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NAUJAUSIOS ŽINIOS
! Suomijos Valdovai Užginčija Sovietų Laimėjimus
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Bricker pastoja kelių pašal
pai iš valstijos iždo badau
jantiems tų miestų bedar
biams.

ORAS. — Vėsu 
apsiniaukę.

NAZIAI NUSKANDINO DAR 1 ANGLŲ LAIVĄ
Oslo, Norvegija. — Vokietijos submarinas torpedavo 

paskandino prekinį Anglijos laivą “Walton,” 4,460

Los Angeles, Calif. — Buvęs prezidentas H. Hoove- 
ris “visoj šaly organizuoja paramąJSuomijai” prieš So
vietus. >

ka-
na-

Paryžius. — Naziai stambokais būriais 80-tyje vietų 
šturmavo francūzus, vartodami ir panešamąsias kanuo- 
les. Prancūzai sakosi juos atmušę.

Paryžius, grd. 8. — Franci jos ministeris pirmininkas 
Daladier karštai smerkė Sovietus už karų su Suomija ir 
pareiškė stiprų pritarimų Suomijai.
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An-

£>ienraŽtis 
Kaina $5.50 Metams 

Užsieniuose $6.00 
Brooklyne $6.00 

Metams

vyris” yra tas generolas 
Mannerheim, kurį dabar 
taip garbina kapitalistų 
spauda.

London, grd. 8. — Suomijos baltagvardiečiai skun
džiasi, kad (būk) Sovietai “vartoja nuodingas dujas” 
kare prieš juos.

ir
tonų įtalpos, arti Norvegijos.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXIX. Dienraščio XXI 
f

baltagvar- 
valdžiai ginklų ir or- 
kiekvienas žmogus turi 
Ji tuos ginklus, amu- 

ir orlaivius siunčia ne 
“demokratijai” ginti,

Ponas Vitaitis nuolat ir nuo
lat rašo apie komunistu ne
dorybes. Ar nebūtu geriau, 
jei jis apsidairytu anlink sa
ve ir parašytą, na, kad ir tokį 
dalvka: kiek kartu “Vieny
bes” darbininkai buvo išėie 
streikan? Be to, kodėl tie 
darbininkai eina streikan?

KARALIENĖ “PIETAVO 
Už 6 CENTUS”

kad 
redakcijoj 
permainų:

Dieso komitetui. Jis aiškin
siąs, kaip Stalinas norįs Ame- 
rikas užimti. Bus daug juoko. 
Negalėjo tas nusidėvėjęs mo- 
lokososas Sovietams nieko pa
daryti ginklais, sabotažu, žu
dymais žmonių, tai dabar bent, 
liežuviu jis jiems pakeršysiąs.

Tai nazių furieris Kuhnas 
jau Sing Smo- kalėjime. Toks 
buvo “didelis” vyras, 
garsus, o šiandien—kali kaip 
panrastas žulikas!

Nesigaili io Amerikos visuo
menė. Nepatiks jis, matyt, 
ir Hitleriui.
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KRISLAI
Nikelis po Padu.
Ką Jie G\na?
Visvien Būtų Reikėję 

Kariauti.
Negarbingai Užsib^v
Vitaičiui.
Trockis Liudysiąs.

Rašo R. Mizara

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

“Stalinas grūmoja nikelio 
monopoliui,” rašo pereito ket
virtadienio N. Y. “Times.” Ni- 

. kelio kasyklos, esančios anglų 
kapitalistų rankose, yra Ko- 
losjokyj, netoli Prestamo, 
Suomijoj. Anglų kapitalistai 
ten turi sukišę milijonus do
lerių. Tai milžiniškos kasy
klos ir anglai labai gerai iš jų 
pasipelno.

Taigi šiandien, kai Anglija 
siunčia Suomijos 
diečių 
laivių, 
žinoti: 
niciją 
suomių
bet nikelio kasykloms apsau
goti.

—o—
Amerikos kapitalistai, sako

ma, turi įvezdinę Suomijoj 
kelis šimtus milijonų dolerių.

Anglijos kapitalistai — taip 
pat.

Švedijos kapitalistai 
“ne pėsti.”

Na, ir šiandien visų tų 
tų valdytojai dėl to tiek
plepa apie reikalą gelbėti 
“Suomijos demokratiją.”

Socialistų lyderiai, kurie vi
suomet eina talkon savo kapi
talistams, padeda jiems ir v • čia.

—o—
Labai galimas daiktas, kad 

šiuo metu Suomijoj Sovietams 
teks kariauti ir priejš Franci- 
ją, ir prieš Angliją, ir prieš 
Švediją. Atrodo, kad šiuo me
tu Sovietams daug bus geriau, 
negu jei jie būtų laukę. Vis
vien jiems būtų reikėję ka
riauti, kadangi Suomija buvo 
tam paruošta. Baltagvardie
čių valdžia per 20 metų ruo
šė Suomija karo bazei, iš ku
rios Anodija, Francija ir 
kietija galėtu SSRS pulti.

—o—
Iš Kauno ateina žinių, 

“Lietuvos Aido” 
įvyko stambių
Vyr. redaktorius A. Merke
lis pasitraukė, o jo vietą už
ėmė D. Cesevičius. Vakarini 
“L. A.” redaguos Leskaitis, o 
rytini—A. Dėdelė.

Kam tos permainos pada
rytos — nepranešama.

/‘Keleivis” rašo, būk “An
glija ir BYancūzija atsisakė 
parduoti (Sovietams) kitas 
valstybes už Sovietų karinę 
pagalbą.”

Kokios geros tos Anglija 
ir Francija! Jeigu jis taip ra
šo,, tai “Keleivis” turbūt pa
miršo. kiek savaitėj yra penk
tadieniu. Jei jis tą žinotų, tai 
jis puikiai žinotu* ir tai, kad 
Anglija ir Francūziia pardavė 
Ispanijos demokratiją. Čecho- 
slovakiją. Austriją, Albaniją 
ir Ethiopiją.

Tos valstybės buvo parduo
tos fašistams tuo tikslu, kad 
paskui juos būtu galima už- 
siundvti nrieš Sovietuš.

Sovietu Sąjungą gi niekad 
pas nieką neprašė kitų vals
tybių pirkti.

—o—
Trockis, sakoma, Būdysiąs

Italija Laikysis Iš
vien su Vokietija

Roma, grd. 8.—Susirinki
mas Italijos fašistų Didžio
sios Tarybos pareiškė, jog 
Italija ir toliau laikysis 
vieno politinio fronto su 
Vokietija. Susirinkime da
lyvavo ir Mussolinis.
Fašistai, Sakoma, Grūmo

ja Sovietam Balkanuose
Fašistų Didžioji Taryba 

persergėjo, kad Italija labai 
atydžiai žiūrės savo reikalų 
Balkanuose, atsieit, Rumu
nijoj, Bulgarijoj ir kt.

(Amerikos kapitalistinė 
spauda ir radio perstato šį

Anglai Nuvijo 8 Nazių 
Bombininkus nuo Angli
jos Laivyno Stovyklos

London. — Aštuoni bom- 
biniai Vokietijos lėktuvai 
buvo atskridę bombarduot 
Anglijos karo laivų stovyk
lų Firth of Forth, bet ne
paspėjo numest nė vienos 
bombos. Nes tuojaus pakilo 
greitieji Anglijos kariniai 
lėktuvai ir eftiė kulkasvai
džiais pyškint į nazių bom- 
banešius. Tada nazių bom- 
bininkai apsisuko ir visais 
garais skrido atgal.

Anglai sako, kad jie su- 
žeidę vienų vokiečių bom- 
banešį, bet jis nenukrito.

Vokiečiai Nuskandino 
Tris Anglų Laivus

Sovietai Įvedė Bloką 
Ją prieš Suomiją

pareiškimų, kaip grūmoji
mų Sovietams, jeigu jie mė
gintų atgriebt buvusių Ru
sijos gubernija Bessarabija 
nuo Rumunijos.)

Persergėjimas Anglijai

Italijos fašistų Didžioji 
Taryba kartu perspėjo An
glija, kad Italija gins savo 
teisę laivais gabent Vokie
tijos dirbinius į užsienių 
rinkas, nežiūrint, kad7 An
glija nusprendė grobt na
zių dirbinius, vežamus be
pusiškų kraštų laivais.

IKARAS NUPULDE ABELNĄ 
BIZNI LONDONE, 0 KARI

NIUS PELNUS PAKELĖ

London. — Per penkias 
pirmųsias karo savaites be
darbių skaičius Londone pa
kilo 100 tūkstančių; per se
kamas keturias savaites 
5,379 darbininkai mieste ne
teko darbo.

Iškrausčius iš Londono 
šimtus tūkstančių vaikų ir 
šiaip “nereikalingų” žmo
nių, kad apsaugot juos nuo 
nazių oro bombų, labai nu
puolė biznis krautuvininkų 
ir narnų savininkų. Didesni 
turčiai patys apleido Lon
donu, bijodami nazių užpuo
limo. Dėl to skaudžiai nu
kentėjo viešbučiai, brangios 
valgyklos, teatrai, naktinia; 
kliubai ir brangių daiktų 
krautuvės.

Kam pagerėjo biznis, 
daugiausia tik ginklų 
amunicijos fabrikantam
kapitalistam, pristatantiem 
reikmenis armijai ir laivy
nui abelnai;

London.—Atlanto Vande
nyne nuskendo prekinis 
Anglijos laivas “Chancel
lor”, 4,607 tonų įtalpos, 
grįždamas su karo medžia
gomis iš Amerikos. — An
glų valdininkai sako, būk 
jis žuvęs per “susidūrimą” 
su kokiu tai kitu laivu, bet 
suprantama, kad nazių 
submarinas torpedavo 
jį- , ____ ________ __________

Vokietijos submarinai bei likonas Ohio gubernatorius 
minos, netoli Anglijos, su
naikino prekinius anglų lai
vus “Orša,” 1,478 tonų įtal
pos, ir “Washington,” 209 
tonų.
Sunaikinti Du Bepusiškų 

Kraštų Laivai •
Tą pačią dieną nazių mi

nos bei submarinai nuskan
dino prekinį Holandijos lai
vą “Tajandoen,” 8,100 tonų 
įtalpos, ir Norvegijds laivą 
“Britta”, 6,214 tonų.

Su tais bepusiškais ir 
Anglijos laivais žuvo 36 jū
rininkai.

BADUOLIŲ BEDARBIŲ 
PROTESTAI PRIEŠ OHIO 

VALDŽIĄ
Cleveland, Ohio. — Cinn- 

cinnati miestas prisidėjo 
prie Clevelando ir Toledo 
miestų protestų, kad repub-

Amerikos “Protestas” prieš 
Dvigubą Blokadavimą Nazių

Washington. — Jungtinių 
Valstijų vyriausybė pasiun
tė Anglijai lyg ir “protes
tą,” kad Amerikd nesutin
ka su Anglijos ir Franci jos 
įvesta, “dviguba” blokada 
prieš Vokietijos dirbinius.— 
Šitokia blokada reiškia, kad 
Anglijos ir Franci jos kari
niai laivai grobia bet kokius 
Vokietijos dirbinius, ku
riuos bepusiškų šalių laivai 
gabena svetur parduoti. ——4—------------ .

Washington. — Praneša
ma, kad Amerikos vyriau
sybė palankiai svarsto pla- 
rią duot senajai Suomijos 
valdžiai 5 iki 30 .milionų do
lerių paskolos (karui prieš 
Sovietus)

Kirkenes, Norvegija, grd. 8. — Senoji Suomijos val
džia sako, kad Sovietų raudonarmiečiai, kurie mėgino 
perkirst Suomija per pusę, jau likę sustabdyti ir toliau 
nepažengę kaip Kuolajarvi. Anot suomių komandierių, 
tai jie atmušę raudonarmiečius ties Ovre Slottet; o Ule- 
aborgo provincijoj, Suomijos baltagvardiečiai, girdi “žy
mia dalim sunąikinę 5,000” raudonarmiečių.

Senieji Suomijos valdininkai, iš antros pusės, pripa
žįsta, kad raudonarmiečiai, iškelti iš sovietinių karo lai
vų, jau stengiasi apsupt Suomijos sostinę Helsinkį.

Anot Suomijos baltagvardiečių, tai raudonarmiečiai 
per klaidų šaudę kulkasvaidžiais savuosius lėktuvus..

Sovietai Praneša apie Naujas Pergales Suomijoj
Maskva. — Sovietų raudonarmiečiai nužygiavo jau 

28 mylias į pietus nuo Petsamo, Suomijos šiaurinės prie
plaukos, kaip praneša sovietiniai komandieriai; prieš- 
orlaivinėmis kanuolėmis sunaikino du Suomijos lėktu
vus; pagrobė penkiolikų Suomijos kanuolių, 57 kulkas- 
vaidžius ir kelis maisto ir amunicijos sandėlius; atėmė 
nuo Suomijos baltagvardiečių Kirkų, Uusikirko mieste
lius ir Naurijarvi geležinkelio stotį Karelijos ironte; ir 
dabar raudonarmiečiai randasi jau tik už 18 mylių nuo 
Viborgo, antro didžiausio Suomijos miesto.

Siekdami perskelt Suomi jų pusiau, sovietiniai rau
donarmiečiai toj srity j jau nužygiavo 43 iki 46 mylių 
nuo Suomijos rubežiaus su Sovietais.

Mannerheim, neva Suomių “Didvyris,” Iš
žudė be Teismo 12,000 Žmoniu-Tą Paliudi
ja Valdiški Amerikos Rekordai iš 1919 m.

Dabar kapitalistinė spau
da vadina Suomiją “demo
kratiška, laisva” šalimi, o 
jos valdininkus “demokra
tais.” Bet Suomijos armijos 
priešąky yra diktatorius 
generolas Mannerheim. Tas 
budelis su savo fašistais 
1918-1919 metais išžudė 
Suomijoj viso apie 80,000 
žmonių. Apie jo žiaurumus 
Jungtinių Valstijų prezi
dentui Wilsonui raportavo 
ponas William C. Bullitt, 
kuris dabar yra Amerikos 
ambasadorium F r a n ei j o j. 
Štai ką Bullitt sakė prez. 
Wilsonui ir Jung. Valstijų 
senatui:

“Yra verta pažymėti tą, 
kad baltajame terore vien 
pietų Suomijoj, pagal ofi
cialius apskaitliavimus, ge
nerolas Manperheim nužu-r 
dė be jokio teismo 12,000 
darbininkų ir darbininkių.”

Šis Bullitto raportas yra 
įtrauktas į Jungtinių Vals
tijų senato protokolus, už
sienio reikalais, rugsėjo 12 
d., 1919 metų.

Tai matote/ kokis “did-

Chichester y j e, Anglijoje, 
karalienė Elzbieta valgė 
pietus “už šešis centus” sy
kiu su vaikais, atkrausty- 
tais iš Londono. Tai esu pa
triotizmo pavyzdys, — rašo 
anglų spauda (bet nesako, 
už. kiek karalienė buvo jau 
pavalgius arba už kiek ji
nai valgys po šių patriotiš
kų pietų su vaikais).

Naziai Nukirto Galvas Trim 
Anglijos Šnipam

Berlin. — Pagal savo 
ro teismo sprendimus, 
ziai nukirto galvas •vokie
čiams H. Petersui ir H. 
Stetsfeldui ir žydui W. I. 
Beckeriui, kaip kariniams 
Anglijos šnipams.

Maskva, grd. 8.— Sovietų 
karo laivai ir submarinai 
šiandien pradėjo blokaduot 
Suomi jų.
Senoji Suomių Valdžia Už
ginčija, kad Sovietai Pra

laužė Jos Tvirtoves
Helsinki, Suomija.— Pra

nešama, jog kariniai Sovie
tų laivai jau uždarė Suomi
jos užlajų bet kokiem sve
timų šalių laivam.

Senoji Suomijos valdžia 
užginčija, kad Sovietų Rau
donoji Armija pralaužė

vių liniją Karelijos tarp- 
vandenyje.
Raudonarmiečiai Nužygia

vo dar 5 Mylias
Maskva, grd. 8. — Rau

donosios Armijos komanda 
praneša, kad raudonarmie
čiai, prasilaužę per Man
nerheim tvirtovių “sieną,” 
toliau žygiuoja pirmyn; kad 
jie vakar atmušė Suomijos 
baltagvardiečius dar 5 my
lias atgal Karelijos fronte 
ir kad dabar jau tik 20 my
lių teliko raudonarmiečiams 

v „ x iki antro didžiausio Suomi-
suomių Mannerheim tvirto- ■ jos miesto Viborgo.

TALKININKAI ŠERAIS 
PIRKS DAUGIUS GINK

LŲ IŠ AMERIKOS
Washington. — Amerikos 

bepusiškumo įstatymas nu
sako, jog kariaujančios Eu
ropoj šalys, pirkdamos gin
klus ir amunicijų ar kitus 
reikmenis Amerikoje, turi 
čia jau užsimokėt už juos ir 
išsivežt savais (ar samdy
tais) laivais. Bet įstatyme 
palikta spraga, kad nerei
kalauja grynais, vertingais 
pinigais apmokėt už tuos 
pirkinius. Tai ' Anglija ir 
Franci j a gali už perkamus 
karui pabūklus ir medžia
gas apmokėt ir Šerais ar bo- 
nais.

Anglijos ir Franci jos ka
pitalistai yra pirkę daug 
Amerikos pramonių šėrų. 
Be to, pasirodo, kad Ame
rikos bepusiškumo įstaty
mas leidžia priimt ir nami
nius Anglijos ir Franci jos 
Šerus kaip tuoj autinį ap
mokėjimų už pirkinius iš 
Amerikos. Negana to. Ap
mokėjimai priimtini ir Še
rais įvairių bepusiškų kraš-

Suomių Senoji Valdžia 
Desperatiškai Šaukia
si Pasaulio Pagalbos
Helsinki, Suomija. — Se

noji Suomijos užsieninė mi
nisterija paskelbė atsišau
kimų į (kapitalistinį) pa
saulį: “Gelbėkite mus! Ko 
mums reikia, tai ne žodžiais 
pritarimo, bet darbais, rei
kia ttikros pagalbos! Duoki
te mums ginklų, amunicijos 
ir kareivių! O jeigu ne, tai 
Suomija jau žuvus!” ,

Kaip Nazių Laivai Jū 
rose Maino Savo Kailį

Taigi Anglija ir JFTanci- 
ja, pridėdamos kiek savo 
aukso, sidabro ir popierinių 
pinigų prie visų tokių šė
rų, gali iš Amerikos 
ginklų, amunicijos ir 
karo reikmenų už 10 
nų dolerių.

Kanada Lavins 25,000 Karo 
Lakūny Anglijai

Ottawa. — Kanados 
džia planuoja išlavint 
glijai 25 tūkstančius karo 
lakūnų per trejus metus. 
Jų lavinimui reikės apie 
3,500 lėktuvų ir daugelio 
naujų orlaiviams stovyklų. 
Ateinančiais metais Kana
doj busią pastatyta 60—70 
tokių stovyklų. Visam tam 
“reikalui” Kanada ’ turė
sianti išleist 600 milionų do
lerių, o Anglija dar pridė- 
siantį 200 milionų.

TROCKIS MATĄS SAVO 
“PERGALĘ”

Mexico City. — L. Troc
kis sako, kad tai jo parei
ga važiuot į Jungtines Val
stijas ir liudyt Dfeso komi
sijai prieš “stalinizmą.”

Santos, Brazilija. — Ka
riniai Anglijos laivai ir lėk
tuvai visaip medžiojo pre
kinį Vokietijos laivą “Wind- 
Tmk,” 10,000 t. įtalpos, kada 
jis paspruko iš Portugališ- 
kps Vakarinės Afrikos; bet 
“Windhuk” išsisuko nuo tų 
medžiotojų, ir būdamas gin
kluotas kanuolėmis ir kitais 
pabūklais, jis užpuldinėjo ir 
skandino prekinius Anglijos 
laivus.

Dabar šis nazių laivas 
atplaukė į Braziliją. Jis 
plaukė iškėlęs Japonijos 
vėliavą, ir ant jo šonų buvo 
i š m a 1 i a v o tas japoniškas 
vardas “Santos Maru.” Tik 
kada “Windhuk” atplaukė 
į pačius pakraštinius Bra
zilijos vandenis, jis nuėmė 
Japonijos vėliavą ir iškėlė t 
nazių vėliavą, o jo jūreiviai 
užmaliavojo japoniškąjį^jo 
vardą.

Praeitą savaitę karinis 
Anglijos laivas sučiupo van
denyne prekinį nazių laivą, 
kuris plaukė po Sovietų vė
liava, o ant jo šonų buvo 
užrašas USSR, nuduodant, 
būk tai Sovietų Sąjungos 
laivas.

Maskva.— Petsamo fron
te, šiaurinėje Suomijoje, su
šalo 500 suomių kareivių 
senosios valdžios armijoie, 
kuri kariauja prieš Sovie
tus ir prieš naujųjų Liau
diškų Suomijos Valdžių.
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Įdomus Dokumentas
Tiems, kurie trokšta šiek tiek pažinti, 

kaip dabartinė Suomija atsistojo ant ko
jų, verta paskaityti žemiau telpą doku
mentai. Šie dokumentai paimti iš valdiš
kų šaltinių ir socialistinio laikraščio, iš- 
eidinėjančio Milwaukeje.

Štai liepos 10 d., 1919 metais, socialis
tinis dienraštis “Milwaukee Leader” 
kaip rašė apie žiaurumus, kuriuos diri
gavo generolas Mannerheimas, šių dienų 
Suomijos valdovas:

“Darosi vis aiškiau, kokia kaina Suo
mija įgijo sau (alijantų) pripažinimą.

“Specialinis Chicagos ‘Tribūno’ kores
pondentas pranešė kablegrama iš Pa
ryžiaus, kad taikos konferencijoj buvo 
nutarta įsakyti Britanijos, Italijos, Fran
ci) os ir Amerikos atstovams Helsinkyje 
reikalauti suomių, kad jie priimtų gen. 
Kolčako reikalavimą bendrai sujungti 
puolimą ant Petrogrado.

“Suomijos Mannerheimo valdžia—ku
rią talkininkai pripažino,—buvo ir yra 
permirkusi krauju.

“Revoliuciniam sąjudyj Rusijos bolše
vikai galėjo padaryti ir nereikalingų 

..žudymų. Mes to nežinome.
“Bet yra tikra, kad jiė turėtų išžudyti 

daugelį šimtų tūkstančių, jei ne milijonų, 
kad susilyginti su Suomijos baltuoju te
roru, proporcionaliai palyginant su abie
jų kraštų gyventojų skaičiumi.

“Betgi atrodo, kad kruvina Suomijos 
vyriausybė norėtų dar daugiau kraujo 
pralieti.

“Jeigu tikėti ‘Tribūno’ pranešimams, 
tai talkininkai nepasitenkins tuomi—jie 
reikalaus Suomijos kariauti prieš Rusiją...

“Sakoma, kad Britanijos, Franci jos ir 
Italijos darbininkai paskelbs streiką, 
reikalaudami sulaikyti karo žygius prieš 
Rusiją.

“Lai jiems tas pasiseka!
“Amerikos Darbo Federacijos valdan

čioji grupė perdaug yra storgalviška, 
kad raginti Amerikos darbininkus stoti 
į bendrą veiklą su Europos darbininkais. 
Bet mes galime šaukti mitingus ir siųsti 
protestus į Washingtoną.” *

Šitaip socialistinis Bergerio dienraštis 
tuomet rašė apie tąją Suomijos valdžią,z 
kuri šiandien įtraukė savo kraštą į karą 
prieš tą pačią Sovietų Sąjungą; kurį at
sisakė taikiu būdu rišti taikos klausi
mus.

Bet eisime toliau.
Dabartinis Amerikos ambasadorius 

Francijoj William C. Bullitt tais laikais 
’ 'buvo pasiųstas prez. Wilsono į Sovietų 

Sąjungą pastudijuoti ten padėtį. Sugrį
žęs, jis patiekė prez. reportą. Be kitko, 
Jis štai ką parašė:

(t

i

“Verta pažymėti, kad tik vienoj Suo
mijoj, pasak oficialiniais daviniais, ge
nerolas Mannerheimas be jokio teismo 
nužudė 12,000 darbo žmonių, vyrų ir 
moterų.”

Šis dokumentas yra patiektas USA Se
nato Užsieninių Reikalų Komitetui rugs. 
12 d., 1919 metais.

Kaip jūs sau norit, taip sakykit, bet 
ar gali atsirasti žmogus, kuris šiandien, 
skaitydamas tuos dokumentus, galėtų 
pasakyti, kad gen. Mannerheimas kovoja 
už demokratiją?!

Per tuos 20 metų gen. Mannerheimas 
ne tik nesušvelnėjo, bet sušiurkštėjo ir 
sušiurkštėjo labai daug. Suomijoj iki 
šiol buvo daug žmonių įkalinta tik dėlto, 
kad jie reikalavo demokratijos.

To neturėtų užmiršti tie žmonės, ku
rie šiandien tiek daug ašarų lieja už Suo
mijos “demokratiją.”

Tik ... $25,304.95!
“Tėvynėje” telpa komisijos raportas 

apie tąjį nelaimingąjį “Vienybės” namą, 
į kurį SLA gaspadoriai tiek daug pinigų 
sukišo. Kaip žinia, “Vienybės” namui 
buvo duotas pernelyg didelis morgičius. 
Paskui namas buvo įklampiotas į skolas 
už taksus ir kitokius galus. Kai Pild. 
Taryba namą forklozavo, tuomet nutar
ta jis remontuoti. Remontuojant išleis
ta virš 25 tūkstančiai dolerių daugiau 
negu buvo nutarta. Pasiklausykit da
lelę to raporto:

“1. Išmokant sąskaitas, prezidentas, 
sekretorius ir iždininkas nepasielgė gas- 
padoriškai, nes daug čekių buvo pasira
šytų ir išmokėtų be jokio žinojimo arba 
‘statement” už ką ir kokį darbą, kaip 
tai sąskaitos virš kontrakto, kurios buvo 
išmokamos be jokios žymės apart ‘due 
$4,000 ir S. A. Cibulskio O. K.’

“2. SLA neprivalo pirkti ar išmokėti 
mūsų turtą už įvardintus reikmenis ali
nės įtaisymui, kurias sekretorius įvardi
na kaip ‘inventory.’ Bet vienok mes pri- 
pažystame reikalingumą tik tų reikmenų, 
kurie įeina į salės įrengimą,

“3. Komisija neprisilaikė P. T. nuta
rimo (Nut. 73) lapkričio mėn., 1938 m, 
išleisdama $25,304.95 daugiau negu buvo 
P.'T. nutarta ant šio remonto išleisti. x

“Sekr. rap. Clevelando. seimui ‘Vieny
bės’ namo vertė

Išleista pataisymui .
$31,705.86

43,599.09

Viso . . .
Atimant

$75,304.95
50,000.00

Išleista perdaug $25,304.95”
Daug čekių buvo išmokėta “be jokio 

žinojimų... už ką ir kokį darbą...,” 
sako komisija. Ot, išmokėta sau ir tiek! 
Mat, SLA bagotas.

Neinant į smulkmenas, argi ne laikas 
tokius SLA gaspadorius pakeisti? Argi 
neverta SLA nariams susirūpinti savo 
organizacija? Šiuo metu eina SLA Pild. 
Tarybos nominacijos. Mes, todėl, ir siū
lome SLA nariams: pakeiskit savo or
ganizacijos gaspadorius. Išrinkit naują 
Pild. Tarybą. Mes siūlome sekamus žmo
nes į busimąją Pild. Tarybą:

Ant SLA Prezidento—J. Miliauskas, 
286 kuopos narys, McKees Rocks, Pa.

Ant SLA Vice-Prezidento—J. K, Ma
žukna, 86 kp„ N. S. Pittsburgh, Pa.

Ant SLA Sekretoriaus—Keistutis 
chelsonas, 38 kp., Brooklyn, N. Y.

Ant SLA Iždininko — J. žebrys, 
kp., Cleveland, Ohio.

Ant SLA Iždo Globėjo—Povilas Dar
gis, 353 kp., Pittsburgh, Pa.

Ant SLA Iždo Globėjo—V. Šmulkštys, 
13 kp., Minersville, Pa.

Ant SLA Daktaro-Kvotėjo — Dr. A. 
Graičūnas, 36 kp,, Chicago, Ill.

Mi-
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Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAS

Gerbiami Laisviečiai: Norė
čiau ir aš duoti porą klausi
mą. jeigu jūsų locka. Jeigu 
priimate visų kitų klausimus, 
gal priimsite ir mano.

Ar sunkus darbas būtų pa
daryti šalyje tvarką, jeigu vie
nos ar kitos šalies piliečiai di
džiuojasi savo tvarka ? Tai 
kas gi, rodos, padaryti tokią, 
ar panašią tam tvarką. Jeigu 
pilietis nueina į valdžios įstai
gą ir turi laukti per dieną. . .

Kitas klausimas. Į ką šian
dien vąkietis tiki ? Desėtkai 
metų .atgal sakydavo, kad vo-

kietis tiki į pifvą. Net ir kata- 
kizmuose būdavo klausiama, į 
ką vokietis tiki? Atsakymas 
būdavo, “į pilvą.”

Teisybė, taip ir būdavo. 
Man važiuojant į Ameriką 
1905 metais, reikėjo persikelti 
su valtele per Nemuną po 
Smalinikais. Mano vadovas 
sako, “duok irklus, aš per
varysiu valtę.” Vokietis sako, 
“na, ką jūs šičia neėdę daik
tai varysite.” Vadas sako, “aš 
mislinu, kad dar ir tu šį rytą 
neėdėi.”“Na, o ką tu žinai, 
mažum jau ėdžiau.” Mat, 
buvo rytasNįr labai anksti.

Dabar girdėtis, kad į Lietu
vą vokiečiai eina 
o lietuviai į Vokietiją 
ti.

pavalgyti, 
išsiger-

ATSAKYMAS
Aišku, kai piliečių . daugu

ma susipras ir panorės tam 
tikros tvarkos, jie ją ir įsi
steigs.

Antras klausimas susideda 
iš prasimanymų t apie vokie
čius, Vokiečiai nebuvo ir nėra 
kitokį žmonės. Abelnai paė
mus, jie lygūs visiems kitiems. 
Yra visokių, Juk tikinčių “į 
pilvą” rasime nemažai ir tar
pe lietuvių.

Nereikia niekinti arba že
minti bet kurios tautos žmo-

Kas Naujo Okupuotame 
Suvalkų Krašte

įvairiais 
produk-

laiku anapus de- 
daug kalbama 
dalies Suvalkų 
iškraustymą į

Sienos priežiūra pagriežtinta

Tik kelios dienos kai muiti
ninkai ir žandarai pakeitė sie
ną saugojančius kareivius, ta
čiau šitą pasikeitimą jau spėjo 
pajusti pasieniečiai, kurie iki 
šiol apsirūpindavo 
pirmo reikalingumo
tais, žandarai ir muitininkai 
pro pirštus žiūri, jei ūkinin
kai iš Lietuvos gabenasi mais
to produktų, druskos, degtu
kų, tačiau griežtai čiumpa 
ūkininkus, nešančius per sieną 
ką nors parduoti, kad turėtų 
pinigų pirkimams.

Kurįe lenkai iškraustomi

Paskutiniu 
markacijos 
apie žymios 
krašto lenkų
tikrąją Lenkiją. Pirmoj eilėj 
įsakyta išsikraustyti buv. val
dininkams, tarnautojams, buv. 
laisvos profesijos žmonėms, 
miestų .darbininkams, miestie
čiams, neturintiems nejuda
mos nuosavybės ir visiems kai
miečiams, neturintiems savo 
žemės, o gyvenantiems dva
ruose ir valdiškose 
Šitie, čia išminėti, 
okup. Suvalkų kraštą 
likti iki lapkričio 15
kai, turintieji čia namus 
žemes, jei jie nėra buv. vaidi
ninkai ir laisvų profesijų žmo
nės, įsakyme visai nėra mi
nimi.

Smarkios baudos

žemėse, 
lenkai 
turi pa- 
d. Len

ar

Šiomis dienomis okupacinė 
vokiečių valdžia Suvalkų mie
sto gyventoją Pozniakovskį 
nubaudė 100,000 zlotų pinigi
ne bauda už tai, kad jis nu
pirko iš vieno iškraustyto 
Liublinan žydo keletą bran
gesnių baldų. Pozniakovskio 
vardas žinomas visam oku
puotam Suvalkų krašte, nes 
tai labai stambus miško pir
klys, kelių lentpiūvių įvairiuo
se miškuose savininkas.
Yra spsirigimų užkrečiamomis 

ligomis

Nežiūrint didelių vokiečių 
pastangų užkirsti kelią užkre
čiamųjų ligų pasirodymui, kai
muose ties Krasnopoliu, ties 
Seinais ir net pačiuose Seinuo
se pasirodė susirgimų dėmėtą
ja šiltine ir kt. užkrečiamomis 
ligomis. Kadangi žmonės gy
vena nepavydėtinose sąlygose, 
o medicinos pagalba sunkiai 
galima, todėl susirgimų skai
čius sparčiai didėja.

Seinų žydai nesumokėjo 
kontribucijos

Pabėgėliai iš Seinų pasako
ja, kad vokiečiai, tik užėmę 
Seinus, žydams uždėjo 50,000 
zlotų kontribuciją. Kadangi 
visi turtingesnieji žydai išbė
giojo iš miesto anksčiau, negu 
ten pasirodė vokiečių kariuo
menė, tai tokia suma iš bied- 
nesuiųjų žydų 
ta.

Kontribucija 
kt. miestų ir 
dams.
Zlotas

nebųvo surink-

buvo uždėta ir 
miestelių žy-

nevienodai vertinamas 

metu okup. Suvalkų 
apyvartoj dar yra zlo-

ŠIUO 

krašte 
tai ir markės. Vokiečiai deda 
pastangų, kiek galima grei
čiau iš žmonių surinkti zlotus 
ir įvesti tik markes. Todėl zlo
to vertė nepaprastai greitai 
krinta jr ne visur ji vienoda.

Daug rūpesčių su vogtąja 
miško medžiaga

Anksčiau, negu vokiečių 
kariuomenė užėmė Suvalkų 
kraštą, ūkininkai pasinaudojo 
proga ir prisivogė miško me
džiagos ne tik iš mišku, bet ir 
iš Suvalkų geležinkelio stoties. 
Miškuos ūkininkai medžius 
kirtb be jokio plano, todėl tik 
pridirbo nuostolių. Dabar įsa
kyta ūkininkams gabenti vog-
nes. Mes lietuviai f nenorime, 
kad kas kitas mus' niekintų, 
todėl ir mes neprivalome ki
tus negražiai apkalbėti.

tą miško medžiagą ar tai iš 
miškų, ar iš gelež. stočių į Su
valkus. Nepaklausiusiems įsa
kymo gręsia didelės baudos.

Smarkiai mažta miestuose 
gyventojų

šiuo metu Suvalkuos, Sei
nuos ir kt. miestuos telikę tik
tai 50% visų buvusių gyvento
jų. Dalis gyventojų išbėgiojo 
nuo karo, o žydai, kurie visa
da čia sudarė iki 30-35% mie
stiečių, iškraustyti. Dar žy
miau sumažės miestų gyvento
jų skaičius, kai lenkai bus iš
kraustyti į Lenkiją. Kai ku
rie mažesnieji miesteliai, kaip 
Pilypavas^ Vižainis ir kt. lik
sią beveik visai tušti.

Esamose sąlygose miestuose 
gyvenimas yra neįmanomas. 
Ypač jaučiamas didelis mais-. 
to produktų trūkumas, žmo-

nės imuose dešim
tis kilometrų ir tegauna tik 
keletą svarų bulvių ir žiaunę 
duonos. Krautuvių miestuos 
daug, bet atidaryta tik 1-2, 
kuriose visai nėra pirmo rei
kalingumo prekių.

Aprūpins žmones muilu
Kalbama, kad okup. Suval

kų krašto gyventojai jau grei
tu laiku būsią aprūpinti mui
lu kuris čia nepaprastai rei
kalingas. Tatai esą daroma 
sąryšy su užkrečiamų ligų pli
timu, nes vokiečiai švarą ran
da pirmąja priemone kovoj su 
ligomis.

Kareiviai tebėra pasienyj

Nors sienos apsaugą muiti
ninkais ir žandarams karei
viai perdavė naktį į lapkričio 
3 d., tačiau kareiviai tebelikę 
pasienyj ir gyvena bažnytkai- 
miuos, dvareliuos ir kaimuos.

Brazauskas—25. 
Šmulkštys—5.

Ant Daktaro Kvotėjo 
Graičiunas—31.
Stan isl o va i tis—2 8. 
Biežis—24.

Dusnyčia.
1939.XI.6.

S. L. A. Nominacijos
SLA 35 kuopos, Wilkes- 

Barre, Pa., 3 d. gruodžio su
sirinkime buvo nominuojami 
kandidatai į Pildomąją Tary
bą. Pasekmės sekamos:

Ant Prezidento
Bagočius ....................
Laukaitis ....................
J. Miliauskas .’............

Ant Vice-Prezidento
Kerševičius ....................
J. K. Mažiukna ..............

Ant Sekretoriaus
Vinikas ..............................
K. Michelsonas ..............
J. Miliauskas..................

Ant Iždininko
Bačįunas...........................
Kerševičius......................

J. žebrys .........................
<

Ant Iždo Globėjų
Mockus...........................
Mikužiutė ........................
Brazauskas ....................
P. Dargis .........................
Kerševičius ....................
V. Šmulkštys ..................

Ant Dr, Kvotėjo
Biežis ...........,................
Stanislovaitis ..................
A. Graičiunas ................

P. S. Kurie gavo po
žiau, tų 
skelbta

— • , fneje.
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20
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16 
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ma- 
matysite kaip bus pa-
SLA organe ' “Tčvy-

Kuopos,, Chicago, Ill 
Nominacijos Pasekmės 

Sekamos:

SLA 36

Ant Prezįdento : 
Bagočius—41. 
Laukaitis—37. 
Miliauskas—6.

Ant Vice-Prezidento: 
Mažukna — 50. 
Kerševičius—28.

Ant Sekretoriaus 
Vinikas—46.
Pilka—26.
Michelsonas—6. \

Ant Iždininko 
. Gugis—52.

Bačiūnas—19. 
žebrys—6.

Ant Iždo Globėjų 
Dargis—48. 
Mockus—40. 
Mikužiutė—34.

Nominacijų Pasekmės SLA 
38 Kp., Brooklyn, N. Y.

Ant Prezidento 
F. J. Bagočius—43. 
J. Miliauskas—13. 
V. F. Laukaitis—13.
Ant SLA Vice-Prezidento
J. K. Mažukna—53. 
Kerševičius—13.
V. Michelsonasrr-2.

Ant Sekretoriaus' ;
M. J. Vinikas—23.
Dr. Pilka—25. ‘ . ar.'ii'
Keistutis Michelso'nąs-t-^rO.' 

■ -j. • 1 v ■Ant Iždininko
K. Gugis—40. 
Bąčiunas—15, 
J. žebrys—12.

1 •• Ant Iždo Globėjų 
Povilas Dargis—-44.
E. Mikužiutė—37. \
S. Mockus—19.
V. Šmulkštys 13. 
Brazauskas—11. 
Kazlauskas—2.

Ant Daktaro-Kvotėjo
Dr. J. Stanislovaitis—40.
Dr. Biežis—13.
Dr. Graičiunas—12.

“Laisves” Vajus Prailgintas
Kontestantai per ilgai laikosi tose pačiose pozicijose. Nors 

vajus yra pratęstas iki Naujų Meįįų, tačiau laikas bėga greit. 
Visų kontestantų prašome subrusti vajui baigiantis, visų dien- 
rašio “Laisvės” mylėtojų prašome gauti nors po vieną naują 
skaitytoją iki vajus baigsis.

S.

.»• •>

2604

. 2041 
. 1869 
. 1496 
. 1398 
. 1308 
...852 
. . 776
. . 589 
. . 510

Dovanų ruošte šiandien stovi šie kontestantai:
A. Stripeika, Elizabeth .....................................
Penkauskas-Tamošauskas-Simutis

Lawrence - Nashua . . . 
K. Žukauskienė, Newark 4. . 
J. Bakšys, Worcester...........

ALDLD 10 kp., Philadelphia 
Waterbury Vajininkai .........
A. Klimas, Hartford ............
ALDLD 4 Apskr., Pittsburgh apylinkė 
V. Vindžiulis, Hudson ..............................
G. Shimaitis, Montello ............................

Ramanauskas, Minersville ....
Kuzmickas, Shenandoah ......

A. Žemaitis, Baltimore ...............
P. Žirgulis, Rochester .................
R. Aučius, J. Bimba, Paterson 
J. Rudman, New Haven ............
B. E. Senkevičienč, Easton ........

J. Mockaitis, Bridgeport ......
Puidokas, Rumford .................
Kirslis-Kalvelis, Bridgewater 
Prūseika, Chicago .....................
Grybas, Norwood ...................
Paulenka, Lowell ...................
žukienė, Binghamton .............

Žilinskas, Lewiston ...................
Padgalskas, Mexico ...................
Mason, New Haven .................
Andrulis, Chicago ....’............

Navickas, Haverhill .................
A. Valinčius, Pittstbn .................
M. Klimas, Richmond Hill ..........
A. Mickevičius,1 Bristol ...............
P. Šlekaitis, Scranton ...................
A. Taraška, Hartford .................
Klevinskas, Scranton ...................
J. Gugas, Detroit ..........................
J. Borris, Dedham ........................
M. Youces, Cleveland ...................
L. Petrokas, Leechburg .............
A. Balčiūnas, Brooklyn .............
J. K. Alvinas, Detroit .............-
Dagis, A., Sudbury .........................
F. J. Repšys, Milford ...................
J. Adams, Grand Rapids ...........
V. Pucin, St. Louis ...................
J. Navalinskiene, Binghamton ....
M. Baltrušaitis, Seattle .. 
Drg. Meškys, Ozone Park 
P. Kabosis, Maidsville

J.
s.
s.

S.
H.
J.

S.

400 
386 
384 
364
359 
358 
289
282 
252 
246 
233 
194
182
182
173
162
154
119
118 
110 
102
94
76
75
74
72
72
72
72
70
65
64
60
59
55
50
50
50
50

J. Miliauskas, McKees Rocks . 
J. Marshalonis, Bristol .........
W. Goodis, Utica ......................
M. Petraitis,, Bethlehem .........
I. Stankus, Buckner, Ill. ..........
J. Briedis, Fair Oaks ...............
F. J. Madison, Youngstown ...
Senas Vincas, Gibbstown ....... .
J. Ragauskas, Shelton .................
J. A. Jerome, Barre Plain ... 
Ig. Kubiliūnas, So. Boston ... 
V. Sutkienė, San Francisco ... 
A. Lideikiene, Great Neck ... 
Karpich, P. W., Lynn ..................
J. Visockis, 
J. Gasiūnas,
O. Girnienė, 
M. Valentą,
R. Jarvis, Plymouth ...................
C. A- Motėjūnas, Williamstown 
J. Mažeika, Cleveland ...................

Cibulskienė, Brooklyn .............
Nalivaika, Brooklyn ................
Dapšis, Detroit, ........................
Sprindis, Kenosha ...................
Mitchell, Washington .............

P. žemaitis, Detroit .......................
A. Dambrauskas, Arlington ........
J. Gudišauskas, Tamaqua ...........
S. Žostautas, Kapuskasing, Can.
K. Kuzmickas, Harrison .............
G. Stasiukaitis, Cliffside-.............
» ■ . '

Wilkes-Barre
Brooklyn ....

Binghamton
Cleveland .....

O.
J.

P.

“Laisvės” Stabas
D. M; Šolomskas .........—
Geo. Kuraitis 
R. Mizara , 
J. Barkus .
P. Buknys

• 50
50
50
50 

. 50 
. 50

44
44 

. 44
44
44
44
44 

.. 44 

. 43
42 

. 40 
. 38

30
30
27
27 

. 24
22
22
22

. 22 
, 22 
. 22

20
12
10

...... 463 
....... 90 
......J 480 
,U-7>»<66 
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.Tokius namus manoma statyti San Franciącoj, kur šiuo metu yra lūšnynai.
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1. S. Turgenevo 
Muziejus

Didžiojo Laisvės Kanklių 
Mišraus Choro Jubilie

jinis Koncertas

Lietuvoj Jau Trūksta
Filmų

išvažinėjo
stikliniame

skrybėlę,

šita karieta, 
inde ma- 
medžioklės

Turgenevo muziejus Orioje — nuostabus 
paminklas “Medžiotojų užrašų,” “Bajorų 
gūžtos,” “Rudino” autoriui. Muziejaus sa
lėse rečiausios rašytojo fotografijos, rank
raščiai, graviūros, pirmieji jo kūrinių lei
dimai, daiktai, baldai ir tt. Muziejaus lan
kytojai, susipažindami su Turgenevo šeimos 
gyvenimu, susipažįsta ir su baudžiavos lai
kų dvarininkų gyvenimu. Didžiosios mu
ziejaus salės kampe stovi rašytojo kelio
nės karieta, šimtus kiloYnetrų “Medžiotojo 
užrašų” autorius 
Greta karietos 
tome Turgenevo
krepšį, kurį nupynė Polina Viardo, senoviš
ką parakinę ir kitus medžioklės reikmenis.

Be galo įdomūs eksponatai iš Turgenevo 
ištrėmimo laikų. Kaip žinome, Turgenevą 
ištrėmė dėl jo ugningo straipsnio, atspaus
dinto ryšy su Gogolio mirtimi.

Dar kitame didžiosios salės kampe, di
delėje spintoje kabo tamsiai raudona man
tija. Ją Turgenevas gavo 1879 m. iš Oks
fordo universiteto drauge su teisių daktaro 
laipsniu, čia pat, sienose, kabo rašytojo 
draugų portretai! štai vienoje fotografijo
je jį matome Alfonso Daude, Augusto 
bėro ir E. Zola kompanijoje.

Vienas muziejaus kambarys skirtas 
laikų Turgenevo bibliotekai, kurioje
skaitoma iki 4,000 tomų. Atskiroje nedi
delėje spintoje saugomos garsiojo rusų kri
tiko Bielinskio knygos, kurias Turgenevas 
įgijo po kritiko mirties.

Flo-

tų 
pri-

V ilniaus Kinuose F Urnos 
Rodomos be Užrašų

Vilnių prijungus prie Lietuvos ir pradė
jus tęn veikti bendram kinų bei filmų įsta
tymui, Vilniaus kinų savininkai ima filmas 
savo kinams jau iš Kauno. Kadangi lietu
viškųjų filmų užrašų Vilniuje beveik nėra 
kas skaito, o lenkiškųjų jų vertimų Kauno 
filmų kontoros neturi (o ir filmų įstatymas 
neleidžia rodyti filmą su kokia svetima kal
ba užrašais), tai -visuose Vilniaus kinuose 
filmos kol kas esančios rodomos visai be 
užrašų.

Vilniuje esą ar tik ne 13 kino teatrų, jų 
tarpe keletas didelių (po 500 ir net 900 
vietų), tačiau savo įrengimu nė vienas jų 
negalįs prilygti Kauno Laisvės^ alėjos ki
nams. '

Vilnių valdant Raudonajai armijai, Vil
niaus kinuose buvusios rodomos vien tik So
vietų gamybos filmos, kurios lenkų valdžios 
buvusios draudžiamos demonstruoti. Buvu
sios parodytos geriausios rusų pastaraisiais 
metais išleistos filmos, k. a. “čapajevas,” 
“Cirkas,” “Aleksandras Nevskis” ir kitos, 
šios filmos buvusios rodomos ne tik teatruo
se, bet net aikštėse, kur visuomenė galėju
si jas žiūrėti nemokamai.

“Šviesos” No. 4

Kultūrinio Gyvenimo,” “Didžioji 
Revoliucija” (Dr. A. Petriką), 

“Mokslas 
Dabar,” “Taksai ir Turtai Ameri- 

“Simanas Daukantas” (St. JasilionisL 
17-tą” 

Mes Norime Amerikos Tikrai Vi- 
šeimos Santy-

Jau išėjo Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos bertaininio žurnalo 
“Šviesa” numeris 4-tas, — už spalį-lapkr. ii 
gruodį. Viršelį puošia gražus Vilniaus vaiz
das—fotografija. Turinys įdomus. Jame tel
pa: “Mūsų Lietuva šiandien ir Rytoj” (A. 
B.), “Lietuvos-Sovietų Sutartis”, “Lenkų Tau
tos Naujosios Sutemos” (D. M. š.), “Vil
nius: Jo Istorija ir Atgavimas” (E. R.), “Iš 
Lietuvos 
Prancūzų
“Vokiečių Sapnas Neišsipildė, 
Seniau ir 
ko j e, 
“Prisimenant 1926 metų Gruodžio 
(E. R.),
stems” (Langston Hughes), 
kiai šių Dienų Lietuvoj” (O. Breivė), “Wm. 
Šekspyro Gyvenimas” (V. T.), “Didis Poe- 
tas-Patriotas,” “Peržvalga ir Kritika/1 “La
pė ir Jos Uodega,” eilėraštis (Pranulis), 
“{Zuikio Testamentas,” eilėraštis (Pranulis), 
“bakterijos: Naudingos ir Pavojingos” (J. 
£ Gužas), “Tautos žudytojai.”

Norintiems įdomių straipsnių paskaityti,- 
norintiems giliau apsišviesti, patariame įsi
gyti “šviesą/* .......» ...

Kas gi iš pažangiosios Amerikos lietuvių 
visuomenės nėra girdėjęs apie didįjį ’Lais
vės Kanklių mišrų Chorą Čikagoje? Visi 
girdėję. Ir štai gruod. mėn. 3 d. tasai cho
ras šventė savo 20-ties metų gyvavimo su
kaktį. Pasiskaitykime, kaip tą reikšmingą 
įvykį aprašo “Vilnies” korespondentas:

Sekmadienį Laisvės Kanklių Mišrus Cho
ras davė Lietuvių Auditorijoj koncertą at- 
žymėjimui savo 20 metų sukakties. Faktinai 
choras yra senesnis. Jis susitvėrė net 1908 
metais, bet 1919 metais jis priėmė šį vardą, 
tai ir atžymėta 20 metų varduvė.

Pats choras, vadovaujamas J. Kenstavi- 
čiaus, labai gerai pasirodė. Jis gražiai dai
navo, taipgi visą laiką ant estrados buvo. 
Choras dainavo ir su solistais. Tai buvo 
nauja ir gan gražiai sutaisyta.

Choras buvo pasikvietęs talkon Roselando 
Liet. Darb. Aido Chorą, kurį mokina irgi 
J. Kenstavičius, ir Lenkų Vyrų Chorą, šie 
irgi buvo gerai pasiruošę ir dėlto gražiai 
paįvairino programą.

Pažymėtina, kad Aido choras nors kiek 
mažesnis dabar, bet geriau dainuoja. Lenkų 
Choras skaitlingas ir taipgi gerai dainuoja.

Solistai buvo šie:
F. Sadauskas, jau gerai chicagiečiams ži

nomas ir daugeliui mylimas. Jis gražiai dai
navo. Man rodos, kad jis žymiau pagerinęs 
savo techniką. Labai gerai valdė savo gražų 
balsą. Jis nulydėtas gausiais delnų plojimais.

Genovaitė šidiškiutė-Giedraitienė dainavo 
dviem atvejais ir gerai dainavo, dėlto apdo
vanota ir gausiais aplodismentais ir gražiu 
gėlių buketu.

Agotėlė Kenstavičienė, LKM Choro mo
kytojo žmona, irgi dailiai dainavo. Iššaukta 
pakartoti. Ji taipjau gražiai publikos pamy
lėta.

Vytautas Tarutis, žinomas aktorius ir dai
nininkas, sveikintas ir katutėm apdovanotas 
taipjau gausiai.

Tarutis su Kenstavičiene duetu ypatingai 
gerai pasižymėjo ir sukėlė didelio entuziaz
mo.

šie solistai dainavo ir pavieniai ir 
choru.

Labai gražiai atrodė ir gerai dainos išėjo.
LKM ir Aido Chorai sykį dainavo abu. 

Buvo gražu žiūrėti ir malonu klausytis. Apie 
130 dainininkų ant estrados, kad užtraukė, 
tai rodos visas didelis namas sudrebėjo.

Dar vienas solistas džiugino publiką ir 
buvo kelis sykius iššauktas, tai P. Btogis. Jis 
dažnai dainuodavo mūsų parengimuose 20 
metų atgal. Jis turi tvirtą balsą ir moka gra
žiai jį valdyti. Buvo labai malonu jis maty
ti ant mūsų estrados ir klausytis jo dainų. 
Jis jau kur kas geriau valdo savo tvirtą ir 
gražų balsą. Ir dainavime ir “estrados elgė- 
syj” jis žymiai pakilęs.

Ypatingai patiko daina “Nelaukime bro
liai”—M. Petrausko kompozicija.

Šiame koncerte juo labiau pasirodė Juozo 
Kenstavičiaus talentas’kaipo chorvedžio. Jis 
ne tik žino kaip gerai chorus sumokinti, bet 

' jis turi daug iniciatyvos kaip programas su
organizuoti, paįvairinti, vis naujo įnešti.

Chorų disciplina, elgęsis irgi pagirtinas,
Beje, labai gražiai dainavo merginų, kan- 

kliečių oktetas. Jos labai sunkią dainą, 
“Naktis”, dainavo, bet gražiai joms išėjo, 
kad stebėtina. Ta daina ne visiem gerai su
prantama. bet publika vistiek įvertino jų iš
silavinimą ir gražius balsus.

Oktete yra šios: Marė šimkiutė, Agotėlė 
Kenstavičienė, Olga Sokiutė, Sofija Liziu- 
tė, Lilė Puišiutė, Gerta Slenčauskienė, Bro
nė Garšinskienė ir Frances Yurgeliutė.

Malonų įspūdį darė ir jų vienodas apsirė- 
dymas. Kada jos chore^stovi pirmoj eilėj, 
tai irgi savo apsirėdymu paįvairina išvaizdą 
to didelio ir gražaus choro.

Pianu akompanavo, išskyrus P. Stogiui, 
Aldona Sokiutė, irgi kanklietė. Ji sunkiai 
dirbo ir užsitarnavo garbes.

O žmonių svetainė buvo perpildyta, ku
pina.

Paminėjimas 20 metų varduvių tad išėjo 
visais atžvilgiais gražiai. Choras save sustip
rino medžiaginiai ir vardą savo dar labiau 
pakėlę. i

Beje, pradžioje kalbėjo d. L. Pruseika. 
Jis pažymėjo choro praeitį* jo varduves ir 
jo darbus. Jis sveikino chorą, linkėjo geriau
sios jam kloties ir sukėlė daug ovacijų pub
likoj.

J. Katilius, pįrmas šip choro mokytojas,

jog ir Lietuvos tautiniai drabužiai nevieno-*® 
d i buvo.

Mūsų chorai, šokikų grupės, teatro gru
pės gali tinkamai pasinaudoti šia knygele— 
“Lietuvių Moterų Tautiniai Drabužiai.”z ■ 
Ypatingai dabar, kuomet amerikiečių judė- j 
jimas daugiau ir daugiau domisi Lietuvos 
kultūrinių gyvenimu. Lietuvos nepriklauso
mybės iškilmėse, Vilniaus atgavimo minėji
muose mūsų chorai būtinai turi dalyvauti 
tautiniuose drabužiuose pasipuošę.

Lietuvos šokiai, dainos irgi prigyja tarpe 
Amerikos lietuvių jaunimo. Lietuvių kalba 
taip pat reikia gaivinti tarpe lietuvių jau
nuomenės. Tai visa prisideda prie mūsų ša- ■ 
lies ir tautos išlaikymo. 'V. Bovinas.

.lustas Paleckis
Lietuvoje kalėjimai ir koncentracijos sto

vykla eina pilnyn. Mus pasiekusios žinios 
sako, kad Kaune ir kituose Lietuvos mies
tuose suareštuota apie pusantro šimto žmo-

kinematografininkų atstovai jieško- 
kelių bei' būdų filmoms iš Vakarų

nusiskundžia' mūsų kinematografi-

“Lietuvos žinios” šitaip rašo:
Prasidėjus vokiečių-lenkų karui ir nutrū

kus normaliam susisiekimui su Vakarų Eu
ropa—Prancūzija bei Anglija, iš kur buvo 
daug imama filmų mūsų ekranams, o susi
siekimui su Amerika taip pat pasidarius 
beveik neįmanomam, Lietuvoje pasireiškė 
didelis filmų trūkumas. Tos filmos, kurias 
mes matome Kauno kinuose dabar, buvo 
įvežtos dar pavasarį ar vasarą, atseit, prieš 
karą, o jų atsarga jau baigiasi. Naujų at
sigabenti labai sunku. Anksčiau, norma
liais laikais, filmos iš užsienių būdavo siun
čiamos į Lietuvą be pinigų: filmų konto
ros ar kinų savininkai filmas išsipirkdavo 
Kaune, o dabar be pinigų nė vienos filmos 
negalima gauti. Reikia vietoje, ten. iš kur 
jos išleidžiamos, už filmą sumokėti ir savo 
rinka į Lietuvą gabentis. Sezono pradžioje 
dar buvo keliom filmom pasikeista su Ryga 
bei Talinu, bet ir ten filmų trūkumas yra 
dar didesnis, nei.Kaune, šiomis dienomis iš 
Kauno per Skandinaviją išvyko į Prancūzi
ją mūsų 
ti naujų 
įsivežti.

Labai
ninkai ir Valiutų komisijos jiems daromais 
suvaržymais. Jeigu kokiais keliais ir atga
benama Lietuvon filmą, tai Valiutų komisi
ja daro visokių kliūčių valiutai išvežti. Kiek 
geriau šiuo atžvilgiu yra su amerikoniško
mis filmomis: mat, visos didžiosios Ameri
kos filmų gaminimo įmonės (Fokso, Metro) 
turi Lietuvoje savo atstovybes ir savo filmas 
kol kas siunčia joms be pinigų. Tad va
liutos už amerikoniškąsias filmas dar nerei
kia į užsienį išvežti. Ji guli Kauno ban
kuose. Tačiau su šitų filmų atsigabenimu— 
ta pati bėda.

Vokiečių gamybos filmų dar būtų galima 
lengvai atsivežti, bet kadangi vokiečių fil
mų meninė vertė pastaraisiais metais yra la
bai pašlijusi ir mūsų publikos jų filmos ne
mėgiamos, tai kinų savininkai jų daug nė 
neveža. Lenkiškųjų filmų dar yra nemaža 
iš pavasario įvežta ir kadangi jų leidžiama 
rodyti Kaune tik po vieną kiekvieną savaitę, 
tai jų kuriam laikui dar užteks.

Taigi, kaip matome, jeigu padėtis nepa
gerės, ir jeigu tas reikalas nebus sutvarky
tas, mūsų kinai atsidurs visai be filmų ir tu
rės arba kartoti jau seniau rodytas filmas, 
arba, jeigu šitoms filmoms nebus lankyto
jų vienas kitas ir visai užsidaryti. . .

Justas Paleckis
ir be jokio teismo išsiųsta į Dimit/'avos

Nauji Raštai

“Lietuvių Moterų Tautiniai
Drabužiai"

Miško g.

atvaizdų, 
kaip mo- 
ir kokia

Paruošė Mikalina Glemžaitė, išleido Mo
terų šąulių Taryba, 1939 metais, 90 p., Emi
lijos Norkienės spaustuvė, Kaunas, 
15.

Knygelė turi apie 40 drabužių 
paskiaus seka nurodymai, formos, 
terų tautiniai drabužiai padaromi
medžiaga reikia naudoti juos darant.

Kuomet tarpe amerikiečių vis labiau ir 
labiau pradedama susidomėti Lietuvos se
nove, tradicijomis, istorija, tai ši knygelė 
kaip tik pataikę į. tikslą. Autorė joje nu
šviečia tautinius moterų drabužius ne tik žo
džiai, bet ir spalvomis, pavyzdžiais.

Moterų drabužių vystymąsi autorė dalina 
į tris istorinius periodus. Pasirodo, jog se
niausi, toli atgal, lietuvių moterų drabužiai 
buvo labai paprasti, vienspalviai baltiniai 
—marškiniai. Vėliaus atsirado sijonai, dar 
vėliaus—spalvuoti, marginti.

Taip pat lietuviški moterų-merginų tauti
niai drabužiai ir Lietuvoj nevienodi. Autorė 
tautinių drabužių savingumą dalina į seka
mas sritis: .aukštaičių, žemaičių, klaipėdie
čių ir suvalkiečių. Ypatingai seniau, kai 
spauda ir bendras kultūrinis pakilimas dar 
žemiau stovėjo, tai lietuvių kalba ir pa
pročiai skyrėsi nuo vieni kitų. Tai reiškia,

buvo iššauktas ant estrados ir taipgi sveiki
no choristus. Jis iššauktas ir palydėtas gau
siais delnų plojimais ir choristų ir publikos.

Mano manymu, LKM Choras su šiuo kon
certu dar, žymiai paaugo. Jo mokytojas, 
Kenstavičius,' dar sykį parodė savo didelį 
talentą ir atsidavimą kaipo chorų moky
tojas. t

J O Į • ... I ...... .............................. ■ .

nių 
koncentracijos stovyklą. Areštuotųjų ir nu- > 
baustų sąraše yra ir Justo Paleckio pavar
dė. Jis ištremtas į tą stovyklą vienieriems 
metams. Bet iš Lietuvos koncentracijos sto
vyklos galima neišeiti ir uždėtą bausmę at
likus, nes stovyklos žandarams duodama 
teisė kalinio nepaleisti, jeigu jis randamas 
“nepasitaisiusiu.”

Paskutinieji areštai rodo, kokia reakcinga 
yra dabartinė Lietuvos vyriausybė. Kuo gi 
nusikalto Justas Paleckis ir kiti areštuotieji? 
Jie nusikalto tuo, kad jie antifašistai, kad 
jie Vilniaus atgavimo proga reikalavo paleis- 

. ti politinius kalinius, pravesti šalyje refor
mas, kuriomis būtų pagerintas darbo žmonių 
gyvenimas ir atsteigta demokratinė tvarka.

Justas Paleckis Lietuvoje plačiai žinomas 
žmogus, tad jo areštavimas yra įrodymas, 
kad Lietuvos koncentracijos stovyklos skir
tos ne tik komunistams, bet visiems aktin- 
gesniems fašistinio režimo priešininkams. 
Paleckis—pažangiosios Lietuvos inteligenti
jos atstovas, daugiausiai simpatijų nusipel
nęs žurnalistas ir rašytojas. Jo nuopelnų 
Lietuvos kultūrai nė didžiausias atžagarei
vis negali užginčyti.

Paleckis yra buvęs Lietuvos žinių agen
tūros (Eltos) direktorius, redagavęs dauge
lį laikraščių ir žurnalų. Lietuvos žvalgyba 

z ir šį kartą areštuodama jį ištraukė iš redak
toriaus kėdės. Jis redagavo dienraštį “Lai
kas.” Paleckis — ilgametis Lietuvos žurna
listų Sąjungos valdybos narys, turįs didelį 
autoritetą Lietuvos laikraštininkų tarpe. Be 
to, jis latvių didžiausio dienraščio “Jauna- 
kas Zinas” atstovas Lietuvai...

Paleckio parašytos knygos: “SSRS mūsų 
akimis,” “Latvija,” “Paskutinis caras” Lie
tuvoje yra labai paplitusios. Savo politinė
mis pažiūromis jis buvo valstietis liaudinin
kas. Nuo kitų liaudininkų jis skyrėsi tuo, 
kad savo demokratines pažiūras ne kišenėj 
užspaudęs laikė, o buvo aktingas, stengėsi 
jas paskleisti, stengėsi pažangiuosius burti, 
organizuoti. ' Todėl jam ir teko, atsidurti 
koncentracijos stovykloj už spygliuotų vielų, 
kai tuo tarpu kitas smetortinis liaudininkas 
Tamošaitis tebėra “teisingumo” ministeriu.

Mes negalime paslėpti savo pasipiktinimo 
paskutiniais areštais, mes kviečiame pro
testuoti prieš tokius nusikalstamus Lietuvos 
fašistinės valdžios žygius.

Mūsų simpatijos ir užuojautos yra J. Pa
leckio ir kitų arė^tuotųjų pusėj. Mes tiki
me, kad Lietuvos fašistai siunta prieš artė
jantį jiems galą. J. Paleckis parašė trijų 
tomų romaną apie paskutinį carą, jis galės 
parašyti romaną ir apie paskutinį nerinktą 
Lietuvos prezidentą. Mes tikime, kad atei
tis areštuotiesiems priklauso.

Pittsburgh, Pa.
Visokios Žinios

26 lapkričio buvo jaunuolių 
kuopos parengimas LDS 160 
kp. name (North Side).

Prisirinko apie 35 jaunuo
lių. Turėjo užkandžių ir gėri
mų. Gražiai apsėjo, žaidė -vi
sokias zabovas, šoko, kalbė
jos. Prirašė 2 nariu prie kuo
pos. Daugelis pasižadėjo įsto
ti. 1

Pribuvo ir iš kitų miestelių 
— Wilmerdingo, 
Rocks, Soho dalies ir 
Bankietas surengtas 
dėlei supažindinimo 
žmonių ir pradėjimo 
geriau. Pasekmės neblogos. 
Jau turime jaunuolių kuopoj 
21 narį. Sekmadienį įstojo 4 
jaunuoliai.

McKees 
kitur, 
veltui 
jaunų 
veikti

Gruodžio 2 atsibuvo kortų 
parė, lošimas su dovanomis. 
Suruošė neprigulmingos kapi
nės. Susirinko labai daug žmo
nių. Pilna L. Sūnų svetainė 
North Saidėj. Lošimas ir išlai- 
mėjimai tęsėsi iki 12 v. nak
ties. Daugumas išlošė gražias 
dovanas. Organizacija turės 
gražaus pelno iš šio parengi
mo.

27 spalių iš ryto, apie 10 
valandą, užpuolė plėšikas se
nelį, lietuvišką žydą Šaulį, 
mūsų 160 kuopos daktaro tė
vą, kuris turi apsiavimo ir. ki
tų daiktų krautuvę apačioj 
daktaro ofiso. Plėšikas* įėjęs į 
krautuvę paprašė kojinių. 
Kada senis pasilenkė, tai kir
to jam į galvą su kokiu tai 
daiktu ir parmušė ant žemės. 
Plėšikas nelaimėjo nieko, nes 
senelis pradėjo garsiai šaukti, 
pribuvo iš kitu durų barzda- 
skutis, tai plėšikas pabėgo, o 
seni nuvežė į švento Jono li
goninę.

Ta patį rytą ant Federal 
gatvės užpuolė plėšikai saliū- 
ną lietuvio Gelezaučko. 70 do
lerių paėmė. Plėšikų 
vo.

nepaga-

bankietą
Vaizbos

27 spalių turėjo 
Pittsburgh© Lietuvių 
Butas nas lietuvi saliūninką 
Jeznį. Įėjimas kainavo $1.25. 
Dalyvavo daugiau biznierių ir 
6 lietuviu kunigai, taipgi ‘San
daros* redaktorius Vaidila ir 
“Dirvos” redaktorius Karpius. 
Traukėsi paveikslus, kalbėjo 
apie išleidimą Pittsburgh© biz
nierių knygos. Pirmininkavo 
K. Pikelis.

Sunkiai serga plaučių už
degimu Antanas Virbickas, 
Senas mūsų pažįstamas ir pir
miau buvęs lošėjas. Išvežtas į 
ligoninę.

Ateinantį sekmadienį yra 
rengiama lietuvių parapijos 
choro koncertas po vadovybe 
vargonininko Jono Senulio. 
Įvyks buvusioj Liberty Sve
tainėje.

Bedarbių Tarybos Mančes
terio kuopa savo susirinkime 
praeitą trečiadienį pranešė, 
kad Pittsburgho Workers Al
liance iškovojo didesnę pašel- 
pą dėl bedarbių—pavieniams 
po $5.20 savaitei, vietoj $4.90, 
ir sugrąžins numuštas algas, 
katrie dirba prie WPA dar
bų. Vietoj $48, mokės $60. 
Tas parodo, kad vienybė vis
ką gali atsiekti.

Lietuviai bedarbiai, lanky
kitės 
mų.

ant bedarbių susirinki

16 
mas

lapkričio buvo susirinki 
K.P. lietuvių kp. Pribu-

(Tfcsa aąVMo pusi,)



D. M. šolomskas
(Tąsa)

—Še ir tau, kale,—spyrė moteriškę ofi- 
cieriuš. Tuo kartu vėl Jurgis atsistojo 
ant kojų, dešine ranka laikydamas už 
šono, į kurį gavo skaudų smūgį šautu
vo kambliu. Bet naujas smūgis jį nubloš
kė prie sienos, ant kurios kabojo Dievo 
motinos paveikslas. Siena sudrebėjo pa
veikslas nukrito, iškrito apie tuzinas la
pelių. Oficierius juos nutvėrė:

—Štai bolševikų atsišaukimai!... O 
tu, kalės kraujas, sakei, kad nieko ne
turi ! Suimti! Išvesti laukan!... Sušau
dyti!

Fašistai pagriebė Jurgį... Marė ver
kė, berniukas šaukė, norėjo eiti paskui, 
bet oficierius baisiu smūgiu nukirto ją 
nuo kojų. Jurgį išsivarė gatvėn, pastatė 
prie jo paties namo sienos ir be jokio 
tardymo ir tyrinėjimo čia pat sušaudė. 
Taip mirė jaunas gelžkelietis, vien todėl, 
kad jis pasitarė su savo darbo draugais 
ir susisiekė su darbo žmonių valdžios at
stovu. Taip Lenkijoj dvarponių ir kapi
talistų valdžia tūkstančius darbo žmonių 
nužudė ruošiantis prie “Stebuklo ant 
Vislos.”

Bet Lenkijos liaudis nepasidavė. Visoj 
šalyj ėjo smarkus subruzdimas. Žmonės 
laikė slaptus susirinkimus, miškuose, 
krūmuose, palėpėse, aludėse, tarėsi pa- 
sivaikštinėdami gatvėmis. Priešų šautu
vai tratėjo. Nagaikos švilpė orė. Krau
jas liejosi, o visoj Lenkijoj skambėjo 
“Varšavietčs” aidai:
“Miršta badu šioj gadynėj varguoliai, 
Argi mes galim tylėti, draugai!
Gėda budeliams, o drąsumo jaunuoliai, 
Neišgązdins mirtis ir vargai.
Kritę kovoje garbingai karžygiai, 
Mūsų širdyse per amžius nežus. 
Pergalės dainos minės jųjų žygį, 
Jųjų vardai neužmirštini bus!”

Vilnius ir Maršalo širdis
I-

Raudonoji Armija užėmė Vilnių. Sulyg 
Sovietų valdžios susitarimo su Lietuva 
—perdavė Vilnių ir jo apylinkę Lietu
vai, kaipo jos sostinę. Spalių / dieną, 
1920 metais, Lenkijos ir Lietuvos taikos 
delegacija, Suvalkų mieste, pasirašė tai
kos sutartį. Lenkija sutiko, kad Vilnius 
ir jo apylinkės turi pasilikti Lietuvos, 
kaipo jos istorinė sostine.

Bet dvi dienos vėliau po Suvalkų su
tarties, tai yra, spalių tamsią naktį, slin
ko linkui Vilniaus, tartum kokia angis, 
Lenkijos karo jėgos. Čia buvo artilerija, 
raitarija irpėstija. Čia buvo ir lenkų pul
kininkas Mackevičius, kuris kartu su ka
pitonu Hurčinu pasirašė Suvalkų mies
te Lietuvos ir Lenkijos sutartį.

Lenkų jėgos vienas būrys traukė nuo 
Varėnos, išilgai gelžkelį ir kitas galin
gas nuo Lydos. Jų tarpe, automobilyje, 
važiavo generolas Želigovskis, vienos di
vizijos vadas. Tai tas patsai generolas, 
kuris turėjo ilgą pasitarimą su Francijos 
pulkininku Schardiny, Varėnos gelžkelio 
stotyje, taip pat Suvalkų sutarties daly
vių. *

Kada tarpe Valkininkų ir Vilniaus 
lenkų armijos dalys' laukė patogesnės 
valandos savo žygiui, tai pulkininkas 
Mackevičius garsiai juokėsi ir pasakojo:

—Suvalkų mieste buvo tikras kurijo- 
zas. Taikos pasitarimo laiku Lietuvos 
delegacija, kurią sudarė profesorius M. 
Biržiška, ponas Bačiulis, pulkininkas 
Šųmskis ir generolas Katche atsisakė 
lenkiškai kalbėti, nors visi gerai mokė
jo, o aš atsisakiau lietuviškai, nors lietu
vių kalbą taip pat mokėjau, kaip ir ge
nerolas Katche. Tuojaus įvyko krizė. Bet 
išeitį surado Francijos pulkininkas 
Schardiny pasiūlydamas, kad derybas 
vestume rusų kalboj. Tat derybos ir bu- 
vo vedama rusų kalba, nes visi ją mokė
jome, o sutarties dokumentus parašė 
francūzų kalboje. Bet kada sueidavome 
pietauti į viešbutį “Europą”, tai tada 
įsisimaginę Lietuvos atstovai dainuoda
vo lenkų dainas, o aš jiems ant piano 
paskambindavau lietuvių liaudies dainų 
ir net siūlydavau ne vien Vilnių, bet 
Baltstogę ir Volkavišką...

—U-u-u!—nutraukė pulkininko Mac
kevičiaus pasakojimą aukštai į padan
ges iškilus žalia raketa, kuri reiškė pra
džią atakos.

II
Lenkų armija jau buvo užėmus ata

tinkamą poziciją. Jų snaiperiai ir žval-

gai apvalė kelius nuo lietuvių sargybų. 
Po viena pušim stovėjo du lietuvių sargai. 
Lenkai prišliaužė prie jų ir durklais juos 
pribaigė, pirm negu tie spėjo bent kokį 
garsą paduoti. Antroj vietoj lietuvių sar
gai miegojo ir kada atsibudo, tai pasi
juto esą lenkų belaisvėj.

Raitarijos pulkas ir tankų skyrius pir
mieji puolė ant Vilniaus. Sutratėjo šau
tuvai, tartum pikti šunės-sulojo kulkas- 
vaidžiai ir vėl viskas nutilo nakties tam
soj. (

—Bum!... Bum!... Bum!—apšaudė 
lenkų artilerija dešinėj pusėj Neries 
upės besitraukiančias pakrikdytas ir ne
tikėtai užpultas lietuvių karo jėgas.

—Tra-ta-ta!... Ta-ta-ta!—vėl kaip šu- 
nes sulojo kulkasvaidžiai kur tai Vil
niaus priemiestyj ir vėl tyla.

-U-u-u!—vėl iškilo žaliai-geltona ra
keta, nurodanti lietuvių jėgų pasitrau
kimo kryptį.

—Bum!... Bum!... Bum!—sudundė
jo lenkų batareja ir sprogimai trūko 
ant kelio.-

Kada išaušo, tai lietuvių jėgos jau 
buvo atstumtos netoli Lentvaravos, kiek 
į šiaurės nuo jos. Vilniuj gulėj’o lavonai 
kraujo klane. Ant visų valdiškų vietų 
iškelta lenkų vėliava su baltu aru. Suval
kų sutartis sumindžiota. Lietuva atsis
tojo prieš įvykusį faktą: stipresnė jė
ga pavergė jos sostinę. Ji kreipėsi su 
protestu į Londoną, Paryžių, ten, kur 
kaip tik valdančiosios klasės solidaravo 
su Lenkijos žygiais.

III.
Lenkijos valdžia iš pradžios užėmė ne

drąsią poziciją. Maršalas Juozas Pil
sudskis apšaukė generolą Želigovskį 
“buntauščiku,” būk neklausančiu maršalo 
valios, sukilusiu su 15,000 kareivių prieš 
Lenkiją dėl Suvalkų sutarties. Vienok, 
maršalas nerado reikalo imtis žygių 
prieš “buntauščiką,” o greitai “susitai
kė” ir Želigovskį medaliumi apdovanojo.

“Bunto” istorija greitai neteko pama
to, nes Želigovskio eilėse buvę kapitonas 
Bučinskis ir oficierius Grodickis iškėlė 
faktus aikštėn. Jie įrodė, kad dar spalių 
1 dieną, tai yra tuo metu, kada Suvalkų 
mieste lenkai ir lietuviai vedė derybas, 
tai Gardino mieste įvyko Lenkijos aukš
tų karininkų pasitarimas, kuriame daly
vavo maršalas Juozas Pilsudskis; gene
rolas Smigly-Rydz, generolas Želigovs
kis, pulkininkas Koc ir kiti. Čia ir buvo 
priimtas pulkininko Koc planas pagrobti 
Vilnių.

Vilniaus klausimas atsidūrė Tautų Ly
goj ir Anglijos, Francijos ir Italijos at
stovų rankose. Tuo kartu lenkai prave
dė fiktyvius balsavimus, jų seimas Vil
nių ir jo plotus oficialiai prijungė prie 
Lenkijos ir veik po trijų metų, tai yra, 
kovo 15 dieną, 1923 metais, ir talkinin
kų atstovai išnešė sprendimą, kad Vil
nius ir Vilnija tenka Lenkijai, kad len
kai bus jo pilnais šeimininkais.

Generolas Želiovskis atliko tik pirmą 
žygį—prijungime Vilniaus prie Lenkijos. 
Galutinam jo pavergimui Lenkijos ponai 
atliko kelis kitus žygius ir būtent: (1) 
Katalikų dvasiškija, pritariant popie
žiaus pasiuntiniui, o vėliau ir Romos po
piežiui Pijui XI, išnešė sprendimą, kad 
Vilniuje yra Aušros Vartų Dievo Mo
tinos “stebuklingas” paveikslas ir jis tu
ri rastis lenkų globoje, kaipo geresnių 
negu lietuviai katalikų. (2) Kada mirė 
maršalas Juozas Pilsudskis, tai jo kūną 
išvežė į Kfakavą ir paguldė greta Lenki
jos karalių, o širdį išėmė, išbalsamavo 
ir atvežė į Vilnių, kaip lenkų simbolį, 
kaipo kokią šventenybę, kad lenkus pri
rišus įrie Vilniaus, kad jie jį savintųsi 
nemažiau už Krakavą arba Varšavą. (3) 
Iš Lenkijos atvyko katalikų dvasiškija įr 
su Smetonos valdžios pritarimu, grie
žiant Lietuvos benui, iškasė Pilsudskio 
motinos palaikus, kurie per penkiasde
šimts metų gulėjo Dzūkų žemėje ir su 
didžiausiomis religinėmis ir valstybinė
mis apeigomis nugabeno į Vilnių ir ten 
palaidojo.

Tai tik trys iš daugelio žygių, kurie 
buvo atlikta, kad Vilnių ir Vilniją ant 
visados atplėšus nuo Lietuvos ir prijun
gus prie Lenkijos. Bet to Lenkijos po
nams neužteko. Jie priespaudos keliu 
puolėsi, kad išnaikinti lietuvybę, kad vi
sus Vilnijos lietuvius po prievarta sulen
kinus.

CIO unijos Chrysle'rio korporacijos viršytos pasirašo sutartį, sulyg kuria tūkstan
čiai išmestų iš darbo darbininkų tapo su grąžinta. Darbininkai gražiai laimėjo dė
ka jų solidarumui ir pasirįžimui.

Atminčiai Draugo
Teofiliaus Sarapo

Draugas Teofilius Sara- 
pas mirė 24 d. liepos, 1939, 
Norwoodo ligoninėj. Palai
dotas buvo 27 d. liepos, 
Forest Hill kapinėse.

Draugas Teofilius Sara- 
pas gimė ir užaugo Kauno 
gubernijos Sodelių kaime. 
Buvo pasiturinčio ūkininko, 
30 dešimtinių £emės, sūnus.

(Bus daugiau)

T. Sarapas
T. Sarapą motina paliko 12 
metų. Buvo baigęs vals
čiaus mokyklą. Tai vienas 
iš visos šeimynos. Turėjo 
pažangias mintis link gyve
nimo. Taipgi jaunas būda
mas mylėjo dainavimą dar- 
bininkiškai-revoliucinių dai
nų. Abelnai buvo linksmaus 
ir draugiško būdo žmogus.

Į Ameriką drg. Sarapas 
atvažiavo apie 20 metų jau
nuolis. Nežiūrint jauno am
žiaus, Amerikon atvažiavęs 
tuojau dėjosi prie organiza
cijų, jų tarpe, ir prie Lie
tuvių Socialistų Sąjungos.

Kadangi buvo gražaus iš
augimo vyras, tai greitai 
turėjo laimę ir apsivesti su 
Justina (po mergina pavar
dės nežinau, nes su Justina 
Sarapiene teko susipažinti 
kaipo su veiklia iy sąmonin
ga veikėja jau būnant ženo- 
tai su Sarapų). Justina Sa
rapienė irgi buvo veikli dar
bininkų judėjime. Ji galėjo 
gerai reikšti mintis ne tik 
žodžiu, bet ir raštų.

Kaip abu darbavosi dar
bininkiškam judėjime, taip
gi abu darbavosi ir pragy
venimo pasidarymui. Berei
kalingai pinigų nemėtė. To
dėl susitaupė kelis tūkstan
čius dolerių, už kuriuos įsi
gijo gyvenimui namą.

Lietuvių Socialistų Sąjun
gai perėjus į * Komunistų 
Sąjungą, draugai Sarapai 
abudu nesvyruodami perėjo 
į Komunistų Sąjungą. Už
ėjus Palmerio ablavom ant 
komunistų, draugai Sarapai 
ir slaptoj Komunistų Par
tijoj energingai darbavosi.

Bet įvyksta baisi nelaimė, 
pagimdžius sūnelį Alfredą, 
draugė Justina Sarapienė 
po kelių savaičių mirė.

—-Nežiūrint gyvenimo- -sun

kumų auklėti mažytį sūnelį, 
nuo darbininkiško judėjimo 
Sarapas nesitraukė. Tą lai
kotarpį gyveno So. Boston, 
Mass.

Susipažino su Petronėle 
Yarmolavičiene iš 

Norwoodo
Padraugavęs neilgai, drg. 

Sarapas apsivedė su P. Yar- 
molavičiėne. Kadangi Yar- 
molavičienė turėjo Norwoo- 
de aprėdalų krautuvėlę, tai 
Sarapas apsigyveno Nor- 
woode nuo 1924 metų ir iš
gyveno iki savo mirties. 
Pragyvenimą darydami iš 
krautuvėlės, draugai Sara
pai auklėjo Sarapo sūnų Al
fredą ir Yarmolavičienės 
dukrelę Izabelę. Kadangi 
Izabelė jau buvo mergaitė 
apie 14-15 metų, tai su ja 
jau nebuvo bėdos auklėji
me. Bet dėta pastangos ją 
išleisti į mokyklą. Izabelė 
užbaigė Naujosios Anglijos 
Muzikos K o n s e r vato riją, 
gaudama mokytojos diplo
mą. Bet daug naktų nemie
gota ir rūpintasi sūnumi.

Teofilius Sarapas ir biz
nierių būdamas nenustojo 
buvęs komunistu. Jis, kaip 
tikras komunistas, mokėjo 
su visais žmonėmis gražiai 
sugyventi ir savo idėjas ap
ginti ir organizacinius dar
bus atlikti. Sarapas labai 
nemylėjo darbininkų judėji
mo skaldytojų, kaip sklokos 
bei grigaitinių socialistų. 
Sarapas ne tik komunistų 
organizacijų susirinkimuose 
kalbėdavo prieš juos, bet at
virai ir jų viešose prakalbo
se juos kritikuodavo.

Drg. Sarapas neapsako
mai mylėjo ir brangino tik
rą darbininkišką spaudą, 
kaip dienraščius “Laisvę” ir 
“Vilnį.” Todėl prieš mir
siant, nors ir ne iš didelio 
savo kapitalo, skyrė “Lais
vei” $100, o “Vilniai” $50.

Drg. Sarapo kūnas buvo 
pašarvotas Lietuvių svetai
nėje, kurios jis buvo nariu, 
Jo lavoną atlankė apie 
1,000 žmonių. Gėlių vaini
kus prisiuntė organizacijos: 
Lietuvių Komunistų kuopa*, 
Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugi
jos 9 kp., Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo 3 kp., 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Bendrovė ir Lietuvių Lavi- 
nimos Ratelio Choras ir 
apie 30 atskirų giminių ir 
draugų. Nežiūrint dirbamos 
dienos, drg. Sarapo kūną iš
lydėti susirinko apie 300 
žmonių. Svetainėje ir ant 
kapinių atsisveikinimo pra
kalbą pasakė draugas D. M.

Teofi- 
kaipo 
tai ir 
tikrai

Šolomskas nuo Lietuvių Ko
munistų Biuro ir dienraščio 
“Laisvės.” Kadangi 
liūs Sarapas gyveno 
masinis komunistas, 
jo laidotuvės buvo 
masinės.

Kas tikrai gerbia draugą 
Teofilių Sarapą, tas turėtų 
eiti jo gyvenimo pėdomis, 
stoti į viršuj įvardintas or
ganizacijas ir jose gražiai 
veikti dėl darbininkų švieti
mo ir jų gyvenimo padary
mui šviesesniu, geresniu.

Ilsėkis, Teofiliau, šaltoj 
žemelėj, o mes varysim ta
vo nepabaigtus darbus pir
myn, iki žmonijoj neliks iš
naudojimo vieni kitų.

Likosi nuliūdime sūnus 
Alfredas, 16-kos metų am
žiaus. Podukra Izabelė Yar- 
molavičiūtė, žmona Petro
nėlė Sarapienė, idėjos drau
gai ir visi artimi.

J. Grybas.

London, grd. 7. —-Tha
mes upės žiotyse nuskendo 
anglinis Graikijos laivas 
“Paralos,” sunaikintas na- 
zių luinos ar submarino.

Nashua, N. H.
Draugė V. Buslavičienė su

rengė vakarienę, kuri atsibu
vo 7 Fourth St., jos stuboje. 
Užprašė savo švogerį Joną 
Karsonąe su šeimyna ią kitus 
savo pažįstamus kaimynus.

Besilinksminant kilo mintis, 
kad reikalinga pagelba dėl 
vilniečių. Draugas F. Busla- 
vičius nurodė, kad reikalinga 
pagelba dėl mūsų brolių vil
niečių, kad jie kenčia badą ir 
nedateklių; Baigdamas per
statė pakalbėti Joną Karsoną.

Jonas Karsonas gana pla
čiai kalbėjo apie Lietuvos gy
venimą. Vilniečių ir sostinės 
išvadavimas buvo mūsų ir 
svajonių ir pastangų tikslas 
per 19 metų; tai buvo išva
davimas garbės ir Lietuvos 
gyvybės. Daug tam energijos 
pašvęsta, daug neramių dięnų 
pergyventa. Mes turim padė- 
kavotJSovietų . valdžiai už ati
davimą Vilniaus ir Lietuvos 
teritorijos. Mes turime pa
sveikinti vilniečius ištiestomis 
rankomis, bet ir netuščiomis. 
Nušluostykim jų vargų ašaras 
savo brolišku nuoširdumu. 
Leiskim jiems pajusti laimin
gesnį gyvenimą.

Tai ir paprašė aukų tam 
tikslui.

čia aukavusių vardai: Po 
50c aukavo: Jonas Karsonas, 
R. Karsonienė, M. Paukštienė, 
D. Paukštis, F. Fedusiavičius, 
L. Fedusiavičienė, W. Bąliu- 
kiavičius, M. Tartialis ir V. 
Buslavičienė; po 25~ centus 
aukavo : P. B a n u s k i a - 
vičius, A. Banuskiavičienė, P. 
Buslavičienė ir F. Buslavičius. 
Viso surinkta $5.50. Visiems 
ačiū. F. Buslavičius.
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Tel. TRObridge 638«

Dr. John Repshis
(Repiys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central Skriro, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedėliomis ir šventadieniais i 
10-12 ryte

L1WUVIM4
3SW ^7 
fV'E-x GERIAUSIA DUONA 
Q^SCHOLES BAKING
’o'\ -------—-------- mxWJxSx532 Grand St, Brooklyn

NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Jlūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, į krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

Dekn Šventes Išpardavimas
Namų Rakandų Krautuvėje

A. WEITZNER
301 Grand Street Brooklyn, N. Y.

\ Tol. EVergreen 7-6673 ' /t JLun uvvrgrcvu ruuio

MES TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ
Divonų—Carpet Rugs

• Amerikoniškų, azlatiškų, chiniškų reprodukcijų vėliausių 
madų, ir visokių dydžių—sizes.

• rirkitės diyonus dabar, o mos palaikysime Iki jums jie 
bus reikaliųgi.

• Jūs sutaupysite nuo $5.00 iki $25.00, Jeigu pasinaudosite 
Šiuo išpardavimu—sale.

• Mažiukai (įlvonukai nuo 80c ir aukšiau.

Jei atsineSito ši skelbimą, tai gausite $1.49 vertės divoną už 89c.

KALĖDŲ IR DĖKŲ ŠVENČIŲ IŠPARDAVIMAS ,
Mes apsirūpinome dideliu pasirinkimu karpetų, nepaisant gręsiančio 

karo pavojaus, ir galime parduot taipat žemomis 
Rainomis, kaip ir prieš karą.

✓ pasinaudokite proga ir pirkite dabar žemomis kainomis.
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Bostono ir Apielinkes Žinios
Iškilmingas Lietuvos Konsula
to Bostone, Mass., Atidarymas

Gruodžio z d., 5 vai. p.p., 
komiteto nariai pasitiko Sg. 
Bostono stotyje atvykusį iš 
New YorKo gen. konsulą J. 
Budrį. 7 vai. vakare ponai 
Shallnai suruošė pas save pie
tus, kuriuose dalyvavo gen. 
konsulas ir pasitikusieji svečią 
nariai.

Gruodžio 3 d., 9 vai. 30 
min., gen. konsulas trumpai 
kalbėjo per WORL radiją 
apie konsulato atidarymą, 
naujo konsulo įvesdinimą ir 
vilniečių parėmimo reikalin
gumą. Jau prieš 2 vai. ties 
konsulo buveinę, 366 Broad
way, suirinko didelė minia lie
tuvių. Prie jų prisidėjo ir ki
tataučiai, tos apylinkės gyven
tojai, Keletą policininkų turė
jo tvarkyti judėjimą. Trumpai 
po antros valandos pasigirdo 
muzikos garsai — tai pasiro
dė rikiuotėje gausus Amerikos 
legiono Dariaus-Girėno postas 
su savo posto, J. A. Valstybių 
ir Lietuvos vėliavomis, orkes
tru ir benu priešakyje, ku
riam ties Konsulatu policija 
paliuosavo vietą. Tuojau atvy
ko ir gen. konsulas. Viduje su
sirinko komitetas, spaudos at
stovai ir visų šeimos. Gen. 
konsulas trumpais žodžiais 
priminė naujam konsului, kad 
jis atstovauja vigą valstybę, 
todėl privalo būti visiems vie
nodai lygus ir prieinamas. Po
nas Shallna davė pasižadėji
mą garbingai eiti patikėtas 
pareigas ir laikyti garbėje 
gen. konsulo įteikiamą Lietu
vos vėliavą. Lietuvos vėliava 
buvo pakelta prie Konsulato. 
Ją iškeliant posto komandie- 
rius davė komandą: “vėliavą 
gerbk.“ Orkestrą sugrojo Lie
tuvos ir J. A. Valstybių him
nus. Gen. konsulas paskelbė, 
kad tuo pačiu Konsulatas yra 
oficialiai atidarytas, palinkė
jo naujam kolegai pasekmin
gos darbuotės, o visi susirin
kusieji sveikino naująjį kon
sulą.

Po to, posto komandierius 
pakvietė gen. konsulą pada
ryti posto inspekciją. Orkes
trai grojant, J. Budrys apėjo 
frontą ir, orkestrai nustojus 
groti, lietuviškai pasisveiki
no : sveiki legionieriai, bei pa
reiškė vadui ir per jį visiems' 
legionieriams padėką už gra
žų pasirodymą, per ką visos 
atidarymo iškilmės įgijo di
desnio reikšmingumo. Visos 
iškilmės gatvėje ir viduje bu
vo nufilmuotos.

Pasveikinti * atėjo daug po
nų Shallnų ir valdžios atsto
vų, tarp jų ir Bostono teismo 
prokuroras.

6 vai. vakaro puošniame 
“Boston City Club“ įvyko ban- 
kietas. Tos dienos iškilmėm ir 
bankietui paruošti Bostone su
sidarė platus komitetas. Gau
siai dalyvavo ir Naujos Angli
jos Lietuvos žydų Federacija 
su buv. prokuroru, dabar ad
vokatu, Ėlihu Stone priešaky
je. Jau kelios dienos prieš 
bankietą visos vietos buvo re-1 
zervuotos. Prie stalų užėmė 
vietas 450 dalyvių. Buvo ir es
tų bei latvių vietinės kolonijos 
atstovai, kurie savo konsulo 
Bostone neturi.

Komiteto pirmininkas Sta
sys Mockus pasakė įžanginę 
kalbą, pareikšdamas padėką 
Lietuvos Respublikos Prezi
dentui už konsulo paskyrimą 
ir visų bostoniečių džiaugsmą 
pono A. Shallnos tojns parei
goms parinkimu. Tolimesnį 
vakaro vedimą perdavė dak
tarui Jakimavičiui, kuris tas 
pareigas puikiai atliko. Toliau 
kalbėjo adv. K. Tamulionis iš 
Worcester, Mass., dr. A. Ka
počius, p. p. Elihu Stone, T. 
Stokes-Stočkus, rabinas dr. H. 
Rubenovitz. Po jų. kalbėjo 
gen. konsulas, jo kalba baigta 
Lietuvos himnu ir paskutinis 
p. A. Shallna, po kurio sekė 
J. A. Valstybių himnas. Him
nus giedojo visi vakaro daly
viai, p. M. Boliui diriguojant 
ir p. Šakiui pritariant vargo- 
pai§.

rvonsulato atidarymo proga 
iaip pat gauta ciaugyoe pa
sveikinimo telegramų, tarp jų 
sietuvos ministro p. r. zadei- 
kio, konsulo P. uaužvaruzio 
—Chicago, Latvijos konsulo 
New Yorke p. Smilers ir Bsti- 
jos konsulo i\ew Yorke p. 
rvaiv. rarp kalnų ir sveikini
mų įterpti šoKiai ir rinktini so
listai. Pirmieji pasirodė vaiku
čiai, vadovaujami ponios ivas- 
Ka. ne mažučiai, kurie šoko 
ir Lietuvos Dienoje Pas. Pa
rodoje, pademonstravo tauti
nius šokius taip gražiai, jog 
visi buvo sužavėti. Profesoriui 
6. Braslavskiui akompanuo
jant, p. 1. Schnoll ir kantorius 
1. Glistein solo išpildė įvai
rias dainas ir arijas. Jauna 
panelė prancūzė Irena Libby, 
p. SaKUi ant vargonų, vėliau 
piano, pritariant, sudainavo 
kelias-dainas, tarp jų lietuviš
kai (ir gražia lietuvių kalba) 
“Kur baKužė samanota“...

Vakaras buvo gyvas, praėjo 
nepaprastai jaukioje atmosfe
roje, tad ir apie 12 vai. visi 
išsiskirstė gražiausiai nusitei
kę. Tam būta daug priežas
čių : geras prisiruošimas, va
karo vedėjo dr. Jakimavičiaus 
sugebėjimas, žymūs solistai, 
gražiai išpildyti taut, šokiai ir 
nepaskutinėje vietoje lietuvių 
ir liet, žydų džiaugsmas, kad 
jie Bostone gavo konsulą. Visi 
kalbėtojai, šokiai ir koncerti
nė dalis buvo filmuojami. Bos
tono amerikiečių spauda ant 
rytojaus irgi gražiai paminėjo 
bankįctą ir įdėjo foto.

Šis vakaras dar kartą įro
dė, kad bendras veikimas ir 
galimas ir naudingas. ( Kur 
darbe pasirodo visi, kur vie
nybė — ten rezultate ir Lie
tuvos ir vietos lietuvių presti
žas kyla.

PITTSBURGH, PA.
(Tąsa nuo 3-Čio pusi.) 

vo apie 10 narių. ,
Iš raportų pasirodė, kad 

narių turim 18, tik nevisi yra 
užsimokėję ir nevisi lanko su
sirinkimus kaip reikia. Pradė
ta registruotis ir pakeltas 
klausimas apie “Daily Worke- 
rio“ vajų. Iki šiolei nieko ne
buvo veikta tam reikaJui.

Skaitytas laiškas nuo Tarno 
Mooney komiteto dėlei pagel
bės jo dabartiniam padėjime. 
Jis randasi Pittsburgho ligo
ninėj, serga. Jam buvo reika
lingas kraujo perleidimas iš 
kito žmogaus. Jis turi vidurių 
skaudulius, daktarai jam už
draudė 'per kokius 9 mėnesius 
jokioms prakalboms užsiimti. 
Taigi, paskirta iš kuopos vie
nas doleris ir draugė Kairienė 
apsiėmė parinkti tarp draugų. 
Kalbėta ir apie distrikto apsi
leidimą. Buvo nutarta apgar
sinimus padaryti į laiką ir pri
siųsti dėl 18 lapkričio parengi
mo—rusų revoliucijos apvaik- 
ščiojimo, bet dar ir šiandien 
jų nesiranda.

D. P. Lekavičius.

NEWARK, N. J.
“Paskutinių Šokis“; Vajininkų 
Vakarėlis; LLD 5 Kp. Mitin
gas; ALK Konferencija; Mo
terims Ramybė; Jaunuolių 

Balius; Sietyniečių Veikla 
ir kt.

Kelios savaitės atgal išsi
skyrė iš gyvųjų tarpo d. Bur
kienė, žmona Harry Burke, 
gerai žinomo * gėlininko visai 
šiai apylinkei, iš Union, N. J. 
Mirtis laukia mus kiekvieno, 
tai čia nėra misterija. Sako
ma, kad H. Burke būk neno
rėjęs ar nenorįs, kad apie jo 
žmonos mirtį būtų kas nors 
rašoma laikraščiuose; veikiau
sia dėlto, kad ji pati save iš- 
sibraukė iš mūsų tarpo.

Kodėl ji taip padarė? Ro
dos, kaipo geri, sumanūs biz
nieriai, jiems ekonominių tru
kumų nebuvo. Nežiūrint, kaip 
kas norėtų ar nenorėtų matyt 
žinių apie jos mirtį spaudoje, 
niekas negali užgint kam nors 
rašyt apie tokį svarbų įvykį, o

dar todėl, kad d. Burkienė bu
vo visuomenės moteris, kuri 
dirbo (su maža išimčia laike 
kelių metų sklokos gyvavimo 
ir tai nesutikdama su ja) 
darbininkiškos liaudies švieti
mo darbe. Jos darbo vaisius 
turėtų kas nors viešai nušvies
ti, nes ji gyva būdama to už
sitarnavo.

Išvakarėse šio įvykio, d. 
Burkienė nepaprastai daug 
šoko Newarko Liet. Moterų 
Kliubo baliuje. Tai buvo jos 
paskutinis šokis.

Vajininkų Vakarėlis
Jį surengė LLD 5 kp., nau

dai tų draugių-gų, kurie dar
buojasi “Laisvės“ skaitytojų 
vajuje. Vakarėlis gražiai pa
vyko, ypatingai iš moralio at
žvilgio, nes buvo ir drg. Buk- 
nys, “Laisvės“ gaspadorius, 
kuris pasakė labai tinkamą 
vakarėlio tikslams prakalbė- 
lę, apibudindamas Europinį 
karą ir šios šalies spaudą ir 
jos reagavimą kaipo Anglijos 
ir Francijos šalininkės. O su 
amerikoniška melų spauda ei
na ir lietuviška kartu, net ir 
socialistinė, kaip ji save va
dina (“Naujienos“" ir “Kelei-

ALK Konferencija
Čia įvyko N. J. Apskričio 

metinė konferencija spalio 26 
d. Moraliu atžvilgiu konferen
ciją turime skaityt labai vyku
sia, nes delegatai svarstė da
lykus gražiai, rimtai ir šaltai. 
Grigaičio likvidavimą Kon
greso su didžiu pasipiktinimu 
griežtai, vienbalsiai atmetė ir 
nutarė veikt dar su didesne 
energija.

Šiuo kartu Elizabeth ir Pa- 
tersųn privalo gaut pipirų už 
mažą atstovybę konferenci
joj. Tokios šimtinės draugi
jos, kurios nuolat dalyvauda
vo, per mūs draugų apsileidi
mą, nebuvo konferencijoj.
Ramybė Moterims Ant Žemes

Su pradžia gruodžio mėne
sio, čia Essex paviete likosi 
uždrausta per valdžią lošti 
“bingai“ ir “bingumai.“ Tai 
gal puikiausį įstatymą padarė 
pavieto valdžia savo istorijoj, 
uždarydama tuos meklerių 
biznius, kurie viliojo per pa
staruosius kelis metus vargšų 
žmonelių centus ir darėsi sau 
puikų biznį, prisidengdami 
labdarybės skraiste. Kiek tie 
“bingai“ suėdė žmonėms, 
ypač moterims, laiko, pinigų 
ir sugadino nervų ir tuo be 
laiko paskubino amžiną atilsį, 
tai negalima nei įsivaizdinti. 
Tūlos moterėlės eidavo ten 
du kart į dieną ir amžinai 
nervindavosi, palikdamos šei
mas, namų ruošą ir tt. Šian
dien galės atsilsėt ir naudingo 
darbo imtis.

Tas prakeiktas “bingo“ ir į 
mūsų darbininkų judėjimą 
daug žalos nešė, taip lygiai, 
kaip ir tos nelemtos “surprai- 
zo“ parės.

Dabar visi mūsų judėjimo 
draugai turėtumėm rengti 
džiaugsmo ir laidotuvių “bin- 
go” vakarėlius.

Gražus Jaunuolių Pokilis
Newarko jaunuolių Susivie

nijimo 203 kuopa turėjo gra
žų, linksmu vakarą-šokius 
gruodžio 2 d. Linksmai, sma
giai linksminosi prie puikiau
sios muzikos, o su jais drauge 
ir senimas, nors gan neskait
lingai, parėmė juos. Nuotai
ka, tvarka ir visa kas buvo 
graži, kultūriška. Verti mūsų 
jaunuoliai pagyrimo. Tik ga
lėjo būt dar skaitįingiau iš 
abiejų pusių. G. Albinas.
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Shenandoah, Pa.

ge. Taip pat ir V. Kuzmickįe- 
nė perstatė vieną narį. Nauji 
nariai yra A. Dabulįs ir V. 
Lorei. Liko priimti į. kuopą.

Skaitytas laiškas iš ' centro, 
kas link šaukimo LDS rytinių 
valstijų jaunuolių konferenci
jos. Tikslas yra suvienyt ir su- 
tvirtint jaunuolių veikimą ir 
apkalbėt ateinantį seimą ir 
Olympiadą. Laiškas plačiai 
apkalbėtas ir vienbalsiai pri
imtas. Delegatais į tą konfe
renciją liko išrinkti šie drau
gai : A. Usekas ir A. Kuzmic
kas. Konferencija bus laikoma 
New Yorke 30 ir 31 dienomis 
gruodžio.

Kadangi šitas mitingas bu
vo metinis, tai buvo renkama 
valdyba ateinantiem metam. 
Draugas Raulinaitis įnešė, 
kad būt geriausia palikti vi
są tą pačią valdybą, nes mū
sų kuopa yra da jauna, tik 3 
mėnesiai kaip susiorganiza
vus, tai nėra reikalo rinkti 
naują valdybą. Visi draugai 
vienbalsiai sutiko. Tai atei
nantiems metams liko sena 
valdyba. Linkiu, kad veiktų 
taip, kaip per šiuos kelis mė
nesius, tai mūsų kuopa išaugs 
į vieną iš didžiausių jaunuolių 
kuopų.

Ateinantis susirinkimas bus 
laikomas 7 dieną sausio. 
Draugai vėl malonėkite visi 
ateiti ir naujų narių atsives
kite.

A. K.

sušaudė 53 žydus, kaip da
lyvavusius tame “sąmoks
le.”

PRANEŠIMAI E KITUR
NEWARK, N. J.

Sietyno Choro kortų parė įvyks 
sekmadienį, gruodžio 10 d., 4 vai. po 
pietų, Liet. Svet., 180 New York 
Avė. Bus skanūs užkandžiai, laimė
tojams dovanos, šokėjams muzika. 
Kviečia visus Sietyno Choras. — M. 
Paukštaitienč.

HUDSON, MASS.
ALDLD 103 kp. susirinkimas, 

įvyks šeštadienį, 9 d. gruodžio, 8 v.Į 
vak. Visi nariai prašomi dalyvauti,: 
turime daug svarbių reikalų svars
tyti, taipgi bus ir valdybos rinki
mas. — Jaskevičius, sekr.

(288-289)

WATERBURY, CONN.
LLD 28 kp. narių priešmetinis su

sirinkimas įvyks gruodžio 12, vaka
re, 774 Bank St. Visi nariai daly
vaukite. — Valdyba. (288-290)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp., moterų skyriaus 

susirinkimas įvyks pirmadienį, 11 d. 
gruodžio, 7:30 v. v. Liet. Svet., 29 
Endicott St. Nares yra kviečiamos 
skaitlingai dalyvauti, rinksime naują 
valdybą 1940 metams. (288-290)

Tel. Stagg 2-0783.
NIGHT—IIAvemeyer 8-1158

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 UNION AVĖ
BROOKLYN, N. Y

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas
ffllfnc

Hi'qnor#

Gaminam valgius ir 
t u r im e Amerikos 
įdirbimo ir impor
tuotų degtinių, vi
sokių vynų ir gero 

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

Yonkers, N. Y.
Švento Vincento Draugystė 

laikė mėnesinį susirinkimą ir 
padarė gerą tarimą, paauko
dama $25 Vilniaus krašto pa
vargėliams sušelpti. Būtų ge
rai, kad ir kitos draugijos tą 
patį padarytų pagal išgalę.

Šv. Vincento Draugystė 
rengia balių, kuris įvyks įsu- 
batoje, sausio 20 d., 1940 m. 
Prašome vietinių ir apylinkės 
draugysčių tą dieną nieko ne
rengti, o dalyvauti mūsų pa
rengime. Mes jums atsimokė
sime, dalyvaudami jūsų pa
rengimuose.

šį sekmadienį, gruodžio 10 
d., įvyks didelis masinis susi
rinkimas visų Westchester 
Council of Industrial Unijų. 
Susirinkimas bus laikomas 
Holy Trinity Auditorijoje, ku
ri randasi ant kampo Walnut 
St. ir Trinity St. Bus geri kal
bėtojai.

Kviečiame ir lietuvius skait
lingai dalyvauti šiarpe svar
biame susirinkime.

Vincentinis.

Berlin. — Kad vienas žy
das nužudė lenką policinin
ką Varšavoj, už tai naziai

BALTIMORE, MD.
LLD 25 kp. susirinkimas įvyks! 

pirmadienį, 11 d. gruodžio, 8 v. v.,! 
Liet. Svet., 853 Hollins St. Visi į 
draugai kviečiami dalyvauti ir atsi- j fį 
veskite ir pažįstamų. Bus daug J 
svarbių reikalų aptarti, taipgi rink- S 
sime naują valdybą 1940 m.—A. V. | 

(288-290) J

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eievelterlo stoties

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

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

VBlaijdos: 11-1; 5-8; Ncdėlioj: 11-1 
New York City

Staigios ir chroniškos kraujo ir odos 
ligos gydomos.

Daroma Kraujo ir Šlapimo Tyrimą
Tel. Algonquin 4-8294

BARRY P. SHAUNS
(Sh alins kas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr.

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

Sdteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto,
Tel. Virginia 7-4499

m-----------------------|--------------

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

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

(Kampas Roebling St.)

Tel. EVergreen 7-1645 License No. L. 886

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

Krautuvėj. <

Manhattan Liquor Store S

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
' (BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORAUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

FRANK DOMIKAITIS
REST AERACIJA
417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėla! Vakaro

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

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

Open Day and Night

Managed by

TEITELBAUMRHEA

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

| I Vapor Room, 
\ I Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber*
Shop, Sleeping Accomodations.

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

Gauta 2 Nauji Nariai
LDS 213 jaunuolių kuopos 

susirinkimas buvo laikytas 2 
dieną gruodžio. Buvo susirin
kę beveik visi nariai. Smagu 
matyti, kad jaunuoliai lanko 
mitingus. O ypač yra girtina, 
kad ir naujų narią atsiveda, 
Pavyzdžiui, draugas V, Rauli- 
naitis da ti kantras mėnuo, 
kaip priguli, o jau gavo vieną 
narį ir perstatė šiame

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

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

Sun. all day and nightDIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RUSIŲ GĖRIMŲ
HI—,— ------ - , , . ...

n n 1 1111 — 1 1 1111 ■ !______ _ _______
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VIENATINIS LIETUVIŠKAS ! 
(1' KABARETAS i

fe STANLEY MISUNAS !
Savininkas . • [

Muzika ir Floor Show kiekvieną . » 
) pepktadienj ir šeštadienį }

/ Degtinės, Konjakai, Vynai, »
zl 1 / • • • B Į\ \ \ Alus ir Valgiai ,\ I f | Pi

))\[ ■ PARAMOUNT CABARET Į
// 473 Grand St. Brooklyn, N. Y. i

) į Prie R. K. O. Republic Teatro |

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JOSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruoB j’ūsų namus ir |dės tinkamą 
"bumeri’ arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

•

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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Nok Yorko^^g^Zmioi
Motoristams

virsi-

Išgirskit Aiškinimą 
Vėliausią J vykią

Žvaigždės Ispanijai Plaučių Uždegimai

švietimo-la- 
(forumas). 

porą savai- 
kas antras

šį pii-madienį, gruodžio 11-tą, 
įvyksta antras iš eilės AKP lie
tuvių 5-tos kuopos 
vinimosi vakaras 
Pirmas buvo prieš 
čių. Jie rengiama
pirmadienis. įžanga nemokama.

šiame vakare A. Bimba ana
lizuos pastarųjų dviejų savaičių 
įvykius ir kaip 'jie atsiliepia į 
mūsų gyvenimą, kur link jie 
veda. O įvykių yra didelių; im
perialistų provokavimas karo 
per Suomiją; grupavimasis ata
koms kituose frontuose; bada
vimas tarp pertekliaus Ameri
kos miestuose ir daug kitų žy
mių nuotikių bei krypčių senuo
se nuotikiuose įvyko pastarosio
mis keliolika dienų. Visi kvie
čiami atsilankyti “Laisvės 
lėn gruodžio 11-tą.

Taip pavadinta balius, ku
rį rengia grupė žymių artistų 
su scenos, radio ir judžių 
žvaigždžių programa ir kurio 
pelnas skiriama Ispanijos ka
ro našlaičiams ir pabėgėliams 
vaikams šelpti. Jis bus gruo
džio 10-tos vakarą, Mecca 
Temple, N. Y. įžanga nuo 50c 
iki $2.

Dalyvių sąraše matome ke
lis desėtkus tokių įžymybių, 
kaip Gypsy Rose Lee, 
Draper, Monty Wooley, 
mara, Lionel Stander, 
Draper, Philip Merivale,
gene Coca, Morris Caniovsky, 
Milton Berle, Molly Picon, 
Martha Graham, Glenn An
ders, Dorothy Parker, Maria 
Cambrelli, Eddie Dowling, 
Margo, Michael Loring, He
len Hayes, Louise Rainer, 
Marc Blitzstein, Tam iris, Earl 
Robinson ir daugelis kitų.

Paul
Ta

it u th 
Imo-

s a-

devyniais 
savaitės, 
mažiau,

Daug Sukėlė, Daug 
Dar Trūksta

New

GASOLINO TAKSAI
Bėgiu trijų mėnesių, pasi

baigusių su rugsėjo 30-tą, 
New Yorko Valstijoj sukolek- 
tuota $8,934,669.66. Iš tų di
delė didžiuma eina valstijai, o 
20. nuošimčių—$529,598.68— 
teko New Yorko Miestui.

Ar Jau Visi Žinot?
Ar jau visi žinot, kur turė

tumėt praleist šio šeštadienio 
(gruod. 9) vakarą? Tai “Lai
svės“ salėj. Ten bus A.K.P. 
5-tos lietuvių kuopos parengi
mas. Bus puiki muzika šo- i 
kiam, trumpa R. Mizaros pra
kalba, gardžių. užkandžių. 
gėrimų. įžanga tik 25c.

Būkit visi ir visos!
Rengėjai.

ir

Naujajame Orporte
Į naujai atidarytą LaGuar

dia Orportą, North Beach, 
Queens, kaip į gerą busų sto
tį eina trafikas. Nestebėtina, 
kad ir “Laisvės“ salėj sėdint 
girdisi tarsi po stogu lenda, 
taip arti skraido. Maniau, kad 
tik mes atsidūrėm ant “vidu
rio kelio“ ir jau ėmiau galvot, 
ar negalima būtų tuos šelmius 
kur kitur pasukt. Ėmiau dai
rytis.

Pasirodo, kad į orportą at
skrista bei išskris’ta per die
ną 138 milžinai lėktuvai iš 
skersai įr išilgai Amerikos. Iš 
jų 35 stoja dar ir Newarke.

Nežiūrint, kad orportas di
delis, ne visi atskridusieji ga
li tuojau ir nutūpti. Jie turi 
“kaboti“ ore kol prieina jų ei
lė, viskas* būna prirengta ir 
gauna įsakymą. Kartais sule
kia net po kelis ir tada gali 
prisieit belaukiant “ištupėt-iš- 
plasnot” ore iki pusantros va
landos. Laukiantiem kiekvie
nam nustatyta aukštis, kuria
me jie turi laukt, kad nesusi- 
durt viens su kitu.

Pereitą savaitę vėl 30 mirė 
plaučių uždegimu, 
daugiau pirmesnės 
Naujai susirgo trim
viso 57. Pasekmingumas išsi
gelbėt nuo mirties susirgus šia 
liga daug priklauso nuo ank
stybo nustatymo ligos rūšies.

Kitomis viens kitam perduo
damomis ligomis susirgo seka
mai: difterija 3, skarlatina 40, 
tymais 9, kokliušu 25'

Auto nelaimėse žuvo 4, vi
so 242 šiais metais. Nuo viso
kių priežasčių per savaitę mi
rė 490. Gimė 732.

N. Olshewsky, buvęs palai
kytas už elgetą, nubaustas už- 
simokėt $25.už metimą blėku- 
tės subvės kason. Teismo jis 
sakėsi turtą sudėjęs ne elge
taudamas, bet dirbdamas ša- 
poj ir vakarais grajidamas 
restaurane.

Paskutinis Užkvietimas į Maspethą

puikų pažmonj. Jomis
Nešvariai Išsikoliojo 

Susirinkime

Bėgiu šimto dienų, 
Yorko ' valstijos komunistai, 
padedami gerų simpatikų, su
kėlė $170,000 partijos buda- 
vojimui ir savo darbininkiškai 
spaudai. Sukeltą $30,000 dau
giau, negu pernai tuo pat 
laiku.

Motorinės važiuotos 
ninkas Mealey prašo įsitėmyt 
sekamas visiems motoristams 
žinotinas taisykles:

Daugelio kelių susibėgimo 
vietose apvažiuojant ratą rei
kia laikytis po tiesiai nuo 
pradžios iki išvažiuosiant.

Nevalia vartot ant papras
tų mašinų ragus, išduodančius 
panašų garsą ambulansų 
policvežimių sirenoms ar 
sragesių skambalams.

Nevalia patiem išstatyt 
laikyt prie kelio 
kabas panašias

ir 
gai-

šį sekmadienį Maspetho 
trys lietuvių organizacijos ren
gia
yra: ALDLD 138, LDS 14 ir
LDS jaunimo 220 kuopos. Mi
nimas pažmonys įvyks Novitz- 
kio Svetainėj, 59-63—56th 
Road.

šiame parengime turėtų da
lyvauti ir kaimyniškų Maspe
tho miestų ir miestelių lietu
viai. Viena, todėl, kad mas- 
pethiečiai pilnai to užsitar
nauja, antra, kad šis pažmo
nys bus linksmas ir vaišingas. 
Pas mus šį sykį dalyvaus ir 
Brooklyno Aido Choras su sa
vo skambiomis dainomis. Po 
dainų bus šokiai prie smagios 
Kazakevičiaus orkestros muzi
kos.

Tad prašome nepamiršt at
važiuot į Maspethą šį sekma
dienį. Pradžia 7 vai. vakaro. 
Vieta lengvai surasti. Važiuo
jant iš Brooklyno Grand St. 
gatvekariu, reikia išlipt ant 
59th St. (tuoj už gelžkelio 
tilto) ir eikite į kairę penkis 
blokus, pasukit į dešinę ir už 
bloko bus 60th St., ant kurio 
kampo rasite ir svetainę.

m. 
mirė

Catherine Bergen, 52 
amž., 165 Adams St,, 
gruodžio 2 d., Kings County 
ligoninėj. Palaidota gruodžio 
6 d., Evergreen kapinėse.

Astreikis, 49 
Scholes St., 
6 d

m.
mirė

Central Islip.

Povilas 
amž., 32 
gruodžio 
Kūnas pašarvotas graboriaus
Bieliausko koplyčioj. Bus pa
laidotas gruodžio 9 d., šv. 
Kryžiaus kapinėse, North Ar
lington, N. Y.

Lidotuvių apeigas prižiūri 
graborius Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas).

Dienraščio ‘Laisvės’ •

BAZARAS
Penktadienį, Šeštadienį, Sekmadienį 

ir Pirmadienį

Vasario 9,10,11 ir 12 Feb.
• *

Mūsų dienraščio bazaras jau artinasi. Reikia 
dovanų. Visokie rankų darbai, įvairūs nauji daik
tai ir valgių produktai yra labai pageidaujami 
bazarui.

Farmeriai gali irgi prisidėti prie savo dienraš
čio bazaro. Džovinti sūriai ir rūkyti lašiniai yra 
geros dovanos ir lengvai išleidžiamos. Marina- 
voti grybai irgi labai patraukia gaspadinių akį.

CENTRAL PALACE SALEJE
18 MANHATTAN AVĖ. ARTI BROADWAY

■ BROOKLYN, N. Y. -

SLKetvirtadienį įvykusiame
A 38-tos kuopos susirinkime, 
Pil. Kliubo salėj, nuotaika bu
vo kaip pridera broliškos drau
gijos susirinkime. Organizato-

Apart virš minėtos sumos, 
dar sukeltą kiti $35,000 pa
skolomis ir aukomis komunis- Y
tų naujai įsteigtam kaucijų 
fondui.

Tačiau komunistams dar li
ko sukelt $80,000 į savo re- 
guliarį fondą (sudaryt budže- 
tą), nes visa valstijos kvota 
buvo ne 170 tūkstančių, bet 
$250,000. Prie to, akyvaizdoj 
dabartinių atakų ant komunis
tų, komunistams reikalinga 
dar didesnė parama.

Lietuvių 5-ta kuopa irgi dar 
neužbaigė savo kvotos ir šią 
savaitę yra nusistačiusi sukel
ti $100. Kas dar neaukojo ar
ba galėtų paaukoti daugiau, 
prašomi kuopai padėt.

L. K. N.

“Lietuva“ Eis Scenon
Prieš kiek laiko atgal vie

nas mūsų jaunuolis, W. Kubi-
rius J. Aymanas vėl pridavė di-’lius, parašė, veikalą “Lietuva.
delį pluoštą aplikacijų norinčių Į Tai veikalas iš Lietuvos isto- 
įstot į SLA.
perrinkimuose 
ba vienbalsiai 
ir ant toliau, 
davinėjo, kiti 
kuopos bankietui, kuris <rengia
mas pagerbt organizatorių ir 
pasveikint naujus narius.

Tokios ramybės buvo per
daug stilsoniniam stfsialistui 
Tiškui. Atėjus nominacijoms 
Pild. Tarybos, jis taip nekultū- 
riškai išsikoliojo ant jam nepa
tinkamo SLA Narių Komiteto 
sleito kandidatų, kad visi na
riai pasipiktino. Sekamas kalbė
jęs J. Ormanas labai mandagiai, 
tačiau, mano manymu, tinkamai 
atsakė.

Kuopos valdybos 
buvusioji valdy- 

palikta darbuotis 
Nariai vieni par- 
pirkosi bilietus

rijos. Jame dalyvauja istori
niai charakteriai — Vytautas, 
Jėgaila, Jadvyga, Napoleonas 
ir kiti.

Lietuvių Liaudies Teatras 
pasiryžo šį istorinį veikalą pa
statyti scenoje paminėjimui 
Lietuvos neprigulmybės — va
sario mėnesį, 1940 m. Pirmas, 
pradedamasis, suėjimas įvyk
sta gruodžio 12 d., antradie
nio vakare, “Laisvės“ svetai
nėj, 7:30 vai.

šiame susirinkime 
dalinimas rolių. Visi 
ir augę — kviečiami 
ti šiame susirinkime,
labai svarbus ir didelis. Visos 
meno jėgos reikia sutelkti, 
kad suruošti šį naują meno 
kūrinį. Iki šiol mes nieko ne
turėjome sukūrę meniško Lie
tuvos nepriklausmybės pami
nėjimui. Dabar jau turime. 
Dalyvaukime visi skaitlingai 
antradienio vakare - ‘Laisvėje.’

L. L. Teatro Komitetas.

bus pa-
— jauni 
dalyvau-

Darbas

Narių Komitetas siūlo 
į Piki. Tarybą visokių 
žmonių, kadangi SLA

SLA 
išrinkt 
pažiūrų 
susideda iš visaip mąstančių ir
įsitikinusių žmonių ir jis sudėjo 
savo sleitan skirtingų srovių 
žmones. Bet Tiškui norėtųsi, 
kad jo viena srovė užvaldytų 
SLA ir kad visi kiti jai tarnau
tų. Tą jo tikslą gerai suprato 
38-tos kuopos nariai. Jo ata
kuotojo sleito kandidatai gavo 
geroką skaičių balsų. O reikia 
žinot, kad į šią kuopą socialis
tai susivedė 
esančią 
srovę ; 
mis ir

Policijos komisionierius Va
lentine pravarė iš tarnybos 
policistą W. trussing, buvusį 
Ozone Park stotyje, šis 
252-ras iš atleistų laike 
lentine viršininkystės.

jau

M.

visą , Brooklyne 
socialistų-lovestoniečių 

su šeimynomis, giminė- 
kūmais. N.

Pasaulio Paroda ateinantį 
pavasarį atsidarys gegužės 
11-tą.

Balayty, sužalojęs nuo 
jo atsiskyrusios žmonos 
rūkštimis, nuteistas nuo 
15 metų į Sing Sing.

veidą
6 iki

ciga-Teisėjas Oliver išbarė 
retų taksų inspektorius už be 
vąranto išgriozdimą kišenių į- 
važiuojantiem iš N. J. su ne- 
taksuotais cigaretais.

Mrs. M. Glass, Woodside, 
sulaikyta po $1,000 už neat
sargumą su auto, kurio nelai
mėj 1 asmuo užmušta.

Dviem mašinom susidūrus 
prie Borden ir 51st Avenues, 
Maspethe, 1 užmušta ir 6 su
žeista.

Gaudant bėgančius pavog- 
toj mašinoj, policija pašovė 
praeivį Kirscher prie Gold St. 
ir Mack PL, Central Brookly- 
ne. Pagysiąs. -

fliiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM

Saugokitės Lyties Ligų!
DIDĖJA susirūpinimas ly

ties ligomis, nes jos dabar la
bai platinasi.

NERIZIKUOKIT! Išmokit 
tas ligas pažinti ir nuo jų ap
sisaugoti.

AIŠKIOS ir teisingos žinios apie 
sifili, gonorėją ir kitas lyties ligas 
yra knygoj

Patarimai Vyrams apie 
Lyties Dalykus

TOJ KNYGOJ apie lyties ligas 
prirašyta net 127 puslapiai, aiški
nant jų pažinimą ir apsisaugojimą.

YRA JOJ Ir apie visą žmogaus ly- 
iies gyvenimą, bet dabar ypač svar
bi ta dalis, kuri aiškina apie tas bai- 
sius limits* *

KNYGOS kaina buvo $2.00, 
bet, kad lengviau būtu reika
lingiems ją įsigyti, dabar ati
duodu ją už $1.00. (Į Kanadą

Wally Paige, 22 m., nuteis
tas mirt elektros kėdėj už 
mirtinai sužeidimą Roberto 
Forbes barnyje dėl basketball

ĮDEKITE 1 konvertą popierini do
leri ir savo aiškų adresą, ir greitai 
gausite knygą.

LAIŠKĄ adresuokite taip:
JOHN BARKUS
46 Ten Eyck St., 

BROOKLYN, N. Y.

lošio

jokias 
oficiali ams 

trafiko signalams arba ir ki
tokias, kurios užstotų tuos sig
nalus. Jei kur signalų trūksta, 
reikia kreiptis į Valstijinę 
Trafiko Komisiją, kad ji 
sirūpintų pastatyt.

Meno Vakaras

pa-

šio trečiadienio vakarą, gruo
džio 13-tą, Lietuvių Meno Są
junga ruošia smagų vakarą su 
trumpa įdomia meno-kultūros 
programa ir šokiais, kuriems 
grieš Geo. Kazakevičiaus orkes
trą. Visi, jaunimas ir senimas 
kviečiami atsilankyt, nes kiek
vienas girdės-matys ką nors 
įdomaus. Pradžia 7:30. įžanga 
tik 25c. Bus “L.“ salėj.

Italija pasisakius dalyvauti 
Pasaulio Parodoj 1940 m. ir 
paskyrus tam tikslui 10 milio- 
nų lirų (apie $505,000).

IŠRANDA VOJIMAI
Pasirandavoja 6 kambariai, garu 

šildomi, karštas vanduo. Galima bi
le kada ateiti pasižiūrėti. Yra ir ga- 
radžius. Renda $53.00 j mėnesj. 
Kreipkitės po antrašu: 9110 — 77th 
St., Woodhaven, N. Y. (287-289)

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

530 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.
•

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

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patryę Bar bėriai

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms Ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

FQTOGRAFAS
Trauklu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių pavienių 

padarau 
krajavus 
paveiks- 
su ame-

grupių ir 
Iš senų 
lūs ir 

k n a u jus 
į sudarau
■ rikoniškais. Rei-
■ kalui esant ir 
Kp a d i d inu tokio 
K dydžio, kokio pa- 
“ geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom.
STOKES

512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line, 

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

JONAS

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, 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 duonų per paštų | kitos miestus, specialiai greitai pristato 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kalnas

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

ATEIKITE DABAR IR IŠSI
RINKITE JŪSŲ

KALĖDINĖS
DOVANAS

£

J

bi kurį daiktą

Už VISAI MAŽUS

RANKPINIGIUS
palaikysime jums

šį skelbimą su sa- i

i
Atsineškite

ir gausite didelę kainoje

NUOLAIDĄ

/ERI-TH1N GRACE . . .
dependably accurate Grven. Yehov.
gold Filled cat* . $29

vim

PUIKIAUSIOS
ATMINTIES

DOVANA
tai gražus laikrodėlis

Robert Lipton
Laikrodininkas-Jeweler

701 Grand St., Brooklyn, N.Y.
Tarp Graham ir Manhattan Aves.

Įsteigta 1892 Tel. Stagg 2-2178
ATDARA VAKARAIS

NAUJAUSIOS RUDENS MADOS 
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ 

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

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

Mes turime slzų pritaikymui visokio nuaugimo žmonėm.

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

drabužj dideliais kiekiais.

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

Jūsų atsilankymas į mūsų krautuvę įtikins jus, jog mūsų

NARINS SONS ’ .
670 Grand St., corner Manhattan Ave.

Brooklyn. N. Y. 
drabužiai yra puikiausios rūšies.




