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Naujus Metus. Ką jie žada?

KRISLAI
Su Nauftis Metais, y 
Kiša nosį, kur nereikia. 
JĮIavęrhilliečių auka ir 

►, 1. rejkalavimas. 
įSk Michelsono autoritetai. 
^Menševikų liežuvis.

Rašo A. B.

Ko iš jų tikimės?
Laukti ir tikėtis galima 

labai daug, tačiau nieko 
negausime, jeigu nesidar- 
buosime. Todėl, sveikinda- 
miesi su Naujais Metais, 
spausdami dešinę, arba bu
čiuodamiesi, pasižadėkime 
smarkiau ir energingiau 
darbuotis 1940 metais, ne
gu darbavomė “bemirštan
čiais” 1939 metais.

Tuo tarpu visiems “Lais-i 
Ųvės” skaitytojams, visiems 
/draugams ir prieteliams ve-
* liname tvirtos sveikatos,

• laimės ir pasisekimo visuo- 
? se garbinguose pasimoji-

muose!

Popiežius irgi siunčia pi
nigus Suomijos buržuazijai 
vedimui karo. Pijus XII pa
mylėjo Mannerheimą ir pa
deda jam išgelbėti Suomijos 
kapitalistų kudašių.

O kunigai ir vyskupai 
pyksta, kai paprastoji liau
dis, mušdama savo išnaudo- 

J tojus, dažnai nepaglosto ir 
* katalikų bažnyčios. Ar ma

note, kad Suomijos -liaudis 
laimėjus kovą su pagelba 
Sovietų Sąjungos užmirš ši
tą katalikų bažnyčios gal
vos paramą Mannerheimui?

Haverhillio lietuviai labai 
gražiai darbuojasi sušelpi- 

Jmųi Vilnijos vargdienių. Jie 
jau sukėlė keletą desėtkų 
dolerių ir pasiuntė vilnie
čiams. Aukas pasiuntė per 
Lietuvos generalinį konsu
latą,.
‘^Siųsdami aukas, pasak 

įsų .^korespondento, jie 
pridėjo’ ir rezoliuciją. Jie 
r^ikrt-lauja, kad Lietuvos 
valdžia suteiktų amnestijas 
Lietuvos politiniams kali
niams be jokio atidėliojimo.

Labai vietoje reikalavi
mas. Kiti aukotojai turėtų 
pasekti haverhilliečių pa
vyzdį.

O ponas Budrys šiuos ge
raširdžių amerikiečių reika
lavimus turėtų kartu su au
komis pasiųsti Kaunan.

Tegul Smetona ir jo ko
legos supranta visus pa
doriosios Amerikos lietuvių 
visuomenės giliausius troš
kinius.

“Keleivio” redaktorius tu
ri du autoritetu, būtent, 
Stilsoną ir Grigaitį. Ką tik 
šitie du politiniai balamūtai 
sukvaksi prieš komunistus, 
tai Michelsonas savo gazie- 
tos skaitytojams parduoda 
už gryną pinigą. Michelso- 

4 nui kiekvienas jų melas yra 
faktas.

1 -----
jĘaryžidje besišildą rusai 

nienševjkai išleidžią žurna
lą “Socialisticeskij Vest- 
nik.” Šito” žurnalo štabas su
manė “nušviesti” Sovietų 
Sąjungąs pasielgimą su Vil-

Sovietų vadai, girdi, nęi 
galvojo, nei norėjo Lietuvai 
Vilnių sugrąžinti. Bet, pa- 

* sak “S. V.”, kaip Lietuvos 
vyrai’ griežtai pareikalavo, 
tai Sovietų vadai persigan
do ir pasirašė Vilniaus su
grąžinimą.

Tai naujiena mums 
tems. Mes nė nesapnč*

■iud ponas Urbšys 1

ANGLIJA JVEDA KORTE- 
, LES GAVIMUI PIRKT

ĮVAIRIŲ VALGIŲ
London. — Pagal vald

žios patvarkymą, Anglijoj 
nuo sausio 8 d. įvedama 
kortelės, pagal kurias žmo
gui bus leidžiama pirkt tik 
12 uncijų cukraus, ketvirta
dalį svaro sviesto, ketvirta
dalį svaro lašinių ir kum
pio per savaitę. O nuo va
sario mėnesio būsią kortelė
mis apribotas ir bet kokios 
mėsos pirkimas.
Kiek Tokių Valgių Galima 

Pirkti Vokietijoj
Vokietijoj leidžiama per 

savaitę žmogui pirkti apie 9 
uncijas cukraus, apie ket
virtadalį svaro sviesto, apie 
2 uncijas ir trečdalį lašinių 
ir 1 svarą ir dešimtadalį ki
tokiu mėsų. 

ir t-

IŠ SUOMIJOS KARO 
FRONTO

Maskva, gruod. 29.—Suo
mijos karo fronte vakar ne
buvo jokių didesnių karo 
veiksmų, — sako Sovietų 
raudonarmiečių komanda.

»----------
Helsinki, gruod. 29.—So

vietų raudonarmiečiai jau 
perėjo per Savanto ežerą, 
kuris sudaro dalį Suomijos 
Mannerheimo tvirtovių sis
temoj. Suomiai, girdi, lei
dę jiem pereit per ežerą, 
“strateginiais sumetimais,” 
kaip sako senoji Suomijos 
valdžia. • •

(Tai tas pats ežeras, kur, 
pasak pirmesnių Helsinkio 
Suomijos pranešimų, suo
miai subombardavę ledą ir 
nuskandinę 700 raudonar
miečių.)

Helsinki, gruod. 29.—Se
noji Suomijos valdžia vakar 
pripažino, kad jos kariuo
menė niekur nepasiekė So
vietų geležinkelio tarp Le
ningrado ir Murmansko.

Vokiečių Laivas “Prisvilo” 
Ispanijos Pakraštyj

Cadiz, Ispanija. — Vienas 
Anglijos karo laivas vijosi 
prekinį Vokietijos ’ laivą 
“Glucksburgą,” 2,680 tonų 
įtalpos. Bebėgdamas, “Glu
cksburg” prisvilo prie sek
lumos arti San Lucar.

Kai Anglijos, karo laivas 
artinosi prie kranto, besi
vydamas nazių laivą, tuo
met Ispanijos torpedlaivis 
persergėjo Anglijos laivą, 
kad jis jau įplaukė į Ispa
nijai priklausantį pakrašti
nį vandenį ir turį grįžt at
gal. Taip nazių laivas ir liko 
išgelbėtas. O jo jūreiviai 
dabar mėgina atliuosuot sa
vo laivą nuo seklumos.

kis galingas vyras. Dar jei
gu jis Staliną, Molotovą ir 
Vorošilovą būtų pasišaukęs 
Kaunan ir suvaręs į ožio 

įgą, bet, vot, nuvažiavo 
esiai į Maskvą ir apsidir
bi

s----------------- --—--------------------------------------------------------------------- ----------s

LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ!

Lin^i visiems mūsų vajininkams, bendradarbiams, skaitytojams 

ir bendrai Amerikos lietuviams.

“LAISVĖS”
Redakcija
Administracija

. Spaustuves Darbininkai

Svarbus Pranešimas
Šiuomi pranešame, kad Lietuvių Koop. Spaudos Ben

drovės dalininkų metinė konvencija įvyks sekmadienį, 
28 dieną sausio—January 28th; bus laikoma Kliubo 
Salėje, 280 Union Ave., Brooklyn, N. Y. Prasidės 10 
vai. ryto.

Visų šėrininkų (dalininkų) prašome dalyvauti konven
cijoje, nes yra daug svarbių dalykų aptarimui.

Liet. Koop. Sp. Bendrovės Direkt. Sekretorius,
J. Nalivaika

Naziai Paskandinę per 
Milioną Toni] Talkinin
ką ir Bepusišką Laivij
Berlin. — Nazių valdžia 

skelbia, kad nuo karo pra
džios iki gruodžio 20 d. Vo
kietijos submarinai ir mi
nos “tikrai” paskandinę 134 
Anglijos laivus, 526,169 to
nų įtalpos; 12 Francijos lai
vų, 64,759 tonų, ir 78 be- 
pusiškus laivus, 258,209 to
nų įtalpos.

Be to, naziai spėja, kad 
jie dar sunaikinę 100,808 to
nus įtalpos talkininkų ir be- 
pusiškų kraštų laivų ir 79,- 
600 tonų “nežinia keno” 
laivų. >

Tuo tarpu talkininkai su
naikinę tik vieną Vokietijos 
laiva, o kitus 17 savo laivų 
tai patys naziai nuskandi
nę, kada juos užklupo kari
niai talkininkų laivai.

Nuo karo pradžios iki 
gruodžio 20 d. naziai viso 
sunaikinę 279 prekinius lai
vus talkininkų ir bepusiš- 
kų kraštų, viso 1,029,635 to
nų įtalpos.

Goeringo Diktatūra Vo
kietijos Ūkyje

Berlin.—Talkininkų spau
da buvo naskleidus gandus, 
būk Goeringas, Vokietijos 
oro laivyno ministeris, susi
pykęs su Hitleriu. Bet tai 
tik išmislas.

Hitleris dabar davė dar 
daugiau galios Goeringui 
kaip ūkiško-ekonominio gy
venimo diktatoriui'Vokieti
joj-

Naziai Neranda Anglų

Berlin. — Vokiečių žval
gai vis dar niekur neužtin
ka Anglijos kareivių vaka
riniame fronte, nors Angli
ja jau pora savaičių atgal 
pranešė, kad jos kariuome
nė pradėjus ten veikti.

2,000 ITALŲ ATVYKĘ 
I SUOMIJĄ KARUI 

PRIEŠ SOVIETUS
London, grd. 29.—Neofi

cialiai pranešama, kad 2,000 
Italijos “liuosnorių” karei
vių atvykę į Suomijos uos
tą Tornio ir atsigabenę 
bombinius lėktuvus ir kitus 
pabūklus karui prieš Sovie
tus.

Artinasi Byla Prieš 40 
Komunisty Francijos 

Seimo Atstovų
Paryžius. — Nuo karo 

pradžios Franci jo j areštuo
ta apie 40 komunistų seimo 
atstovų, už kuriuos balsavo 
beveik milionas piliečių. Jie 
iki teismo sumesti į kalėji
mus sykiu su žmogžudžiais, 
vagimis ir kitais kriminalis
tais. Už ką? Už tai, kad jie 
vardu Francijos Darbinin
kų ir Valstiečių Partijos 
spalių 1 d. parašė laišką sei
mo pirmininkui Ed. Dala- 
dierui, kur reikalavo su
šaukt seimo sesiją ir viešai 
svarstyt, kaip sustabdyt ka
rą ir daryt taiką. Dabar 
neužilgo įvyksiąs teismas 
prieš juos.

Francijos premjero Dala- 
diero valdžia, areštuodama 
komunistus seimo atstovus, 
sulaužė šalies konstituci
jos punktą, kuris uždrau
džia areštuot ar baust at
stovą už jo išreiškiamas 
nuomones.

Prancūzai Sako, Kad Sunai
kinta 40 Nazių Submarine
Paryžius. — Francūzų 

valdininkai tvirtina, kad 
Anglijos ir Francijos kari
niai Jaivai ir lėktuvai iki 
šiol nuskandinę 40 Vokieti
jos submarine tai esą dau
giau negu pusė tiek sub- 
marinų, kiek naziaj. viso tu
rėjo pirm karo.

Žuvo Dar Trys Prekiniai 
Anglijos Laivai

London. — Vokiečių sub- 
marinai bei minos nuskan
dino prekinius Anglijos lai
vus “Navasota”, 8,795 tonų 
įtalpos, ir “Loch Doon,” 
534 tonų, ir “Moortoft”, 
875 tonų.

Nazių mina sunaikino 
prekinį Danijos laivą “Ha- 
nne”, 1,080 tonų.

Norvegija Kariškai Re
mia Helsinkio Suomius, 

Bet Bando Užsigint
Oslo, Norvegija.—Užsie

ninis Norvegijos ministeris 
H.- Koht viešai pareiškė, 
kad “Norvegija niekuomet 
negalės duot karinės pagal
bos Suomįjai-Finliandijai.”

Bet Amerikos žinių agen
tūra Associated Press pa
rodo, jog kasdien iš Norve
gijos išvyksta būriai gink
luotų “liuosnorių” kariauto
jų į Suomiją prieš Sovietus. 
Ale Norvegijos valdžia sa
ko, būk ‘ ginklai jiems esą 
perkami “privatiškomis au
komis.”

Senoji Suomijos valdžia 
iki šiol gavo iš Norvegijos 
1 milioną ir 816 tūkstančių 
dolerių.

___________ _ A

Cambridge’iaus Majo
ras Tyliai Atmeta Ta

rimą Prieš Leniną
Cambridge, Mass.-Prane- 

šama, jog šio miesto majo
ras Lyons nepasirašo ir ne
pasirašys miesto tarybos 
padaryto tarimo, kuris rei
kalauja pašalint Lenino ir 
Leningrado, vardus iš visų 
knygų ir raštų Cambridge 
ir neįleist į miestą jokių 
knygų, žurnalų ir laikraš-. 
čių, kuriuose bus minimas 
Leninas ar Leningradas.

Žemės Drebėjimas Turkijoj
Nužudė 20,000 Žmonių
Ankara, Turkija, gruod. 

29.—Bendrai skaičiuojama, 
jog pasikartojęs žemės dre
bėjimas sudaikinęs apie 90 
miestų ir miestelių Turki
joj - Anatolijoj ir pražudęs 
apie 20 tūkstančių gyvento
jų. O 60 tūkstančių žmonių
tapę sužeisti per šią gamti- cūzų
nę nelaimę.

TALKININKAI TIK NORI PRIVERST 
NAZIUS KARIAUT PRIEŠ SOVIETUS
Madison, Wisconsin. — 

Earl Browder, Amerikos 
Komunistų Partijos gene- 
ralis sekretorius, kalbėjo 
masiniame susirinkime, ku
rį suruošė suvažiavimas 
Amerikos Studentų Sąjun
gos. Susirinkimas įvyko 
universiteto svetainėje.

Browder dokumentais pa
rodė, jog Anglija ir kiti im-, 
perialistai jau seniai svajo
jo panaudot Suomiją-Fin- 
liandiją kaip karo stovyk
lą prieš Sovietų Sąjungą.1 
Kalbėtojas, be kitko, davė | 
ištraukas iš atsiminimų pa
ties Winstono Churchillio. 
dabartinio Anglijos laivyno 
ministerio. Churchill gi ra
šė, jog Anglijos valdžia jau 
22 metai mėgina suruošt ( 
karą vakarų Europos šalių 
per Suomiją prieš Sovietus.į

“Anglija ir Francija pa
skelbė karą ne prieš Hitlerį. 
Jos paskelbė karą prieš ne
puolimo sutartį, padarytą 
tarp Vokietijos ir Sovietų 
Sąjungos,” — reiškė Brow
der. “šio karo tikslas yra 
užkurt kitą karą, priverst 
Vokietiją panaikint sutartį 
su Rusija ir užpult Sovietų 
Sąjungą.”

Jeigu tik Vokietija sutik

POPIEŽIUS PAS ITALUOS KARALIŲ 
SU PLANAIS PRIEŠ SOVIETUS

Roma. — Popiežius Pijus | Angliją ir Franciją su Vo- 
XII atsilankė pas Italijos kieti ja, o sudaryt karišką 
karalių Viktorą Emmanue- bloką Italijos, Anglijos,
lį ir karalienę Eleną; palai- Francijos ir Vokietijos ir 
mino juos, pasiuntė palai- išvien žygiuot prieš Sovietų
minimą Mussoliniui, ir pa- 
lociuje pasakė kalbą, kur 
džiaugėsi, kad jau žydi vie
nybė tarpa Italijos fašistų 
valdžios ir popiežiaus.

Popiežius gyrė Italijos 
valdovus, kad jie vedą Eu
ropą į. “naują taiką.”

Italijos ir popiežiaus-Va
tikano laikraščiai aiškiai 
nurodo, jog šis popiežiaus 
atsilankymas pas karalių 
tarnaus tam, kad taikyt

Užsienių Korespondentai 
Maskvoj Vedė Propagan

dą Prieš Sov. Sąjungą
Maskva. — Sovietų vy

riausybė nuo šiol pradės 
cenzūruot užsienių kores
pondentų pranešimus. Nes 
šie korespondentai, į savo ži
nias pribrukdavo propagan
dos prieš Sovietus, ypač ry
šyje su karu.—Cenzūra nuo 
pranešimų užsieniams iš 
Sovietųv buvo nuimta gegu
žės mėnesį šiemet.

Dar Mažiau Veikimo Va-
• karų Karo Fronte
Paryžius, gruod. 29.—Dar 

labiau sumažėjo susidūri
mai tarp vokiečių ir fran- 

žvalgų vakariniame
fronte.

Ruoš k i me žiemi
nes pramogas “Lais-. 
ves” paramai. Jos 
yra didelė atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.

tų išvien su Anglija ir 
Francija išstot karan prieš 
Sovietus, tai Anglija ir 
Francija tuojaus padarytų 
taiką su naziais, kaip nuro
dė Browderis: “Tokiame at
sitikime, talkininkai sugrą
žintų Vokietijai kolonijas 
ir užmokėtų jai aukštą kai
ną, jeigu tik Vokietija mar- 
šuotų į Rytus” (prieš So
vietus).

Šios Browderio kalbos 
klausėsi apie 400 studentų 
suvažiavimo delegatų ir 600 
pašalinių žmonių.
GENEROLAS JACHON- 

TOVAS PATEISINA
SOVIETŲ KARĄ

Suvažiavime Amerikos 
Studentų Sąjungos kalbėjo 
ir generolas Viktor A. Ja- 
chontov, buvęs Rusijos ca
ro armijos oficierius. Jis 
taipgi parodė, jog Anglija 
ir Francija ruošėsi per Suo
miją užpulti Sovietus, o 
Suomijos baltagvardiečių 
komandierius generolas Ma 
nnerheim tarnavo tik kaipc 
talkininkų įrankis karui 
prieš Sovietus, — pareiškė 
generolas Jachontov. Todėl 
Sovietai dabar vedatapsi- 
gynimo, o ne užpuolimo ka-/ 
ra su Suomija, sakė jis.

Sąjungą.
Ateinančią savaitę Mus- 

solinis atsilankys pas popie-
žiu tartis apie šitokią “tai
ka”. 

ir

Popiežius gyrė prez. Roo- 
seveltą, kad šis, paskirda
mas savo “neoficialį” amba
sadorių M. C. Taylorį Vati
kanui, taipgi parėmęs po
piežiaus daromas pastan
gas vykdyti “naują taiką” 
Europoj.

Anglai Netiki Italų Girdais 
Apie Sovietų Mobiliza

ciją Prieš Indiją
London. — Anglijos val-4 

dininkai netiki paskleistais 
iš Italijos gandais, būk So
vietai telkią šimtus tūkstan
čių Raudonosios Armijos 
Afganistano pasienį ir būl j 
Sovietai per Afganistam, 
rengiąsi užpult Indiją, did * 
žiausią Anglijos • koloniją 
Anglai supranta, kad čia tik 
Romos fašistų išmislas.

“LAISVĖ” ŠI PIRMA
DIENI NEIŠEINA

šį pirmadienį, kaipo te
galėję Naujų Metų šven
tėje, “Laisvė” neišeina.

♦ 1

ORAS. — Neperšalta 
gal snigs ar lis.
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Vaizdas parodo, kaip ėjo jūros dugnan vokiečių šarvuotlaivis “Graff Spee.”

J. Burba (So. Bostone) 16.
Pr. Čižauskas (Shenandoah) 14.
Antanas Vasaris (Montello, Mass.) 12.
Wm. Rasins (Čikagoj) 12.
O. Remeikienė (Čikagoj) 11.
Kiti gavo po mažiau.
Tenka pastebėti, kad 1940 metai—LDS 

jubilėjiniai metai. Sukaks lygiai 10 
metų, kai LDS įsikūrė. Tais pačiais me
tais įvyks Penktasis Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo Seimas.

Taigi kiekvieno LDS nario pareiga yra 
pasidarbuoti kiek galint daugiau, kad su 
Penktuoju Seimu organizacija turėtų 
10,000 narių. Tai nėra sunku, jei tik 
kiekvienas LDS veikėjas, kiekvienas na
rys tatai turėtų galvoj.

šeštadienis, Gruodžio 30, 1939

Badauja 1,500 “Išdumpin!
Žydu ant Mariu Krauti,

j

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

Act of March 3, 1879.

Žengiant Į Naujus Metus
Senieji, 1939 metai, baigiasi. Mūsų 

dienraštis šiais metais daugiau jau ne
beišeis,—sekantis numeris pasirodys tik 
1940 metais, sausio 2 d.

Reikia pasakyti, kad 1939 metai žmo
nijai bus žinomi kaipo nelaimių pilni 
mętai. Juk tai. šiais metais prasidėjo 
antrasis imperialistinis karas Europoje, 
į kurį bandoma įtraukti ne tik Jungtinės 
Valstijos, bet ir visas pasaulis.

Amerikos žmonėms 1939 metai taipgi 
nebuvo geresni už daugelį kitų blogų 
metų: nedarbas tęsėsi ir jis palietė mi
lijonus šio krašto žmonių, trokštančių 
dirbti ir žmoniškiau gyventi.

Žengdami į naujuosius, 1940 metus, to- 
-dėl, kiekvienas mūsų skaitytojas, kiek
vienas mūsų krašto gyventojas turėtų 
gerokai pagalvoti ir veikti, kad sekami 
metai būtų laimingesni. Tatai daugiau
siai priklausys nuo to, kaip mes patys 
veiksime, kaip reaguosime į gyvenimo 
eigą.

Jei mes patys budėsime, tai ir visas 
gyvenimas palengvės: bedarbiams iško
vosime geresnių sąlygų, o dirbantiesiems 
—didesnių algų.

Svarbiausia: jei mes patys budėsime, 
i tai mūsų kraštas išsilaikys taikoj, ne- 
įsivels į tąjį imperialistinį karą, į kurį 
karo ruošėjai bando Ameriką įtraukti.

Jei mes visi budėsime, tai pajėgsime 
atmušti reakcijos bangą, kuri kelia gal
vą, trokšdama pastumti į šalį Teisių Bi- 
lių, pasimodama sugrąžinti Amerikoj ne
garbingus, juodus Palmerio laikus, kad 
turčiai lengviau galėtų Jungtines Vals
tijas įtraukti į imperialistinę skerdynę.

Taigi, žengdami į 1940-tuosius metus, 
būkime apdairūs, drąsūs ir veiklūs; gin
kime savo ir visų Amerikos piliečių dar
bo žmonių teises, garantuotas Teisių Bi- 

..liuje; ginkime taiką, neleisdami karo 
-ruošėjams įtraukti mūsų kraštą į tąją 
imperialistinę skerdynę, kurią suruošė 

^pasaulio plėšikai.
Toki yra mūsų linkėjimai visiems mū- 

: sų skaitytojams ir geros valios žmonėms 
su naujais metais,!

LDS Jau Gavo 600 Naujų Narių 
“Tiesa” praneša, kad su sausio mėne

sio 1 d. Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimas per šį savo vajų bus jau gavęs 600 
naujų narių.

Vajus, rašo laikraštis, jau įpusėjo. 
Pasilieja dar šeši mėnesiai, per kuriuos 
LDS organizatoriai gali įrašinėti į LDS 
narius dideliais įstojimų mokesčių papi- 

• ginimais.
Jau yra apie 200 LDS veikėjų, gavu

sių po vieną bei po daugiau naujų na
rių.

Geriausi vajininkai iki šiol buvo šie:
J. S. Rainys (Philadelphia) 42 naujus 

narius.
Jonas Grubis (Brooklyne) 30.

Klausimai-Atsakymai

Aš turiii^Hrwftugusį sū
nų, kuris pradeda politika 
interesuotis. Bet su juo bė
da tame1, kad jis prisiskai- 
to kapitalistinių laikraščių 
ir jiems patiki. O žinote, 
kai]) dabar dalykus aiškina 
kapitalistinė spauda.

“Laisvėje” dažnai ąš pa- 
'biu ištraukti iš “Dkily

Šių Dienų “Neutralitetas”
Neutralitetas reiškia, * kada šalis nesi

kiša į kitų kraštų karą. Bet šiuo metu 
taip nėra.

Tuojau po proletarinės revoliucijos 
pergalės, 1917-1921 metais visas kapita
listinis pasaulis buvo užpuolęs Sovietų 
Sąjungą. Kariavo, nei karo neskelbdami.

Pasauliniai imperialistai paruošė prieš 
Sovietų Sąjungą Suomiją, ją apginklavo, 
pristatė tvirtumų, sukurstė tą “mažiu
kę,” “nekaltą”, “taiką mylinčią” valsty
bę ir per ją pradėjo naują karą prieš 
Sovietus.

Tautų Lyga, kuri nieko rimto nedarė 
nei Mandžurijos, Chinijos, Ethiopijos, 
Albanijos, Austrijos, Čechoslovakijos, Is
panijos, Klaipėdos ir kitų kraštų gelbė
jimui, kuri buvo, kaip kokis negyvas la
vonas, tuoj aus įgavo naujos energijos, 
greitai susirinko, išbraukė Sovietų Są
jungą ir pradėjo veikti. Veikia Tautų 
Lygos nariai, veikia ir tie, kurie joje 
nėra. Visi jungiasi prieš Sovietus.

Švedija “neutrališka”, bet ji savo ka
reivius paleidžia iš armijos ir tie “liuo- 
sa valia” eina Suomijai į pagelbą. Ne 
vien kareiviai, bet generolai, oficieriai 
ir komandieriai. Sako, kad jau yra 50,- 
000 tokių “liuosnorių”, o Švedijos tai
kos laiku armija turėjo tik 48,000 karei
vių! Reiškia, visa armija virto “liuosno- 
riais.” Ji gabena savo ginklus ir amu
niciją į Suomiją, ji per savo teritoriją 
praleidžia kitų šalių ginklus ir amunici
ją, ji virto į melų malūną prieš Sovietus. 
Tokis tai jos “neutralitetas”!

Danija, taip pat siunčia savo orlaivi- 
ninkus, “liuosnorius”, orlaivius ir gink
lus į Suomiją. Norvegijoj organizuojasi 
“liuosnoriai”. Anglijos ir Francijos mi
nisterial ir generaliniai štabai nutarė vi-' 
šokią pagelbą teikti Suomijai. Siunčia 
karo orlaivius, kanuoles, amuniciją, spe
cialistus ir kitus karo pabūklus.

Jungtinės Valstijos “neutrališkos”, bet 
sudaryta specialiai komitetai rinkimui 
aukų, paskirta net 45 valstijų pirminin
kai, sudaryta tūkstančiai komitetų, vien 
New Yorke dirba apie 2,500 žmonių. 
Suteikta 10 milionų dolerių paskola. 
Suomiai jieško dar 50 milionų paskolos. 
Karo laivynas perleido Suomijai 44 karo 
bombanešius; Suomijos generolai ir spe
cialistai perkasi prieštankines, priešlėk
tuvines kanuoles ir kitus ginklus. Kapi
talistinė spauda, pilna vispkių pasakų 
prieš Sovietus. Ir mūsų šalis skaitosi 
“neutrališka”!

Pietų Amerikos respublikos, kurios 
yra Jungtinių Valstijų ir Anglijos kon
trolėj, urmu siunčia karo pagelbą Suo
mijai. Visa eilė kitų šalių taip pat tei
kia pagelbą Suomijai.

Tokis šių dienų “neutralitetas”. Karas 
Suomijoj nėra karas Suomijos ir Sovie
tų Sąjungos, bet tai karas, tarpe naujo 
darbininkiško pasaulio ir kapitalistinio 
pasaulio. Į k^ jis toliau išsivystys, mes 
nedarome spėliojimų. Vienas dalykas aiš
ku, kad nepaisant viso kapitalistinio pa
saulio pagelbos Suomijai, visvvien ir ka
pitalistinė spauda nesijaučia, kad jie ka
rą laimės, nes labai dažnai daro pareiški
mus, kad Suomija išsilaikys iki pavasa
rio. O kas bus pavasarį?

Bėgamaisiais Klausimais

Workerio.” Aš sugalvojau 
šitą laikraštį užrašyti savo 
sūnui. Būkite tokie geri, su
teikite man to laikraščio 
adresą ir prenumeratos kai
ną. Iš kalno tariu ačiū.

Skaitytojas.
Atsakymas:

“Daily Workerio” adre
sas yra toks; 50 East 13th 
St, New York, N. Y.

O prenumerata: metams 
$6, pusei metų $3.50;

Kaunas. — Tiriama, kad 
Lietuvoje paskutiniu metu į- 
vyksta nemaža sutuoktuvių 
tarp pabėgėlių lenkų su Lietu
vos pilietėmis su tikslu leng
viau gauti Lietuvos pilietybę 
arba apsigyvenimo lengvatų. 
Tokios, besituokiančios su sve
timšaliais, spaudoje perspėja
mos, kad apsigalvotų kol lai
kas, nes viena, kad panašus 
priemaišalas nėra pageidauja
mas, kita, kad ne vienas jų, 
atsidarius progai, išdums savo 
“karo meto nuotakas” palikę.

Kada “žinios” Nėra žinios
Kiekvienas sveikai pro

taujantis žmogus perskaitęs 
kapitalistų spaudoj ir jų pa
laikytojų “žinias” apie Suo
mi j os-So vie tų karą, tuoj aus 

■supranta, kad tai nėra ži
nios. Tai karo isterijos 
propaganda.

Štai tik vienos dienos ke
li antgalviai: “Finai nukir
to Sovietų gelžkelį!”, “Du 
Finų Skyriai Rusijoj!”, 
“Rusai Atakavo ir Sulūžo 
ant Ledo!”, “Rusai Bom
bardavo 20 Miestų, bet Ne
padarė Nuostolių!”, “Finai 
Jau 50 Mylių Rusijoj!”, “Fi
nai Suėmė 5,000 Rusų!”

Ir tai toli gražu nevisi. 
“New York Times” išspaus
dino net specialę “žinią” iš 
Helsinkio, kad tūlas suomių 
sužeistas oficierius pasako
jo reporteriui, kad jis ir jo 
devyni kareiviai matė, kaip 
aniuolas iškėtęs sparnus ap
saugojo juos nuo bedievių 
bolševikų. “Apsaugojo”, o 
vis vien oficierius sužeistas 
tai reiškia - prastai 
aniuolas “saugojo”.

“New York Times”, 
ris neva skaitėsi rimtesniu 
laikraščiu kelis puslapius 
įtalpino visokių - pasakų. 
Skaitant jas atrodo, kad už 
kelių savaičių suomiai jau 
bus Maskvoj.

Bet po tiek “pergalių” iš
spausdina suomių karo šta
bo pranešimą, kuris taip 
pat pilnas pasigyrimų, bet 
iš jo matosi štai kas: Pet- 
samo fronte rusai atmušė 
suomius. Sallasalmi fronte 
mūšiai eina į šiaur-vakarus 
nuo jo; Suomussalmi fron
te, taip pat Suomijoj; Lies- 
ka fronte taip pat Suomi
joj; į šiaurius nuo Ladogos 
ežero mušasi ties Sysky- 
jarvi, kuris yra visai neto
li nuo svarbaus suomių 
gelžkelio centro Sartavalos. 
Reiškia, kaip sakė Raudo
nosios Armijos komanda, 
kad ji yra Suomijoj nuo 40 
iki 80 mylių, taip ir yra. 
Tvirtina užimtas pozicijas. 
Ateina pranešimai, kad jun
gia Sovietų gelžkelį su Suo
mijos gelžkęliu į šiaurius 
nuo Ladogos ežero, veda 
kelią linkui Petsamo, kad 
aprūpinus armiją ir tada 
žengti toliau. Kapitalistinės 
spaudos trukšmas, išgalvo
jimai dalykų stovio nepa
keis. Suomijoj bus tas, kas 
turi būti—darbo liaudis su 
pagelba Raudonosios Armi
jos išvys dvarponius, kapi
talistus ir jų apsaugotojus. 

Kapitalistinės spaudos pro
paganda turi tikslą. Tą pa
tvirtino ir gruodžio 27 d. 
“New York World Tele
gram” savo editoriale. Edi
torialo rašytojai kaltina 
Hitlerį, kad jis nepuolė So
vietų Sąjungą.
“Suomijoj karas 
Hitleris su savo

mašina būtų lengvai marša- 
vęs prie Ukrainos kviečių 
laukų ir aliejaus šaltinių 
Kaukazijoj ir Rumunijoj.” 
Editorialo rašytojai daug 
pripasakoja apie Raudono
sios Armijos “silpnybę” ir 
Hitlerio “galybę”. Galų ga
le baigia tuo, kad “Istori
joj Hitleris bus nužymėtas, 
kaipo didžiausias paklydė
lis.”

Argi tai neparodo redak
cijos troškimą? Per daug 
metų kapitalistai kurstė 
Hitlerį karui ant Sovietų. 
Neišdegė! Hitleris suprato, 
kad ne jam įveikti Raudo
nąją Armiją. Bet kapita
listai sudarę pasakas apie 
“suomių laimėjimus” vėl no
ri pastatyti savo jėgų prie
šakiu Hitlerį. Vargiai pa

Bucharest, Rumunija, )— 
Viena žydų organizacija 
siuntė apie 1,500 say 
tiečių iš Lenkijos ir Vd 
tijos dviem laivais *' 
jaus upe į Juodysiąs’' 
rias; tikėjosi persiųsfFJubs 
iš tų marių į Palestinų. Lai
vai buvo samdyti, vienas iš 
Graikijos, antras iš Turki
jos. Bet laivus sustabdė 
Rumunijos valdininkai ir iš
metė visus žydus keleivius 
ant marių krantų, į rumu
niškas prieplaukas Balčiu ir 
Sulina.

Rumunų valdžia sako, jog 
turėjus taip padaryti todėl, 
kad tie žydai norėję slaptai, 
neteisėtai dasigauti į Pa
lestiną, kuri yra Anglijos 
valdomas kraštas. Išmestiem 
ji iš laivų žydai kenčia alkį 
ir daugelis negauna jokios 
prieglaudos.

proga.
Per dvi savaites šaukė, 

būk Sovietai rengiasi nuo
dingais gazais atakuoti 
Helsinkį. To nėra ir nebus, 
nes Sovietai visai miestų 
neatakuoja, išskiriant tik 
karines įstaigas. Vėl suma
nė svietą gązdinti, kad būk 
kalėdose Helsinkį sunai
kins. Kodėl būtinai kalėdo
se? Ogi, kad tikinčius žmo
nes kursčius. Ir vėl prana
šystė neišsipildė.

Jeigu taip -“teisingos” 
šiais klausimais tos žinios, 
tai suprantama ant kiek jos 
“teisingos” ir “pergalių” 
klausime. Aišku, kad Rau
donoji Armija užima tam 
tikrą plotą, apsidrūtina, 
pratiesia kelius, pataiso su
griautus tiltus, nes suomiai 
viską naikina, o paskui eina 
giliau. Tą galima matyti iš 
suminėtų miestų.

D. M. Š. /rinktas gyvenimo vietas.

Kaunas. — Jau dvi savai
tės, kaip yra atvykusi iš So
vietų Sąjungos delegacija in
ternuotiems lenkų kariams, 
kilusiems iš buv. Lenkijos te
ritorijos ir atitekusios So v. Są
jungai grąžinti į jų kilimo vie
tas. Komisija apžiūrėjo inter
nuotųjų stovyklas ir du tran
sportus jau pasiuntė į savo 
teritoriją. Komisija leidžia 
grįžti pas savo šeimas arba į 
gyvenimo vietas visiems be. iš-i 
imties internuotiesiems, nedaj 
rydama jokių suvaržymų ai| 
apribojimų. Grįžę į Sov. Są
jungai atitekusias savo kilimo 
vietas internuotieji yra tiesia| 
paleidžiami vykti į jų pasi-

I

tas

ku-

Amerikos imperialistai 
smarkiai kurstė Japonijos 
imperialistus nesitaikinti su 
Sovietų Sąjunga, bet pulti. 
Ir japonams jie rodė Rau
donosios Armijos “silpny
bę.” Bet japonai jau ant 
savo kailio patyrė tiesą! 
Jie eina prie susitaikymo su 
Sovietais ir Mongolija, o jų 
spauda smarkiai užklupo 
Amerikos imperialistus.

Hitleris taip pat puikiai 
žino, kaip dalykai yra. Jo 
karo štabas matė veikiant 
Raudonąją Armiją Vaka
rinėje Baltarusijoj ir Uk
rainoj.

Taigi, kapitalistinės spau
dos “žinios” nėra jokios ži
nios. Tai propaganda, kad 
nustačius žmonių opiniją 
prieš vienatinę pasaulyje 
darbo žmonių šalį, kad su
jungus visą kapitalistinį pa
saulį kryžiaus karui prieš 
Sovietų Sąjungą, kad įtrau
kus šią šalį į karą naudai 
amunicijos, ginklų karalių 
ir kapitalistų, kad užglūši- 
nus balsą tų, kas nori, kad 
Jungtinės Valstijos išsilai
kytų nuošaliai nuo karo. 
Taip reikia žiūrėti į tas ka
pitalistinės spaudos “ži
nias.”

Viskas Aukštyn Kojomis
Rodosi, kad Sovietų ko

mandos trijų savaičių su
trauka karo įvykių Suomi
joj turėtų padaryti galą pa
sakoms. Bet taip nebus. 
Kapitalistų spauda šaukė, 
kad Leningrado karo sri
ties komandierius Kiril M. 
Mereckov jau atšauktas, o 
gal ir sušaudytas. Vienok 
ant rytojaus ta pati spau
da pranešė, kad Mereckov 
paaukštintas ir jis iškeltas 
kandidatu į Leningrūdo So
vietą.

Ta pati spauda garsiai 
šaukė, kad Suomijos Liau
dies Valdžios premjeras Ot
to Kuusinen areštuotas, o 
čia apsisuko ir ant rytojaus 
išspausdino jo pasveikini-

Paskutinis Prašymas
vis dar daugelis gerų dienraščio “Laisvės“ patriotų ne

atsiliepė į prašymą gauti nors po vieną naują skaitytoją šiuo 
vajum, šis jau paskutinis prašymas, nes vajus baigiasi su 
1 d. sausio.

Matant taip didelį skaičių draugų gavusių po daugelį 
naujų skaitytojų, tikrai gėda geram dienraščio “Laijį 
triotui negauti nė vieno naujo skaitytojo.

Geriau vėliau, negu visai be nieko. Gaukite da 
paskutinėmis dienomis. Paskutinės dienos užrašyti^ 
naujam skaitytojui už $5.00.

Kontestantų surašąs šiandien stovi šitaip:
A. Stripeika, Elizabeth ...........................................
K. Žukauskienė, Newark ......................................
Waterburio Vajininkai ...........................................
Penkauskas-Tamošauskas-Simutis

Lawrence-Nashua .............................................
ALDLD 10 kp., Philadelphia ..............................
J. Bakšys, Worcester ............... ...............
A. Klimas, Hartford . ...................................... ..
ALDLD 4 Apskr., Pittsburgh© apylinkė . . .
J. Ramanauskas, Minersville ............................
P. Žirgulis, Rochester

Shimaitis, Montello .....
Vindžiulis, Hudson .......
Žemaitis, Baltimore ....
Kuzmickas, Shenandoah
E. Senkevičienė, Easton

Kirslis-Kalvelis, Bridgewater
Rudman, New Haven ...........
Puidokas, Rumford ..............
J. Mockaitis, Bridgeport .....
Grybas, Norwood ..................

L. Prūseika, Chicago ................
J. Žilinskas, Lewiston ............
S. Paulenka, Lowell ..................
V. Padgalskas, Mexico ............
A. J. Navickas,. Haverhill .........
M. Klimas, Richmond Hill .......
H. Žukienė, Binghamton ...........

Valinčius, Pittston ..............
Mason, NeVv Haven ..............
Andrulis, Chicago ..................
Lideikiene, Great Neck ....L.
Adams, Grand Rapids .........
Wilkas, Wilmerding ............

3823
2550
2407

G.

A.
S.
B.
R. Aučius, J. Bimba, Paterson
S.

s.

s.

F.
Ig. Kubiliūnas, So. Boston ....
P. Šlekaitis, Scranton ............
A. Mickevičius, Bristol .........
Senas Vincas, Gibbstown ........
J. Navalinskienė, Binghamton 
A. Balčiūnas, Brooklyn ........
J. Gugas, Detroit ......................
P. Kurulis, Cleveland ..............
M. Valentą, Cleveland ...........

Sabulienė, So. Boston .......
Klevinskas, Scranton .........
Taraška, Hartford ...........

K. Mazan, Cleveland ..........

A.
i.
A. 
S.
J. ' Borris, Dedham ...........

M. Youces, Cleveland .......
L. Petrokas, Leechburg ..
K. Mikolaitis, Baltimore ..

M. Slėkienė, Gardner ........
M. Shlave, Gardner ......... .'
J. K. Alvinas, Detroit .... 
Dagis, A., Sudbury ...........
A. Lipcius, Chester, Pa. ... 
F. J. Repšys, Milford .......

militarine mą Stalinui 60-ties metų L Skiuskie^BWn
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P. Sodeikis, Youngstown ..........
M. Baltrušaitis. Seattle .........
Drg. Meškys, Ozone Park ....
P. Kabosis, Maidsville ..............
J. Marshalonis, Bristol .........
W. Goodis, Utica ....................
M. Petraitis, Bethlehem .........
I. Stankus, Buckner, Ill.............
J. Briedis, Fair Oaks .............
P. Žemaitis, Detroit .................. .
J. Chuplis, Springdale .............
H. Tamošauskiene, W. Roxbury 44 
F. J. Madison, Youngstown ...... 44 
J. Ragauskas, Shelton ..................  44
J. A. Jerome, Barre Plain __  44
V. Sutkienė, San Francisco ..... 44
Karptch, P. W., Lynn .................... 44
M. Bendinskas, Summerlee ....... 44
J. Visockis, Wilkes-Barre 
A. Kupstas, E. St. Louis 
J. Gasiūnas, Brooklyn .....
O. Girnienė, Binghamton.
A. Mureika, Brooklyn^ * < 
E. Cibulskienė, NantiCc ■; 
J. Jukelis, Chicago ...
R. Jarvis, Plymouth y.*.
C. A. Motėjūnas, Wiltte; ’ 1 
J. Mažeika, Cleveland ....

Cibulskienė, Brooklyn .. 
Nalivaika, Brooklyn ..... 
Mažaliene, Brooklyn ....
Dapšis, Detroit, ..........
Sprindis, Kenosha .......
Mitchell, Washington .. 
Dambrauskas, Arlington 
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Amerikos Lietiyjų Teatro Sukaktį Minint
(P. Balsio paskaita, skaityta

šių metų gruodžio 31 d. sįeii lygiai 50 
»etų nuo pirmojo lietuviško vichimo Ame- 
koje. Ryšyj su tuo, noriu cinais duoti 
ims bet keletą bruožų apiem ;ų vaidybą 
raeityje ir kaip pas mus, jn nkos lietu
kus, vaidybos dalykai stovi abr.

įsų dėl la o šio rašto 
Mat, nesu 
apie mūsų

IjLabai atsiprašau visų dėl 
fenkumo ir paviršutmįškum; . 
; istorikas: maža teturiu žiių 

ir kultūrinę veikla Seinai, kad ga- 
ums ką nors įdomai bpi išsamaus 
oti.
i noriu priminti, kad>aslmus, Ame- 
tuvius, mažai kas aidljusiai sekė 

Įjodavo mūsų amaturio teatro eigą 
vystymąsi. Todėl platnis ir gilesnis 

imas tam duoti yra an sunku. Pa
po pageltusius ir .igiančius trū- 

senesnių leidiniųakštus, / radau 
tokios medžiageir, jaja pasi- 
bandysiu jums k ką papasako-

yti mūsų 
m šiokios

as,

’v?
Vieto 
ai

mūsų spaudos įrerdavimų, pir- 
tuviškas vaidinimas sirodė Ameri- 

.tieste Plymouth, Penvlvanijos vais
ias įvyko gruodžio k d., 1889 m. 

iusi ten vaidybos mėjų grupė, su- 
3-jų veiksmų, 4-se itidengimuose, 

ją “Be Sumnenės, Aa Keip ant 
Ejnas,” parašytą Amo Turskio, to 

‘Vienybės” Lietuvnkų” 
aidinta naudai panijos, 

igayo Aleksandras Bur; jo 
į buvo ir laikraštis /ien.

redakto- 
kurioje 
globoje 
Lietuv

į padavimais scenoseikalams pa- 
rnaluko “Veidrodi! kurį kadaise 

vo Bronius Lauceviči-Vargšas, vai- 
inime “Be sumnenės, arbaeip ant svieto 

v jjjnas” ėmę dalyvumą šie a&ifys: Antanas 
Turskis (veikalo autorius), krljona Paukš
tienė, Magdė Daviliūtė, JomLizdas, Kazys 
Mackevičia, Adomas Vazne, Juozas Ka- 
raska, Paulius Sakalauskas, ikas Alyta, Si- 

^aąikštis, Antanas Mankbvičia, Ado- 
Bgauskas, J. Sta:eiičia ir

ai siužetas imtas; Lietuvos gy- 
■HNąs lietuvių imiąvimą Ameri

kon. ėlkalb intryga: žydasckus prikalbi
na prasigėrusį ūkininką Tūbą važiuoti 
Amerikon, žadėdamas jam ii turtus, aukš
tą vietą ir garbę. Su Jokūboagelba, Ickus 
tfu kursto ir daugiau ūkinių kelionėn ir 
nori jų žemes nupirkti. Betiti laiku apsi- 
žiūif, susipranta, kad Ickus ?ms tik kilpas 
taisė ir jie laiku su juom pcraukia ryšius. 
Liekasi tik Jokūbas, kuris ni Ickaus paima 
tik šimtinę, o vekselį išduodaertės 500 rub
lių. Parodoma, kaip Jokūbapereina rube- 
žių, o dar vėliau,—kaip jisyvena Ameri- 
oje. Amerikoje Jokūbas niliauja girta
is ir gyvena suskurusiai, Jką praleidžia 
ažniausiai smuklėje. Jokūbkaimynas Kri- 
us kalbina jį mesti gerus, žada jį par- 
,žti Lietuvon. Jokūbas jo pdauso ir grįš- 

Lietuvon. Tuom pačiu $iu Ickus jau 
ošėsi išparduoti Jokūbo žbnos turtą už 
timokėjin’ią į sutartą laikiskolintų pini- 
)Jokūbui grįžus, jo ūkyjidirbęs bernas 
ris pastebi jame permain ir duoda sa- 
Annigus atmokėjimui leki skolos. Ickus 

dfiŽudo.
Taj tiek apie to pirmojo ietuviško vai- 

iinimo turinį.
Amerikos lietuviai savo pmojo vaidini- 

.o jubiliejų minėjo 1909 mKalbamo jubi- 
ejaus proga, Broklyne buvisuvaidinta ta 
a|iw komedija—“Be sumneis, arba kaip 

‘einas.” Iš dalyvausiu tame vai- 
ir dabar Brookljo apielinkėje 

iazys Kriaučiūnas iĄ. Dagis.
/vaidinimu Lietuije gali pasi- 

liemunėlio valsčius, J97 m. suvai- 
inęs Smosčinskio 5 veiksmų^ atidengimų, 
omediją “Veselijos, arba Pgirėnų gobtu- 
s.” Bet vaidinimas atliktas ;aptai, be val- 

Ižios leidimo.
riešai pirmu syk Lietuvoj vaidinimas 

•aslgodė 1899 m., Palangoje.Mat, Palanga 

 

tnokrafiniai- nors ir buvo IJtuvos dalimi, 

 

>et ^dministratyviai ji tuorfet priklausė 
Curšo gubernijai, tai ir leidims lietuviškam 
oektakliui šiaip taip gautai Bet Kauno, 
uvatkų ir Vilniaus gubernijoe tokie daly
si i lietuviams visiškai buvo n^eidžiami. Ra
ngoje likusi suvaidinta triv&sinė Ketura- 
io (Juozo VilkutaiČio) korrįdij 
a Pirtyje.” 
unerikos lietuvių pirmuoju r

ja “Ameri- 
Veikalo tema labi nupuola su 
tuvių pirmuoju r^iimu,—lie-

ei. Liaudies Teatro suruoštam vakarėly], gruod. 19 d
1939 m., Brooklyn, N. Y.)

tuvių pasikilnijimas imigruoti Amerikon ir, 
ryšyj su tuom, įvairių žulikų jų apgaudinė
jimas. Skirtumas tik tame, kad Keturakio 
veikale vyriausio žuliko rolę turi ne žydas, o 
lietuvis kriaušius—Vincas. Jis prikursto ūki
ninko Bekampio dukterį, Agotą, pavogti tė
vo 200 rublių, žadėdamas sykiu sprukt Ame
rikon, ten ją vesti ir gyvent. Bet, kai mergi
na paėmusi tėvo pinigus su juo pasišalina iš 
namų, tai jis ją uždaro pirtyje, o pats su 
tais pinigais pasprunka Amerikon. Už tai ii- 
titulas komedijai duotas — “Amerika pirty
je.” Be to, pats veikalas parašytas gražia 
kalba ir gerai dramatizuotas.

Kiek liečia mūsų vaidybos senumą, tai 
kreditas priklauso Amerikos lietuviams, nes 
nuo pirmojo lietuviško vaidinimo šiemet su
eina lygiai 50 metų, kai nuo pirmojo viešojo 
vaidinimo Lietuvoje—tik 40 metų.

Taip, mes, Amerikos lietuviai, savo vaidy
bos senumu galime pasididžiuotb-bet jos pa
žanga ir tobulumu — labai mažai. Vaidybo
je mes seni, bet maži, silpnučiai. . .

Mano supratimu, mūsų vaidyba už tai ne
padarė reikalingo progreso, kad ji nebuvo 
tinkamai organizuota, kad pas mus nebuvo 
pastovių dramos grupių ir tokių grupių ap- 
vienijimo. Jeigu nuo pat pirmųjų vaidinimų, 
mes, Amer. lietuviai, būtume rūpestingiau 
ėję prie mūsų vaidybos tobulinimo, tai šian
dien mes turėtume visai neblogą mūsų ama- 
torinį teatrą Amerikoje. Dabargi, nors ir 
suėjo nuo pirmojo mūsų vaidinimo 50 me
tų, bet mūsų teatras vis dar panašus į vos 
tik pradėjusį vaikščioti kūdikį.

Prašau nesuprasti manęs čionais darant 
kaltinimą mūsų pirmtakūnams, kuriems te
ko pralaužti pirmieji ledai. Randame užra
šuose, jog buvo daryta gerų pasimojimų pa
dėjimui pastovių pamatų vaidybos ugdymui 
ir jos plėtojimui. Bet tie mūsų pirmtakūnų 
geri norai ir užmanymai neprigijo.

1890 m. Mahanoy City, Pa., buvo įsikūrusi 
Lietuvių Teatro Draugija, sulošė ten vieną 
veikalą, bet greit vėl pakriko.

1892 m., Čikagoje buvo suorganizuota 
Teatrališka Draugija ir sulošė istorinį veika
lą “Kova po Grunvaldu” tų metų liepos 4 
d. ši teatralė draugija buvo pasimojusi ap- 
važinėti lietuvių naujokynus, bet niekas iš 
to neišėjo. Vaidinimui vadovavo Jonas Gri
nius.

1893 m. Pittsburghe, Pa., buvo susidariu
si teatrališka kuopa, davė 3 perstatymus, ir 
1895 m. pakriko.

1895 m., Shenandoah, Pa., suvaidinta 
Stupnickio istoriška tragedija “Kražių sker- 
dynė.” Ta pati grupė tą veikalą dar suvai
dino ir Plymouth’e, Pa. Vaidinimui vadova
vo vargonininkas Jonas žemaitis.

. Pasimojimų vaidinti buvo daugelyj kitų 
vietų, kur tik buvo apsigyvenęs didesnis 
skaičius lietuvių, bet niekur pastoviai dra-

PRIEŠ 40 METŲ PALANGOJE ĮVYKUSIO PIRMOJO LIETUVIŠKO SPEKTAKLIO 
“AMERIKA PIRTYJE” VAIDINTOJAI

1899 m. rugpjūčio 8 d. Palangoje, pajūryje, grafo Tiškevičiaus daržinėje, įvyko pirmasis lie
tuviškas spektaklis—buvo suvaidinta Juozo Vilkutaičio-Keturakio komedija “Amerika Pirtyje.” 
Šio pirmojo spektaklio sumanytojais ir parengėjais buvo daktarai: Vaineikis, Janušis ir žalnie- 
rukynas. O to veikalo artistai buvo: Jaškevičaitė, Juškytė, Mongirdas, Janulaitis, Povilas Vi
šinskis, Kuizinas, Empacheris ir Gabalis. Buvo tai Anų laikų studentai ir gimnazistai, jaunuo
liai, didžiai užsidegę pavergtosios tėvynės meile, šiais metais rugpjūčio 8 dieną suėjo lygiai ke
turios dešimtys metų nuo to pirmojo lietuviško spektaklio. Tai yra ir lietuviškojo teatro pra
džią. šiemet taip pat sukako 70 metų amžiaus to veikalo autoriui Juozui Vilkutaičiui-Keturakiui. 
•Autorius dabar gyvena Prienuose, Marijampolės apskr.

Naujų Metų Kely
Sukas ir dūksta 
širdžių verpetai, 
meile liepsnoja, 
meilė prigęsta; 
bėga į šalį 
mėnesiai, metai, 
jųjų gi vietai— 
vėl kiti bręsta.

I 
f

Ilgesio jausmas 
bėga į priekį— 
Naująjį Metą 
sveikint skubėja,— 
tiki, jis neša 
brangųjį siek j,— 
bėga sutikti, 
kad ir prieš vėją!

St. Jasilionis.

mos grupės nepasilaikė: suvaidindavo vieną 
kitą veikalą, ir grupės likviduodavosi. Vai
dindavo dažniausiai tam, kad padarius pa
rapijai ar kokiai draugijai pelno. Apie pa
čios vaidybos vystymą ir tobulinimą—nesi
rūpinta. Tam nebuvo nė pasišventusių žmo
nių, nė intelektualių jėgų.

Praslinkus apie 15 metų nuo pirmųjų 
Amerikos lietuvių vaidinimų, mūsų išeivija 
gavo naujo kraujo iš anapus Atlantiko. 
1905 m. Rusijos revoliucija, ir po to sekusi 
reakcija, padidino Lietuvos žmonių imigra
vimą. Imigravo daugiausia pažangūs, arba 
prieš caristinį režimą nusistatę žmonės. Jų 
daugelis atsisupo Amerikon. Pačioje Lietu
voje atgauta spauda, kuri ten buvo caro 
valdžios draudžiama per 40 metų, t. y. nuo 
1864 iki 1904 m. Rusijos 1905 m. revoliu
cija įnešė naują gyvumo sriovę lietuvių iš- 
eivijon Amerikoje: padidėjo skaičius inte
lektualių jėgų, pradėta kurti laisvos draugi
jos bei organizacijos, įsikūrė lietuvių soci
alistų organizacija, pradėjo kurtis socialis
tinių pakraipų laikraščiai ir kita literatūra. 
Su tuom, suprantama, pakitėjo ir mūsų kul
tūrinis veikimas: šalia parapijinių chorų, 
pradėjo organizuotis svietiški chorai, dra
mos grupės, apšvietos draugijos bei rateliai.

Rimčiau Amerikos lietuvių scenos reika
lais pradėta rūpintis pribuvus Amerikon 
Bronislavui Laucevičiui, kuris literatūroje 
buvo žinomas po slapivarde Br.z Vargšas. 
Jis pribuvo Amėrikon 1905 m. Jo rūpesčiu 
ir pastangomis 1908 m. Čikagoje susitvėrė 
(prie LSS VIII Rajono) “Dramatiškais Rate
lis.” Br. Vargšas ilgą laiką buvo jo reži
sierium. Pirmutinis to Ratelio vaidinimas 
buvo paties Br. Vargšo parašyta drama 
“Pirmieji žingsniai,” tuomet dar rankraštyj 
buvusi. Apie Br. Vargšą, kaip žmogų, čio
nai daug nekalbėsime,—apie jį kada nors 
reikės duoti atskirą paskaitą. Dabar gali
ma apie jį pasakyti tik tiek: jis buvo ne 
tik talentingas rašytojas-dramaturgas, bet 
sykiu didelis vaidybos mylėtojas. Jis ją [I 
pamylo dar visai jaunu būdamas. Būda
mas 18 metų amžiaus, Br. Vargšas-Lauce- 

vičius apleido gimnazijos suolą ir važinėjo 
su teatrale grupe po Rusiją apie metus lai- 
)’ Taigi, jis buvo ne tik rašytojas, o ir 
teatrininkas-artistas.

Kiek vėliau, 1914 m., Br. Vargšas, kitų 
scenos mylėtojų paturimas, pradėjo leisti 
iš Čikagos teatrui pašvęstą žurnalą “Veid
rodį.” Tai buvo nedidukas žurnalas; jam 
trūko didesnių jėgų. Tačiaus jis labai daug 
prisidėjo Amerikoje prie lietuvių vaidybos 
pakėlimo. Jame tepusieji raštai būdavo 
rimti, tikrų dailės mylėtojų rašomi, skaisčių 
troškimų kupini,—kaip pakėlus mūsų vaidy
bą. Jam krypsnį nustatė ir daugiausia ja
me rašei pats Br. Vargšas. Per “Veidrodį” 
Br. Vargšas rado progos padaryt įtakos ne
tik Čikagos apylinkėje, bet ir visuose Ame
rikos lietuvių .dramos-vaidybos mylėtojuose. 
Br. Vargšas “Veidrodyje” mokino vaidybos 
dailės mylėtojus visų pirma pažinti vaidi
namo veikalo dvasią, nuodugniai pažinti 
veikale veikiančių asmenų būdą ir sielą ir 
ne mechaniškai juos atvaizduoti, o tikrai 
pergyventi tai, ką minimas asmuo-charak- 
teris pergyvena; jis mokino atjautimo teori
jos, kūno judėjimo, kalbos ritmo, mimikos 
ir kitokių vaidybą liečiančių praktiškų da
lykų. •»

Režisieriui Br. Vargšas reikalavimus sta
tė daug didesnius, negu aktoriui. Scenos 
vaidinimuose, kur veikia antraeilės ir trečia- 
eilės spėkos, o juo labiau — mėgėjai, reži
sieriaus uždaviniai, anot Br. Vargšo, labai 
sunkūs. “Veidrodžio” Nr. 1, 1914 m., aiš
kina teatro tikslą ir režisieriaus pareigas. 
“Koks ištikro yra tikslas teatro dailės?”— 
klausia jis ir ten pat atsako:... “pertverti 
tikrąjį gyvenimą į veikiamąjį ženklą, realį 
svietą kasdieninio būvio išpasakoti gražioje 
pasakoje, margąjį chaosą surakinti auksi
niais teatro ritmo retežiais—kito uždavinio 
negali būti pas teatrą ir kito, ištiesų, nie
kada nebuvo. Kas jį tveria? Pirmiausia au
torius, paskui režisierius, žinoma, ne tas, 
kuris apie scenos dailę pats nieko nesupran
ta. Kuomet teatre bus daug tvėrėjų, kuo
met kiekvienas aktorius tvers, neišeis vie
no gyvo paveikslo, kuriame kiekvienas 
mažmožis savo vietoje. Režisierius parenka

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Springfield, DL

Žodis Visuomenei
Kreipiuosi į Amerikos lietuvių visuomenę' 

labai svarbiu reikalu. Dalykas štai kame: 
noriu surinkti ir spaudai paruošti visus ve- 
lionies Broniaus Laucevičiaus-Vargšo (miru
sio 1916 m. pradžioj) literatūrinius darbus. 
Velionis parašė apie tuziną dramos veikalų 
ir nemažą skaičių apysakų-vaizdelių. Rašė 
ir straipsnių teatro bei vaidybos klausimais 
ir redagavo žurnalą “Veidrodį.” Jo darbų- 
dauguma — ypatingai apysakos — išsimėtę 
senuose periodinės spaudos lakštuose, ku
riuos nūnai jau nelengva gauti. Vienas, ki- 

įi tas dar turi užsilikusių “Kovos” bei kitų 
laikraščių komplektų, bet ir tie nyksta, tru- 
nyja. Už kelių metų ir tų jau nebebus!

Mums, amerikiečiams, būtinai reikia įam
žinti Broniaus Vargšo kūrybą, parodyti jo 
darbus ateinančioms kartoms. Kartu su lite
ratūriniais darbais reikia išleisti ir Br. Varg
šo monografiją, duoti paties kūrėjo portre
tą. Taigi svarbu surinkti ne tik jo raštus, 
bet ir biografinę medžiagą. Laikraščiuose, 
savu laiku, yra tilpę jo laidotuvių aprašymai 
bei nekrologai. Kai kas tų senų laikraščių 
dar turi. Yra, neabejotinai, likę ir jo rank
raščių bei laiškų. Kas nors paveldėjo jo li
teratūrinius palaikus! Bet—kas? Yra dar 
vienas, kitas buvusių Vargšo bičiulių ir ben
dradarbių. Jie galėtų parašyti atsiminimų iš 
jo tragingo gyvenimo. Kai kas dar atmena 
Broniaus Vargšo jaunystę, žino jo pirmuo
sius žingsnius. Tai vis brangi jo monogra
fijai medžiaga, tikt reikia ją surinkti.

Taigi kviečiu į darbą visus, kas tik kuo 
gali prisidėti prie pastatymo Broniui Varg
šui šio paminklo, kurio nei vėjai, nei audros 
nesunaikins! Kiekvieną jo gyvenimo bei kū
rybos fazę reikia nušviesti ir įvertinti. Ypa
tingai čia daug kuo gali padėti buvusieji ir 
esantieji čikagiečiai, nes jie geriausiai ve
lionį pažino. Todėl prašau talkos! Kiekvie
na smulkmena visumai brangi. Be jūsų, ger
biamieji Broniaus Vargšo draugai, aš neį
stengsiu šio darbo deramai atlikti.

Visą turimą medžiagą prašau siųsti ma
no vardu ir adresu. Baigęs darbą, viską su 
padėka grąžinsiu.

Išlanksto širdingai dėkoju už pagalbą!
Jūsų,

Dt* A pAft^ilrn
, . 221 S. 4th Št., Brooklyn, N. Y.
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NAUJIENOS APIE VISKĄ
Anglies kasyklos ne visos 

dirba gerai. Yra dirbančių 
pilną laiką, bet kitos tedirba 
po 3 dienas į savaitę. Ran
dasi ir tokių, kad dar lau
kia atidarymo. Jau nusibodo 
laukt tokių kasyklų atidary
mo.

Kas dirba ir gauna užmo
kestį už savo darbą, tai tiems 
buvo ir geros Kalėdos. Arba 
kas turėjo susitaupęs pinigo 
iš gerų laikų, neprarado ban
kų suirimo laiku, tai tomis 
taupmenomis ir gyvena.

žiema iš gamtos pusės dar 
iki šiol graži ir nešalta. Ale 
visgi reikia kuro kas diena 
dėl apšildymo bakūžių pirkt. 
O daug žmonelių yra ir bied- 
nų. Tai tiems esti tikras var
gas. Nėra darbo nei jau
niems, o ką jau ir bekalbėt 
apie senius, netinkančius dar
bui. Jie eina ir prašo išmal
dos, “relief.” Vargais nega
lais kam pasiseka išmelst i 
mėnesį 6 dolerius ir 16 c 
tų nuo žmogaus, suaugęs 
vaikas, ot ir maitinkis v 
mėnesį iš tokios sumos. T 
vargšai šala ir badaujančiu 
gyvena. Dabar bus gal du 
mėnesiai kaip pridėjo dviejų 
dolerių vertės štampų prie 
virš minėtos sumos 'į mėnesį.

Darbai ant trumpo laiko 
prieš šventes pagerėjo tik 
tiek, kad jaunuoliai gavo dar
bo pašte bei krautuvėse „ir 
pas kompanijas ant vadina
mo ekstra trumpo laiko r(. 
dirbt. Tai ir visas pagerėji
mas. O Naujų Metų Šven
tėms praslinkus, jūs jaunuc 
liai eikite sau į tą pačią b< 
darbę ir skurdą, kaip ir b 
vot.

Naujausi mašinų page1 
mai, ar tai kasyklose 
brikuose, padaro dau 
vorų, o su mažiau dar' 
Nežinia kas ar bus tu 
šios puvėsiais dvokianči 
uitalistinės tvarkos.

Anglų kalba didlapi 
verkia tos Finlandijos: 
tai, girdi, nekaltą ir mr 
lėlę Sovietu komunist. 
rioja ir žudo vargšus žm- 
O aš tikiu, kad ponijai 
nitaiistam komunistai k 
so, o vargo žmonėm ) 
gerint jų gyvenimą, 
listų spauda meluoį; 
Tai ių ir darbas gi 
gerovę ir savo klasę, 
ra ko daug iš jų ir 
Ale yra didelis man 
iš tokių laikraščių,k: 
nvbė,” “Naujoji ( 
“Naujienos” ir “K 
Man tenka iuos gau> 
skaityt. Sakosi, kad 
bar dar tie laikrašči 
socializmą. O kaip aš 
tau, tai nei lašo nėra 
alizmp ir darbininkų J 
užtarimo tuose laikr: 
Kur jų mokslas ir si 
to tikrojo liaudies išg 
socializmo ? Atšalo 
alistinės karštos širc 
bar, matyt, parsida1 
lui ir iš vien eina 
klase, gina tą bruit 
toją. Gal, mat, 1 
turtėjo tie mūsų bu 
jai socializmo, kad 
gia į savo klasė?
tuos, kas dar diri 
sėj gerą ir nau 
per savo spaudą

Komunistai i 
buvo tikri darbi 
šų užtarėjai. 7 
spaudą skaityti 
tojų. Aš esu 
iš praeities a 
jų spaudą, 
bar pasidal



A.ei rtas pnilapl* Seštaaienls, Gruodžio 33,191TTiTOW^r-

Amerikos Lietuvių Teat
ro Sukaktį Minint

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

siužetą, jis reguliuoja to siužeto vystymąsi, 
tai yra reguliuoja scenos pasakos ritmą. Jis 
galų-gale išrenka tą gyvąją medžiagą ak
torių arba grupių asmenyje. Kaip kiek
vienas tvėrėjas, jis, režisierius, karalius ir 
dievas, savo dirvoje, teatro siužeto ir teatro 
ritmo dirvoje. Jis naujas teatro poetas— 
veiksmo poetas, o ne žodžio poetas, nors jis 
gali būti ir žodžio poetas.”

Tai taip Br. Laucevičius-Vargšas žiūrėjo 
į teatro uždavinius ir visuomet jais vada
vosi. »

1914 m. Čikagoje suvažiavusios apylinkės 
dramos grupės sutvėrė Čikagos Dramos 
Draugijų Susivienijimą, kuris pasistatė sau 
tikslą — “tobulinti ir plėsti teatralę dailę 
tarp lietuvių.” Tam tikslui nutarė leisti sa
vo organą, o reikalui esant, leisti scenos 
veikalus ir teatrą liečiančias knygas, steig
ti mokyklas ir jose mokinti scenos judėjimo, 
mimikos, gimnastikos ir tt.; bendromis jė
gomis rengti vakarus. Savo veikimą kalba
mas Susivienijimas turėjo išplatinti visose 
Jungtinėse Valstijose. Ir čia taip-pat idė
jinis vadovavimas buvo pavestas Br. Varg
šui. Kaip sakoma, “kas veža, tam ir krau
nama.” Br. Vargšas dirbo mūsų scenai la
ibai daug, net save užmiršdamas. Apart 
dĮaugelio apysakaičių ir vaizdelių, kuriais 
ji'ls puošė “Kovą,” “Naujienas” ir kitus 
laikraščius, yra parašęs šiuos scenos veika
lus: “Paskutinė banga,” “Antras krikštas,” 
“Pirmi žingsniai,” “Gadynės žaizdos,” 
“Svetimas Dievas,” “žmonės,” “Lizdas na
minio liūto,” “Penktas prisakymas,” Milijo
nai vandenyje,” “Kryžius,” “Kainas ir Abe
lis,” “Saliamono sapnas,” “Migla,” “Užsie
niai” ir “Ant kryžkelio.” Pradėtas ir ne
baigtas rašyti paliko veikalas “šešėliai,” 

s mirties šmėkla jam neleido tatai pada- 
ti. Pasirgęs ilgoką laiką, tas mūsų sce- 

os mylėtojas ir dramaturgas, kovo 31 d., 
t916 m., užmigo amžinuoju miegu.
’• Br. Laucevičius-Vargšas pribuvo Ameri
kon 1905 m., būdamas 20-ties metų jauni
kaičiu. Atvyko jis čionai ne kokios ten lai
mės ar karjeros jieškoti, bet kad pasiliuo- 
suoti nuo caro valdžios tironijos. Išgyveno 
šioje šalyje apie 11 metų. Per visą savo 
gyvenimo laikotarpį Amerikoje jis rašė ir 
veikė mūsų sceninės dailės pakėlimui. Kiek 
jis yra parašęs ir nuveikęs—esu minėjęs. 

J"odėl, manau, jis geriau galėjo spręsti apie 
lilūsų pirmesnį teatralį veikimą, negu bile 
kas kitas, štai kokį Br. Vargšas rado Ame- 
•ikoj lietuvių teatrą ir 
>adaryt. “Veidrodžio”
žiu Pagrindų Kurmis, jis rašė:
“Geriau įsižiūrėjus
itūrinį lietuvių kilimą, matosi niekas dau-

• kaip piniginės lenktynės, o tose lenk- 
ir nukenčia silpnutė teatro dailė ar- 
,ras. Kad sutraukus daugiau publi- 
prasti baliai skelbiami, kaipo teatrai, 
laiku neturėsime nei vieno lietuvio, 

yvavusio scenoje. Paprastai tokie va- 
i artistais. Visi — artistai.” Pašiepia 
>as ir mūsų vaidinimams skirtą neva 
ą, kuri dažniausiai susideda iš pasa- 
9, kad “žodžius, sako, visi artistai 

v,o arba nemokėjo žodžiųj nebuvo nu
irau ir. . .suflerius labai garsiai kalbė- 

Toliau klausia: “O kur branduolys— 
?atro?” Ir atsako: jos nėra.
šo nuomone, tokie vaidinimai jokios 
neturį. “Keistai išrodytų”—rašė jis 
džio” Nr. 2 — “jeigu griežiantis ‘iš 
kaip pas mus yra sakoma, trūbočius 
rčiamos durų manytų, kad jo mu- 
9-nors verta, ir dar didesnė klaida 
eigų aplodismentus ir pagirimus jis 
, kaipo ‘tikrąjį pinigą’.”
tai ir perskaudus pasakymas, bet 

-ingas, -kiek liečia mūsų pirmesnius 
mus. Būdavo, jeigu nori apie mūsų 
us” rašyti, tai rašyk jiems pagyrimus, 
gai—susilauksi nemalonumų. . . To- 

‘artistų” turime dar ir šiais laikais, bet 
jau netaip “unaravi”.. .

metų gale buvo švenčiamos Ameri- 
-metinės lietuvių teatro sukaktuvės, 
les proga “Veidrodžio” Nr. 10-me 
;šeita prieš baįąganinius “spyčius,” 

bėjimus” ir pigios rūšies komedi- 
lais laikais pamėgtas mūsų kaiku- 
)tų.” Vargšas polemizavo su tais, 
orėjo teatrą paverst į balaganą. 
vūsų visuomenė“—rašė jis — “kas- 

u pradeda interesuotis teatru, tai 
ereiškia, kad jai patinka sąšlavos 
s ir tas viskas, kuomi ji yra ‘per
ina . .. Klystame tvirtindami, kad 

užsiganėdinimu graužiantis su- 
utą, atsisakys nuo biskį geres- 

Dabar, kuomet pas mus tų 
virtinama, kad 'žmonės eina į 
nksminti, kad jie myli tiktai 
r ‘juokus,’ norėtųsi jų paklaus
tai žino. Ar jie davė publikai 

‘o, ir ant dramų publika ne-
• priverčia žmogų mąstyti? 

švelnina jausmus ? Karčią 
pasakyti: jie nemato ir ne

kokiuo jis jį norėjo 
Nr. 1, po slapivar-

į vadinamąjį ūmų

girdi, kada publika mąsto ir jaučia, bet jie 
mato, kada publika išsižiojusi juokiasi.”

Kaip matome, tai jau 25 metai atgal Ame
rikos lietuviuose buvo daromi gan rimti 
žingsniai mūsų scenos dailės pakėlimui.

Dabar prieš mus stovi klausimas: Ar 
daug mūsų scenos dailė pažengusi pirmyn 
bėgyje 50-ties metų, tai yra nuo pasirody
mo mūsų pirmųjų vaidinimų? Ar turime 
kuom pasigirti bei pasididžiūoti ? Baigda
mas savo' paskaitą aš čionai ir noriu pasi
sakyti šiais klausimais.

Jeigu mes šį vakarą galėtume matyt prieš 
mus demonstruojant mūsų pirmuosius ir šių 
laikų vaidinimus, suprantama, matytume 
tarp jų nemažą skirtumą. Pavyzdžiui, jei
gu čionais matytume 1889 metų vaidinimą 
minėtą “Be sumnenės, arba, kaip ant svie
to einas” ir greta jo — pernai Brooklyne 
duotas scenas iš Tolstojaus “Patamsio ga
lybė” ir Čechovo “Vyšnių sodas,” tai aišku, 
matytume didelį skirtumą! Mes keltume 
ovacijas mūsų pernykščiam vaidinimui, o 
raukytumės žiūrėdami į aną 1889 metų vai
dinimą. D jei, dieve neduok, šalia ano mūsų 
pirmtakūnų vaidinimo mes matytume mūsų 
Aido Choro vaidinimą oper. “Kornevilio var
pai,” tai mes nosis riestume iki žvaigždžių. 
O jeigu galėtume prikelti iš kapų mūsų 
anuos vaidintojus, tai jie, pamatę mūsų 
vaidinimą, išgirdę harmoningus dainininkų 
balsus ir švelnią orkestracįja, pasijustų taip 
esą menkais prieš mus, kad greitai vėl no
rėtų mirti. . .

Bet, gerbiamieji, nerieskime savo galvų 
per aukštai ir nešaukime sau “valio!” Ne
užmirškime, kad tokie, kaip mano čionai 
suminėti vaidinimai, pas mus nėra “kasdie
ninė duona”! Tas pas mus retenybė. Kaip 
sakoma, “vienos krekždės pasirodymas ne
reiškia, kad jau pavasaris.” Taip ir mūsų 
scenos dailė: vienur ar kitur vykusis pasi
rodymas vaidyboje nereiškia, kad visa mū
sų vaidyba jau aukštai pakopusi, kad mūsų 
teatraš vertas rimto pagyrimo, kad mes jau 
turime teisę patys sau per petį suploti!

Šiandien mes minime 50-metinę sukaktį 
mūsų vaidybos, arba, kaip mes sakome, te
atro. Bet pasakykite man, gerbiamieji, kur 
yra tas mūsų teatras? Ar daug mes turime 
dramos draugijų arba vaidintojų grupių? 
Ar turime mes kultūros namų, kuriuose mū
siškiai vaidintojai bei teatro dailės mylėto
jai galėtų lavintis, auklėtis ir džiuginti mū
sų žmones savo gražiais vaidinimais ? Ar 
yra mūsų tarpe išsiauklėjusių idėjinių mūsų 
teatrui vadų, kvalifikuotų instruktorių bei 
režisierių, kurie norėtų ir galėtų mūsų te
atrui vadovauti, jį tobulinti ir padaryti jį 
žmonių teatru? Kai į šiuos klausimus at
sakysime, tai vargiai rasis pas mus noras 
didžiuotis mūsų “dideliais atsiekimais.” Tu
rime prisipažinti, jog per pusę šimto metų 
mes padarėme menkutį progresą. Ypač bė
gyje pereitų 25 metų mūsų organizuotumas 
ir lavyba tebestovi veik toje pačioje vietoje. 
Na, o stovėjimas ant vietos—ne progresas.

žinau, jog kai kam norėsis pateisinti mū
sų teatro menkystą, suverčiant visą bėdą 
ant “objektyvių sąlygų.” Prašau! Kiek 
liečia mane, tai aš čia nieko nei smerkiu, 
nei teisinu. Pr. Balsys.

ŠYPSENOS
DAINA APIE VILNIŲ 

(Liaudies daina)
Džiaugias lietuviai, Vilnių atgavo, . 
Visi važiuoja taip kaip į savo. 
Nereikia nieko, nei jokių raštų— 
Visi važiuoja iš visa krašto. 
Lenkai užgrobę ilgai turėjo, 
Užtai Varšavą jie palydėjo.
Nereikė lenkam šitaip daryti, 
Nereikė Lietuvai notų rašyti. 
Vokiečiai lenkus visus išvaikė, 
Lėkti į Litwą visiems jiems reikia. 
Lietuvoj buvo jie internuoti, 
Neleis jiems laukan greit išvažiuoti. 
Lietuva lenkus visus priglaudė, 
Kaip savo brolius, niekas nešaudė. 
Mes nekariavom ir nekariausim, 
Bet mes žinojom, kad Vilnių gausim. 
Rusai į Vilnių kaip tik suėjo, 
Tuojau Lietuvai Vilnių žadėjo. 
Visi lietuviai dabar ten traukia, 
Vilniečiai broliai dabar ten laukia. 
Per visą amžių kaimynais būsim, 
Mes jau niekados jūsų— 
Tarėm—Suvalkus, Vilnių žadėjot, 
Mes neužmiršim tą baisią dieną. 
Lenkai visados priešai muips buvo, 
Vakar jiems patiems valstybė žuvo. 
Lietuvių brolių, kur krauju lyta, 
Mums ten priklauso ta brangi vieta. 
Puikybė vieno daug ko padaro, 
Turim mes visi kaimynais būti, 
Neleisti sūnums darmais žūti. 
Tūkstančius žmonių kapuos nuvaro. 
Mes nenorėjom jūsų žudyti, 
Nemunu leidėm balkius plukdyti, 
Ir jūsų notas mes 
Mes atidavėm,iavėm, ką jūs mus prašėt.

Parašė V. Katilius.
Joniškio vaisė., Laimužės vk
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ALDLD REIKALAI
Protokolas LLD 7-to Apskričio 
Metinės Konferencijos, 1939

LLD 7-to Apskričio metinė 
konferencija įvyko gruodžio 
17, 1939 m., Lietuvių Piliečių 
Kliubo svetainėj, 376 Broad
way, So. Boston, Mass. Kon
ferenciją atidarė drg. D. Lu- 
kienė, sekretorė, nes drg. J. 
Grybas, organizatorius, nepri
buvo. Drg. D. Lukienė pa
skyrė mandatų komisiją, į ku
rią įėjo dd. J. J. Bakšys ir J. 
Karsonas.

Sekretorė pakvietė draugus 
J. Šimaitį, J. J. Bakšį ir J. 
Karsoną pakalbėti, kol man
datų komisija sutvarkys man
datus.

Perskaitytas šiai konferen
cijai dienotvarkis ir pridėjus 
kelius punktus priimtas.

Išduotas raportas mandatų 
komisijos: Delegatų dalyvau
ja 21 nuo 9 kuopų ir 1 ap
skričio komiteto narys, viso 
delegatų 22.

Išrinktas prezidiumas iš se
kamų draugų: pirm. J. Ege- 
ris, užrašų raštininke D. Lu
kienė, vice-pirm. J. Šimaitis; 
rezoliucijų komisijom J. Pe
truškevičius ir J. Karsonas.

Apskričio sekretorė perskai
tė pereitos konferencijos pro
tokolą ir vieno posėdžio pro
tokolą. Protokolai priimti.

Raportas apskričio komite
to: org. J. Grybas nepribuvo; 
jo raporto nėra. Finansų se
kretorius raportavo, kad ižde 
pinigų yra $40.71. Iždininkas 
sutiko su finansų sekretoriaus 
raportu.

Sekretorė plačiai raportavo 
apie dd. V. 'Zablacko, Z. Ja- 
nausko ir J. Jurginio maršru
tus mūsų apskrityje. Taipgi 
raportavo apie vajų LLD. Pa
sirodė, kad maršrutai buvo 
labai pasekmingi. Veik visos 
kuopos ėmė dalyvumą. Vajus 
buvo silpnokas, tik 4 kuopos 
dalyvavo vajuj, gaudamos 21 
naują narį.

Moterų apskričio komisija— 
II. Tamošauskienė ir M. Su
kackienė — plačiai raportavo 
apie moterų veiklą mūsų ap
skrityje . Raportavo, kad drg. 
Jonikienės maršrutas buvo pa
sekmingas. Įvyks moterų sei
mas sausio mėn., 1940 m., 
Brooklyne (?—Red.).

Visų apskričio komiteto ir 
komisijų raportai priimti.

Kuopų veikimo raportai: 
abelnai paimant, pasirodo, 
kad 4 kuopos gavo naujų na
rių per vajų; įvyko veik vi
sose kuopose dd. V. 'Zablac
ko, Z. Janausko ir J. Jurgi
nio prakalbos, gerai, pasidar
bavo “Laisvės” piknike; au
kavo “Daily Workeriui,” Liet, 
politiniams kaliniams, T. D. 
Apsigynimui, Meno Sąjungai, 
“Laisvės” suvažiavimui ir mo
terų seimui ir partijai.

Nutarta uždaryt konferen
ciją ant valandos pietums.

II Sesij a
LLD Vajus.. Nutarta turėti 

mūsų apskrityje dviejų*mėne
sių vajų—sausio ir vasario 
mėnesiais, 1940 m. Nutarta 
duoti dovanų $5: 1-ma dovaną 
$3, antra $2. Palikta valdybai 
paskirt kuopom naujų narių 
kvotas.

Jaunuolių Klausimas: Nu
tarta, kad kuopos turi pasi
darbuoti gavime jaunuolių į 
mūsų organizaciją; ypač jau
nuoliam aiškinti, kad jie gali 
gauti angliškas knygas.

Spaudos Reikalai: Nutarta, 
kad visi spaudos darbai, kaip 
tai, tikietai, plakatai ir kiti, 
būtų duodami mūsų darbinin-

(Tąsa ant 5-to pusi.)

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

Tel. TRObridge 633«

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

art! Central SkvSro, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedaliomis ir šventadieniais t 
10-12 ryte

Laisves Bendroves Direktoriai 
Nutarė Suvažiavimą Laikyti

Sekmadienį, 28 d. Sausio-Jan.
Suvažiavimas bus laikomas nuo 10 vai. ryto iki 5 

po pietų. O vakare įvyks bankietas.

Šiuom kartu bus duodama tikrai gera vakariene, nes yra 
parandavota Central Palace Svetaine, kur yra puiki virtuvė. 
Tai gaspadinėS turės geras sąlygas gaminimui vakarienės, 
o rengėjai neskūpaus išlaidų supirkimui gerų valgių. Taipgi 
svečiai bus pavaišinti ir stipriais gėrimais dėl geresnio 
apetito.

Įžanga bankietui .$1.25. Tikietai jau gatavi, prašome iš 
anksto įsigyti tikietus.

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA.

JRz-xGERIflUSIA DUONA
y<O\SCH0LES BAKING

VjLZ 532 Grand Si, Brooklyn V^> 
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, '^tūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui 
Pristatome į visas dalis—-Brooklyn© ir apielinkės, į krautuve* 

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

—■Mill ■ i nu...... .......................

I ■■ i • I ‘

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Russian & Tukish Baths
29-31 Morrell Street

Open Da and Night
. . ' j

Maged by 

RHEA TITELBAUM 
»

Vapor Room,
Room, Large

Inside Phone .
EVergreen 4-6488

Trlush Room, Russian 
Sir ming Pool, Fresh 

Artesian Water,L itaurant, Barber 
Shop, Sleeping ccomodations.

Admission 50c, day &i
Special Rae

ht, Saturday night 75c
per Week

LADIES’ DAYS v GENTS’ DAYS
Mon. and Tues, from 12 a. m.b
11 p. m. After 11 p. m. for gei to

Wed., Thurs., Frl., Sat. and 
Sun. all day and night

1 ..... 11

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Staę 2-5938 Brooklyn, N. I
Varpo Keptuvės Keksai Vest em ir Parėm Yra Skaniausi ‘

ų kviečių, čielų rugių, senvi- 
ir raisin duona. Taipgi ke-

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, i 
čiam duona, balta duona, Ca 
pama roliai ir bandukės. Fui tusias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų; Pineapple Cal 
Coffee Cake, Butter Cake, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Ape Turnovers ir Jelly Rolla.

Siunčiame duoną per paštą | kltunlestus, specialiai greitai pristato. 
Aut jūsų pareikalavimo, sutelksin

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

Apple Cake, Cheese Cake, 
nke ir Spice Cake, Stollen,

informacijas apie svori ir kainas.

Lietuvių Rakadų Krautuve
Didelis pasirinkirr, ir žemos kainos:

“Bedroom Sets,” “Parlor ts,” Matrasus ir Springsus. 
“Studio Couches,” “Kiteli i Sets” ir “Dinette Sets.”

LIETUVIAMS DUOI ME IŠSIMOKĖJIMUI

Grand Chait
LIETUVIAI RAK:

ANT. PETRAI!
409 ir 436 Grand Street

Corporation
NDŲ IŠDIRBĖJAI
i, Biznio Vedėjas

Brooklyn, N. Y.

Tel. EVer een 7-8451

Specialiai gerų daiktų t 
Prašome užeiti ir

Tel. S< h 8-1K1

DR. ADAM

ime šiom švenčių 
imatyti mūsų staką.

V. WALMUS
DENTAIfSURGEON

DANTŲ

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakaro, ir 
sulyg sutarties išanksto.

YDYtOJAS

705 Fourth Avenue
4 between 22nd and 23r<I 

Brooklyn, New York

SKELBKITE^ “LAISVE®
/

w ■ '
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Penktas puslapi*

Eltos Žinios iš Lietuvos
Kaunas. — Kaune šiuo me

tu buvo 82 taksi mašinos, ku
rių, dėl benzino trūkumo, 
Kaunui buvo perdaug, todėl 
dalis Kauno taksistų keliama 
į Vilnių, kur jų labai trūksta. 
Pasitarę 15 kauniškių taksi 
savininkų tuojau nutarė į Vil
nių keltis.

pri-
ata-

Jų tolimesnis veikimas 
klausys nuo to, kiek jos* 
tiks Lietuvos atatinkamus įsta
tymus. —Naujoj Vilnioj jau 
pradėjo veikti popieriaus fab
rikas, kurs gamina laikraštinį 
ir vyniojamąjį popierių.

Kaunas. — šiemet obuolių 
į užsienius išvežta už visą mi
lijoną litų. Dabar superkami 
patvaresnieji obuoliai žiemos 
sezonui. Supirkimu rūpinasi 
bendrovė “Sodyba.”

Telšiai. — čia pradėta sta
tyti didelė moderninė ligoni
nė, kuri kainuos 400,000 
ir bus baigta ateinančiais 
tais. Gyventojai ligoninės 
kė.

litų 
me- 
lau-

Mes linkę spręsti, kad iš 
mūsų pinigais palaikomo me- 
dikalio aptarnavimo kompa
nija pelnosi, nes atskaitų ji 
niekam neduoda, ji draudžia 
gydytojams prirašyti darbi
ninkui geresnius vaistus, sku
biau atiduoti operacijai, jei 
yra reikalas, ir tt. Ot, atro
do, kad gydytojams liepta 
žiūrėti tik šios dienos. O ry
toj, jei dėl atidėliojimo pagel- 
bos ’ darbininkas numirs — te
miršta. šimtai darbininkų lau
kia u ž darbavietės durų. 
Kompanijai galvos dėl to ne
skauda.

LDP Kliubo kambariuose, 408 Court 
St. Kiek girdėta-iš Komisijos veiki
mo, tai ši vakariene bus viena iš 
puikiausių, tad visi elizabethiečiai ir 
apylinkės draugai pilnai ruoškitės 
dalyvauti. Bus ir koncertinė progra
ma. Pradžia 5 vai. vakaro. Įžanga 
.$1,00 asmeniui. — Kom. (305-306)

YONKERS, N. Y.
Yonkers lietuviai gerai aukoja 

Vilniaus krašto pavargėliams. Nese
nai Vincento Draug. paaukavo 
$25.00, Lietuvių Kliubas paskyrė 
$50.00. Vargiai kitos kolonijos pra
lenks yonkeriečius. Kliubas rengia 
vakarienę su proga pasitikti Naujus 
Metus. Bus valgių ir gėrimų. Įžanga 
nariams 50c, o pašaliniams $1.00. 
Bus gena orkestrą šokiams. Vieta— 
Renublic Club, 27 Hudson St., Yon- 
kem, N. Y. Pradžia 9 vai. vakaro.

(305-306)

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 Barberial

Siųskite į Lietuvą 
Sieninius Kalendorius

Binghamton, N. Y
Šventoji. —Būtinais ūki

niais sumetimais nusistatyta 
Šventosios uostą pagilinti iki 
11 metrų, kad į uostą galėtų 
įplaukti ir didieji jūriniai lai-i yra pirmoje vietoje. Mes 
vai. Gilinimo darbams perka- ^10j nepriklausę į daroo 
ma didelė žemsemė, kuri gale- uniją, nesigilinę į jos reikšmę, 
tų kasti jūros dugną iki 11 
metrų ir iškasti apie 200 ku
binių metrų jūros grunto. Be 
to perkamas vienas tvirtas vil
kikas ir 3 šalandos iškastoms 
žemėms šalin pagabenti.

Kur Mes Stovime?
Unijinis klausimas Endicott-

Johnson darbininkuose šian-

Vilnius. — Į švietimo mini
sterijos suorganizuotus lietu
vių kalbos kursus pirmomis 
dienomis jau įsirašė 2,500 as
menų.—Vilniuje įsiregistravo 
^ie 400 Vilniuje ir srityje 
’ eikusių draugijų, kliubų ir 

t. visuomeninių organizacijų.

ALDU). REIKALAI
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

kiškai spaudai.
Tvėrimas Naujų Kuopų ir 

Stiprinimas bei Atgaivinimas 
Kuopų: Nutarta tverti kuo
pa Lynn, Mass., atgaivinti 
Sfoughtono kuopą ir abelnai

nedrįstame taip ūmai daryti 
| žingsnį — rašytis į ją. Mes 
i dar tebediskusuojame. Ar
gumentų turime daug — už 
uniją ir prieš uniją. Kurie 
argumentai mums pasirodys 
tvirtesni, tais mes vaduoda- 
miesi spręsime savo likimą 
sausio 9 dieną, balsuodami už 
uniją ar prieš.

Klausimų, kuriuos mes, lie
tuviai, galėtume diskusuoti 
bendrai, yra gana daug, bet 
mes lyg ir nedrįstame vienas 
kito, kad sueiti į vieną būrį 
ir svarstyti savo gyvenimo rei-. 
kalus, 
doje.

Mus 
džiami
išbalsavus už uniją, kompani
ja uždarysianti fabrikus; jog 
išbalsavus už uniją, kompani
ja panaikinsianti medikalį 
aptarnavimą. Apsistokime prie

Taigi, žinokime, kad patys 
darbininkai, mokėdami tiek 
pat, kiek mokame dabar me- 
dikalio aptarnavimo palaiky
mui, galėsime palaikyti ir pas
kui. Patys galėsime ir kon
troliuoti jį — išsirinkę tam ti
krus direktorius.

Balsavimo dienoje visi bal
suokime 
ed Shoe 
CIO!

HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kp. rengia vakarėlį, su

laukti naujus melus, gruodžio 31 d., 
7:30 v. v., 15-17 Ann St., Harrisonc. 
Bus gera muzika šokiams. Turėsimo 
užkandžių ir gėrimų. Kviečiame vie
tinius ir iš Hillside, Newark ir Jer
sey City apylinkės draugus dalyvau
ti ir 
Kom.

Telephone: E Vergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Lietuvoje žmonės laukia iš Amerikos dovanų—Sieni
nių Kalendorių.

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

Padarome juos su lietuviškais arba su amerikoniš
kais kalendoriais.

KAINA 20c UŽ KALENDORIŲ
Siųsdami užsakymus pažymėkite su kokiais kalendo

riais norite, su lietuviškais ar su amerikoniškais.
Užsakymus siunčiant prašome antrašuoti:

Prisieina kalbėti sp'au-

pasiekia tiksliai lei- 
gandai (paskalai), jog

prižiūrėti silpnesnes kuopas j., dy. . unk 
Tie darbai palikta musų 1940 .
m. valdybai atlikti bei pri- i 
žiūrėti.

į “Laisvės” Pikniko Klausi- 
-nzJXu--Palikta naujai valdybai 
tuo darbu rūpintis.

• Priimtos šios rezoliucijos:
1. Lietuvos ir Sov. Sąjungos 

sutarties klausimu. •
2. Spaudos reikale.
Nutarta ir likos išmokėtos 

apskričio išlaidų bilos.
Nutarta aukuoti:
“Daily Workeriui”
“Laisvei” ........ ..............

/ “Vilniai” .......................
Vilniaus nukentėjusiems 
Browderio fondui ........
Palikta Montello kuopai 

rinkti draugus peržiūrėjimui 
apskričio finansų ir iždinin
ko knygų.

J komitetą 1940 m. likos 
^rinkti šie draugai: II. Ta
mašauskienė, D. Lukienė, G. 
tikas, J. Karsonas, J. J. Bak-

T. Bartkus, J. Egeris, A. 
brauskas ir G. Šimaitis, 
onferencija liko uždaryta
drg. J. Egerį 5:30 vai.

pietų.
Konf. Pirm. J. Egeris.

” Sekr. D. Lukienė.
Apskričio Valdyba

f’o konferencijos naujai iš- 
v tas * apskričio komitetas

jo trumpą susirinkimą ir 
iko apskričio valdybą org. 
J. Bakšys, fin. sekr. T. 
Tkus, ižd. G. Šimaitis, sekr. 
Lukienė; apšvietos ir kon

trolės komisija: J. Egeris, J. 
Karsonas, A. Dambrauskas ir 
G. Likas; moterų apskričio ko- 
■ni’ujon H. Tamašauskienė.

pCaip buvo konferencijos 
’arta tverti bei atgaivinti tū-

kuopas, palikta:
1. J. J. Bakšiui, pirm., 

dėti tverti kuopą »Lynn, 
;s.
. G. Šimaičiui ir T. Bart- 
atgaivin<; Stoughtono kuo-

linksmai laiką praleisti.
(304-306)

“Laisves” Administracija
427 LORIMER STREET, BROOKLYN, N. Y.

UŽ uniją — už Unit- 
Workers of America,

E-J Darbininkas.

No.NOTICE is hereby given that License 
RL3048 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

THOMAS J. O’CONNOR 
d-b-a MacDougal Bar & Grill

131 MacDougal St. Brooklyn, N.

and liquor retail

31 MacDougal Street. 
County of Kings, to

SO. BOSTON, MASS.
Pasitikimui Naujų Motų ALDLD 

2-ros kp. moterys rengia du dide
lius ir gražius parengimus.

Subatos vakarą, gruodžio (Dec.) 
30 d. bus Šokiai, taipgi pamarginimų 
ir juokų. Gera muzika. Įžanga 25c.

Nedėlios vakarą, gruodžio 31 d. 
bus vakariene. Skaniausių valgių ir 
gėrimų bus iki valios. Taipgi gera 
muzikale programa. Įžanga 50c. Pra
sidės 7 v. vakaro, 376 Broadway. 
Kviečiame visus atsilankyti. — Ren
gėjos. (304-306)

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.

■

5
5
5
5

iš-

vi-
že-

lei-

Jei kompanija užsidarys 
dirbtuves, tai ką ji veiks su 
tais milžiniškais pastatais 
(budinkais), kurie tinka tik 
šiai industrijai? Ką ji veiks 
su mašinerija, kurios dalis pri
klauso kompanijai, ‘ o dalis 
randuojama tam tikromis su- 
tartimis-kontraktais ? Turima 
mašinerija ir pastatai tinka 
tik šiai industrijai. Ir todėl 
reikia mesti šį argumentą 
saijš galvos ir laikyti jį 
miau kritikos.

Tiesa, tie žmonės, kurie
džia tokius gandus, turi neva 
“įrodymus:” Jie sako, jog ten 
ir ten tokia ir tokia kompani
ja pabėgo nuo unijos — išsi
kraustė į kitą valstiją ir biz
niauja sau. Betgi reikia su
prasti, jog E-J kompanija ši
to padaryti negalės, nes ji čia 
įsikūrus gyventi, o ne bėgti. 
Pabėga tik tokios mažos dirb
tuvės, kurios neturi -savų pa
talpų, kurios 'samdo tik šim
tą ar kelis šimtus darbininkų. 
Gi kitas dalykas, šiandien 
unijos yra daug galingesnės, 
negu seniau buvo. Jos pabė
gusias kompanijas moka pa
sekti ir naujoj vietoj, suorga
nizuoti darbininkus.

Medikalis aptarnavimas, ko
kį mes šiandien turime, yra už 
mūsų, o ne už kompanijos pi
nigus palaikomas. Jis tik 
kompanijos kontroliuojamas. 
Aišku, kad ne tik tokį, bet 
dar geresnį miedikalį aptarna
vimą galėtų palaikyti darbi
ninkai — patys kontroliuoda
mi.

Ar mes esame pasitenkinę 
dabartiniais 
tarnavimais ? 
darbininkais, 
su medikale
daug nusiskundimų. Medika- 
lio štabo tarnautojai, išrodo, 
linkę tik registruoti lankyto
jus, skaityti, kiek jų per die
ną atsilankė. Gal tuomi jie 
parodo kompanijai savo darbš
tumą? Bet nuodugnesnį svei
katos iškajnantinėjimą negreit 
iš jų išprašysi. O tas begalinis 
laukimas' įstaigose x savo eilės 
žmogui tiesiog didina ligą. 
Belaukdamas dažnai matai, 
kaip medikalio štabo tarnau
tojai veltui laiką eikvoja 
šaliniam pasikalbėjimam, 
pikta pafidaro... j.

medikaliais ap- 
Pasikalbėjus su 

turinčiais reikalo 
įstaiga, išgirsime

i ir J. Karsonui 
er/ Mass., kuo-

ė, Prot. Sekr. 
i St.
? este r, Mass. 
:ad nauji se- 
yra išrinkti 
siųstų man 
reičiausiai. 
ukienė.

pa- 
Net

PRANEŠIMAI IS KITUR .
GARDNER, MASS.

Lietuvos Sūnų Draugystės 
Valdybos Antrašai, 1940 m. 

Pirmininkas—K. Balsevičia,
10 Crawford St. 

Vice-Pirm.—V. Genis, 8 Wiayt St. 
Prot. Sekr.—A. Žekonis

107 Conant Street.
Fin. Sekr.—A. Nakutis,

18 Jackson Hill Rd. 
Iždininkas—M. Šleiva, 80 Lennon St. 
Ižd. Glob.—J. Yokubenas,

228 Pine Street, ir 
A. Šiokis, 221 Pleasant St. 

Maršalka-J. Anbrosas, 60 Emerald St. 
Lietuvos Sūnų Draugija laiko susi

rinkimus pirmą pirmadienį kiekvieno 
mėnesio. Pinigus meldžiam siųst 
Draugijos vardu. (306-1) ,

HARTFORD, CONN.
Visų Draugijų ir Organizacijų na

riai jsitėmykite, kad su 1 d. sausio, 
Laisvės Choro pamokos ir Draugijų 
susirinkimai bus laikomi naujoj vie
toj. 155 Hungerford St. Susirinkimai 
bus laikomi tom pačiom dienom kai 
ant '57 Park St. (305-306)

WORCESTER, MASS.
Patikime Naujus Metus linksmai 

su muzika ir dainom, 31 d. gruo
džio, Lietuvių Svetainėje, 29 Endi
cott St. Aido Choras kviečia visus 
ateiti. Aidiečiai rengia Bankietą su 
muzikale programa ir šokiais. Pra
džia 7 v. v. Kviečiame dalyvauti.

(304-306)

GARDNER, MASS.
Lietuvių Moterų Kliubas rengia 

vakarienę pasitikimui naujų metų, 
gruodžio 31 d. Piliečių Kliube, 255 
Main St. įžanga 35c. Kviečiame 
vietinius ir iš apylinkės dalyvauti — 
Kum. (304-306)

BAYONNE, N. J.
LDS 26 kp., ir IWO kp. rengia 

balių pasitikimui naujų metų. Liber
ty Hali, 329 Broadway, sekmadienį, 
gruodžio 31 d. Pradžia 8:30 į v. v. 
Bilietas 35c. šokiams gros gera or
kestrą. Kviečiame dalyvauti.—Kom.

(304-306)

MONTELLO, MASS.
Lietuvių Tautiško Namo Bankie- 

tas, pasitikimui Naujų Metų, įvyks 
sekmadienį, gruodžio 31 d. Bus apa
tinėje svetainėje, -kampas Vine ir 
Main Sts. Pradžia 7 v. v. įžanga $1. 
Turėsime turkių, gerą muziką. Visi 
dalyvaukite. — Kom. (304-306)

CLEVELAND, OHIO
Kaip visuomet, taip ir šį metą, 

Lyros Choras rengia šokius pasitiki- 
nąui Naujų Metų, Liet. Darb. Svet., 
920 E. 79th St. Sekmadieni, gruo
džio 31 d. Pradžia 8 v. v. ir tęsis iki 
? ? ? ? Kviečiame publiką dalyvauti. 
— Kom. (304-306)

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp." rengia vakarėlį 

sulaukti naujus metus. Sekmadienį, 
gruodžio 31 d. Bakanausko Svet., 62 
Lafayette St. Bus gera muzika. Pra
džia 8 v. v. Tikietas 15 centų. — 
Kom. (304-306)

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir

Iš senų

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

512

pavienių 
padarau 
krajavus 
paveiks
iu ame-

. Rei-

n a u jus 
sudarau <su 
rikoniškais.
kalui esant ir 
p a d i d inu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way iy Chauncey stočių BMT Line, 

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

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

Valandos: U-l; 5-8; Ncdėlioj: 11-1 
New York City

Staigios ir chroniškos kraujo ir odo« 
ligos gydomos. 

Daroma Kraujo ir Šlapimo Tyrimu
Tel. Algonquin 4-8294

0

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. ’ 

Tel. Triangle 5-3622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

BAR ir GRILL
<0

Lietuvių Restaurantas
M ftw Gaminam valgius ir 

t u r iin e Amerikos 
Išdirbimo ir impor
tuotų degtinių, vi
sokių vynų ir gero 

’ alaus.
'Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

(įitptor#

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hevves elevelterlo stoties

Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9308

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooldyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

ir
PHILADELPHIA, PA.

Darb. Org. Veikiąnčio Kom. 
visų narių susirinkimas įvyks sek, 
.madienį, 31 d. gruodžio, 2-rą vai. po 
pietų. Liaudies Name. Draugai, turi
te daugiau atydos kreipti į Veik. 
Kom. susirinkimus ir dalyvauti.

(304-306)

linksmai laiką praleisti.—Kom. 
v (304-306)

MINERSVILLE, PA.
LDS 158 kp. rengia balių, šešta

dienį, gruodžio 30 d. Liet, piliečių 
Kliubo Svet., kampas So. ir 3rd Sts. 
Šokiams gros gera orkestrą. Bus 
skanių valgių ir gėrimų. Kviečiame 
vietinius ir iŠ apylinkės dalyvauti ba
liuje,

ELIZABETH, N. J.
Naujų Metų dienoj, 1 d. sausio, 

Bangos Chfias rengia bankietą,.

j VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY MISUNAS 

Savininkas
Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį ir šeštadienį 
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

' Alus ir Valgiai

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

Prie R. K. O. Republic Teatru

NAUJAUSIOS RUDENS MADOS 
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ 

SIUTAI 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 
u? $16.50 
už $19.50

Vertes
Vertes
Vertes

$22.50
$25.00
$30.00 uz

Jūsų atsilankymas j musu krautuvę įtikins jus, jog mūsų

NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave

Brooldyn, N. Y.
drabužiai yra puikiausios rūšies.

ATEIKITE DABAR IR IŠSI
RINKITE JŪSŲ

KALĖDINĖS
DOVANAS

palaikysime jums

£

Atsineškite 
vinį

bi kurį daiktą

Už VISAI MAŽUS

RANKPINIGIUS
Ii

šį skelbimą su sa- 
ir gausite didelę kainoje 

NUOLAIDĄ

1

i

<
I

f ERI-THIN GRACE . .
dependably accurate Gru err

gold Filled cate . . .

PUIKIAUSIOS 
ATMINTIES

DOVANA 
tai gražus laikrodėlis

Robert Lipton
Lalkrodininkas-Jcwcier

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

Įsteigta 1892 Tel. Stagg 2-2178
ATDARA VAKARAIS

tMATTHEW P. BALLAS 
z (BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS Į
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

NOTARY 
PUBLIC Is i 1

Mi

Telephone 
STagg 2-5043
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PARAŠE MAJORUI 
TELEGRAMA

“LABAS RYTAS” 
JAU GATAVAS

Majoras Pasirašė ALLIANCE PIKIETAVO 
ŠALPOS BIURUS

Rytoj Vakarą Būkite 
su Aidiečiais

Valstijos, Apskričio ir Mies
to Tarnautojų Unija, CIO, pa
rašė majorui LaGuardijai di
delės sienos- dydžio telegra
mą ir šimtai narių ją pasira-

zuot, tas turi būt daroma u- 1 Studentai Prieš Kara 
šomis tų, kurie gali panešt,” 
sako Alliance. “Ištikrųjų to 
negalima dafyt WPA lėšomis 
darbininkų 
ir negali 
Workers 
bile kokį 
jau ir

kurie daro viską 
suvest galo su galu. 
Alliance kovos prieš 
pasikėsinimą mažint 
taip nepakankamas

Ilgai laukiamas elemento
rius—“Labas Rytas” jau gata- 
vtfe! ši knygelė tai bus ne
pavaduojamas Amerikos lie
tuvių jaunuomenei įrankis; 
nes šiuo tarpu mūsų čia eg
zistuojančios mokyklėlės kaip 
tik ir susidurdavo su stoka 
tinkamų vadovėlių.

“Labas Rytas” elementorius 
labai skoningo formato; arti 
šimto puslapių; gražūs, pa

rtraukianti apdarai; aiški ir 
graži spauda. Jame telpa 
gražių, lengvų pasiskaitymų, 
eilių, pasakaičių; taipgi pa
matinės gramatikos taisyklės, 
linksniavimai, kalbos dalys, ir 
su angliškais paaiškinimais. 
Gramatikos dėsniai aiškinama 
praktiškai, suprantamai.

Šis elementorius pagal savo 
turinį ir naudingumą—yra la
bai pigus: pavieniams asme
nims perkant—35c. O per
kant didesniu skaičium — tik 
25c. Jis naudingas ne tik vai
kams, bet taip lygiai. ir su
augusiems, kurie bent kiek in
teresuojasi lietuvių kalba ir 
jos taisyklėmis.

Tikiu, kad šį elementorių 
bus galima pasiųsti į Lietuvą 
savo giminėms bei pažįsta
miems, o jiejius už tai labai 
dėkingi.

Mes gi, imdami šį elemen
torių į darbą—būsime dėkin
gi jo jaunam ir gabiam auto
riui (kuris jau šiuo laiku ran
dasi Lietuvoje)—Juozui Jur
giniui !

P. Baranauskas.

Reikia Vienybės su Masėmis, 
Sako Negras Teisėjas

William Hastie, Howard 
Universiteto perdėtinis, buvęs 
J. V. teisėju Virgin Salose, 
kalbėdamas negrų kolegijų 
studentų 28-toj metinėj kon
vencijoj, pareiškė, kad sie
kiantieji atsidalinimo nuo ma
sių studentai turį skubiai ap
galvoti savo žingsnius. Jeigu 
jie sakosi esą susidomėję ma
sių reikalais, jie be dvejojimo 
turi apsivienyti su masėmis. 
Jis sako, kad reikia daugiau, 
ne .vien simpatijos toms pro
blemoms.

Konvencija įvyko Harlemo 
YWCA patalpose ,135th St., 
N. Y., pereitą ketvirtadienį 
penktadienį.

ir

Skelbia Rekordinę 
Registraciją

Darbininkų Mokykla, 35 E. 
12th St., N. Y., skelbia, kad 
registracija sekamam termi
nu sumušus visus rekordus. 
7ą tik užsibaigusias rudens 
ermino klases lankę arti 3,- 
90 studentų, bet sekamas 
rminas perviršysiąs buvusį. 

Jasės prasidės sausio 8-tą.
IŠ apie šimto klasių, vien 

omunizmo principams studi- 
uot turėsią įsteigt 18-ką kla

nų, kad sutalpint visus no
rinčius studijuot.

Pereitą ketvirtadienį majo
ras LaGuardia pasirašė nu
kapotą miesto budžetą, nežiū
rint mokytojų protesto ir įro
dinėjimo, kad dėl nukapojimo 
nukenčia labai svarbūs švieti
mo reikalai.

Budžeto bendra suma 1940 
metams yra $109,018,335. 
(Budžeto Tarybos buvo siūly
ta skirt $112,268,135.) Mies
to svarbiausios statybos rei
kalams šiemet išleis $24,779,- 
362 mažiau, negu pereitais 
metais. Iš svarbiausių atskirų 
grupių, reikalingų daugiau fi
nansų, yra mokyklos, joms 
paskirta $2,200,000 mažiau, 
negu Miesto Planavimo Komi
sijos buvo siūlyta skirti.

Miesto Taryba, kuri turi 
teisę mažinti bet ne didinti 
budžetą, nukirto $3,267,800 
ir nuo reikalautos sumos 
North Beach Orporto statybai.

Budžetas jau perduotas 
miesto raštininkui vykdyti.

Didžiausi protestai prieš nu- 
kapojimą budžeto buvo kilę 
iš pusės tų, kurie reikalavo 
statyt daugiau mokyklų, plėšt 
švietimą. Laike įvykusių viešų 
diskusijų budžeto klausime, 
Dr. Bella Dodd, Mokytojų 
Unijos įstatymdavystei atsto
vė, atsišaukė, kad Miesto Ta
ryba visai atmestų nukapotą 
budžetą ir priverstų Sąmatų 
Tarybą persvarstyt viską ir 
surast galimybių paskirt dau
giau pinigų mokyklų statybai. 
Jos pasiūlymas gavo daug pa
ramos piliečiuose, kurie daly
vavo tame posėdyje. Bet ka
da dalykas nuėjo reguliarėn 
Miesto Tarybos sesijon, dide
le didžiuma balsų tapo atmes
tas.

Dalykų tėmytojai sako, jog 
nukapotas budžetas daiktiš
kai išreiškia vieną vėliausių 
mąjoro pasiūlymų, kad budže- 
tai dabartiniu laiku privalą 
būti daromi “ekonomiškai” su 
akimi ant galimybių taip va
dinamos “nepaprastos karinės 
padėties.” Jie aiškina, kad tai 
esąs majoro pasitraukimas 
nuo originalės statybos pro
gramos. Jo užgyrimas nu
kapojimo paskyrų mokykloms 
taip pat rišama su bendru 
Naujosios Dalybos grupės 
neigimu socialės įstatymda- 
vystės, kad leist prisirengimą 
karui.

Majoro sutikimas kapot pa
skyras mokykloms ir spaudi
mas išgaut daugiau pinigų 
orporto statybai daugelio bu
vo smerkiamas kaipo kreipi
mas budžeto militarizacijos 
naudai, tačiau galop ir pasky
ros orportui tapo išimtos iš 
budžeto.

Perspėdami šalpos viršinin
kus, kad “New Yorkas nėra 
Clevelandfts,” 150 bedarbių 
pikietavo šalpos Biurą, 43 
Bleecker St., New Yorke. Pi- 
kietą sušaukė Workers Alli
ance du italų lokalai. Polici
ja bandė neleist daugiau 8 
pikietų vienu kartu, bėt Alli
ance viršininkams . pareiškus 
savo teises prie pikieto, poli
cija nusileido.

Pikietas suruošta prisirengi
me masinėms šalpos reikalų 
diskusijoms, rengiamoms sau
sio 26-tą, Church of All Na
tions, N. Y., kur pakviesta 
kalbėt ir šalpos viršininkai.

Brooklyno Alliance sušaukė 
demonstraciją gruodžio 29- 
tps rytą, prie Flatbush ir Al
bemarle Rd.

rend as g rusinamiem 
iš namų ; žieminių 
batų, pirštinių bei 

duot pašalpą ne vė-

Bedarbiai reikalauja tuojau 
apmokėt 
išmetimu 
drabužių, 
apatinių;
liau 7 dienų po įteikimo ap
likacijos; tuojaūtinės pašalpos 
atleidžiamiems iš darbo dėl 
išbuvimo darbuose 18 mėne
sių; mokėjimą pašalpos gau
nantiems darbus iki gauna 
pirmą algą; nesulaikyt pašal
pos dėl pašalpgavio negalėji
mo įrodyt, kur gyvena jo gi
minės.

Jaunimo Konferencija 
Prasideda Šiandien
Šiandien, antrą valandą po 

pietų, LDS Jaunuolių Konfe
rencija prasideda Imperial 
Viešbutyje, 32nd and Broad
way, New Yorke. Jaunuoliai 
turės sesijas šiandien po piet 
ir rytoj visą dieną, pradedant 
nuo 11-tos vai. ryto. šį va
karą, gruodžio 30-tą, įvyksta 
susipažinimo “parė” tame pa
čiame viešbutyje.

Tikimasi konferencijoj tu
rėti arti šimto delegatų nuo 
LDS Jaunimo ir suaugusių na
rių kuopų. Centre jau yra pri
siųsta mandatai iš Montello, 
Shenandoah, Philadelphia, 
Elizabeth, Bridgeport, Balti
more, So. Boston, Brooklyn, 
Newark, New York, Jersey 
City, Maspeth, Richmond Hill, 
Stoughton, Bridgewater. Tiki
masi, kad dar daugiau pribus. 
Delegatai kviečiami iš septy
nių rytinių valstijų: Maryland, 
Pennsylvania, New Jersey, 
New York, Connecticut, Mas
sachusetts ir Maine. Jau gau
ta pažadai, kad dalyvaus iš 
šešių valstijų — iš vienos dar 
laukiama pranešimo.

Jaunuolis.

še masiniame mitinge protes- lwPA algas. Jos turi būti ke-

Norinti Paviešėti 
Vyks Kliuban

Harry Cannes Negreit 
Pasveiksiąs

iš

Norintieji drūčiai paviešė- 
didžiumoje, jau yra iš

draugiškų, linksmų 
būryje sutikt Naujus 
Ir kurgi kitur galė

siu agiau ir gražiau, 
menininkais? Apart

Laukiant Naujų Metų, gruo
džio 31-mos vakarą, Aido 
Choras rengia smagią pramo
gą. Jon esate kviečiami visi, 
kurie norite smagiai pasilinks
minti, 
žmonių 
Metus, 
tų būti 
kaip su
šokių bus ir gerų vaišių.

Aidiečiai būna su jumis per 
visus metus, pildo programas 
visiems be skirtumo, kas pa
kviečia. Jie dabar kviečia 
jus sykiu su jais pasilinksmint. 
Tas šaunus pažmonys bus 
“Laisvės” salėj, 419 Lorimer 

tikSt., Brooklyne. įžanga
40c. Būsiu.

įkaitino Kitą Bundo 
Viršininką

N. 
įkaitino 

James Ayheeler-Hill, Vokiečių- 
Amerikonų Bundo nacionalį 
sekretorių.

Pirmi du kaltinimai paėjo 
iš Fritz Kuhn’o bylos, už 
kreivą priesaiką. Toj byloj 
Wheeler-Hill kartą liudijo, 
kad Kuhn turėjęs teisę naudot 
Bundo pinigus tik 
cijos reikalams, o 
liudijo, kad Kuhn, 
d as, galėjęs daryt
turtu tą, kas jam patiko. 
Wheeler taipgi kaltinamas ne
teisingai informavęs teismą, 
kad jis Amerikoj gimęs, ko 
jis negalįs įrodyt.

Wheeler-Hill sulaikytas po 
$3,500 kaucija iki teismo sau
sio 29-tą.

Specialių Sesijų Teisme, 
, “grand d žiūrė

organiza- 
kitu kart 
kaipo va
šu Bundo

Serga Drg. P. Dumbliauskas
Ridgewoodietis draugas Pe

tras Dumbliauskas, 1938 Lin
den St., mūsų .masinių 
ninkiškų organizacijų 
ir nuolatinis “Laisvės” 
tojas, smarkiai susirgo
Ketvirtadienį buvo daktaras 
Linkime draugui Dumblinus 
kui greitai pasveikti. Rep.

darbi- 
narys 

skaity- 
šalčiu.

Kelių minučių gaisras prie 
Broadway, N. Y., sulaikė va- 
žiuotę 15-kai minučių.

Frank Carroll, 64 m., ras
tas nusižudęs Šapoj, 37 Moul
trie St.,, kur jis dirbo sargu.

J. Marzigliano, 20 m., pa
siųstas 10 dienų kalėti už pa
bėgimą iš auto nelaimės vie
tos.

tui prieš kapojimą tarnauto
jų algų po $60 per metus. 
Tas paliestų 14,000 tarnauto
ji-

Telegrama pranešta majo
rui, kad pradedama po pro
testo peticijomis parašų rinki
mo kampanija.

Alliance Kovos Prieš 
Kapojimą Algą

iš WPA adminis-
Somervell atėjęs 

pranešimas. So
li ad galėsią

Workers Alliance per savo 
organizatorių WPA srityje, 
Morris Kerstein, skelbia, kad 
majoras LaGuardia sutikęs 
pridėt iš miesto reikalauja
mus 25% palaikymui W P A 
meno projektų.

Tuo pat sykiu Alliance pa
žymi, kad 
tratoriaus 
negeistinas
mervell manąs, 
nemažai sutaupinti sumažini
mu skaičiaus lavintų darbi
ninkų ir tuo būdu būsią ga
lima “taksų mokėtojams ap
rūpinti daugiau žmonių su 
mažiau pinigų.” Dėlto Alli
ance sako :

“Praktikoje tas tik gali 
reikšt išmetimus iš darbų ir 
algų nukapojimą tūkstančiam 
mechanikų ir profesionalų 
darbininkų. Reiškia bandymą 
įsteigt po $52 per mėnesį al
gas WPA darbininkam.

“Jeigu reikalinga ekonomi-

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo pusbrolio Jono 

Puszczus. Lietuvoj buvo kriaučius iš 
amato. Paeina iš Kauno rėdybos, 
Lukes parapijos, vienkiemio Girlau- 
kio, apskričio Šiaulių. (Gal Telšių). 
Atvyko Amerikon 1906-07 metais. 
Prašau jo paties atsišaukti, arba kas 
žinote, malonėkite man pranešti jo 
antrašų. Būsiu dėkinga. Z. Norvai
šaitė (Norwaisz), 1818 Q Sįfeet, 
Bakersfield, California. (304-309)

liamos, kad prilygt kylančiam 
pragyvenimui.

New York o Miesto Kolegi
jos Biznio Mokykloj buvo ap
klausti vyresnieji studentai, 
kaip jie žiūri j Jungtinių Vals 
tijų atsinešimą link Europon 
karo. Daugiau pusės studeii 
tų pasisakė prieš Amerikos k i 
šimąsi Europos karam

EVergreen 7-2875

I PROJECT LIQUORS
Sveikina lietuvius sezono šventėmis

ŠLi Duodame visiems 1940 kalendorius

Turime didelį pasirinkimą vynų, degtinių 
ir konjakų švenčių vaišėms.

LIETUVOS VALSTYBINĖ DEGTINĖ

L-1870

I HYMAN BERGER

pu
245 Graham Ave. Brooklyn, N. Y

Kampas Maujer Street

Lietuviui Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
I JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir |dės tinkamų 
“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.

Telefoną* EVergreen 7-1661

I

Robert Stanton Brewster, 
Met. Operos namo komp. vir
šininkas ir operos rėmėjas, 
mirė pereitą pirmadienį.
, Ą----------- ;-------

" Nežinoma moteriškė,
>0 m., 110 svarų, nušoko 
in nuo 9th Avė “L.” 
10th St. stoties, N. Y.
l-. .......... ~~

apie 
mir- 
prie

ti, 
anksto apsišarvavę po $1.50 
įžangos bilietais, su kuriais 
vyks į Liet. Am. Piliečių. Kliu- 
bą, 280 Union Avė., ten pa
viešėti Kliubo rengiamame 
bankiete gruodžio 31-mą, lau
kiant Naujų Metų.

Vakarienė, kaip paprastai, 
bus apatinėj, o šokiai viršuti
nėj salėj. Tikimasi daug sve
čių, kliubo narių, ir rėmėjų.

Harry Gannes, vienas 
“D» W.” redaktorių, kaip 
pranešama, išgyvenęs pavojų, 
tačiau negreit pasveiksiąs, jo 
taisymąsis esąs labai lėtas, 
imsią ištisus mėnesius pa
sveikt. Jo išlikimas nuo mir
ties kredituojama jo nepa
prastai ištvermei ir draugams, 
kurie suteikė kraujo kritiška
me periode.

Aštuonių buvusių Independ
ent Subvės tarnautojų teismas 
prasidės sausio 2-rą. Juos 
kaltina vagišiavus miesto tur
tą.

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

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

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

UNDERTAKER

337 UNION AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

PIRKITĖS SAU LIKERIUS SU

PASITIKĖJIMU
Iš didžiausios, labiausiai patikimos ir žemiausių kainų krautuvės 

WILLIAMSBURGHE

BROOKLYN, N. Y.
Dr. Martin Luther Society rengia 

34-<tą balių, Šeštadieni, sausio 6 d. 
Pradžia 6:30 vai. vakaro, Grand Pa
radise Svetainėj, 318 Grand Street, 
įžanga iš anksto 30c. Prie durų 40c. 
Bus gera muzika šokiams. Prašome 
vietinius ir iš apylinkės dalyvauti.

(305-4)

DAUNORO M-I-L-T-O-L nuramina 
karštligę ir galvos skaudėjimą iš 

priežasties slogos—ŠALČIO
Gaukite šiandien, tiktai 75 centai

Likerį ar Vyną kaipo Nauju Metų

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

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINU SU 1940 NAUJAIS METAIS IR LINKIU 
JUMS, DRAUGAI, BIČIULIAI, RĖMĖJAI, IR ARTIMIEJI SĖKMINGAI 
NUGALĖTI VISUS SUNKUMUS. PRIE TO, LAI JUNGIA MUS VISUS 
DAR TAMPRESNĖN IR DRAUGIŠKESNEN TARPE SAVŲJŲ KOOPE- 
RACIJ0N- ’ • STASYS A. MILČIUS.

MILCHIUS SHOE SHOPS, Inc
"cor. Marcy Ave., Brooklyn, N. Y. 

t ** * - wr
so 69-21 Grand Ave., Maspeth, L. I., N. Y.

56-27 Avė., MaspHh, L. I., N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499 '

Estate of

BARRY P. SHAUNS 
(Shallnskas) 

FUNERAL HOME 
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr. 

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

Mūsų sandelis yra perdidelis, kad sužymėti kainas

$1.30 pilna kvorta—73c pilna painte

Hunt Club-Reserve Whisky
Distiliota Hiram Walker’io

Old Log Cabin-Straight R 
4-rių mėty senumo, po valdžios kontrole 

$1.89 pilna kvorta—97c pilna paintė

OU> 
LOC CABIN

JKi

štai yra tik keletas specialių:

r




