
KRISLAI
Kalėdos—Visiems Bėdos. 
Amerikoje Taipgi. 
O Kaip Su Europa? 
Dvi Varnos, Moterys ir 

Vaikai.
Rašo R. Mizara

Darbo Žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $6.00
Brooklyne $6.00

Metams

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

--  ................. 1 ■'  ----------------'—

Kadaise Lietuvoj būdavo 
tokis posakis:

Kalėdos—visiems bėdos.
No. 301 LAISVĖS AN rKAiikfon4as7: suigME-3878STREEr Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Gruodžio (Dec.) 23, 1939 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXIX. Dienraščio XXI

Bėdų būdavo ūkininkams, 
kurie samdo bernus ir mergas, 
nes per Kalėdas reikėdavo 
tarnautojus grąžinti namon ir 
išmokėti jiems “algos.”

Dar didesnių bėdų turėdavo 
tarnautojai, nes jiems reikė
davo kvaršinti galvos, kur jie 
eis vergauti sekančiais metais.

Visa biednuomenė per Ka
lėdas turėdavo ir turi užten
kamai bėdų, nes žiema, šalčiai 
rūsčiai glosto vargšus.

Laimingai ir džiagsmingai 
švęsdavo Kalėdas tik dvarpo
niai, valdininkai ir dvasiškija, 
kuri per Kalėdas pasišienau
davo daug pinigų.

Amerikoje šiemet bus mili-
jonai žmonių, kuriems taip 
jau Kalėdos bus bėdos.

Milijonai yra bedarbių.
Milijonai dirba tik dali lai

ko.
< Milijonai farmerių didelia

me skurde.
Tačiau Amerikoje d ai’ vis, 

imant visapusiai, tik pusė bė
dos.

Kas kita Europoj ir Azijoj.

‘‘Ramybė geros valios žmo
nėms .žemėje...” skambės 
obalsis viso pasaulio krikščio
nių bažnyčiose. Iš milijonų ti
kinčiųjų krūtinių veržšis tie 
gražūs žodžiai.

Anglijos ir Francijos dva
siškiai—kunigai, vyskupai ir 
kardinolai,—prašys Dievo :

“Viešpatie, padėk mūsų 
kraštams sunaikinti Vokieti
ją”

Arr O Vokietijos bažnyčiose ku
nigai ir vyskūpai ir kardino
lai":

“Viešpatie, padėk Vokieti
jai sunaikinti Angliją ir Fran
ci ją.”

Tuo pačiu kartu padangėse 
lakstys bombnešiai ir leis že
mėn viską naikinančias bom
bas.

Vandenyse plaukios subma- 
rinai ir smaigys torpedomis 
laivus, siųsdami juos ir žmo
nes jūrų dugnan.

Ant žemės virs kruvini mū
šiais baubs patrankos, čerskės 
kulkosvydžiai; vaitos skaus
muose žūva kariai...

Tokia bus “ramybė žemė
je”!

Per du tūkstančius metų 
apie ramybę žmonėms žemėje 
obalsis kartojamas ir jis ra
mybės neatnešė. Priešingai: 
vis didesni karai, vis baisesnės 
skerdynės. . .

Taigi, kiekvienam tikinčia
jam turi būti aišku, kad pa
saulyj gražūs žodžiai ramy
bės neatneš. Reikia darbo. 
Reikia veikti ir pakeisti esa
moji sistema, kuri rymo ant 
priespaudos, ant žmogaus 
žmogumi išnaudojimo.

Tik tuomet užviešpataus ra
mybė geros valios žmonėms, 
kai pasaulyj nebus parazitų, 
kurie tunka geros valios žmo
nių prakaitu ir krauju.

Pereitą antradienį New Yor- 
ko vakarinė spauda paskelbė 
žinią iš Helsinkio:

Sovietų orlaiviai bombarda
vo Helsinkį; nušovė tik dvi 
varnas, o vieną sužeidė. . .

Ant rytojaus spauda įtalpi
no tain pat iš Helsinkio apie 
tą patį dalyką žinią:

Sovietų orlaiviai atakavo 
Helsinkio moteris ir vaikus. . .

O prieš porą savaičių toji 
pati spauda skelbė iš Helsin
kio žinią:

Visos Helsinkio" moterys ir 
vaikai yra išgabenti iš mies
te. . .

ANGLIJOJ SULAIKYTI 62 
BEPUSIŠKI LAIVAI

London. — Anglijos prie
plaukose dabar yra sulaiky
ti ir krečiami 31-nas preki
nis Holandijos laivas, astuo
ni Danijos, septyni Norve
gijos, keturi Belgijos ir po 
vieną Latvijos, Graikijos ir 
Jugoslavijos laivą.

Anglai užgrobs iš tų lai
vų daiktus, kurie gal buvo 
vežami Vokietijai, taipgi ir 
daiktus, kurie buvo gabena
mi iš Vokietijos svetur par
duot.

E. Browder Kalbėsiąs 
Chicago Universitete
Chicago, Ill. — Studentai 

; Chicagos Universiteto pa
kvietė Earlą Browderj, Ko
munistų Partijos generalį 

i sekretorių, kalbėt sausio 
17 d. didžiausioj universite
to svetainėj Mandel Hall; 

' ir manoma, kad jam bus lei
sta ten kalbėti. Vietiniai 
vadai Amerikos karų vete
ranų pareikalavo, kad uni-‘ 
versiteto valdyba uždraustų! 
Browderiui kalbėt bet ku-i 
rioj universiteto patalpoj.

I Valdyba atmetė jų reikala
vimą.

Universiteto valdyba nu
peikė vieną vyresniųjų pro
fesorių L. P. Smithą, kad 
jis savo noru važiavo į 
Washingtona “liudyt” kon
gresinei Dies’o komisijai 
prieš Amerikos Studentų 
Sąjungos skyrių Chicagos 
Universitete.

750 studentų ir profeso
rių susirinkimas jau pir
miau pasmerkė tą Smitho 
žygį.

Trečdalis Rumuną Ži
balo Eis Naziams

Bucharest. — Rumunija 
pasirašė sutartį su Vokieti
ja, jog ateinančiais metais 
Rumunija parduos naziams 
1,820,000 tonų kerosino-ži- 
balo, tai trečdalį viso, kiek 
Rumunija pagamina žibalo 

■ per metus.
Už kerosiną naziai atsi- 

' mokės Rumunijai mašino
mis, darbo įrankiais ir gin
klais.

KALĖDINĖ BOMBA

London. — Pašte sprogo 
vienas “siuntinys” ir sužei
dė kelis tarnautojus. Mano
ma, kad tai airiai respubli- 
kiečiai - teroristai siuntė 
bombą.

Berlin. — Vokietija pa
darė sutartį su Latvija pra- 
platint prekybą tarp šių 
dviejų šalių. Prekyba bus 
vedama mainais produktų- 
dirbinių.

Nenoriu prie šitų “žinių” 
dėti savo komentarų, — tegu 
pats skaitytojas jasias įverti
na. Aš tik noriu paklausti:

Kur tie ponai mano su to
kiais melais nueiti?!

Švedija Davė 15,000 
Karių ir 37 Lėktuvus 
Helsinkio Valdžiai

Helsinki, Suomija.—Ame
rikinė žinių agentūra 
United Press praneša, jog 
Švedijos valdžia atsiuntė 
dar 10,009 reguliarės savo 
armijos kareivių į Suomiją- 
Finliandiją, karui prieš So
vietų Sąjungą. O jau nuo 
pirmiau 5,000 Švedijos ar
mijos kareivių dalyvauja 
karo veiksmuose prieš So
vietus.

(Švedų valdžia skelbia, 
būk tai esą “liuosnoriai” 
kariautojai; bet jie yra ty
čia neva paleisti iš Švedijos 
armijos ir pasiųsti į karą 
prieš Sovietus, kaip rodo 
United Press.)

NAZIŲ LAIVO KAPITONAS GAL NETYČIA PA
DĖKOJO ŽYDUI AMERIKOS KAPITONUI

Washington. — Tai Ame- laivis “Tuscaloosa” atgabe- 
rikoj gimęs žydas H. A. I no tuos vokiečius į Ellis 
Badt buvo kapitonas ameri-. Islandą, N. Y., tai Vokieti- 
kinio šarvuotlaivio “Tusca-|jos laivo “Columbus” kapi- 
loosa,” kuris išgelbėjo 567 tonas Wilhelm Daehne pa-
nazių jūreivius ir devynias I 
vokietes po to, kai tie jū- i 
reiviai padegė savo keleivi
nį laivą “Columbus” ir ati
darė atlapus to laivo dug
ne, šitaip naikindami šį lai
vą, kada jam grūmojo An
glijos karo laivas.

O kai Amerikos šarvuot-l

Naujausios Žinios
IŠ SUOMIJOS KARO FRONTŲ

Maskva, grd. 22. — Sovietų komanda praneša, jog 
sovietiniai lakūnai per dieną nušovė žemyn dešimt priešų 
lėktuvų Suomijoj.

(O Suomijos senoji valdžia skelbia, būk jos orlaivi- 
ninkai nukirtę kelis Sovietų lėktuvus, ale “nežino kiek.”)

Maskva. — Centralinėje Suomijoje Sovietų raudon
armiečiai yra nužygiavę jau 80 mylių pirmyn, linkui 
Bothnijos užlajos. Į šiaurius nuo Ladogos ežero raudon
armiečiai nuvijo suomių baltagvardiečius jau beveik iki 
Sor ta valos geležinkelio stoties, šiauriniame fronte Sovie
tų kariuomenė Užėmė miestelį Salmijaervi ir pasiekė 
punkto už 60 mylių į pietus nuo Petsamo prieplaukos.

HELSINKIO VALDŽIOS PASAKOJIMAI
Helsinki, grd. 22., — Senoji Suomijos valdžia pasa

koja, būk Sovietų lakūnai bombardavę ir supleškinę ke
lias Helsinkio ligonines ir fabrikus, ale, girdi, sužeidę tik 
du žmones. Suomių baltagvardiečiai skelbia, būk jie su
naikinę bei suėmę viso jau 350 Sovietų tankų. Pasak 
baltagvardiečių komandierių, tai Karelijoje jie “sunaiki
nę du raudonarmiečių batalionus,” o šiauriniame fronte 
tai būk Sovietų kariuomenė “persigandus bėganti atgal” 
nuo suomių.

Pagal tas pasakas, suomiai radę “du tūkstančius su
šalusių raudonarmiečių” šiauriniame fronte.

Maskva. — Sovietų raudonarmiečiai visuose fron
tuose Suomijoj yra užėmę ne mažiau kaip 30 mylių iki 80 
mylių ruožus nuo Suomijos rubežiaus su Sovietais.

O kad dabar Helsinkio suomių valdžia šneka, būk 
suomiai perviję “rusus” atgal per sieną, tai yra tiktai 
Helsinkio išmistas ir pasakaitės.

ŠĮ PIRMADIENĮ “LAIS
VĖ” NEIŠEINA, NES
TAI LEGALĖ ŠVENTĖ.

Stockholm. — Švedija nu
siuntė 37 bombinius orlai
vius ir greituosius karo lėk
tuvus į Suomiją karui prieš 
Sovietus, kaip neoficialiai 
praneša amerikinė žinių 
agentūra United Press.

A n g 1 i j a-Francija Pasako 
Washingtonui, Kaip Jos Re

mia Karą prieš SSRS
Washington.— Anglija ir 

Franci j a pranešė Jungtinių 
Valstijų valdžiai, kuomi 
Anglija ir Franci j a remia 
ar rems senąją Suomijos 
valdžią kare prieš Sovietų 
Sąjungą.

reiškė:
“Aš negaliu surast ir tin

kamų žodžių, kuriais galė
čiau išreikšt padėką kapito
nui ir jūrininkams šarvuot
laivio ‘Tuscaloosa’: jie pa
darė viską, kas tik galima, 
idant išgelbėt savo draugus 
(nazių) jūrininkus.”

Berlin, grd. 22. — Susikū
lus dviem traukiniam Gen- 
thine, užmušta 70 žmonių ir 
sužeista apie 100.

FRANCIJA MĖGINA PA
PIRKTI ITALIJĄ

Roma. — Pranešama, kad 
Francijos valdžia duoda ši
tokius pasiūlymus Italijai: 
Francija parsamdys Italijai 
Jiboutį prieplauką 99-niems 
metams; o ši prieplauka yra 
patogiausi vartai į Ethiopi- 
ją. Francija taip pat sutiks 
prisiimt Italiją į Suezo Ka
nalo valdybą.

Už tai Francijos valdžia 
nori, kad Italija niekad šia
me kare neremtų Hitlerio, 
o padėtų Francijai ir Angli
jai.

Patersono Unijos Sykiu 
Veikia prieš Karą

Paterson, N. J. — Ame
rikos Darbo Federacijos ir 
CIO unijos bendrai įsitaisė 
“taikos būdelę” prie miesto 
valdybos rūmo, ir toje bude
lėje. kasdien renka žmonių 
parašus, kuriais reikalauja, 
kad Amerika laikytųsi nuo
šaliai nuo europinio karo.

Tie parašai bus pridėti 
prie milžiniškos Naujų Me
tų kortos, kuri bus užadre- 
suota prezidentui Roosevel- 
tui ir šalies kongresui; o 
kortoje įrašyta štai koks 
pareiškimas:

“Mes, Patersono žmonės, 
padarėme šitokį Naujų Me
tų tarimą—Jenkiai daugiau 
jau nemaršuos (į Europą)! 
žmonės nori darbų, taikos 
ir demokratijos. Mes reika
laujame, kad jūs išlaikytu
mėte Ameriką nuo karo ir 
gintumėte Teisių Sąrašą” 
(the Bill of Rights, Ameri
kos konstitucijoje).

Chinai Apsupo 20,000 
Japoną Nanninge

Shanghai, grd. 22. — Chi- 
nų armija visomis pusėmis 
iš sausumos apsupo Nan- 
ningą, prieplaukos miestą 
pietinėje Chinijoje. Chinai 
šturmuoja 20,000 japonų 
kariuomenės tame mieste. 
Dabar ten japonai tegalėtų 
gaut saviškių pagalbos tik 
iš vandens pusės. Bet šiuo 
tarpu tiktai Japonijos or
laiviai numeta jiem kiek 
maisto ir kitu būtinu reik- c c
menų.

Japonai buvo užėmę Nan- 
ningą praeitą mėnesį, stai- 
gą užpuldami karo laivais 
tą miestą. Japonai tuom 
žygiu norėjo užkirst įgabe- 
nimą laivais chinam karo 
reikmenų iš užsienių per 
Nanningo prieplauką.

Helsinki, grd. 22. — So
vietų lėktuvai mėtė į Hel
sinkį (Suomijos sostinę) la
pelius su atsišaukimais, bet 
ne bombas, kaip praneša se
noji Soumijos valdžia.

*_______________ __

Paryžius. — Pasak Fran
cijos valdžios, tai vokiečiai 
,iki šiol nukovę 2,133 fran- 
cūzų kareivius ir lakūnus.

Paryžius. — Kai kurie 
Francijos ministerial siūlė 
sutraukyt diplomatinius ry
šius su Sovietų Sąjunga.

F. D. Rooseveltas Žada
Bedarbiam Sriubos iš 

Armijos Virtuvių
Washington. — John’as 

Owens, Ohio valstijos CIO 
unijų pirmininkas, pranešė 
prezidentui R o o s e v eltui, 
kad tūkstančiai bedarbiu 
toj valstijoj vis dar kenčia 
alkį ir šaltį, negaudami bū
tinos pašalpos. O pietinėje 
Ohio dalyje tai vietinė ir 
valstijinė valdžia “mažiau 
duoda bedarbiam pašalpos, 
negu išleidžia beždžionėms 
užlaikyt miestų žvėrinčiuo- 
se,” pareiškė Owens.
Smerkia Ohio Gubernatorių 

Brickerį
Jis karčiai smerkė repub- 

likoną Ohio gubernatorių 
Brickerį, kuris net piršto 
nepajudina bedarbiams gel
bėti, nors valstijos ižde guli 
bergždžiai $6,000,000 pinigų 
perviršio.

Prezid. Rooseveltas todėl 
pareiškė, kad jis pasiųs ar
mijos sriubos virtuves į 
Ohio valstiją, idant gelbėt 
ten bedarbius nuo bado, o 
WPA pašalpiniai darbinin
kai aptarnaus tas virtuves. 
Taip prezidentas sakė pasi
kalbėjime su CIO unijų va
du Owensu.
“Įsižeidė” Gubernatorius ir 

Majoras
Ohio gubernatorius Bric

ker dėl to labai supyko ant

Bayonnes, N. J., Lietuvių 
Kliubas Gausiai Parėmė 
Browderio Gynimo Bylą
New York. — Komitetas 

Gint Pilietines Komunistų 
Teises gavo $188 iš Bayon
nes, N. J., Lietuvių-Ameri- 
kos Piliečių Kliubo. Tai pa
rama apsigynimo byloms 
E. Browderio ir kitų žymių 
komunistų, kurie traukiami 
teisman neva todėl, kad jie 
kada tai išgavę užsieninius 
pasportus nesavais vardais. 
Minimo komiteto adresas: 
Defense Committee for Ci
vil Rights to Communists, 
799 Broadway, New York 
City.

Majoras LaGuardia Remia 
Roosevelto Kandidatūrą
Washington. — New Yor- 

ko miesto majoras LaGuar
dia tarėsi * su prezidentu 
Rooseveltu, o paskui sakė 
kalbą nuo Baltojo Rūmo 
laiptų, kur užreiškė, kad 
nauju šalies prezidentu tu
ri būt išrinktas liberalas- 
demokratas, ne koks atga- 
leivis. Tuomi, suprantama, 
LaGuardia ragino vėl iš
rinkt Rooseveltą, trečiai 
prezidentystei, ir paleido 
“šūvį” prieš atgaleivių de
mokratų kandidatą Garne- 
rį, dabartinį vice-preziden- 
tą, kuris taipgi kandidatuo
ja į prezidentus. ORAS.— Apsiniaukę, šal-' 

Vidaus reikalų ministerisčiau.

Roosevelto ir atsišiepė, kad, 
girdi, Roosevelto politika 
esanti kalta už stoką bedar
biam pašalpos. Bricker dar 
prikišo Rooseveltui bendra
darbiavimą su CIO. O Cle- 
velando miesto majoras H. 
H. Burton, taip pat įsižei
dęs, užreiškė, būk dabar ten 
bedarbiai “tinkamai” šel
piami, ir nereikią jiem jo
kių armijos sriubos virtu
vių.

(Bet kelios dešimtys tūk
stančių Clevelando bedarbių 
per kelias savaites badmi- 
riavo, negaudami pašalpos. 
Daugelis jų ir dabar tebėra 
pusiau-alkani.)

Nereikalauja Daugiau Lė
šų WPA Darbams

Washington. — Pulkinin
kas F. C. Harringtonas, 
WPA viešu darbu adminis
tratorius, sako, kad per 
paskutinius dvyliką mėne
sių gavę darbus 1,400,000 
buvusių bedarbių. Tuo tar
pu iš WPA buvo paleista 
apie 1,000,000 pašalpinių 
darbininkų; ir pulk. Har
ringtonas sako, jog valdžia 
nereikalaus, kad kongresas 
paskirtų daugiau pinigų 
tiem darbam prie to, ką jau 
yra paskyręs WPA dar
bams iki vidurvasario.

Francija Parduoda Naziam 
Geležį, o Jie Francijai 

Mašinas ir Anglį
Brussels, Belgija. — Čia 

yra patirta ir patikrinta, 
jog Vokietijos fabrikantai, 
nežiūrint karo, pardavinėja 
Francijai mašinas ir darbo 
įrankius, ir persiunčia juos 
per Belgiją į Francija.

Copenhagen, Danija. — 
Paskutiniu laiku Francijos 
biznieriai, su savo valdžios 
žinia, padarė sutartį su Vo
kietijos kompanijomis, kad 
vokiečiai per Belgiją pri
statys Francijai 4 milionus 
tonų anglies, o francūzai 
taipgi per Belgiją pristatys' 
Vokietijai 6 milionus tonų 
geležies rūdos, iš kurios 
vokiečiai galės pasigamint 2 
milionus ir 700 tūkstančių
tonų geležies. Tik Belgijos 
traukiniai bus vartojami 
pervežimui tų reikmenų 
tarp Francijos ir Vokieti
jos.

Ickes ir majoras LaGuardia 
šauks laisvesnių demokra- 
tų-liberalų k o n f e r e nciją, 
kad sustiprint Roosevelto 
šalininkus prieš republiko- 
nus ir prieš vadinamus 
“Garnerio demokratus.” La
Guardia nemato skirtumo 
tarp republikonų ir atžaga
reivių demokratų.
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Šių Metų Kalėdos
Mes čia nesiimsime aiškinti Kalėdų 

švenčių prasmės, kadangi tatai mūsų 
dienraštyj veik kas metai buvo aiškina
ma atskirais straipsniais. Užtenka pri
minti, jog Kalėdos — krikščionių šventė. 
Per tą šventę krikščionys, ypačiai kata
likai, kartoja:

“Garbe Dievui aukštybėje, o ramybė 
geros valios žmonėms žemėje.”

Esame tikri, kad nemažai ir mūsų 
skaitytojų, katalikų darbo žmonių, tąjį 
šūkį, tąjį džiaugsmą kartos.

Deja, jie žino nemažiau už mus, jog 
šiandien tosios ramybės pasaulyj nėra. 
Nepaisant, kaip žmogus geras, kokia jo 
gera valia, jis neramus, jei jis yra darbo 
žmogus.

Jis neramus dėl savo darbo, jei jis dar 
dirba,—bile kada jis gali būti iš darbo 
išvytas. Jis nęj’ąmus, jei laukia senat
vės, nes ji bus neaprdpih'tU.' Jismei?anws> 
nes gali būti bile kada sužeistas bei su
sirgti ir į vargą įstumtas. Jis neramus, 
jei bedarbis, nes nežino, kada jis gaus 
darbą, o šeima ir jis pats neturi ko val
gyti. Jis neramus, nes karo ruošėjai šią 
šalį bando įtraukti j imperialistinį Eu- 
ropos karą, dėl ko jis pats ir jo šeima, 
jei tokią turi, baisiai nukentės. Jis negali 
būti ramus, kadangi jis biednas...

Ramus gali būti tik turčius, tik žmo
nių išnaudotojas.

Ramūs gali būti žmonės tik toj šalyj, 
tik ten, kur nėra išnaudotojų, kur visi 
dirba, kur visi savo darbo vaisiais nau
dojasi, kur nėra ponų, nėra ubagų, nėra 
parazitų.

Pasaulis liepsnoja nauju karo gaisru. 
Jį suruošė niekūs kitas, kaip tik išnaudo
tojai, kaip tik tie, kurie nori daugiau 
pasaulio pasigrobti, kad jie patys galėtų 
daugiau lobti, plėsdami pavergtąsias 
tautas.H

Taigi pasaulyj ramybės nėra. Tosios 
ramybės ir nebus, nepaisant, kiek daug 
bus tų gražių obalsių skleidžiama. Pa
saulyj vargdieniams žmonėms ramybės 
tol nebus, kol jame viešpataus socialinis 
neteisingumas.

Nepaisant, tačiau kaip stipri tikinčiojo 
malda, su ja pasaulio nepakeisi. Reikia 
darbuotis. Darbo žmonės,—nepaisydami 
tikybos ir tautų,—turi organizuotis, 
Šviestis ir ruoštis prie gražesnio gyveni
mo. Tik naujoj visuomeninėj santvarkoj, 

f kai nebus išnaudotojų ir išnaudojamųjų, 
viso pasaulio darbo žmonės galės drąsiai 
pasakyti, kad jiems yra ramybė, kad jie 

' ) gyvena gražiai, kad jie gyvena laisvai, 
be baimės.

Mūsų dienraščio pirmadienio numeris 
neišeis dėlei švenčių. Mes todėl ragina
me visus mūsų skaitytojus per šventes 

| gerai pagalvoti apie tai, ką mes čia pa- 
i rašėme. O pagalvojus—veikti!

;r
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Ne Taip Yra, Kaip Sakoma
Madison Sq. Gardene telpa virš 20,000 

žmonių. Tai didžiausia vieta masiniams 
mitingams laikyti New Yorko mieste.

Pereitą pirmadienį toje didžiulėje sve
tainėje susirinko arti 20 tūkstančių žmo
nių mirusiajam M. J. Olginui pagerbti. 
^Pereitą trečiadienį toj pačioj vietoj 

buvo ruošiamas kitas masinis mitingas: 
Helsinkio vyriausybei (Suomijoj) pa
remti. Mitingo skelbėjai, žinoma, nesa
kė, kad tai būsią Helsinkio vyriausybei, 
bet sakė—“Suomijos žmonėms pca;mli.”

Per daugiau kaip savaitę laiko vietos 
stambioji spauda šį mitingą garsino, ra
gindama neWorkieeius susirinkti ir pa

c

remti demokratiją, kurią atstovauja ba
ronas Mannerheimas.

Vakaro kalbėtojais garsinta buvęs pre
zidentas Hooveris, miesto majoras La 
Guardia, senatorius Wagneris, senato
rius Wheeleris, Helsinkio vyriausybės 
atstovas Washingtone p. Procope, Da
rata Thompsoniūtė, Matthew Woll, ir 
daugelis kitų žymių asmenybių. ,

Buvo manyta, kad į tokį mitingą sueis 
tiek žmonių, jog sienos braškės, o išlau- 
kyj salės tūkstančiai stovės, negaudami 
vietos įeiti vidun.

Deja, susirinko tarpe 6-8 tūkstančių 
žmonių—ir viskas! Stambioji spauda, 
kuri tąjį mitingą garsino, sako, “susi
rinko 10,000 asmenų.” Na, tegu gi jau 
bus ir 10,000. Tai ką tas parodo?

Iš 8 milijonų gyventojų susirinko pa
siklausyti ir “Suomijos demokratiją pa
remti” tiktai 10,000, kuomet vieno žy
mesnio žmogaus pagerbimui pirmadienį 
buvo susirinkę arti 20,000!

Tas parodo, jog Amerikos žmonės nėra 
įpuolę į tą karinę isteriją, į kurią juos 
bando įtraukti šio krašto valdovai.

Tas parodo, kad Amerikos žmonės ne
pritaria Helsinkio vyriausybei, kadangi 
ji nėra demokratinė, nėra žmonių vy
riausybė. Jinai įtraukė Suomiją į karą 
prieš Sovietų Sąjungą, jinai atsakomin- 
ga už tuos tūkstančius žmonių gyvybių, 
kritusių už ne savo reikalus.

Štai kodėl, mūsų nuomone, šis mitin
gas taip negarbingai suklupo! štai kodėl 
tie ponai, kurie ruošė šį mitingą, be abe
jo, yra didžiai nusivylę.

Tęskime Pradėtąjį Darbą idėjas, įrodinėti bendro su len
kais darbo visose gyvenimo 
srityse reikalingumą. Paga
liau, buvo suorganizavę ir to
torių jaunimo organizaciją, 
kurios tikslai tie patys, kaip 
ir aukščiau minėtos organiza
cijos. Totoriams lenkinti jie 
buvo suradę žmonių iš pačių 
totorių, žymiausiais Vilnijos 
totorių lenkinimo vadais buvo 
lenkų kariuomenės ats. pik. 
Stefan Tuhan-Baranovsk, Ja- 
kub šinkevič, Olgierd Nai- 
man-Kryčinski, Leon Naiman- 
Kryčinski ir kt. Jie leido spe
cialiai tortoriams lenkinti 
laikraštį.

Tačiau totorių masės nuo
širdžiai šiems darbams nepri
tarė, o jei kurie į organizaci
jas dėjosi, tai arba suklaidinti 
abba turėdami tam tikrų inte
resų. Dabar sąmoningieji Vil
nijos totoriai yra susirūpinę 
savo organizuotumą patvarky
ti visai kitais pagrindais.

L. A.

ŠYPSENOS
David Lasser, 

Workers Alliance prezi
dentas, tuojau po konfe
rencijos su prez. Roose- 
veltu dėl pašalpų bedar

biams.

LIETUVOS ŽINIOS

Žada Veikti
Vidaus reikalų sekretorius p. Ickes pa

skelbė, kad netolimoj ateityj yra numa
toma sušaukti žymesniųjų liberalų suva
žiavimas prezidentiniams rinkimams 
(1940) apsvarstyti. Jo tam planui prita
ria ir senatorius Norris ir sen. LaFol- 
lette.

< ,£iftiei'‘dlai, ‘{!įąšak-pr TcKėš; "maną su- 
konsoliduoti savo jėgas, kad jie galėtų 
pasekmingiau darbuotis už išrinkimą pa
žangaus žmogaus krašto prezidentu.

Liberalų nuomone: jie remsią tokį 
kandidatą, kuris būsiąs pažangesnis, ne
paisant, ar tokį žmogų pastatys repub- 
likonai ar demokratai.

O jeigu, pasak p. Ickes, abi partijos 
pastatytų reakcinius kandidatus, tuomet 
liberalai galį eiti net prie trečios parti
jos įkūrimo—liberalų partijos.

Reikia tik pasidžiaugti, kad p. Ickes 
imasi tokių žygių. Prie progos jam no
risi vienas dalykas pastebėti: organizuo
ti tik tikrus liberalus; neįsileisti į savo 
tarpą apsimetėlių liberalų, kurie esmėje 
yra reakcininkai, o tik puošiasi liberalų 
plunksnomis!

Kai vice-prezidentas Garneris pareiš
kė “Aš kandidatuosiu,” tai kiekvienas 
tikras liberalas privalo gerai pagalvoti: 
Garneris atvirai pradėjo sukti demokra
tų partijoj reakcijos gūštą. Pažangūs 
žmonės privalo iš anksto daryti viską, 
kad tasai senis negalėtų ją susukti, j on 
atsisėsti ir paskui Amerikos žmonėms 
hooverizmą grąžinti.

Visiems Amerikos Lietuvių 
Literatūros Draugijos 

Nariams
Gerbiami Nariai:
Mes gyvenam itin svar

biu laikotarpiu. Laikotar
piu, kai Europoj pleška an
tras imperialistinis karas 
už pasaulio perdalinimą ir 
kai mūsų pačių didžiausios 
šalies kapitalo dievaičiai 
desperatiškai stengiasi įs
tumti mūsų šalį ugnies ver
petam Kad priruošus pilie
čius tam beprotiškam žy
giui, valdančiosios sferos 
stengiasi sunaikinti visą tai, 
kas galėtų kenkt jų sie
kiams. Kiekviena pažanges
nė mintis, kiekviena skai
dresnė kibirkštėlė jiems da
rosi neprarijamu kaulu.

Čia mums netenka aiškin
ti, kokius nuostolius, kokią 
žalą, kokią elgetystę atneša 
viršminėti karai žmonijai ir 
abelnai kultūrai.

Reikia atvirai pabrėžti, 
kad mes, mūsų didžioji šei
ma, Amerikos Lietuvių Li
teratūros D-ja, nesirengia 
guldyt galvas už kieno nors 
lobius. Mes, praleisdami se
nuosius, 1939, ir sutikdami 
naujuosius, 1940 metus, 
rengiamos .dideliems .dar
bams !

Mūsų organizacija per ei

lę metų aukštai iškėlus švie
sos žibintą, išdidžiai žengia, 
skaidrindama darbo milži
no protą ir rodo jam lai
mingą rytojų, nepaisant 
įvairiausių skerspainių.

Bet reikia neužmiršti, 
kad siautimas karo Europoj 
ir kėlimas raganų gaudyto
jų galvų namie, žymiai ap
sunkina kūrybinį ir kultūri
nį darbą.

Todėl šiandien, labiau, 
negu bile kada pirmiau, rei
kia suburti spėkas šios ap- 
švietos organizacijos auklė
jimui. Kiekvieną laimėjimą 
turime sutikti džiaugsmin
gai, ir kiekvieną pralaimėji
mą su nepaprastu šaltumu.

Naujasis ALDLD Centro 
Komitetas pasižada tęst 
pradėtąjį darbą su padidin
ta energija. Bet, to neuž
tenka. Mes nuoširdžiai kvie
čiame talkon visus šios or
ganizacijos narius, kuopų ir 
apskričių valdybas C. Ko
mitetui talkon. Prieš mus 
dar eibės svarbių, labai 
svarbių darbų nebaigta. O 
juos galėsime įkūnyt tik su 
nuoširdžia visos mūsų did
žiosios šeimos talka ir koo
peracija.

Pranas Pakalniškis,
ALDLD CK. pirmininkas.

Lietuvos rotoriai

Anekdotai
“Tėte, aš jau surinkau 

tuos 20 litų, kurių labai pa
geidavau per ilgą laiką.”

“Labai malonu girdėti, 
mano sūneli. Taip jaunas 
būdamas pradėjai taupyti, 
tai nepoilgam jau turėsi ap
sčiai pinigų ir bus mažiau 
man bėdos apie tave rūpin
tis. Pagaliaus, kaip gi tau 
pasisekė tą atsiekti?”

“Ogi, pasiskolinau nuo 
močiutės.”

Panevėžys su Vilnium Bus 
Sujungtas Siauruoju 

Geležinkeliu

Vaikutis bežaizdamas nu
rijo litą. Daktaras vėliau 
klausia motinos, kaip vai
kučiui jaučiasi šiandien?

Motina: “Dar nėra to lito 
grąžos.”

Kastė: Mano vyras pabė
go be jokios priežasties.”

Nastė: “O aš vis maniau, 
kad tave paliko be proto.”

Kareivis su mundiera už
ėjo į keltuvą ir rado tik vie
ną aristokratę panelę pasa- 
žierium.

Panelė: “Ar tu niekur ne
kilsteri kepurės prieš da
mas?”

Kareivis: “Taip, bet tik 
prieš senas.”

Siaurasis geležinkelis nuo 
Panevėžio eidavo tik iki Kiau
neliškio. Dabar toji siaurojo 
geležinkelio šaka skubiai tę
siama nuo Kiauneliškio iki 
Švenčionėlių.

Geležinkelio pylimas per 20 
metų apaugo storais krūmais 
ir medžiais. Dabar medžiai 
kertami, pylimas lyginamas ir 
skubiai dedami bėgiai. Norima 
kuo greičiausiai Panevėžį su
jungti su Vilniumi. Nuo Kiau
neliškio ligi Kaltinėnų gele;^ , 
žinkelis jau nutiestas. Prie 
geležinkelio tiesimo darbų dirba 
tik Vilniaus krašto darbininkai. 
Dirbama dideliu tempu, net 
šventadieniais. Vietiniai dar
bininkai labai patenkinti, kad 
per dieną gali uždirbti po 4 
litus. \

Patys Save Nuplaks
Stambiosios spaudos skandalas Suomi- 

jos-Sovietų karo klausiniu prilips liepto 
galą. Pasakos ir pasiliks pasakomis. 
Kaip kurie korespondentai, tartum blai
vosi.

Ponas Normai B. Deuel rašo iš Helsin
kio, Suomijos: “Čia karo rateliai nuste
bo, kad šiaurėje Raudonoji Armija nau
doja naujos rūšies tankus. Jie gali plauk
ti per vandenį, važiuoti sausžemiu ir, 
apart paprastų motorų, dar turi oro pro
pelerius, kurių pagalba važiuoja virš 
sniego.”

Štai kaip sumuša patys tas pasakas, 
kad Raudonoji Armija “neprisirengus 
šalčio sąlygose veikti.” Tokių tankų nie
kas dar iki šiol neturėjo.

Kitas, korespondentas James Aldridge 
štai ką rašo gruodžio 20 d. iš Helsinkio:

“Po to, kai mačiau mūšius Karelijos 
sąsmaugoj ir Helsinkio bombardavimą, 
manau, kad klysta tie, kurie mano, būk 
Raudonoji Armija turi tikslą žaibo grei
tumu užbaigti karą Suomijoj.

“Raudonoji Armija laikosi atsargaus, 
bet nuolatinio veikimo. Jos komandierius 
Merekovas, atrodo, visai nesiinteresuoja 
pasaulio kalbomis apie Raudonosios Ar
mijos ‘pralaimėjimus.’ Sovietų generolas 
po valiai, bet nuolatos žengia
'pirtrjy^J

Lenkų okupuotoje Vilniaus 
srityje daugiausia* gyveno lie
tuvių. Dalį gyventojų sudarė 
lenkai, gudai, rusai, žydai, to
toriai ir kt. Nemaža totorių 
gyvena pačiame Vilniuje, bet 
didesnė dalis provincijoje. 
Mūsų visuomenė, o ypač jau
nuomenė, apie totorių atsira
dimą Lietuvoje ne daugiau
sia žino. Tiesa, vienas kitas 
kiek prisimena iš Lietuvos is
torijos, ir tai viskas.

Totoriai Lietuvoje apsigyve
no XII — XIV amž. Ypač 
daug jų apsigyveno Vytauto 
Didžiojo laikais. Totoriai at
vyko į Lietuvą iš tų laikų, ka
da jie turėjo savo valstybę. 
Vytautas Didysis juos atsi
kvietė kaip narsius karius, 
drausmingus, gerai organizuo
tus ir nepaprastai atkaklius. 
Totoriai turėjo savo armijos 
atskirus dalinius, savus vadus, 
bet nuoširdžiai vykdė savo 
pasižadėjimus Vytautui, nar
siai kovojo už Lietuvą, gynė 
jos sienas. Totoriai žymų vaid
menį suvaidino ir Žalgirio 
mūšyje. Vytautas Didysis to
torius įvertino ir jiems teisin
gai atlygino: suteikė Lietu
vos pilietybę, leido apsigy
venti sostinėje ir provincijoje, 
ypač pagal valstybės sienas, ir 
apdovanojo nuosavybe.

Lietuvai grįžusioje Vilniaus

srityje totorių liko ne kažin 
kiek, vos keli tūkstančiai. Di
desnė jų dalis liko rusams ir 
vokiečiams atitekusiose srity
se.

Lenkai, okupuotoje Lietuvo
je laikydamiesi principo divi
de et impera, kiekvienai iš 
gyvenusių Lenkijoje tautybei 
taikė skirtingus valdymo me
todus: gudus persekiojo vie
naip, žydus kitaip, lietuvius 
spaudė visą laiką, bet per pa
skutinius kelerius metus prie
spauda buvo pasiekusi aukš
čiausią laipsnį. Su totoriais el
gėsi visai skirtingai. Lenkai 
norėjo Vilniaus krašto toto
rius visiems laikams atskirti 
nuo laisvoje Lietuvoje gyve
nančių totorių ir mėgino juos 
sistemingai lenkinti. Pirmiau
sia, griebėsi pačio jautriausio 
reikalo — ėmė organizuoti to
torių tikybinio pobūdžio or
ganizacijas Vilniuje ir provin
cijoje. Į jas stengėsi patrauk
ti mahametonų dvasininkus, o 
pritrauktuosius vertė dirbti 
grynai lenkiška dvasia. I3c to, 
per organizacijas ir kitokiais 
būdais varė grynai lenkišką 
propagandą. Buvo įsteigę ii’ 
pasaulinę organizaciją, kuri 
turėjo jungti visus Lenkijoje 
gyvenančius totorius ir visais 
atžvilgiais totorius patraukti į 
lenkų pusę, stiprinti Lenkijos

Tėvas: “Kodėl jūs dvi 
jaunos sesutės nueitos bara
tės?”

Duktė: “Gal todėl, kad aš 
lošiu motinos rolę, o mano 
sesutė—tėvo.”

Kunigo Giminė.
London. — Pietų Afrikos 

ministeris pirmininkas J. 
Chr. Smuts sako, kad na- 
ziai praeitą pavasarį rengė
si užimt vakarinę dalį to 
krašto, Anglijos pusiau-ko- 
lonijos.

Apylinkių ūkininkai labai 
suinteresuoti, kad greičiau ta 
geležinkelio šaka pradėtų 
veikti, todėl iš šakališkės, 
Kretonių, Murmos, Oškinių ir 
kt. kaimų suvažiuoja po ke
liasdešimtis vežimų ir dirba 
nemokamai.

Nuo prieškarinių laikų užsi- 
likusios stotys skubiai remon
tuojamos.

Prie geležinkelio tiesimo 
darbų dabar dirba apie 150 
darbininkų.

Darbams vadovauja Pane
vėžio siaurųjų geležinkelių 
ruožo virš. inž. Veitas ir tech
nikas Urbonas.

Ligi Švenčionėlių dar reikia 
nutiesti apie 8 km. kelio, tai 
tikimasi darbus baigti kol už
šals.

Cleveland© Federates Valdžios Tarnautojai, WPA darbininkai, protestuoja
ties miesto rotuše dėl išeikvojimo pašalpoms skirtų pinigų.

Ir toliau tas korespondentas prideda, 
kad apsiriks tie, kas iš pasakų padarys 
išvada, būk Raudonoji "Armija* yra silp-

*

na ir su ja įsivels į karą. Atrodo, kad ga
lų gale įvairių pasakų sumanytojai patys 
saw skandžiai nusiplakFt

Lietuviškos Iškabos
Nuolat daugėja prie krautu

vių, kavinių ir šiaip įvairių 
įmonių lietuviškos iškabos. 
Prie poros kirpyklų iškabintos' 
dar 1920 m. lietuviškos iška
bos /‘Kirpėjas ir skutėjas.”

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas:

Gerbiamieji: Čionai pri- 
siunčiu ištrauką apie Želi
govskį Vilniuje. Pasiskaity
kite. Bet štai ko aš norėjau
paklausti: Ar tiesa, kad 
Antanas Smetona meldžiasi 
prie Pilsudskio širdies?

Skaitytojas.
Atsakymas:

Nežinome. Gandai, kad 
Smetona poterius kalba 
prie Pilsudskio širdies, vei
kiausia yra paleisti tik dėl 
pajuokimo. • '

S
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Tikėjimas Rudens Naktį
Suvirpės džiaugsmu padangė, 
Kris šviesi žvaigždė—
Tai viltis, to broliai laukė—

> Vakar ir šiandie.

Ir nuplauks čia upėm dainos, 
Net dangus užkais.
To kiekvienas laukia, tiki: 
žvaigždė nusileis.

Balį/s Jazminaitis.
(“K-ra”)

I ■
“Paduosiui į Madlinų, 

Tegul Muša, Kaip
■ Padliną”
I ’ žodžiai išimti iš senos lietuvių dainos.

Toje dainoje yra pora punktų, kurie pri
mena dalj istorijos lietuvių, gyvenusių po 
senosios Lenkijos valdžia.

Profesorius M. Biržiška, rodos, to nepa- 
* . ‘ mini savo knygoje apie mūsų dąinų istoriš

kus atsiminimus.
Šios dainos tėvynė — Marijampolės apy- 

gardė; gal ir Dzūkija.
' Yra tai moterų satyra. Pajuokia vyrus, jų 
silpnybes. Visai panaši savo sąstatu j angliš
ką satyrišką dainą “Barnickle Sailor.” ži
noma, melodija arba jos tonas kiek kitoks, 
bet tempo (ar kaip kitaip sakytų literatūros 
meniškumo kritikai) beveik tas pats.

Yra tai duetas. Moteris liūdnai dainuoja; 
vyras optimistiškai, be jokio svarstymo klau
simą išriša:

Dievas davė man vargelį, 
Bernuži mano, 
Prie vargelio ir vaikelį, 
Dievuliau mano.
Dievui dėkui, bile vaikas—o! 
Aš misi i jau, kad bus veršis, 
Merguže mano.
(Pabraukiau žodžius, kurie yra daug 

garsesni, optimistiški!)
Kuo vystysim tą vaikelį, 
Bernuži mano, 
Tą vaikelį—mažiulėlį, 
Dievuliau mano?
Da aš turiu senas kelines—o!

> Suvystysim tą vaikelį,
Merguže mano.
Kur pasupsim tą vaikelį?. . .

• Da aš turiu senas vyžas—o!
Tai pasupsim tą vaikelį...
Kur mokinsim tą vaikelį. . . 
Mes paduosim į Krokavą—o! 
Mažu bus jo mandra galva, 
Merguže mano.
Tam Krokave tik mozūrai, 
Bernuži mano;
Tę apglūmys mūs sūnelį 

į * Bernuži mano.
Tai paduosim į Madliną—o!
Tegul muša, kaip padliną, 
Merguže mano.

I
, I£as yra tas Madlinas?

Vokiečių “žaibiniame” kare prieš Lenkiją 
. laikraščių reporteriai minėjo Modliną. Iš
j , to ir sužinojom. Tai didelė tvirtovė prie
• Vislos, dešimts mylių (angliškų) į rytus

nuo Varšavos. Kol Rusijos carai valdė Len- 
į kiją, tol Modlino nebuvo. Jo vardo vietoje

buvo Novo-Georgijevsk.
i Štai karo žinios apie Modliną:
j “Berlynas. Elta. Rugsėjo 22 d.. . . Po

aršios kovos vokiečių kariuomenės dali
niams pasisekė tarp Modlino ir Varšavos 
pereiti Vislą ir šiuos miestus atskirti. . .

. “Perbėgančių (demarkacinę liniją) lenkų
4 iš apsuptų Pragos ir Modlino miestų skai

čius paskutinėmis dienomis padidėjo.”
“Varšava. Elta... rugsėjo 23 d.... Prie 

Modlino tebevyksta atkaklios kautynės.” 
—“Karys”.

Iš šių žinių ir iš tos dainos paaiškėja 
mums istorija: senojoj Lenkų karalystėje. 

| / Modlinas buvo svarbi kariuomenės stovyk
la. Matomai lietuviai, paverbuoti į kariuo
menę, buvo varomi per visą Lenkiją—į 
Modliną. Visi tautų pavergėjai panašiai 
skirsto pavergtas tautas: jų vyrus varo į 
kitą pakraštį kariauti. Toli nuvaryti jie, vie- 

w«, na—negalės pabėgti iš kariuomenės; antra
. g i _ -—negalės girdėti savo kalbos, ją užmirš, 
į taps lenkais. Kareiviavimas buvo ilgas; bu-
p vo kada ir savo kalbą pamiršti, ištautėti.
į Beniaus kariuomenė visur buvo “verbuo
ja ' jama”. Vyrus nešaukdavo “lidsus” traukti 
r (tatai įvedė Rusijos valdžia tik po.lenkme-
U . čio). Juos gaudydavo, kaip kokius žvėris. 
BPonas prasikaltusį baudžiauninką paduoda-1
I ■ 'f

vo kartais į kariuomenę.1 Tėvas, užsirūtinęs 
ant savo sūnaus, taip pat padarydavo.

Morališka patarlė da ir šiandien yra 
užsilikus: “Neklausai tėvo-motinos, klausy
si šuns skūros barškančios” (reiškia: būg
nelio, barabano).

“Tegul muša, kaip padliną”, tai irgi tei
singi, istoriški žodžiai. Darbininkai baud
žiauninkai buvo mušamį dvare, o jų sūnūs— 
kariuomenėje.

Po trečiojo Lenkijos padalinimo (1815 
m.) dalis Lietuvos (Kauno, Vilniaus gub.) 
buvo pavadinta tiesiog Rusijos dalimi, o 
Suvalkija ir kitos devynios gubernijos— 
“Lenkų karalyste.” Tai buvo Lenkijos au-, 
tonomija; priklausė Rusijai. Taigi galima 
spėti, kad Suvalkijos lietuviai dar 19-tam 
šimtmetyje turėdavo eit į Modliną, į “len
kų vaiską”. Pati‘Lenkija buvo lietuvių va
dinama “Polščia.”

Po pirmo sukilimo (krakosmečio) Lenki
ja neteko autonomijos. Po antro sukilimo 
neteko ir vardo: tapo “Povyslio kraštu.” 
Tada lietuviams ir Modlino istorija visai pa
sibaigė. Bet dainoje ji da ilgai pasiliko.

Kaip gali išaiškinti,- kad dainoje yra rū
pinimasis apie vaiko leidimą į mokslą; net 
į Krokavą? Juk baudžiauninko vaiko ne
priimdavo į mokyklą. Už pinigus galėdavai 
nusipirkti bajoriškas popieras. Tuomet jau 
buvai ne baudžiauninkas, o pilietis, ir galė
jai vaiką leisti į mokslus. Bet kas jas pirks 
—pinigus mes kaip į balą? O pinigai, kaip 
toj gadynėj, buvo dideli: 100 rublių—už ba
jorystę (šis mano tėvo ir kitų atsiminimas 
siekia tuos laikus, kada lenkų pinigai jau 
buvo panaikinti).

Galimas daiktas, kad daina parodo tik 
lietuvių troškimą mokintis, leisti vaikus į 
mokslą. Baudžiauninkas matė, kad mokyti 
žmonės laisvi, gražiai gyvena, jų niekas ne
muša. Tai jo idealas; nepasiekiamas, bet 
dainoje, kaip visuomet meno būdu, tas gali
ma pareikšti, pasvajoti. Ir ypatinga dar tas, 
kad motina nenori leisti savo vaiko mokin
tis į Krokavą tik dėl to, kad ten vieni “mo
zūrai”; jie “suglūmys” vaikelį. Rodos, tai 
reiškia: nesusikalbėsim su juo, nesupras 
mus. šiandien sakoma: ištautins. Seniau to 
žodžio nebuvo.

J. Baltrušaitis.

Paminėjimas 50 Metų 
Sukakties

Gruodžio 16 dienos laidoje P. Balsys mi
ni, kad “šiemet gruod. 31 d. sueina 50 me
tų nuo pirmojo Amerikos lietuvių sceniško 
vaidinimo. Tai buvo Plymouth, Pa., 1889 
m.”

Ir pažymi, kad Brooklyno Lietuvių L. 
Teatras žada tą sukaktį šiuom bei tuom at
žymėti.

Aš štai ką nors keliais žodžiais noriu pri
mint. šiais metais spalių mėn. suėjo 50m., kai 
atvyko į Amer. tas asmuo, kuris dėjo dau
giausia pastangų tam perstatymui įvykinti, 
nors jis buvo tik 3 mėn. į šią šalį pribuvęs. Jis 
buvo karštas meno mylėtojas, karštas apsnū
dusios lietuvystės budintojas. Pribuvęs į šią 
šalį 1889 m. spalio mėnesį, dėjo visas spė
kas lietuvystės pakėlimui tarpe amerikie
čių lietuvių. Jis iššlavė lenkišką kalbą iš 
lietuviškų klebonijų, jis sukėlė naują dvasią 
lietuvystės tarpe darbininkų Amerikos lie
tuvių. Tai kun. Aleksandras Burba, kuris 
ilsisi kapuose jau 41 metai.

Nors daug triūso padėjo, daug kultūrinio 
darbo atliko tarp Amerikos lietuvių viską 
tam aukodamas, bet šiandien niekas nepri
simena apie jį kaipo tradicinį praeities žmo
gų, nei pasauliškiai, nei dvasiškija. Iš pa
sauliečių yra mažai likę, ką jį pamena, ar
ba kurie galėtų tinkamai apibūdint spaudo
je jo įvertinimą. O kunigai nenori jį prisi
minti, nes jis buvo geras darbininkams. 
Tokis kunigams negeistinas.

Aš rengiausi savo atsiminimuos pilnai 
viską apie velionį apibūdint per spaudą. Bet, 
deja, mūs spauda užpildyta šiuo momentu 
dienos klausimais, tad užteks prisiminus ke
liais žodžiais.

Jeigu šiandien dar būtų tarpe gyvųjų 
kun. A. Burba, kaip jis būtų linksmumu pa
tenkintas, kad Vilnius išlaisvintas! Jis link
smai giedotų paties savo parašytą dainelę 
“Viltis”:

“Nenoriu miego, negi ilsėtis,
Viliuos Lietuvą dar paregėti!...”

J. Ramanauskas.
XII—19—39

Red. Pastaba. — Sekančiam Menas ir Li
teratūra skyriuj išspausdinsime platoką Pr. 
Balsio rašinį apie Amerikos lietuvių teatro

Taraso Ševčenkos Žemė 
Grįžo Artojams

Akivaizdoje didelių istorinių įvykių, šian
dien, kada per 20 metų lenkų ponų kan
kinta ir valdyta Ukrainos dalis prisijungė 
prie laisvos Socialistinės Sovietų Ukrainos 
Respublikos, kada visa Ukraina sudarė vie
ną nacionaliniai valstybinį vienetą,—verta 
prisiminti didžiojo Ukrainos dainiaus T. 
Ševčenkos siekimus bei idealus, kuriuos jis 
savo dainom išugdė ukrainiečių tautoje, pa
keldamas jos moralinį atsparumą, pasitikė
jimą savimi ir uždegdamas liaudį geresnio 
rytojaus viltimi.

Gimęs vargingoj baudžiauninko šeimoj, 
sukrypusioj varguolių trobelėj, vos 9-nių me
tų likęs be motinos našlaičiu ir išgyvenęs 
vaikystės dienose pamotės stumdymus ir 
smūgius, T. Ševčenka iš mažens paprato 
matyti gyvenimą tamsų ir skaudų. Jaunu
tis vaikas ne kartą pabėgdavo nuo to ne
pakenčiamo gyvenimo į pievas ir pamiškes, 
kur slapstydavusi nuo pamotės pykčio, kar
tais po kelias dienas išbūdamas alkanas ir 
kęsdamas šaltį. Tomis sunkiomis valando
mis, tose pievose T. Ševčenka pažino lais
vės jausmą, pievose jis pamilo tuos žemės 
plotus, kuriuos savo ašaromis ir prakaitu 
laistė ukrainiečiai baudžiauninkai, krauda
mi turtus ponams, o vargą—sau.

Taip pas T. Ševčenką augo mintys, kad 
žemė priklauso ne tiems, kuriems turi pri
klausyti, kad gyvenimas yra ne toks, koks, 
jis turi būti, kad rytojus turi būti kitoniš
kas/O tą rytojų Ševčenka vaizdavosi šitaip:

. . .Dirbančioms rankoms, 
dirbantiems protams— 
dirvonus arti 
galvoti, sėti, nelaukti, 
o pasėtą taip pat surinkti— 
dirbančioms rankoms. . . m.

Sielodamasis dėl savo tautos ir liaudies 
laisvės ir bendraudamas su žinomais deka
bristais, Ševčenka suprato, kad kovoje dėl 
geresnės ateities susieina interesai visų pa
vergtų tautų,—ir jis ėmė dainuoti ne vien 
apie ukrainiečius, bet ir apie cechus, kauka
ziečius, žydus. Ševčenkos patriotizmas pasi
darė platus, gilus, universalus, toks, kokį 
reikia ugdyti kiekvienoj tautoj ir kokiu gali 
persiimti kiekvienas pažangus žmogus. To
kiu būdu iš siauro mąsto patrioto Ševčenka 
pasidarė universalus kovotojas, teisingai su
pratęs ir įvertinęs tą istorinę aplinką, kuri 
jį tuo laiku supo. Su patriotine kova dėl 
tautos laisvės Ševčenka- surišo ir ekonominę 
kovą dėl liaudies laisvės. Taip iš Ševčenkos 
provinciališko patriotizmo, gimusio ant 
siauro nacionalinio pagrindo, išaugo sąmo
ningas ir platus idealas—idealas geresnės 
socialinės santvarkos, teisingesnio gyveni
mo, «tautų savitarpio meilės. Taip suprasda
mas savo idealą, Ševčenka sielojosi dėl Uk
rainos, dėl jos likimo, dėl jos liaudies, o sau 
gi sakydavo—man vis tiek pat?..

...Man vis tiek pat, kur aš bebūčiau,
Ar Ukrainoj, ar kitur,
Ar paminės kas, ar pamirštas 
Liksiu snieguose aš svetur.
Man vis tiek pat. . .
. . . Tarp svetimų nelaisvėj augau,
Ir nieks saviškių nepravirks,
Kada nelaisvėj verkdams mirsiu. . .'
Man vis tiek pat—
Tik ne vis tiek man,
Kai Ukrainą pikti žmonės , -
Klastingai migdo, ir ugny
Jau apiplėštą ją pažadins.
O, tai man ne vis tiek!. . .
Pirmajame kūrybos periode Ševčenka ne 

kartą šaukėsi Dievo malonės ir pasigailėji
mo baudžiavos iškankintai ukrainiečių tau
tai, ne kartą mėgino humaniškom mintim 
apeliuoti į dvarinįnkų ir valdančiųjų širdis, 
tačiau nuo to nei pasityčiojimai nei skurdas 
nemažėjo, o Ševčenka jautė nusivylimą savo 
lūkesčiais. Todėl vėlesniojo periodo kūry
boje pas Ševčenką stiprėja aiškiai revoliuci
nės nuotaikos, ir poetas pradeda maištauti :

. . .Aš myliu ją, taip myliu ją,
Vargingą Ukrainą,
Prakeiksiu aš ir šventą Dievą, 
Nors sielą pražudysiu!.. .

sukaktį. Ji bus žingeidi ir visapusiai nušvie
čianti mūsų teatro tobulinimąsi per pasta
ruosius 50 metų. Prašome skaitytoją su tuo 
rašiniu susipažinti.

Toliau pradeda ryškėti-Ševčenkai ir ke
liai, kuriais turėtų eiti jo tauta kovoje už 
savo teises:

. . .Teisybei melskitės ant žemės, 
Daugiau gi niekam netikėkit!
Nesilankstykit! Viskas melas— 
Ir popai ir carai!. . .

...Gerovės tu nelauk geruoju, 
Nelauk nė laisvės pažadėtos: 
Ją nukryžiavo Nikalojus, 
Ji nesikeis pati iš vietos!
O kad pakelt ją ir pabudint. . .
...Reikia kirvapentis užgrūdint
Ir ašmenis aštriau galąsti...
Čia jau Ševčenka išryškėja, kaip apsi

sprendęs kovotojas-revoliucionierius, o eilė
raštyje “Zapovit” nedviprasmiškai šaukia 
tauta i kova: c C c

. . . kelkit,
pančius sutraukykit
ir karštuoju priešo krauju
laisvę apšlakstykit. ».
Tos Ševčenkos eilutės kaip gyvos paskli

do žmonėse, jos ėjo iš lūpų į lūpas, kėlė 
pasiryžimą kovai, ugdė tautinę ištvermę ir 
tikėjimą geresne ateitimi.

Kalėjimai ir ištrėmimai Ševčenkos nepa
laužė, bet išugdė iš jo rimtą griaunančią jė
gą įšėlusiam carizmui ir ponijai, kuriai juo 
toliau, juo sunkiau buvo suvaldyti ne tik 
bundančią ukrainiečių tautą, bet ir visą kitą 
Rusijos imperijos liaudį.

.Pirmas tokios nebesuvaldomos liaudies 
laimėjimas buvo caro Aleksandro manifes
tas, kuriuo Rusijoj buvo panaikinta bau
džiava. Ne gera širdim ir ne lengva ranka 
pasirašė caras tą manifestą—jis pats savo 
ministeriams ir ponams pareiškė, kad kitos 
išeities nėra, kad, jei nebus tai padaryta 
dabar iš viršaus, rytoj bus padaryta pačios 
liaudies iš apačios. Tačiau Ševčenkai išgirsti 
tą manifestą nebuvo lemta: kelios dienos 
prieš tai jis atsisveikino su gyvųjų pasauliu, 
taip ir nepamatęs vaisių tos kovos, kurioje 
ir jis buvo žymus karys.

Ilgą kančių kelią dar nuėjo ukrainiečių 
tauta, kovodama už savo kalbą, tautinį ap
sisprendimą ir politinę laisvę. Daug tauta 
išgyveno tamsesnių ir šviesesnių dienų. Po 
1914 metų karo didelė dalis Ukrainos su 7 
milijonais gyventojų pateko po lenkų ponų 
jungu, kuriame ukrainiečių tauta per išti
sus 20 metų kentė nežmoniškas kančias, 
kalbos persekiojimą, ekonominį nualinimą 
ir neapsakomą valdančiųjų sauvalę. Stam
būs dvarininkai valdė po kelis tūkstančius 
ha plotus, kuriuose oficialiai nors ir nebuvo 
baudžiavos, bet tikrumoje valstietis buvo vi
siškoje pono valdžioje, nes kaip gi neklau
sysi, kur gi bėgsi, jei per keliasdešimt kilo
metrų, kur tik akis siekia—vis to pono že
mė, o toliau—kitas toks pat ponas.

Tragedija, kuri šį rudenį ištiko lenkų tau
tą ir sugriovė ponų valstybę, ukrainiečiams 
atnešė laisvę. Ševčenkos lūkesčiai išsipildė. 
Spalių 26 d. Ukrainos tautos atstovų susi
rinkimas Lvove nutarė žemę išdalinti tiem, 
kurie ją savo prakaitu ir krauju laistė, ku
rie ją savo rankomis per amžius dirbo ir 
kurie šimtmečius dėl tos žemės kovojo ir 
žuvo. Laisvai prašneko ukrainiečių liaudis 
savo gimtąja kalba, atidarė mokyklas, iš
leido laikraščius, knygas ir užtraukė perga
lės dainas. Tiek kentėjusi ukrainiečių tauta 
atgimė, įsijungė į Socialistinių.Sovietų Res
publikų tautų šeimą, kurioje bendromis jė
gomis kurs šviesesnę savo ir kitų tautų ateitį.

Mes, lietuviai, suprantame tą gilų 
džiaugsmą, kuriuo gyvena šiandien išlaisvin
ta Ukraina, nes juk dr mūsų broliai paverg
toj Vilnijoj lenkų ponų panieką ir smūgius 
kentėjo, nes juk ir mūsų broliai beveik tą 
pačią dieną pergyveno džiaugsmo valandas, 
kada Vilnijos žemė prie savo krašto grįžo, 
kada lietuviškas žodis joje suskambėjo. Ir 
lietuvis artojas laukė dienos, kada Vilnijos 
žemė bus jam atiduota, kada ne ištvirkusi 
dvarponija, o tikroji darbo liaudis savo triū
so vaisius sau naudos ir savo krašto gerovę 
kurs. Ir kada atgautame Vilnijos krašte bus 
susitvarkyta, kada artojas pajus jame ne 
ponų, bet savo teisę, tada tikrai iš širdies 
gelmių jis užtrauks išlaisvintai Ukrainai pa
rašytą, bet ir mums tinkamą Lebedevo-Ku- 
mačo dainą:

. . .Po laukus virš laisvųjų sodybų,
Juodas varnas daugiau nelakios!
Nuo šiandien mes jau niekam neleisim
Trypti žemę Vilnijos brangios!
Taip, tikrai neleisim, nes tai bus mūsų, 

x artojų žemė!
(“M. J.”)

Hartford, Conn,
—— ....... I

Mūsų Menininkai Puikiai 
Pasirodė

Lapkričio 26 d. Laisvės Cho
ras, vadovaujamas drg. V. Vi-. - 
sockio, sulošė dviejų atidengi-'^ 
mų komediją “Bamba.” Prie 
to dar buvo gražus koncertas. 
Publikos dalyvavo daugiau 
ne kiek buvo tikėtasi.

Programos vedėja draugė 
O. Giraitienė trumpoj sutrau
koj paaiškino susirinkusiems 
komedijos reikšmę ir kas bus 
veikiama koncerto dalyje.

Pakol prasidėjo lošimas, 
Laisvės Stygų orkestrą, po va
dovyste V. Visockio, griežė 
įvairius muzikos kavalkus. 
Tas pats buvo ir laike per
traukų. Klausytojams orkes
trą labai patiko.

O kas link lošėjų ir pačios 
komedijos, žiūrėtojai pasiten
kino, juokų turėjo lig valios. 
Aktoriai buvo tinkami savo 
rolėms, atliko savo užduotis 
neblogiausia.

Pasibaigus lošimui, mokyto
jas V. Visockis pareiškė, kas 
bus veikiama iš eilės koncerte. 
Jis prašė susirinkusiųjų aty- 
džiai klausyti ir tėmyti. Choro 
nariai pasidalino į dvi grupes, 
merginų ir vaikinų. Kurie ge
riau dainuos valig publikos 
aplodismentų nuosprendžio, 
tie gaus dovaną $5.

Po jo paaiškinimo, pasirodė 
vaikinų grupė. Kaikurie turė
jo dalgius, atvaizdindami šie
napjūtę ir visi dainavo tam 
pritaikytas 2 dainas, kurias 
gana sutartinai sudainavo. 
Publikai ant tiek patiko, kad 
dar aplodismentais vertė dau
giau dainuoti. Bet jie laikėsi 
sutarties, daugiau nepasirodė.

Nerimaudama publika lau
kė pasirodant merginų. Nugi 
už valandėlės išeina ir jos, vi
sos apsirengusios lietuviškais 
kostiumais, ant galvų turi ža
lius vainikėlius. Atrodė tikrai 
artistiškai. Pirmiausia dainavo 
liaudies dainą, už kurią gavo 
griausmingus aplodismentus. 
Užbaigė jos savo dalį kontes- 
to su šokiu, pritariant muzi
kai. šokis publikai tiek jau 
patiko, kad už tai jos ir gavo 
$5 dovanų.

Kitą dalį koncerto išpildė 
choras su stygiečiais daino
mis ir muzika, žodžiu sakant, 
programa publiką patenkino.

Užsibaigus programai pir
mininkė užkvietė visus daly
vius už tą pačią įžangą eiti 
Laisvės Choro svetainėn, kur 
bus užbaigiamas parengimas. 
Prisirinko pilna svetainė. Vie
ni linksminos prie geros muzi
kos, kiti po biskį išsigerdami 
šnekučiavos apie nusisekusį 
menininkų parengimą. Ir tai] 
viskas gražiai užsibaigė.

Ir dar turiu priminti, ka< 
mūsų stygiečiai, nepasiduoda 
mi choristam, rengia metin 
koncertą. Deda didžiausias 
spėkas. Jis atsibus sausio 14 
d. ateinančių metų. Mat, kai
po orkestrą, turi nemažai 
įvairių išlaidų, tai jos nariai 
sumanė išleisti radio dėl sukė
limo išlaidoms finansų. Bus iš
leistas laike koncerto. Aš sa
kyčiau, kad visų priedermė 
pasipirkti laimėjimo tikietukų. 
Kainuoja tik 10c.

Draugiškas Bankietelis
GruorUtfo 13 d. vietoj Lai

svės Choro pamokų, jie turėjo 
gražų pokilį, kaipo pasidžiau- 
gimą nusisekusiu parengimu. 
Tam pokiliui merginų grupė 
paaukavo savo gautų dovanų 
$5. O draugės susinešė na-

(Tąsa ant 4-to pust)
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Paterson, N. J. Hungerford St., netoli nuo 
Park St. Priežastis persikėli
mo, tai persikeitimas buvusios 
svetainės savininkų. Aš lin
kiu chorui gero pasisekimo 
naujoj vietoj.

Nemunas.

nės cenzūros, kuri užgniau
žia arba klastuoja žinias; 
66 murmėjo, kad karas ap
sunkina ir sutramdo važinė
jimą įvairiais reikalais; 91 
murmėjo prieš vaikų ir ki
tų žmonių kraustymus iš 
didmiesčių; 5 nepasitenkinę, 
jog vis stokuoja darbų.

Baltasis Aras Svetimais Sparnais
D. M. šolomskas

(Tąsa)
Vokiečių karo lėktuvai, kaip kokia są

rančia bombardavo veik visą Lenkijos 
teritoriją. Jie mažais būreliais, bet nuo
latos puolė miestus, gelžkelių centrus, til
tus, vieškelius, neprileisdami iš užfrončio 
padrūtinimus ir amuniciją. Virš Varša- 
vos veik nepertraukiančiai skrajojo vo
kiečių lėktuvai, bombardavo ir iš kulkas- 
vaidžių sėjo mirtį. Į tris dienas numu
šė 40 lenkų karo lėktuvų oro susikirti
muose ir daug sunaikino aerodromuose. 
Rugsėjo 6 dieną vėl sunaikino 18 lenkų 
lėktuvų.

Rugsėjo 9 dieną didžiųjų replių smai
galiai jau veik susiėjo ties Varšava. Pie
tinės vokiečių armijos mušėsi Varšavos 
priemiesty j, o šiaurinės taip arti priėjo, 
kad paprastos kanuolės apšaudė Varša- 
vą. Į vakarus nuo Varšavos, tarpe vo
kiečių sienos Kališio ir Gorinio buvo ap
suptos geriausios lenkų armijos jėgos, 
kurioms ištrūkti jau nebuvo vilties, nes 
Varšava buvo, kaip bonkos kaklas.

Lenkijos poniška valdžia atsišaukė dar 
karo pradžioj į piliečius, kad visi stotų 
į “šventą karą”, griebtųsi partizanų žy
gių. Laikinai daug lenkų darbo žmonių 
užmiršo kapitalistų ir dvarponių pada
rytas jiems skriaudas, suprato, kad Vo
kietijos fašistai nebus geresni jiems, už 
lenkiškus ponus, greta klasinio pavergi
mo dar atneša ir tautinį pavergimą ir jie 
griebėsi ginklo.

Čenstakavoj, kada gatve maršavo vo
kiečių armijos dalys, staigiai pro langus 
sutratėjo:

—Pak!... Pak!... Pak!
—Bum!—trenkė ir granata.
Sukrito vokiečių armijos kapitonas, du 

leitenantai ir keli eiliniai kariai. Vokie
čiai apsistojo miešto rotušėj ir suruošė 
teismą lenkų snaiperiams. Trisdešimts 
civilių žmonių buvo apkaltintų šaudyme 
pro langus ir sušaudyti.

—Lenkų moterys mušasi, kaip tigrės! 
—sakė Amerikos korespondentui vokie- 
tys oficierius. Po šių atsitikimų vokie
čiai išleido griežtą patvarkymą, kad kur 
tik jie ateina, kad ginklai tuoj aus būtų 
atiduoti: kas neatiduos, bus sušaudytas. 
Lenkų civilius snaiperius šaudyti. Snai
perių buvo visokių, ne vien civilio gyve
nimo žmonių, bet ir oficierių, pasilikusių 
užpakalyje ir karo mundieras pakeitu
sių civiliais drabužiais.

Lenkai iš savo pusės nebuvo miela- 
širdingesni linkui vokiečių. Jie šaudė vi
sus vokiečius kareivius, kurie vienur ar 
kitur buvo nuleisti iš vokiečių karo lėk
tuvų pagalba parašiutų arba lėktuvais 
išsodinti. Jie pasitraukdami iš Lenkų 
Koridoriaus žudė vokiečių civilius žmo
nes. Rugsėjo 8 dieną, United Press ko
respondentas Fredrick Oechsner matė 
Bromberge 40 vokiečių moterų, senelių 
ir vaikų lavonų gatvėj. Juos sušaudė len
kų fašistai, bėgdami iš miesto. Tas pat
sai korespondentas vėliau tvirtino, kad 
žengiant jam su vokiečių armija, jis Len
kų Koridoriuj matė nemažiau 800 nužu
dytų vokiečių civilių žmonių. Tame buvo 
kaltinami lenkų fašistai ir policininkai.

Bet Lenkijos karo jėgos tifpo, kaip 
sviestas ant karštos keptuvės. Rugsėjo 
11 dieną net keturiolika kartų vokiečių 
lėktuvai bombardavo Varšavą, ir viena
me bombardavime dalyvavo per 70 lėk
tuvų. Miestas degė. Lenkų valdžia jau 
senai buvo pabėgus ne tik iš Varšavos, 
bet sėdėjo Rumunijos pasienyj.

Rugsėjo 13 dieną vokiečiai uždavė 
smūgį Radomo srityj apsuptai lenkų ar
mijai, suėmė 60,000 belaisvių ir daug 
ginklų.

Rugsėjo 13 dieną Daniel De Luce ko
respondentas pranešė iš karo lauko, kad 
Lenkijos armija daugiau neturi jėgų 
priešintis. Vokiečiai sulaužė jos frontą 
Wszkow, Damblin, Krasnik, Jaroslav, 
Przemysl ir kituose punktuose. Londone 
lenkų pasiuntinys grafas Fd. Raczynski 
jau kelintu kartu reikalavo iš Anglijos 
ir Francijos, kad jos gelbėtų Lenkiją, 
bet ji pagalbos nesulaukė. Lenkijos ko
manda ties Jaslo, Galicijoj, griebėsi nuo
dingų dujų prieš vokiečius, bet ir tas be 
pasekmių.

Karo pradžioj Anglija ir Francija gar
siai šaukė, kad jeigu Hitleris nesustos 
bombardavęs Lenkijos miestus, tai an
glai ir francūzai bombarduos Vokietiją. 
Jie “bombardavo,” bet tik tūkstančius 
lapelių numesdami irrtai didžiumoj ant

Belgijos ir Holandijos teritorijos. Tik 
vieną kartą anglų lėktuvai bombardavo 
vokiečių karo laivų bazę. Lenkija nega
vo iš Francijos ir Anglijos žadėtos pa
galbos.

VI.
Labiausia lenkų armijos dalys nusivy

lė Anglijos ir Francijos pagalba, tai ku
rios buvo atkirstos šiaurinėje dalyje Len
kų Koridoriaus. Toji armijos dalis buvo 
išstumta iš Gdynios. Tada ji pasitraukė 
į šiaurės. Vokiečių armija žinodama, kad 
anksčiau ar vėliau keli tūkstančiai lenkų 
turės netekti maisto, amunicijos ir pa
siduoti, juos daug nespaudė. Lenkai pa
sitraukė į Hale pusiasalį, kuris siaura 
juosta giliai įsidavęs į Baltijos Jūras. 
Jie ten užsikasė.

Kiekvieną dieną, kiekvieną rytą len
kai dairėsi su viltimis, kad štai jie pa
matys atplaukiančius Anglijos karo lai
vus jiems į pagalbą. Juk Anglija yra 
Lenkijos talkininkė, ji nepaliks juos. 
Jiems atrodė, gal kitoms lenkų dalims ir 
yra keblumų suteikti pagalbą, bet jiems, 
kurie yra ant Hale pusiasalio, jūrų kraš
to, tai būtinai ateis “Marių Karalienė” 
į pagalbą.

—Anglai!... Anglai atplaukia mums į 
pagalbą!—šaukė vieną priešpietį lenkai 
kareiviai ir net iš apkasų pašoko.

—Trata-ta-ta! — sutauškėjo vokiečių 
kulkasvaidžiai nukirsdami kelis lenkų 
kareivius išsikišusius iš apkasų.

—Anglai!... Broleliai, anglai!—mir
damas kalbėjo kulkų suvarstytas lenkas 
kareivis ir tikėdamas, kad Anglijos lai
vai atplaukė. O tikrumoj, tai buvo ne 
Anglijos, bet Vokietijos minininkai grįžo 
iš Baltijos Jūrų, kur jie buvo išplaukę 
jieškoti lenkų pabėgusių iš Gdynios sub- 
marinų. O Gdynioj gūlėjo pusiau nus
kandinti lenku karo laivai “Wicher” ir 
“Grif”.

Lenkai ilgai laukė pagalbos. Maistas 
jų baigėsi. Badavo... Amunicija išsibai
gė ir tada, po 33 dienų apgulos, tik spa
lių 3 dieną, ant Hale pusiasalio jie sudėjo 
ginklus ir pasidavė keikdami savo talki
ninkę, “Marių Karalienę”—Angliją.

VII.
Iš visų Lenkijos armijos dalių geriau

siai laikėsi, tai nedidele grupė, apie 200 
lenkų kareivių, ant Westerpllate salos, 
vadovystėj majoro Stanislovo Koscians- 
kio. Saujele lenkų tūlą laiką laikė ištisą 
vokiečių diviziją, apie 18,000 kareivių. 
Tauškėjo šautuvai, tratėjo kulkasvai
džiai, virš fortifikacijos sukosi 22 vokie
čių bomberiai ir vienu kartu išmetė per 
50 bombų; karo laivas “Schleswig— 
Holstein” be pertraukos daužė iš galin
gų kanuolių. Miškas, buvęs prie barakų, 
pavirto į baisų laužyną: medžiai sulau
žyti, sudaužyti, sutrupinti. Lenkų arti
lerijos amunicija išsibaigė. Valgis pasi
baigė, bet grupė laikėsi. Ji atsilaikė še
šias dienas ir tada, kada matė, kad to
limesnis pasipriešinimas yra bergždžias 
—pasidavė.

Jaunas majoras Koscianski ir jo kovos' 
draugai parodė, kaip galima kautis. Vo
kietijos komanda pagerbė jį ir paliko 
jam jo kardą.

VIII.
Lenkų valdžia pabėgo ' į Rumuniją. 

Maršalas Smigly-Rydz, kuris taip dideliu 
save nešė, kuris svajojo apie sumušimą 
Vokietijos, užėmimą Rytų Prūsijos, nu
galėjimą Sovietų Sąjungos, pabėgo į Ru
muniją dar tada, kada lenkų armijos li
kučiai kruvinai kovėsi Varšavoj ir jos 
priemiesty j.

Su kitomis armijos dalimis, netoli 
Kutno, apsuptas kovėsi ir tas pulkas, ku
riame buvo patekęs Juozas Melninkaš. 
Oficierius Bulava įgavo kaž kokios drą
sos ir su padidinta energija mušėsi. Da
bar jis gražiai kalbėjo su eiliniais, kvie
tė juos muštis už Lenkijos laisvę, už 
tėvynę. Išnyko jo pasididžiavimas ir pa
sipūtimas. Tartum kitas žmogus pasida
rė. Gal būt jautė besiartinantį poniškos 
Lenkijos galą. Gal jis jau buvo matęs 
tą, ką praeitą naktį iš Kutno darbininkų 
gavo lenkai kareiviai.

Kutno darbininkai, kurie buvo suvary
ti kasti apkasus, mokėjo ir kareivių 
mundieruose pažinti savo draugus. Vie
nas iš jų trumpai pasikalbėjęs su Juozu, 
įteikė jam pluoštelį lapelių ir paprašė:

■ *------ ■ f Bus daugiau)

Įvairumai
“Paterson Evening News,” 

gruodžio 18 d. praneša, kad 
bus gilinama Passaic upe, 
idant apsiginti nuo potvinių. 
Armijos inžinieriai apskait- 
liuoja, kad tam darbui reika
linga suma $30,000,000. Pla
nas jau padarytas, darbas bus 
tuoj pradėtas. Taip praneša 
Passaic Valley Flood Komisi
ja—George Hewitt ir Russell 
S. Wise.

Tas darbas turėjo būt at
liktas seniai, nes kas metais 
pavasarį būna dideli potvi- 
niai. Specialiai tenka nuken
tėti Patersono miestui, nes 
Passaic upė eina išilgai miesto 
daugiausia apgyvendinta biznių 
ir fabrikų sekcija. Daugiausia 
lietuvių biznierių nukenčia 
nuo potvinių. Vanduo pridaro 
daug nuostuolių.

Lapkr. 26 d. buvo sureng
ta “partė” J. ir O. Lekavi
čiams paminėjimui jų 25 me
tų ženybinio gyvenimo. Ka
dangi J. ir O. L. yra biznie
riai, tai jie turi daug draugų 
ir pažįstamų. Tad ir publikos 
prisirinko apie du šimtai. Tai 
buvo tikrai lietuviška veselija. 
Valgių ir gėrimų buvo iki va
liai.

Bevakarienaujant, vakaro 
vedėjas Juozas Marčinskas, 
pakvietė pakalbėti kelis iš pu
blikos. Kalbėjo ponia Ribne- 
rienė, ponia Marčinskienė, P. 
Lekavičius, P. Skubienė, P. 
Stankus, A. Lapinskas. Visi 
vėlino jaunikiams linksmą ir 
ilgą gyvenimą. Kalbėjo ir vie
tinis klebonas Kinta, prisimin
damas, kad Lekavičiai ir jų 
šeimynėlė yra geri, teisingi 
žlnonėš. Paskiausia kalbėjo 
pats jaunikis, dėkavodamas 
gaspadoriams ir gaspadinėms, 
stalų patarnautojams ir publi
kai, o daugiausia poniai L. Sa
vickienei (Sopčikienei), po
niai J. Sniečkienei ir poniai Ce- 
lenčiavičienei, už jų pastan
gas ir pasidarbavimą. Taria
me jums visiems širdingą 
ačiū. J. Lekavičius ir Mano 
Šeimyna.

Pranešu Patersono visuome
nei, kad įsitėmytumėt, jog 
Patersono Bendras Komite
tas rengia didelį balių dėl Vil-
niaus krašto baduolių. Visas 
pelnas bus skiriamas tam tik
slui, kad sušelpti mūšų-brolius 
jų nelaimėje. Balius įvyks 27 
d. sausio-Jan., 1940 m., Wash
ington Hall, 78-80 Godwin 
St. Bendras Komitetas ragina 
ir kviečia, kad visi lietuviai 
būtumėt šiame baliuje ir pa
rengtumėte šį didelį mūsų už
sibrėžtą darbą, o prieg tam, 
turėsime gerą orkestrą, kuri 
grieš lietuviškus ir ameriko
niškus šokius. Turėsime gar
džių užkandžių ir putojančio 
alučio.

Nelaimė patiko Alex Jo- 
seph-Osipavičių. Jam beva
žiuojant Morris dviračiu, su
sidaužė su automobiliu. Tapo 
taip sužalotas, kad vargiai 
liks gyvas. Skauda, gaila jau
no vaikino.

Susirgo Maikis Jeckevičius. 
Susirgo V. Sadauskas. Susirgo 
Pranas Balis (Balionis).

Dar vis serga M. Gecevičie- 
nė, George Žilinskas ir John 
Pigaga.

J. Matačiūnas.

Hartford, Conn.
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

muose pasigaminusios įvairių 
užkandžių, žinoma, biskis bu
vo ir išsigėrimų. Ir taip visi 
linksmai leido laiką. Vieni šo
ko prie geros orkestros, kiti 
darė planus pakėlimui dar di
desnio veikimo dailės srityje.

Persikelia j Naują Vietą

Laisvės Choras pasiranda- 
vojo naujoj vietoj svetainę, 55

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

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

Staigios ir chroniškos kraujo ir odos 
ligos gydomos.

Daroma Kraujo ir Šlapimo Tyrimu 
Tel. Algonquin 4-8294

Telephone: E Vergreen 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.

Naujausi ir Gražiausi 
Dariaus ir Girėno 

Kalendoriai 1940 m.
Atvaizduojanti abu lakūnus, jų 

tikrą orlaivį Lituanica ir Soldino 
mišką, spausdinti keturiomis spalvo
mis, 15x20 didumo, labai puikūs ar
tisto J. Arlausko piešinys. Gražiau
sia kalėdine dovana nusiųsti Lietu
von. Kiekviena organizacija, bei 
kliubai privalėtų turėti šių didvy
rių kalendorius. Kaina 25c už vie
ną. Užsakant pažymėkit kokiais no
rit mėnesiais, lietuviškais ar angliš
kais.

Agentai, norintieji pardavinėt, ar
ba biznieriai, kreipkitės dėl infor
macijų šiuo adresu:

STANDARD CALENDAR CO.
332 West Broadway

So. Boston, Mass.

London. — Organizacija 
“minioms tėmyti” apklausi
nėje didelį skaičių vyrų ir 
moterų Anglijoj, kas jiem 
nepatinka šiame' kare. Iš 
kiekvienų dviejų šimtų ap
klausinėtų žmonių, visi pa
reiškė, kad blogas yra da
lykas tie miestų užtemdini- 
mai naktį, kaip apsauga 
nuo Vokietijos orlaivių; 
135 skundėsi, jog karas pa
brangino maistą ir apsun
kino jo gavimą; 73 buvo ne
patenkinti, kad karas pa
naikino įvairius pasilinks
minimus; 66 byko ant kari-

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.

Estate of

BARRY P. SHAUNS 
(8 hall ns kas) 

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.

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

•
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

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. Jfūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome j visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, j krautuves 

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

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

master-kraft oil burners 
Į JŪSŲ SENĄ AB NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir Įdės tinkamą 
“burner” 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

PIRKITES SAU LIKERIUS SU

PASITIKeHMV
Iš didžiausios, labiausiai patikimos ir žemiausių kainų krautuves 

WILLIAMSBURGHE

Likerį ar Vyną Kaipo Kalėdų

MANHATTAN LIQUOR STORE
264 GRAND ST. kampas Roebling St., BROOKLYN, N. Y

Mūsų sandėlis yra perdidelis, kad sužymėti kainas

f ii

štai yra tik keletas specialių:

Hunt Club-Reserve Whisky
Distiliota Hiram Walker’io

%

$1.30 pilna kvorta—73c pilna paintė
THIS WHISKHIS 4 YTARSOIO 2

OLD >
IOC CABIN

Old Log Cabin-Straight Rye 
4-riy metų senumo, po valdžios kontrole 

$1.89 pilna kvorta—97c pilna pa Inte

f



Penklai puslapi

Pittston, Pa. Great Neck, N. Y
Iš Pittstono Kliubiečių 

Susirinkimo
Susirinkimas įvyko gruo

džio 17 d. Daug žmonių ma
no, kad kliubo jau ir gyvo ne
bėra, bet jis gyvas, tik niekas 

• apie jį neparašo į spaudą. 
Pittstone yra ir demokratiškas 
kliubas. čia aš kalbu apie Pa
šelpos Piliečių Kliubą.

Piliečių Pašelpos Kliubo 
valdyba seniai kalbėjo; kad 
kaip tik įsigys $10,000, tai iš
kels kliubiečiams kliubo kaš
tais vakarienę. Buvo pirmiau 
išrinkta komisija iš penkių 
ypatų, bet komisija pairo. Ne
žiūrint to, valdyba surengė 
vakarienę ir nariai buvo gerai 
palinksminti.

Besilinksminant kalbėjo Sta
sys Ramanauskas. Jis užsimi
nė ir apie Vilniaus varguolius.

Susirinkime . buvo skaitytas 
pašelpos skyriaus naujas pro
jektas ir priimtas. O ateinan
čiam susirinkime bus užtvir
tintas.

Susirinkime buvo renkamos 
aukos * Vilniaus varguoliams 
sušelpti. Aukas, sakė, siųs per 
Lietuvos konsulatą.

Aukojo sekami: Stasys Ra
manauskas—$5, Leonas Sipo- 
raitis—$5, Antanas Galinskas 
—$5, ir Juozas Pasvanskas — 
$5; po $1—Albinas Šepraitis, 
Juozas Marcinkevičius, Juo
zas Grigaliūnas, Juozas Puo
džiūnas, Gaudentas 
Adomas Miliauskas 
Jonykas; po 50c— 
Žukauskas, Aleksas 
Kazys Marcinkevičius, 
ras Marozas; po 25c — Juo
zas šalna, Kazys šakovčius ir 
Pranas Ranuža. Smulkių au
kų surinkta $1.91; viso pasi
darė $31.41. ... t ••

Senas Mainierys.

Laukaitis, 
ir Juozas 

Antanas 
Remeika, 

Sefi-

štai jos ir adresas:
Eleanor Wascavage,

Bldg. 18
Rockland Hospital,

Orangeburg, N. Y.
Pasitikiu, kad rasite ją gy

vą ir drūta.
Jeigu aš turėtai darbą ir 

namus, tai ji būtų su manim 
bile dieną, bet kadangi aplin
kybės yra neprielankios, esa
me priversti skursti taip, kaip 
yra.

J. S. Vaškevičius,,
33 Washington Terrace, 

Pittston, Pa.

Haverhill, Mass

dalyviais susirinkimas 
skaitlingas, bet drau- 
ir konstruktyviškas.

ir “progresyvių” moterė-

Apie Gyvą “Nabašninką”
Prieš penkerius metus ma

no dukrelė Eleanora Vaškevi- 
čiutė dirbo New Yorko vie
šam knygyne (N. Y. Public 
Libr.) ir ten bedirbant, ar tai 
dėl didelio studijavimo, ar su
sirūpinimo dėlei jos motinos 
mirties, ar gal kitokio susi
graužimo, susirgo lengvos for
mos nervų liga. Aš gavęs nuo 
tenaitinių daktarų pranešimą 
apie jos susirgimą, nors jau ir 
būdamas subankrutavęs finan
siškai, vistiek parsivežiau ją 
pas save.

Čionai ant vietos ji gyveno 
su manim šešius mėnesius. 
Per tą laiką šaukiau įvairius 
šios apielinkės geriausius dak
tarus. Po ilgų tyrinėjimų 
visi patarė, kad jai reikalin
gas ilgas poilsis kur nors sa
natorijoj.

Kadangi šioj apielinkėj to
kių sanatorijų nesiranda, tatai 
kreipiausi pas pirmesniuosius 
New Yorko daktarus, klaus
damas patarimo. Jie man pa
tarė atvežt pas juos.

Pagal jų patarimą, padėjo
me ją, kaipo liuosnorę paci- 
jentę, Rocklando ligoninėn 
Brooklyne. Ji buvo dirbus toj 
valstijoj jau du metus, tatai 
be murmėjimo ją tenai priė
mė. Bet daugeliui davatkų 
net
lių pradėjo niežėti liežuvius 
ir pradėjo plepėt nebūtus da
lykus apie mergaitę ir mane, 
kad tik nužeminti mūsų re
putaciją visuomenės akyse. 
Jau net pradėjo purvais 
drabstyti į akis.

Nesenai ant tūlo susirinki
mo pamatė, kad aš turiu pun- 
duką ir apspitę, kaip bitės, 
klausė, ką turi?

“Dukrelei kalėdų dovanė
lę”, sakau. “Tai kvailas, jau 
trys metai, kaip duktė mirus 
ir pakavota (tik nepasakė 
kur), o tu dar vis dovanas 
siunti.”

Rodau jos laikus—netiki! 
“Sufabrikuoti”, sako man. 
Mat, moterėlių nuspręsta iš 

gyvo žmogaus padaryti “na- 
bašninką.”

Kad uždaryti melagiams 
burną, patariu išsirinkti komi- 

4 Siją . ir nusiųsti tenai tos ne- 
ngos mergaitės gyvos ir 
feavo akimis pamatyti.

Gruodžio 17 d. įvyko (po 
virš dviejų metų poilsio) Lai
svės Choro pirmas susirinki
mas.

žinoma, kada nebuvo su
sirinkimų, tai ir valdyba lai
kėsi ta pati nuo paskutinio su
sirinkimo.

Pirm. A. Račkauskienė ir 
rast. O. Pečiukonienė savo 
vietas užėmė šiame susirinki
me.

Nors 
nebuvo 
giškas
Pas dalyvius matėsi pakilęs 
ūpas prie veikimo.

Po visapusiško apkalbėjimo, 
pirmiausiai nutarta pradėti 
dainavimo lekcijos. Taipogi 
išrinkta komisija dėlei suren
gimo teatro su koncertine da
lim. Komisijon įeina S. Bea
kus, A. Račkauskienė ir P. 
Petras. Prie to, buvo pakel
tas klausimas kas link opere
tės “Tamyla”, nes pasirodo, 
kad aktoriai randasi (apart 
vieno), visi Haverhillyje. To
dėl instruktuota komisija, kad 
atsiklaustų aktorių ir jei jie 
apsiims operetę vaidinti, tai 
manome, kad po naujų metų 
vėl Haverhillio lietuviams pa
sirodys “Tamyla.”

Pradžia Darbo

Gruodžio 24 d., nedėlioj po 
pietų, 2 valandą, Lietuvių Am
erikos Piliečių Kliubo kamba
ryj turėsim “Grab bag party”.

Todėl kviečiam visus su 
visom pribūti (žinoma, einant 
reikia ir atsinešti kas nors).

Atsimenat iš praeities, kad. 
tokios kalėdinės
silinksminimai būdavo 
giški ir linksmai 
bėgdavo. Taipo 
bus smagi.

Neužmirškit,
Kindaras bus šiame pažmony- 
je. Jeigu susirinksime reika
lingas skaičius, tai turėsime ir 
lekcijas dainavimo.

Perskaitę šį pranešimą, 
praneškite kitiem, jauniem ir 
seniem, visi bus sutikti drau
giškai. Nepraleiskit progos, 
tapkit- nariais-rėmėjais mūsų 
draugingos šeimynos.

Jakėnų Petras.

Pastaba dėl Baranauskų 
Pares

Smagu skaityti taip tinkamai 
pradėtą “Laisvės” reporterio 
aprašymą Great Neck’o drau
gam Baranauskam surengtos 
“Surprize Party” pagerbimui jų 
25 metų vedybinio gyvenimo su
kaktuvių. Bet stebėtina, kur ir 
kaip tas korespondentas išmoko 
teikti kairiarankį komplimentą 
rengimo komisijai, kadangi tas 
komplimentas pilnai atatinka ne 
komisijai, bet pačiam korespon
dentui.

Nežinia, kodėl jis neįstengė 
sužinoti, kad rengimo komisija; 
susidėjo iš ypatų su įvairiais 
politiniais nusistatymais ir kad 
tikslas šio parengimo buvo 
draugiškas vakaras pagerbti 
draugus Baranauskus, o ne 
sverti bei mieruoti dalyvių po
litiką.

Kad korespondentas negavo 
progos ant vietos pasveikinti 
jaunavedžius, tai apgailėtina, 
bet tą savo ypatišką nepasiten
kinimą dengti politišku rūbu 
atrodo visai ne vietoj.

Aldona Jeskevičienė, 
Komisijos Narė.

Korespondento Pastaba: Jei ren
gėjai būtų laikęsi tos pačios taisyk
lės su kito laikraščio koresponden
tu, tai “L.” korespondentui nebūtų 
buvę pamato “pražiūrėjimą” išsiaiš
kint politika. Bet ve: toj pačioj vietoj 
sėdi dviejų laikraščių koresponden
tai;
nėlio, kuris veik jokios lietuvių vi
suomenės dalies neatstovauja, iškil
mingai pakviečia; gi tokios Brook
lyn© lietuvių tvirtovės, kaip “Lais
vė,” korespondento “nemato,” nors 
patys rengėjai jį iš anksto buvo už
kvietė (kai reikėjo bilietą parduot)! 
Kuris žmogus ten politikos būtų 
nematęs?

vietų šarvuotlaivį “Kiro- 
vą.” Paskui jie pranešė, kad 
tik sužeidę “Kirova” ir kad 
jis esąs taisomas prieplau
koje Tallinno, Estonijos so
stinės. Dabar gi paskutinė-

mis dienomis vyriausias Ės
tom j os armijos komandie- 
rius generolas Laidoneris 
pareiškė, jog “Kirov” nie
kad nebuvo atplaukęs į Tai-: 
linną taisytis.) BAZARAS

korespondentą mėnesinio leidi-

Pittsburgh, Pa.
Klaidos Pataisymas

Gruodžio 21 d. korespon
dencijoje buvo rašoma apie 
LLD 86 kuopos susirinkimą. 
Tai klaida. Sumaišyta kuopos 
numeriai. Susirinkimas buvo 
87 kuopos.

Rep.

0

parės”-pa- 
drau- 

laikas pra- 
pat ir šioji

mokytojas

Helsinkio Suomiai Pasako
ja, kad Sužeidę Sov. Laivą

Helsinki. — Senoji Suo
mijos valdžia tvirtina, kad 
suomių pajūrio kanuolės 
sužeidusios Sovietų karo 
laivą “Spalių Revoliucija.”

Porą dienų pirmiau buvo 
iš Helsinkio paskleistas gir
das, būk suomiai kanuolių 
šūviais nuskandinę tą So
vietų laivą. Bet ant ryto
jaus jie patys turėjo at
saukt, kaipo neteisingą, 
pranešimą apie to laivo nu- 
skandinimą.

(Pirmiau senieji Suomi
jos valdovai buvo paskelbę, 
kad suomiai sunaikinę So-

Bayonne, N. J.
Buvusios “Laisvės” vajinin- 

kės Anna Warwick ir P. čiur- 
lienė įstojo į biznį. Jos pasiė
mė didelį namą su 28 kamba
riais ir 11 garadžių dėl auto
mobilių.

Jų biznio vieta randasi po 
num. 68 Broadway, Bayonne, 
N. J. Vėlinu joms geriausio 
pasisekimo.

A. Stripeika.

Newark N. J.
Anna Žalienė ir V. Miku- 

taitytė atidarė valgyklą-res- 
taurantą po num. 69 Oriental 
St., prie Broadway. Jos pir
miau man gerai padėdavo va
juje. Linkiu joms pasisekimo 
biznyje.

NOTICE is hereby {riven that License No. 
GB 11508 has been issued to the undersigned 
to sell bejr at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 529 
Ridgewood Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EMMA HALLER
529 Ridgewood Ave. Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI IS KITUR
WORCESTER, MASS.

LLD 11 kp. metinis susirinkimas 
įvyks 24 d. gruodžio, 10:30 vai. ryto, 
29 Endicott St. Visi nariai būkite 
laiku, kad galėtume greit susirinki
mą užbaigti. — J. M. Lukas, Sckr.

WORCESTER, MASS.
TDA. 13 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 26 d., 8 v. v. Liet. Svet., 
29 Endicott St. Visi nariai malonėki
te susirinkti, nes labai svarbių rei
kalų yra svarstyti kas liečia šią 
kuopą. — P. B. (299-301)

. Dabar gaunami naujieji

FONOGRAFO 
REKORDAI 
garsių kompozitorių ir artistų iš 

SOVIETŲ SĄJUNGOS
Liaudies Dainos ir Klasiški Rekordai Rusų, Ukrainų, 

Armėnų, Gruzinų ir Žydų Kalbomis, Taip Pat 

RAUDONARMIEČIŲ CHORO DAINOS
1. RAUDONA MASKVA
2. SPORTO MARŠAS
3. JEI KARAS ATEIS RYTOJ
4. LAUKELIS-LAUKAS
5. PALEI KLONIUS IR KALNELIUS
6. GRECANIKI
7. CARO NUOTAKA (RIMSKI-KORSAKOVO)
8. MAZURKA (ŠOPENO) — ir daug kitų. 

TAI BUS ATMINTINA DOVANA
Kreipkitės į jūsų muzikos krautuvę

STINSON TRADING CO.
874 BROADWAY, kamp. 18th St, New York City, 

TEL. GRAMERCY 7-2253
PATYS AR RAŠTU REIKALAUKITE KATALOGO

i

Penktadienį, Šeštadienį, Sekmadienį 
ir Pirmadieni

Vasario 9, 10,11 ir 12 Feb
Mūsų dienraščio bazaras jau artinasi. Reikia 

dovanų. Visokie rankų darbai, įvairūs nauji daik
tai ir valgių produktai yra’ labai pageidaujami 
bazarui.

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

CENTRAL PALACE SALĖJE
18 MANHATTAN AVĖ. ARTI BROADWAY 

BROOKLYN, N. Y.

NAUJAUSIOS

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

BAR ir GRILL
Lietu viii Restaurantas

Liquor#

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.

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patryę Barberial

Tel. TRObridge 633«

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central SkvSro, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedėliomis ir šventadieniais t 
10-12 ryte

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 vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

Ui vienatinis lietuviškas
I1i /~^i

A. Stripeika.

337 UNION AVĖ.
BROOKLYN, N. Y

So. Boston, Mass.
Kubiliūno Radio Programa
Nedėlioj, gruodžio 24 pra

sidės 8:30 ryto iš stoties 
WCOP 1120 k. Programą pil
dys Ignas Kubiliūnas, Lillian 
Masteikaitė ir Art Masson 
and His Serenaders Orchest
ra

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

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

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

UNDERTAKER

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas

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

Alus ir Valgiai

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

Prie R. K. O. Republic Teatro

RUDENS MADOS 
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ 

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

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

Mes turime sizų pritaikymui visokio nuaugimo žmonėm.

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

drabužį dideliais kiekiais.

Siūtai ir Overkotai Vyram ir Jauniem Vyram 
už $16.50Vertes

Vertės $25.00 už $19.50
Vertes $30.00 uz «p^.uu

Jūsų atsilankymas į mūsų krautuvę įtikins jus, jog mūsų

NARINS SONS '
670 Grand St., corner Manhattan Ave

Brooklyn, N. Y.
drabužiai yra puikiausios rūšies.

£ ATEIKITE DABAR IR IŠSI
RINKITE JŪSŲ

KALĖDINĖS
DOVANAS

Už VISAI MAŽUS

RANKPINIGIUS
palaikysime jums

Atsineškite 
vim

bi kurį daiktą

šį skelbimą su sa- 
ir gausite didelę kainoje

NUOLAIDA

g FERI-THIN GRACE . .
:bį dependably accural* Gruen. Yc1 
i) gold filled cat* ... •

1
i
t
i

i

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 2-2173
ATDARA VAKARAIS

f
l
i

t
i

i

NOTARY 
PUBLIC

k

IT' ..L'

i? Olllį* lai i *
ui

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISN1UOTAS GRABOR1US
660 Grand Street Brooklyn, N. Y<

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas bus 
užtikrintas ir už prieinamu kainą.
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Demokratai Tarybininkai 
Išrinko Savo Vadus

Sekamai Tarybai
Senosios Miesto Tarybos 

tarnyba baigsis su gruodžio 
31-ma ir naujoji taryba už
ims vietą su 1-ma sausio, tad 
demokratai tarybininkai jau 
atlaikė savo kokusą ir išsirin
ko savo vadu John Cash more, 
užėmusį tą vietą esamoj tary
boj. Jis gaus $2,500 daugiau 
algos už kitus. Paprastų tary- 
bininkų alga yra $5,000 me
tams. Jį dar turės užtvirtint 
visa taryba, kas, be abejo, bus 
padaryta.

Demokratai sakėsi nedisku- 
savę nieko kito, bet pasirodo, 
kad ten būta ir kitų problemų, 
būtent diskusuota miesto sek- 
retorystė. Esamasis sekreto
rius, senas tammanietis Mi
chael J. Cruise šiemet pasi
trauksiąs ir demokratai rūpi
nasi, kas ta vieta užims. Ten 
mokama $10,840 algos per 
metus. Brooklyniečiai reikala
vę, kad tą vietą užimtų Kel
ly mašinos žmogus.

Mieste yra tokių darbų ne
mažai, už juos išmokama per 
metus $137,560 algomis ir 
varžytinės už juos sukelia ne
mažai ginčų ir galvoskaudžio 
politikieriuose. Iki šiol miesto 
raštininko darbas išimtinai 
būdavęs Manhattan demokra
tų rankose. Dabar, sakoma, ir 
Brooklyno bei Bronx ir 
Queens demokratai norį savo 
eilės.

Finansų komisijos pirminin
ko vieta užleidžiamą Bronx 
demokratui Kinsley, irgi su 
$7,500 algos per metus, bet 
jie reikalaują daugiau vietų.

Taryba ateinančiais 1940 
metais susidės iš 21 nario. 
Baigiančioj savo dienas tary
boj buvo 26-ši. Bus 14 demo
kratų, vienas neprigulmingas, 
du republikonai, du darbie- 
čiai, du fusionistai.

SOVIETŲ REKORDAI 
DOVANOMS

Kas nesigėrėjo nepaprastai 
puikiomis rusų dainomis, ku
rias nevienam teko išgirsti pa
staraisiais keliais metais Ame
rikoj rodytuose Sovietų ru
džiuose. Tiems tų dainų re
kordas būtų puiki atmintis, 
kaip lygiai juos brangintų ir 
tie, kurie judžiuose nebuvo tų 
dainų negirdėjo ir iš rekordo 
išgirstų pirmu kartu.

Stinson Trading Co., 874 
Broadway, kampas 18th St., 
N. Y., praneša dabar turį re
kordu įvairių dainų, įdainuotų 
Raudonosios Armijos Ensam- 
blio, susidedančio iš 220 artis
tų, taipgi balso bei įvairių mu
zikos instrumentų solo bei 
grupėmis išpildytų dainų ir 
muzikos kavalkų.

Sk.

Nazių Jūrininkų Padėtis 
Dar Nenustatyta

Ketvirtadienį valstijos de
partment© ir imigracijos vir
šininkai klausinėjo internuo
tus nazių padegto-nuskandin- 
to laivo Columbus jūrininkus, 
kad nustatyt ju padėtį, ar jie 
dabar esą “nelaimės ištiktų” 
jūrininkų padėtyje ir ar jiems 
duotinos tos pačios teisės ir 
laisvės.

Kvotimuose jūrininkai aiš
kino, kad “įsakymas yra įsa
kymu/’ laivą padegt jiems bu
vę įsakyta nazių valdžios ir 
jie tą turėję daryt atsi
dūrus padėtyje, kad nebegali
ma pabėgti nuo priešo karo 
laivų. VĮ*

Gaisras Coney Islande
Gaisras trijų aukštų bildin- 

ge, Coney Island, gerokai ap
gadinęs 3 koncesijas: “poke
rio” salę, šaudymo galeriją ir 
Nunzi’s restauraną.

Miesto Taryba Atidėjo 
Surpless Raportą

Pralaimėjęs rinkimuose ta- 
rybininkas Surpless, reakcinis 
Brooklyno republikonas, atne
šė Tarybai 107 puslapių ra
portą, kuriuomi taikoma su- 
ardyt bedarbių šelpimo apara
tą, gązdinant-grąsinant bedar
bių organizaciją ir šalpos ad
ministraciją raudonumo bau
bu.

Ra portą tam nova šalpos į- 
staigų tyrinėjimo komitetui 
paruošęs Richard J. Barry, 
privatiškas advokatas. Rapor
te reikalaujama, kad Workers 
Alliance nebūtų prileista prie 
derybų bedarbių reikalais. 
Tuo būdu siekiama sukriušin- 
ti bedarbių šelpimo organiza
ciją ir nukapoti, susiaurinti 
šelpimą.

Miesto Taryba tą Surpless’o 
raportą kol kas padėjo ant 
lentynos, tačiau jis oficialiai 
neatmestas, bile kada gali bū
ti paimtas svarstyt. Raportas, 
beje, padėtas į šalį dėl tech
niškumo, kadangi jis dar ne
pasirašytas nei vieno iš Sur
pless’o komiteto narių.

Ko Surpless Nori?
Kai kurios ištraukos to ra

porto labai gražiai nušviečia, 
ko tas komitetas siekė. Ten 
sakoma, kad labdarybės ko- 
misionierius William Hodson 
iki tiek nekoperavęs su raga
nų gaudytojais iš Surpless’o 
komiteto, jog pareiškęs, kad 
jis “nežinąs ar Workers Al
liance daugumoje sudaryta iš 
komunistų.”

Advokatas paskaitė Miesto 
Tarybai kelias vietas iš to ra
porto :

“Advokatas Barry klausęs 
Hodsono: Kaip dalykai yra, 
jūs jiems (Workers Alliance) 
pritariate ir jūs jiems simpati
zavote ?

“Atsakymas: (per Hodson) 
į Tai yra jūsų manymas, ar ne?

“Kl. Bet jūs nesakote re-1 
kordui —kad jūs priešingas 
jiems ?

“At. Ne, aš nesakau, kad 
aš priešingas jiems.

“Kl. Jūs n e priešingas Wor
kers Alliance (Darb. Susivie
nijimui) ?

“At. Aš nepriešingas Work
ers Alliance.”

Toliau raporte sakoma, kad 
“Alliance buvo tik ‘priedanga’ 
Komunistų Partijai” ir skun
džiamasi, kad ponas Hodson 
pareiškęs “nieko nežinąs apie 
jų (Alliance) politiką ir dėlto 
nesusidomėjęs tos srities pa
dėtimi.”

Alliance Žodis
Workers Alliance Pild. Ta-V 

ryba raportą pasmerkė kaipo 
grūmojimą nariams ir miesto 
administracijai. Pareiškime 
sako:

“Pono Surpless’o komitetas 
tyrinėjo per daugelį mėnesių. 
Pono Surpless raudonųjų kan
džiojimas atatinkamai atsaky
ta Brooklyno žmonių. To po
no jau nebera su mumis, ir 
miesto tarybai' bus geriau be 
jo.” (Surpless nebeišrinktas 
tarybon pereituose rinkimuo
se).

“Kaip jau įėjo madon to
kios rūšies komitete, neban
dyta surast faktų. Nebuvo be
šališko tyrimo. Mūs viršinin
kai nešaukta.

“Padaryta kaltinimas, kad 
Alliance ‘komunistų kontro
liuojama.’ Kaip ir tikėtasi, 
mūsų priešai nerado klaidų 
mūsų veikime bedarbių labui.

“Tai nėra niekas daugiau, 
kaip bandymas grumot mūs 
nariams ir grumot miesto ad
ministracijai, kuri iki šiol pri
pažino bedarbiams teisę orga
nizuotis.

“Mes pergyvenome dešimtį 
metų kovos už bedarbius ir jų 
teises ir tie metai buvo pilni 
panašių atakų, kaip ši.

Hathaway Kalbės 
So. Brooklyne

Clarence Hathaway, vyriau- 
sis darbininkų dienraščio “Dai
ly Worker” redaktorius, kalbės 
apie dabartinį Suomijos-Sovietų 
konfliktą, kas prie jo privedė, 
kokia ištikrųjų yra padėtis ir 
kokia iš to išeitis.

Hathaway yra nepaprastai 
puikus ir lengvai suprantamas 
kalbėtojas ne tik amerikonams, 
bet. ir ateiviams. ' L. K. N.

Rytoj Vakarą
Kur buvę, kur nebuvę, sek

madienio vakaro 6-tos valan
dos sulaukę nepamirškite, kad 
dvi lietuvių komunistų kuopos 
suruošė šaunų bankietą “Lai
svės” salėj, 419 Lorimer St., 
Brooklyne. Vakarienė bus 
duodama 6-ta vai. Bilietas, 
kuris padengia viso vakaro vi
sas vaišes, įskaitant gėrimus, 
kainuoja tik $1.50. Kam gali
ma, prašome bilietus įsigyt 
šiandien.

Vakarienei bus dviejų rūšių 
mėsos, mūs pačių žvejų pa
gautos žuvies, kiaušinių, sū
rio, daržovių, vaisių, pyrago, 
gana pasirinkimo kiekvieno 
apetitui ir sveikatai.

Komunistai, kaip žinote, 
darbuojasi iš peties su jumis 
organizacijose per visus me
tus, jie kvieči'a ir tikisi, kad 
jūs su jais kartą pasilinksmin- 
sit užbaigiant šiuos metus ir 
tuomi suteiksit energijos seka
mų metų darbui. Iki pasima
tymo gruodžio 24-tos vakarą.

Vaikams “Surprise”
šiandien, gruodžio 23-čią, 

kaip ir visada, Ateities žiedo 
Mokyklėlės mokiniai susirinks 
pamokoms 2-rą vai. po pietų, 
419 Lorimer St., Brooklyne. Po 
pamokų žadama parodyt įdomus 
judis. Paskiau dar bus kai kas, 
ko mokyklos komisija iš anksto 
nesako, bet tikisi, kad tuomi 
vaikai bus labai pasitenkinę.

Mokyklėlėje mokina vaikus 
skaityt, rašyt, eiles sakyt ir dai
nuot lietuvių kalboje. Iš jos lie
tuviai susilauks ateities veikėjų. 
Patartina visiems tėvams atves
ti savo vaikus mokyklėlėm

V. D.

Su Sveikinimais Ateina 
Parama

Komunistų finansinio va
jaus vedėjai skelbia, kad su 
kalėdiniais sveikinimais gauna 
daug aukų. Tūli komunistai ir 
simpatikai atsiunčia dienos 
uždarbį ar šiaip stambių aukų 
komunistų darbui, kad būtų 
“taika ir ramybė ant žemės.”

Susilaukėm Pirmo Sniego
Penktadienio rytą newyor- 

kiečiai pabudę jau rado žie
mą, užkritęs gražus baltas 
klodas sniego ir oras pusėtinai 
atvėsęs.

Difterija vėl Paėmė 
Sau Auką

Brooklyne vėl vienas kūdi
kis mirė difterija ir 9 susirgo 
per savaitę. Sveikatos komi- 
sionierius nurodo, kad ta liga 
susirgimų ir mirčių galėtų vi
sai nebūti, jei tėvai vaikus į- 
čiepytų nuo tos ligos. Padau
gėjo susirgimai skarlatina, ty
mais ir influenza.

Plaučių uždegimas užmušė 
21-ną, Skarlatina 1, mašinos 
6. Nuo visokių priežasčių mi
rė 503. Gimė per savaitę 804.

“Bet mes kovosime už be
darbius, kaip visada kovojo
me, nežiūrint atakų, nežiūrint, 
iš kur jos ateina ir kaip pik
tos jos yra/’

Prasidėjo Lincoln Brigados 
Veteraną Konvencija;

Svečiai iš Kitur
Penktadienį suvažiavo New 

Yorkan Abrahomo Lincoln© 
Brigados atstovai iš įvairių žy
miųjų Amerikos miestų. Jie 
čia turės trečią nacionalę bri
gados veteranų konvenciją, 
kurioj bus atstovauta 1,500 
Amerikos Liuosnorių, kovoju
sių Ispanijos lojalistų armijoj 
gynime liaudiškos respublikos.

Konvencijoj dalyvaus ir 
broliški delegatai iš Kubos, 
Meksikos, Chilės ir Kanados. 
Taipgi konvenciją sveikins 
V. Uribe Galdeano, buvęs že
mės ūkio m misteris liaudiškos 
respublikos vald., kuris čio
nai sustojo pakelėje iš Euro
pos į. Pietų Ameriką.

Konvencijos posėdžiai, pra
sidėję gruodžio 22-ros vakarą 
metiniu baliumi, tęsis gruo
džio 23-čią ir 24-tą, viešbuty
je Diplomat, 108 W. 43rd St., 
New Yorke.

Rytinėj sesijoj, šeštadienį, 
sesijas pradedant, bus atiduo
ta pagarba kovose kritusioms 
broliams ir jų motinos sudės 
vainikus. Paskiau seks suorga
nizavimas konvencijos. Popie- 
tinėj sesijoj bus mandatų ko
misijos raportas ir raportai 
bei svarstymas veteranų atsi- 
steigimo į normalų civilį gy
venimą ii’ finansai; apie kali
nius Franco belaisvėj; apie 
narystę; apie veteranų pagel- 
bines organizacijas.

Sekmadienio rytinėj sesijoj 
svarstys pataisas konstitucijai, 
paskiau rezoliucijos ir rinki
mai nacionalių viršininkų.

Lankėsi “Laisvėje”
Ketvirtadienio vakare aplan

ke “Laisvės” spaustuvę drg. Jo
nas šermukšnis iš Plymouth, 
Pa. Draugas domingai apžiūrė
jo spaustuvės mašineriją. Sako
si atvykęs pas čia gyvenančią 
savo vedusią dukterį šventes 
praleist. Drg. šermukšnis yra 
“Laisvės” skaitytojas. K.

Gaisras sunaikino Lee, Story 
& Co. statybos medžiagų san
dėlį, Bergen St.

Lietuviu Rakandu Krautuve
Didelis pasirinkimas ir žemos kainos:

“Bedroom Sets,” “Parlor Sets,” Matrasus ir Springsus, 
“Studio Couches,” “Kitchen Sets” ir “Dinette Sets.”

LIETUVIAMS DUODAME IšSIMOKĖJIMUI

Grand Chair Corporation
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 

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

Tel. EVeirgreen 7-8451

Specialiai gerų daiktų turime šiom švenčių sezonu. 
Prašome užeiti ir pamatyti mūsų staką.

Gurley Flynn Susirgus 
Maršrute

Pranešama, kad Elizabeth 
Gurley Flynn, Komunistams 
Civilių Teisių Gynimo Komite
to sekretorė, susirgus gripu 
Bostone, kur ji buvo išvykus 
sakyt prakalbas. Kol ji sugrįš, 
jos darbą prižiūrės kiti komi
teto nariai, tad prašo visus ge
ruosius komunistų gynimo rė
mėjus vistiek siųsti aukas ir 
paskolas.

L. K. N.

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja keturi dideli gražūs 

kambariai, garu šildomi, su gas re
frigeration ir visi kiti parankumai. 
Kambariai saulėti. Parankus priva
žiavimas. Prašome kreiptis pas:

M. Dobins, 194 Reid Avė.,
Ap1. A-l, Brooklyn, N. Y. 

(301-303)

PRAMOGOS““
BROOKLYN, N. Y.

Jaunų Vyrų Lietuvių Asocijacija 
rengia 22-rus Kalėdų Šokius, gruo- 
dio 25 d. Grand Paradise Svetainėj, 
318 Grand Street. Pradžia 8 v. v. 
įžanga 55c. Šokiams gros Chic East- 
wood’o orkestrą. Kviečiame Brook
lyno ir iš apylinkės jaunimą daly
vauti ir linksmai laiką praleisti.

(300-301)

PAJIEŠKOJIMAI
Dailydė (Carpenter) jieško darbo. 

Moku dirbti mūrininko ir cemento 
darbus. Sutinku dirbti ir miestuose 
ir ūkėse. — Mr. V. Y., Box 245 
Black I Torse Pike, Williamstown, 
N. J. (300-302)

Šeštadienis, Gruodžio 23, 193)

Dekij Šventes Išpardavimas 

Namų Rakandų Krautuvėje

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

Tel. EVergreen 7-6673

MES TURIME DIDELI PASIRINKIMĄ

Divonų—Carpet Rugs
• Amerikoniškų, aziatlškų, chinlškų reprodukcijų vėliausių 

madų, ir visokių dydžių—sizes.
• Pirkltes divonus dabar, o mes palaikysime iki jums jie 

bus reikalingi.
• Jūs sutaupysite nuo $5.00 iki $25.00, jeigu pasinaudosite 

šiuo išpardavimu—sale.
• Mažiukai divonukal nuo ir aukšiau.

Jei atsinešite šj 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 
kainomis, kaip ir prieš karą.

Pasinaudokite proga ir pirkite dabar žemomis kainomis.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-3842

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 
Ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Linfc 

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

36-42 Stagg St Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parčm Yra Skaniau*!

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

Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato 
Ant Jūsų pareikalavimo, sutelksime Informacijas apie svorj ir kalnas

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street "




