarė 
daug gerų tarimų.

Pirmas, nutarėm pertraukti 
elementoriaus “Labas Rytas” 
12 kopijų dėl savęs ir dėl pla
tinimo.

Antras, nutarėme turėti šo
kius arba šurum - burum su 
užkandžiais ir gėrimais vasa
rio 24 d., 7 :30 vai. vakare, su 
labai maža įžanga. Prašome 
atsilankyti ant parengimo. 
Sykiu paremsite mūsų kliubų.

Taipgi prašome tų, katros 
dar neprigulite prie mūsų, at- 

Mūsų mo- 
tik $1 me-

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11885 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic 
1378 Broadway, 
ty ■ of Kings, 
premises.
CEASAR PAUST 

1378 Broadway

BAR ir GRILL 
Lietuvių Restaurantas 

101 tne

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

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

Shop, Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c
SPECIAL RATES PER WEEK

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Oi VIENATINIS LIETUVIŠKAS
Di _ _________ __

LLD Reikalai 12-tam Apskr.
Vasario 11 dieną, LLD 12 

Apskričio valdybos susirinki
me, tarp kitą ko buvo nutarta 
ir šie dalykai:

Kadangi pavasaris jau arti
nasi, tai ir apie piknikus buvo 
apkalbėta. Pirmas apskričio 
pavasarinis piknikas bus De
coration Day, West Wyoming, 
arti lietuvių Laisvų Kapinių. 
Kitas — yra rengiamas ben
drai su 20-ta kuopa, t.y.> su 
draugais-draugėmis bingham- 
toniečiais, kuris įvyks Bing'-I 
hamtone, N. Y., birželio 16 
dieną.

Kaip kitais metais, taip ir 
šiemet, bus surengtas pikni
kas dienraščio “Laisvės
ramai. Įvyks liepos 14 dieną, 
draugų serantoniečių LLD 39 
kuopos parke, Scranton, Pa.

Todėl lietuvių 
kos organizacijos 
šias dienas, kad
mėm bent kelis išvažiavimus 
tą pačią dieną.

Apskričio valdybos susirin
kime buvo nutarta atsikreipti 
į kuopas šioje apylinkėje, kad

Iškeltas klausimas kas dėl darbuotųsi gavime naujų na- 
Lietuvos nepriklausomybės 22 rių laike šio vajaus. Draugės 

ir draugai! Apskričio valdy
boj esant žmonės nėra kokie 
ten specialistai duot jums ko
kius įsakymus ką veikti, arba 
gali lankytis į jūsų kuopų, su
sirinkimus. Mes visi žinom, 
kad tai mūsų visų būtinas rei
kalas darbuotis gayime naujų 
narių į šią apšvietos organi
zaciją. Todėl mes, apskričio 
valdyba, da sykį jumis, drau
ges ir draugus, prašome pra
dėt darbuotis visose kuopose! 
šis vajus nebus ilgas, tai ir 
imkimės visos ir visi už darbo.

Apskričio Valdyba.
Nuo Redakcijos. Pranešimą 

apie vasario 18 d. paskaitą ir 
vakarienę įtalpinti laikraštin 
negalėjome, nes, kai jį gavo
me, tai vas. 17 d. “Laisvės” 
laida jau buvo atspausdinta. 
Suvėluota.

metų sukakties minėjimo. Nu
tarta, kad jeigu mūsų kuopa 
prie to minėjimo bus kviečia
ma, tai prisidėti. Atskirai 
rengti negalima. Buvo pasta
bų Am. Lietuvių Kongreso 
skyriui, kuris sausio 28 d. lai
kė savo susirinkimų, bet nepa
lietė klausimų šių metų Lietu
vos nepriklausomybės minėji-. 
mo. Tai prasižiūrėjimas. . .

Kp. iždininkas raportavo, 
kad ižde randasi $2.81.

Bedarbių Padėtis ir Jų Veikla

Vasario 12 d. įvyko bedar
bių Darb. Susivienijimo (Wor
kers Alliance) susirinkimas. 
Skaičius susirinkusių buvo ne
didelis. Pavieto (County) or
ganizatorius, John Maldone, 
davė raportą iš visos veiklos. 
Iš jo raporto paaiškėjo, kad 
kovo 2 d. turėsime visuotiną 
konferenciją. O kovo 16 d. vi
sur bus laikomos protesto de
monstracijos, kad parodyti 
valdininkams nepasitenkinimą 
jų rėmimu svetimų valdžių, o 
nesirūpinimu savo šalies be
darbiais.

Bėda ir su pačių bedarbių 
nerangumu: jie bėdavoja dėl 
mažai gųunamos šalpos, nega
li prgyventi, bet organizacijon 
priklausyt nenori, susirinki
mus mažai lanko. Laukia, kad 
kas kitas jiems iškovotų. . .

Daugelis bedarbių skun
džiasi, kad namų savininkai 
kelia rendas už butus. Mat, 
Pittstone naujų, namų nebu- 
davojama ir jaučiama jų sto
ka. Esamų namų savininkai 
naudojasi proga, — kelia ren
das. x Ateinantį susirinkimų, 
vasario. 26 d., bus kalbėtojai, 
kūrie aiškins, kų turime dary
ti, kad sustabdžius rendų kėli
mų.

Pasidairius po Vakarines 
Valstijas

International Wood Work
ers of America, C. I. O. unija, 
kurion yra organizuoti med
žio išdirbystės darbininkai, tu
ri 100,000 narių. Ji reikalauja 
darbininkams pakelti mokestį 
po vienų dolerį ant dienos nuo 
pirmos dienos balandžio mė
nesio. Unija sako, kad pra
gyvenimas pakilo, tai ir dar
bininkai turi gauti daugiau 
gos.

žinoma, darbdaviams 
labai nepatinka, 
griebiasi visokių 
labiausia prieš 
rius. 
Wash
darbų. Jie užmušė Mrs. Law, 
unijos organizatoriaus žmonų, 
o dabar nori bėdų suversti ant 
jos vyro Dick Law. Ir už tai, 
kad Dick Law yra geras vei-

Todėl 
niekšysčių, 

unijos lyde-
Čionai, ve, Aberdeen, 
, jie atliko niekšiausį

Senas Mąinierys .

Dabar atsakymas Ex-Re- 
porteriui. Jis buvo rašęs per
eito j korespondencijoj, kad 
A. L. M. Kliubas norima iš
ardyti per tūlų narę. Tai mes 
to visai nematome.

O kas linkui to recepto, ku
rį jis patarė įsigerti šalto van
denio vienai narei . iš mūsų, 
tai dar mums nereikia. Bet te
gul Ex-Reporteris neužmiršta 
ir pats 
vartot. 
j ieškoti.

Kita 
siu.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; 
parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir pasivažinėjimam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN, N. Y.

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas
Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį ir šeštadienį
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N. Y

Prie R. K. O. Republic Teatro

nuo $1.50 augštyn

Mokyklos Baigimo Specialai
Mokyklos baigimo žiedai 
Riestiniai laikrodėliai 
Rožančiai

Turiningas svarbiais paveikslais iš New Yorko mies
to ir iš Pasaulinės Parodos. Gausus šaltinis įvairių in
formacijų, svarbus kūrinys turėti savo namų knygy
ne kiekvienam lietuviškai kalbančiam žmogui.

Norėdami įsigyti tik po vienų egzempliorių mokes
tį galite prisiųsti pašto ženkleliais (USA) postai 
stamps. Mokestį prašome prisiųsti kartu su užsaky
mais. ’ '

GERA NUOLAIDA KAINOJE PLATINTOJAMS
Platintojams, kurie ims nuo 10 iki 24 egzempliorių, 

kaina po 2oc už egzempliorių, nuo 
po 15c už kopijų.

Prašome tuojaus siųsti užsakymus šiuom antrašu:

427 Lorimer St Brooklyn, N. Y. .

Visi Laikrodžiai Garantuoti

Maži Rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą.

Fontanlnlų plunksnų 
i ia s m < • «' lll'i1 jr paišelių setai,

žemos kainos ir 
BSaiSSSEHSsSBtSSSSSSIB^9*'’ garantuoti.

Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą

ROBERT LIPTON
701 GRAND STREET 

Bet. Graham & 
Įsteigta 1892

BROOKLYN, N. Y.
Manhattan Avės.

TeL Stagg 2-2173
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Žiaurus Kaip Tigras, Bet 

Minkštas Kaip Lepšė
Kas Dėjosi Albanej 12-tą 

Dieną Vasario
Sustreikavo Underwood 

Mechanikai
“Tu turi ilgą barzdą ir ilgą 

liežuvį, dėde, bet tavo gyvenimo 
valandos trumpos! Spėka yra 
mano, dėde, mano! Kuomet aš 
kalbu, tai žmonės dreba!"

šitaip Jogaila tyčiojasi -iš sa
vo dėdės Keistučio, kurį jis jau 
turi savo nelaisvėj ir rengiasi 
nužudyt, kaipo kliūtį savo iš
davikiškai politikai.

Tai matysime draugo Walte- 
rio Kubiliaus LIETUVOJ, kuri 
bus suvaidinta šio mėnesio 25- 
tą dieną, Labor Lyceum svetah 
nėj, minint Lietuvos nepriklau
somybės 22-rą metinę sukaktį.

Vaidmenį rūpestingai režisuo
ja Amilija Jeskevičiūtė. Keis
tučio rolėj dalyvauja senas 
scenos veteranas Juozas Kačer- 
gius iš New Jersey.
vaidmenyj dalyvaus Aido Cho- be darbų, be pinigų, tik su 
ras. taksais.

Tai turbūt pirmą kartą New 
Yorko istorijoj suvažiavo virš 
6,000 taksų mokėtojų protes- 
tuot prieš kėlimą taksų ant 
namų, ant krautuvninkų, ant 
išdirbėjų ir kitų. Kalbėtojų 
buvo daug. Visi nurodinėjo 
taksų kėlimo blogybes ir pa
sekmes. Namų savininkų at
stovai nurodinėjo, kad jau 
dabar negalima taksų naštos 
panešti, o jei bus dar daugiau 
užkrauta, iai gal didžiuma 
mažų savin, turės atsisveikin
ti su savo nameliais. Taipgi ir 
krautuvninkai ir išdirbėjai nu
rodinėjo, kokios pasekmės se
ka taksų kėlimą. Fabrikantai 
kraustosi į kitas valstijas, kad

Dainomis išvengt taksų, tad mes liekam

darysite kada nors, nes da
bartinė jūsų bičiulystė su ban
kierių ir fabrikantų kompani
jomis yra ėriuko su vilku bi
čiulystė, tad ji negalės būti 
amžina. Tasai vilkas jau da
bar yra pasigalandęs dantis ir 
jei tik jam pavyktų nuslopinti 
mokytojų - tėvų - darbininkų 
bendrą judėjimą, mažieji na
mų savininkai bus sekanti pa
just jo “malonę.”

Kas Stovi Užpakalyje 
Jūsų Kampanijos?

Tame pačiame Albany mi
tinge kalbėtojų buvo nurody
ta i? spaudoj užrekorduota, 
kad eilė taip vadinamų “taksų 
mokėtojų organizacijų,” įskai
tant ir Citizens’ Public Expen
diture Survey, Taxpayers Fe
deration, Income Taxpayers
Emergency Relief ir Niagara i dienas. 
Frontier Planning Board var
tojo tą pačią rašomąją maši
nėlę spaudos pranešimams ir 
naudojo tą patį štampavimo 
leidimą ant 
kas rodo, kad 
organizacijos, 
to pat kelmo, 
to paties iždo.
“dėdė”?—jums neskelbia. Bet 
jei jūs pasiraustumėt 
jūs kiekviename Wall 
bildinge .rastumėte tų 
darių.”

Dar daugiau ir lengviau jūs 
galėtumėt matyt faktų, jei 
jūs galėtumėt nueit į -Stork, 
Martinis ar kitus kliubus, kur 
per naktis “prakaituoja” tų 
“taupinimo - ekonomijos” pir
šlių jaunoji karta. Visi milio- 
nieriai berneliai dabar savo 
šilkiniuose atlapuose ir mergos 
šalę deimantų dėvi knypkius, 
ant kurių išpiešta kirviukas ir 
uždėta užrašas: “Cut 
Jie renka parašus ir 
sveikinimosi obalsiu 
“Axes Cut Taxes.”

Pereitą ketvirtadienį sustrei
kavo 250 mechanikų Under
wood, Elliott Fisher Co. firmos 
darbininkų, 
Underwood 
Park Ave., 
Broad St., 
Sustreikavo
tarp firmos ir United Elec
trical, Radio and Machine 
Workers 1237-to Lokalo, ku
riame streikieriai priklauso.

nalo “Arbjtratorius.” Jis pri
statęs kunigui virš 50 davinių, 
kad sutvėrimas pasaulio galė
jęs imt kiek ilgėliau — apie 
2,000,000,000 metų. — ir pa
reikalavęs to tūkstančio dole
rių. Kunigui atsisakius mokėt, 
Lloyd jį patraukė teisman.

Teisėjas Ben Shalleck išme
tė reikalavimą, sakydamas, 
kad pasaulio sutvėrimo klau
simas nesudaro bylos.

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

samdomų įvairių 
mašinų taisytojai 1 
New Yorko, ir 900 
Newarko, ofisuose, 
nutrūkus deryboms

PAJIEŠKOJIMAI
.Pajieškau drauges, senyvos mo

ters apsivedimui. Turiu vieną duk
terį, 11 m. Aš esu 50 m. amžiaus. 
Dėl daugiau informacijų suteiksiu 
laiške. W. Barkausky, 274 S, Ame
rican St., Philadelphia, Pa.

(38-43)

REIKALAVIMAI

Teisme dėl Sutvėrimo 
Pasaulio

Reikalinga apysenė moteris dirb
ti prie namų darbo. Dėl daugiau in
formacijų, kreipkitės po antrašu: 
1626 E. 37th St., Brooklyn, N. Y. 

(40-42)

Harry

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas bus 
užtikrintas ir už prieinamą kalną.

Vasario Mėnesio Išpardavimas!
NUŽEMINAME KAINAS ANT 30 NUOŠIMČIŲ

ir

‘ ‘ N ika s” Pa ka In iškis
Jis vaidins Jogailos rolę.
Kaip Jogaila didingas 

šiurkštus yra savo dėdei Keis
tučiu!, pagrobtam nužudymui, 
taip jis yra silpnas ir švelnutis 
Lenkijos saldliežuviui diploma
tui, kuris siūlo jam kunigaikš
tytę Jadvygą ir karaliaus ti
tulą už atidavimą Lietuvos, ir 
Čia jis sulepšėja:

, “Oh, kaip aš trokštu ją įsi
gyti ir vyriškumo aistros kal
nuos’ jos nekaltybės sniegus 
tirpdyti! ...”

Būkite pasiruošę ateinantį 
sek m a d., vasario 25-tą, vykt į 
Labor Lyceum, Lietuvos 
priklausomybės iškilmėms!

Emfazis.

ne-

Duoty Vaikui Pavardę
Nors jis nesąs tikras, ar kū

dikis jo, tačiau Leroy Peder
sen sakė, jog jis sutiktų duot 
kūdikiui pavardę, bet tik su 
ta išlyga, kad gražuolė nete
kėjusi motina Estelle Rybicki 
su juo gyventų.

Estelle, kuri šešių mėnesių 
sūnelį buvo pametus su pri
segta neoficialio tėvo Pederse
no pavarde, teisme sakė, kad 
ji norinti ištekėt tikslu gaut 
sūneliui pavardę, bet jo 
mylinti už jos apleidimą, 
gavus kūdikį, ji pareiškė 
benorinti nei jo pavardės, 
kūdikiui užlaikymo.

ne-
At- 
ne- 
tik

MIRĖ
Pranciškus Munsavyčius 

re 11 dieną vasario. Buvo 
šarvotas savo namuose, 
Hudson Ave., Central Brook
lyne. Palaidotas 15 
rio, iš šv. Jurgio 
Šv. Jono kapinėse.

Paliko dideliame
žmoną, du sūnus ir dvi duk
teris.

mi- 
pa- 
44

d. vasa- 
bažnyčios,

nuliūdime

Juozas Staduiis mirė vasa
rio 13 dieną. Buvo pašarvotas 
savo namuose, 1 Cornelia 
Ave., Great Neck. L. I. Palai
dotas vasario 17 d., iš vietinės 
katalikų bažnyčios, Holy Rd. 
Kapuose, Westbury, L. I.

Paliko dideliame nuliūdime 
žmoną, 3 dukteris ir 
Urs.

Abejas laidotuves 
rėjo Barry P. Shalins 
ko) įstaiga. \

2 bro-

prižitu 
(Šalins-

Paskiau buvo kalbėtojai nuo 
mokytojų (tyčerių). Tie kal
bėjo už kėlimą taksų, nurodi
nėdami, kad jeigu taksai ne
bus keliami, tai mokyklos bus 
apleistos, mokytojam algos 
nebus pakeltos ir demokratija 
žlugs. Gaila, kad mokytojai 
tik tiek supranta. Juk mes de
mokratijos mokyklose ir da
bar neturim. Kitas dalykas: 
kėlimas taksų dalykų nepa
taisys, o tik dar labiau pablo
gins.

Ir taip visą dieną kalbėto
jas po kalbėtojo nurodinėjo 
tą patį, kad taksus kelt, ir 
nekelt. Ir nei vienas nenuro
dė, kaip išeit iš to užburto 
rato. Vienas net davė sumany
mą, kad reikią uždėt po du 
dolerių taksų ant kiekvieno 
žmogaus virš dvidešimties me
tų amžiaus, tai tada ir budže- 
tas susibalansuos. Net ir tyče
rių unijos vadai, ir tie rėkė, 
kad taksus kelt ir tyčeriams 
algas kelt, o kad surast kito
kią išeitį —nepasakė. Rodos, 
kad jie galėtų geriau žinot, 
nes jie yra mokyti, net vadai 
mokytojų. Gal jie yra žiopli, 
o gal jie bijo teisybę pasakyt.

Juk yra kam reikėtų algas 
numušti net per pusę. Politi
kieriai visi yra perdaug ap
mokami. Jeigu darbininkas 
gal pragyvent su šeimyna už
dirbdamas 500 dolerių per 
metą, tai kodėl anie negali 
pragyventi su $5,000. O jie 
visi gauna daugiau..Yra gau
nančiu iki $30.000. Taigi, vie
ton kovoti “lendoriam” su 
“tvčeriais,” o “tvčeriam” su 
“lendoriais”, reikia vienytis 
visiems ir kovoti nrieš tokias 
neteisybes. Taigi, draugai, lie
tuviai namu savininkai, nepa
likit nei vienas neorganizuo
tas, stokit į namu savininku 
asociaciją, o būdami organi
zuotais mes daug atsięksim. 

‘Man buriant Albanėj, tokioj 
minioj, kada šaukė organiza
cijų atstovus, iššaukė ir lietu
viu organizacijos atstovą. 
Taigi, pasirodo, kad mes 
esam žinomi, kaipo organizuo
ti ir veikianti. Tik gaila, kad 
dar ne visi permato ręikalą. 
Kitu tautu ėio šimtais, o mes 
vos fik penkis narius galėjom 
pasiust. Bet gi skambėio var
das ir mūsų. Taigi
“lendoriai,” stokit visi į mū
sų organizaciją.

P. Thomas (Tumelis).

Evangelistų kunigas
Rimmer savo pamoksluose 
apie sutvėrimą pasaulio, kad 
geriau įtikint, pasiūlęs sumo
kė! $1,000 tam, kas parodys, 
jog pasaulis nesutvertas į 6 

Tuomi susidomėjęs 
William Floyd, leidėjas žur-

PARDAVIMAI
Parsiduoda saldainių krautuvė, 

randasi šalę mokyklos. Aprūpinta 
pirkiniais ir gerais įtaisymais. Pra
šome kreiptis pas Anthony Dumbles, 
202 Leonard St., Brooklyn, N. Y.

(40-42)

draugai

Nuo Redakcijos:
Tiesą, drauge, rašote, kad 

mažų namų , savininkams ir 
mokytojams reikia vienytis ir 
sykiu kovoti prieš neteisybes. 
Tačiau ta bus galima atsiekti 
tik atsidivorsavus nuo milio- 
nieriu vadovybės, kuri dabar 
jus veda prieš mokytojus ir 
visa liaudį, žinoma, tai nebus 
lencrva. nes kiekviena spėiusį 
pasijudint ton linkmėn. milio- 
nieriu agentai pakrikštija de'- 
vyniomis galybėmis raudonu 
vardų. Ta pati spauda, kuri 
dabar jums katutes ploja, pa
suks prieš jus. Bet jūs tą pa-

savo konventų, 
tai “šiaudines” 
paeinančios iš 

finansuojamos
Kas tas gerasis

Parsiduoda Bar ir Grill (aludė) 
už $2000. Renda $47 j mėnesi, yra 
keturių metų leastas. Vieta garu 
šildoma, randasi geroj apylinkėj. 
Pardavimo priežastis — mirtis šei
mynoj. Autumn Cafe, 324 Lincoln

faktų, 
Stryto 
“gera- 

t

Taxes.” 
jų net 
tapo:

Tie “biedniokai,” kaip ži
nia, tegauna vos po kelis de- 
sėtkus ar šimtus tūkstančių 
savo pragyvenimui per metus.

Jeigu dar kas mano, kad tie 
“angelėliai” susirūpinę mažiu
kų namų savininkų gerove, tai 
su tokiu asmeniu būtų tuščia 
kalba. Ąr mes matėme nors 
vieną iš jų rūpinantis mažiu
kais anais metais, kada masė
mis išmetinėjo iš namų už ne
mokėtus taksus ir morgičius? 
O jeigu 
Žiūkais” 
parodo, 
kai kas 
Taip ir
sistoję, jie gina savo milionus.

Kas Buvo Pasiūlyta?
Jūs, drauge, sakote, 

niekas nepasiūlė išeities, 
mes žinome, kad siūlė ir 
lymai buvo 
spaudoi, tik gal jums nete-

jie “susirūpinę ma- 
dabar. tai tas ar ne 
kad čia bene gręsia 
jų nacių kišeniui? 
yra. Už mažiukų at-

ir biednuomenė negalima pa
likti be priežiūros ir alkiui, 
nes pinigų yra gana, tik juos Avė., kampas Atlantic Avė., Brook- 
reikia paimti iš ten, kur yra. llyn’ N' Y’ (39-44)

Panašiai išsireiškė ir dau
gelis mokytojų, tėvų ir unijų 
atstovų.

Tik bankierių atstovai ar 
tarnai, gelbėdami turčių mili- 
onus, demagogiškai šaukė vi-Jkietam ar baliam? Jei reikia, 
sus bendrai už “ekonomiją”— tai salg su pujkiai įruošta vir- 
už mažesnį budžetą. Ir vis, įuve jr visais kitais paranku- 
kaip poteriuose "amen,” veik mais Logan Bar & GrHli 
kiekvienas iš jų pridėdavo, i 61.28 Grand Avė., Maspeth, 
kad mažiesiems namų savinin- n. y. 
kams gręsiąs pavojus. Dėlko 
tokia gera jų atmintis? T“ 
meilės mažiesiems? Ne, tikslu1 
pridengt milionus, nes nei vie-' 
nas nedrįso sakyt,, kad jo i 
kompanijai būtų pavojus, ka
dangi veik visos be išimties 
1939 metais padarė daug di
desnius pelnus, negu metais 
pirmiau, štai tik keli iš pa
ties “Wall Street Journal” pa
duoti faktai:

PUIKI SALĖ
Ar jums reikia sales vestu

vėm, krikštynom, parėm, ban-

Ateikite pamatyti ir pasi- 
i Įkalbėti dėl kainos. Pamatę 
I tikrai džiaugsitės. Arba tele1- 
fonuokite: Havemeyer 8-2928.

Ar Jie Galėtų Mokėt?
Kompaniškos ir departmen- 

tinės krautuvės (tik 3-jų kom
panijų) 1938 metais turėjo 
pelno $34,743,026, o 1939 me
tais jau pelnė $37,582,045 ar
ba 8.2 nuošimčius daugiau.

Maisto firmos (8-nios) 1938 
m. pelnė $19,961,744, o 1939 
jau pelnė $21,196,755 
6.2 nuošimčius daugiau.

Batu firmos (8-nios) 
m. pelnė $6,749.451, o 
jau pelnė $11,475,101 
70 nuošimčių daugiau.

Buvo tokių, kaip statybos 
medžiagų, chemikalų, plieno 
ir kitokių industrijų bei pre
kybos įstaigų, kuriu 
siekė šimtus milionų ir 
nuošimčiais pakilimas 
tūkstantines skaitlines,

arba

1938
1939 
arba

pelnai 
imant 
siekia 

betkad |
Bet tam viskam atžymėt neturime 
siu. Į vietos. Paėmėm tik kelias, 

užrekorduoti | kad parodyt draugams, jog 
'stambiųjų nejudomo turto sa

ko nugirst ar pasitaikė būti iš- vininkų - bankierių 
ėjus iš salės tuo laiku.

Isadore Begun, 
atstovas, pasiūlęs ne tik ne- 
nukapot paskyras (budžetą) 
kas liečia švietimą, ligonių, 
bedarbių ir kitų reikalingu 
priežiūra ir pataręs, , kad 
įstatymdavystės atstovai ban
dytu nors savaitę pagyvent 
pašalpiniu budžetu. parodė ir 
kur gaut pinigu. Jisai pasakė:

‘‘Valstija gali rasti pinigų 
tinkamai priežiūrai savo vai
kų, shvo ligonių, savo bedar
bių. bet tik su viena sąlyga— 
kad ji aptaksuotų tuos, kurie 
išgali mokėti.”

O kas išgali mokėti? To ji
sai irgi nepaliko spėliojimui, 
bet išsiėmęs “Times’ą” pa
skaitė kelių bankų, prekybos 
įstaigų ir industrijų pelnus, 
aiškiai parodydamas, kad nė-, 
ra reikalo palikti ateities jau
nimą be apšvietos, kad nėra 
reikalo kapot žemesniu kate
gorijų švietėjams ar tarnauto
jams algas, kad mūs ligoniai

fabri
kantų mums, mažiukams, nė- 

komunistų ra ko apgailauti. Lai jie mo
ka. Jie yra gana prisilupę iš 
liaudies, tad. lai atiduoda nors 
trupinius jos vaikų apšvietai, 
fabrikuose iščiulptų senukų, ir 
paliegėlių priežiūrai, išmestų 
iš darbo duonai.

Mūsą Kelias
O mažieji 'namų savininkai 

savo namelius galės išsaugoti 
tik veikdami su liaudimi — 
darbininkais, auklėtojų orga
nizacijomis, mokytojais, ne su 
bankininkų, stambiųjų “real 
estatininkų” a s o c i a cijomis. 
Kurie mažiesiems perša su jo
mis ' bičiulystę, tie arba neži
no ką daro ar sužiniai7 pasi
tarnauja bankininkams pačių 
mažųjų namų savininkų ne
naudai ir daro žalą visai liau
džiai ir progresui. Jūsų, drau
ge, kaip ir visų lietuvių, ku
rie, didelėj didžiumoj, yra 
mažų namelių savininkai, dar
bo žm nes, geliąs yra ne su 

bet..su darbininkais.
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Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kamp. Broadway ir Stone Ave., 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6191
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ESTATE OF

BARRY P. SHALLINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.
84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

5 Suteikiam garbingas laidotuves

$150
> Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVENUE 
Arti ęhester Avenuė 

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2-4 ir 6-8 
Nėra valandų sekmadieniais

Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis kainomis. 
Pasirinkimas didelis.

BEDROOM SETS
STUDIO COUCHES—KITCHEN SETS

DINETTE SETS, MATRASAI IR SPRINGSAI

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

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

Tel. EVergreen 7-8451

PARLOR SETS

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
485 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
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Didelis Išpardavimas 
Nupigintum Kainom 

SIUTAI ir OVERKOTAI
' • I

Išparduodami dabar už

originališkos, kainos.
Naudokitėš Mūsų Patogiu 10 Išmokėjimų Planu

NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave.

Brooklyn, N. Y.
MMMM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM

Mateušas Simonavičiu«
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes elevelterio stoties

Brooklyn, N. Y. 
TeL Evergreen 4-9308

bet..su



