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Mūsų Suvažiavimas Sausio 

28-tą.
Pas Aidiečius.
“Dievo ir Stalino Darbai.”
Kokioj Gazietoj Tas Buvo?
$279.37 Visuomeniniams

Darbams.
Rašo R. Mizara

LAISVES ANTnA?rAgiJ” s“SM2^r878street Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Sausio (Jan.) 6, 1940Šiemet “Laisvės” 
suvažiavimas įvyks 
negu per pereitus 
sius kelerius metus

Jis įvyks sausio mėn. 28-tą 
dieną. Tai padaryta dėl svar
bių priežasčių. Mes todėl ra
giname visus Lietuviu Darbi
ninkų Kooperatyvo narius— 
—šėrininkus—ruoštis šin suva- 
žiaviman jau dabar, nes pa
siliko tik trys savaitės laiko.

Beje, po suvažiavimo, Cen
tral Palace Salėje, Brooklyne, 
įvyks, kąip ir kas metai, šau
nus pažmonys—ban k i etas.

O Brooklyno Aido Choras— 
seniausias lietuviu liaudies 
choras Amerikoje—ruošia sa
vo puikią pramogą—koncertą 
—sausio mėnesio 14-tą dieną.

Koncertas įvyks Labor Ly
ceum salėje, Brooklyne.

Šiuo metu Aido Chorą su
daro veik išimtinai jaunimas 
—gabus, gražus, kultūriškas 
jaunimas. Chorą vadovauja 
jauna ir talentinga jaunuolė 
Aldona Žilinskaitė. y

Neprivalome pamiršti tos 
dienos ir tos gražiosios aidie- 
čių pramogos!

O dabar, jei turite užten
kamai “guts”, paskaitykite 
sekamą:

“Jisai, Viešpats, tavo Dievas, šiuos 
žmones išganys pirm tavęs, vieną 
po kito: tu neskubriai galėsi juos 
išgaišinti, kad tau prieš tave ne 
per mierą daugintus žvėrys ant lau
ko.” (Penkta knyga Maižiešiaus, 7: 
22.) '

Stalinas, pildydamas tą įsakymą, 
naikina žmones, kad iš jų lavonų 
galėtų veistis žvėrys. O fanatikai i 
komunistai sako, kad Stalinas yra 
žmonijos geradėjas. Krikščionys taip
gi garbina savo dievą už žiaurius 
darbus.

Dar daugiau:
"Viešpats, tavo Dievas, juos tau 

paduos ir juos didžiu 
iki kol juos išpustys;

“Ir jų karalius tau 
rankas, ir jų vardus
po dangumi; niekas tau ne priešsi- 
stengsis(?) iki kol tu juos išpusty- 
si.” (Penkta knyga Maižiešiaus, 
7:23, 24.)

mušiu užmuš, 

paduos j tavo 
turi išgaišinti

supratote, kas čia 
tai gal norėsite ži- 
autorių, kuris taip

Jei jūs 
' pasakyta, 

noti ir ta 
rasė, ir tą gazietą, kurioj ta
sai raštas tilpo?

Še jums: autorius yra tūlas 
perėtas ir perperėtas T. J. 
Kučinskas, o gazieta—neda- 
perėtas troc kištų laikraštis 
Brooklyne. Tasai “moksliš
kas” traktatas buvo pavadin
tas “Dievo ir Stalino Darbai.”

Tam pačiam “traktate” ta
sai Čikagos perpera sako, būk 
Stalinas Suomijoj “savo karei
vius ir jų ginklus girdo žmo
nių krauju!...” Esą, Stalinas 
daro viską, kaip daro Die
vas !.. .

Kunigų leidžiamoji spauda 
dažnai “N. Gadynę” cituo
ja, kai ji parašo ką nors prieš 
komunistus. Mes manome, 
kad ji šį—“Dievo ir Stalino 
Darbai”—“traktatą” tai jau 
ištikrųjų visą persispausdins.

gu-

valdžia

Taip, broliai jerseycitiečiai, ‘ORAS. — Šalčiau, giedra.su jais atsitikę,

Maskva, saus. 5. — Sovie
tų komanda praneša, kad 
jokių svarbesnių karo veik
smų šiuo tarpu nebuvo Šuo-

Į t

jūs pereitais metais šauniai 
pasirodėte! Mes puikiai žino
me, kad jūsų kolonija maža 
—tik apie 300 iš viso lietuvių!

UZ- 
nei 

colio Bessarabijos

Mano dėmesį atkreipė se
kantis pereito ketvirtadienio 
“Laisvės” laidoj Jersey City 
korespondencijos paragrafas :z 

“Per 1939 metus Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 133 
kuopos iniciatyva ir visiems 
bendrai dirbant pasiųsta iš 
mūsų kolonijos pinigų seka- 
miem tikslam: Klaipėdos pa
bėgėlių šelpimui $85, Lenkijos 
užpultiem $4 0, velionio Ya- 
nuškos paramai $6.50, “Vil
nies” paramai $6.20, “Lais
vei” $4, Lietuvos draugų pa
ramai $6.75. Sušelpta vietos 
LDS 133 kuopos nariai, pada
rius laimėjimą, .$50.70. šiomis 
dienomis pasiųsta už “Lais
vės” prenumeratas $80. Viso 
$279.37.”

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Užsieniuose $6.00 
Brooklyne $6.00 

Metams

bendrovės 
anksčiau 

pastaruo- 
j vykdavo.

No. 5

Roosevelt Didina Ka
ro Išlaidas, o Mažina 
Pašalpas Bedarbiam
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas saus. 4 d.
1 pareikalavo, kad Jungtinių 
Valstijų kongresas paskirtų 
$8,424,000,000 valdžios išlai
doms per metus. Jis siūlo 
armijai, karo laivynui ir 
ginklavimuisi abelnai išleist 
$1,800,000,000, tai daugiau 
negu bet kada “ramiais” 
laikais. Tatai būtų . $574,- 
000,000 daugiau kariniams 
tikslams, negu einamais 
valdiškais 1939-1940 metais. 
Be to, prez. Rooseveltas siū
lo $100,000,000 daugiau pro- 
centų-palūkanų bank inin- 
kams, ir $244,000 daugiau 
federaliams agentams (šni
pinėt prieš darbo unijas).
Roosevelto Pasiūlymas 

Smūgis Bedarbiam ir 
Farmeriam

Iš antros pusės, Roosevel
tas siūlo sumažint $477,- 
000,000 lėšas viešiem pašal- 
piniam WPA darbam, reiš
kia, išmest pusę miliono be-

Franci jos Valdininkai Pripažįsta, kad Suomija 
Yra Talkininkų Karo Stovykla prieš Sovietus; 
Planuoja Užpult Sovietų Sąjungų per Turkiją
Paryžius. — Daugelis 

Francijos valdininkų ir 
aukštų karininkų viešai kal
ba ir rąšo, kad reikią duot 
kuo daugiausia kariškos ir 
medžiaginės paramos sena
jai Suomijos - Finliandijds 
valdžiai prieš Sovietus, 
idant Suomija “sumuštų” 
Sovietus ar bent atsilaikytų 
iki pavasario; o tada, girdi, 
Anglija ir Francija galėtų 
užpult Sovietus per Turki
ją ir Kaukazą.

Francijos laikraščiai pri
pažįsta, ikad Suomijos ka
ras prieš Sovietus yra dalis 
bendro Anglijos ir Franci
jos karo prieš Vokietiją ir 
Sovietų Sąjungą.

Anglo Lordo Duktė, Hitlerio Mylėtoja, Pašauta ar 
Sirgdama, Sugrįžo iš Vokietijos į Angliją

London. — Nesveika su
grįžo iš Vokietijos į Angli
ją Hitlerio mylėtoja ir gar
bintoja, aukštos klasės pa
nelė gražuolė Unity Valky
rie Freeman-Mitford, duktė 
anglų didžponio lorcĮo Re- 
desdale.

Per penkerius paskuti
nius metus jinai gyveno 
Muniche, nazių centre Vo
kietijoj, įr Hitleris laikyda
vo ją “ideališka arijų” veis
lės mergina.

Pastaruoju laiku buvo 
pasklidę įvairūs gandai 
apie šią Hitlerio garbinto
ją. Vieni laikraščiai rašė, 
kad naziai ją pašovę; kiti, 

darbių iš tų darbų; $300,- 
000,000 mažiau vieškeliams 
ir kitiems viešiems dar
bams; $15,000,000 mažiau 
Nacionalei Jaunuolių Ad
ministracijai, ypač mokslus 
einanti em beturčiam jau
nuoliam; $60,000,000 ma
žiau CCC pašalpinių stovyk
lų darbams, ir $400,000,000 
mažiau farmeriams parem
ti.

Kai kurie kongresmanai 
ir senatoriai jau peikia 
Roosevelto skyrimą tokios 
didelės sumos pinigų kari
niams tikslams. Jie sako, 
kad Europos šalys ir Japo
nija per dabartinius karus 
taip silpnėja ir eikvojasi, 
kad jos negali šiuo tarpu 
gręst Amerikai jokiu už
puolimu. Kiti kongreso na
riai kritikuoja Rooseveltą, 
kad savo pareiškime diena 
pirmiau jis kalbėjo apie 
žmonių gerovę, o dabar per
ša griežtai nukirst pašalpas 
bedarbiam ir farmeriam.

Amerikos Parama Helsin
kio Suomijai Padrąsina Tal

kininkus prieš Sovietus

London. — Anglų savait
raštis “Week” atidengia, 
kad Anglija ir Francija 
“jau per daugelį savaičių 
daro planus, kaip užpult So
vietus per Juodąsias Ma
rias, Turkiją ir Kaukazą.”

Anglijos valdovai mato 
gerą karo progą prieš So
vietus ir tame, kad Ameri
kos bankininkai ir valdžia 
taip uoliai remia Helsinkio 
Suomiją pinigais ir gink
lais.

kad jinai, susipykus su Hit
leriu, pati mėgino nusižu- 
dyt ir persišovė sau kaklą, 
ir taip toliau.

Anglų radio bei spauda 
siūlė 25 tūkstančius dolerių 
tos panelės tėvui, kad jis 
padarytų pareiškimą apie 
savo dukterį, jos ligą bei 
patyrimus. Tėvas atsakė, 
kad jis net už 125 tūkstan
čius dolerių neduos jokių ži
nių apie nuotikius, kuriuos 
jo duktė pergyveno.

Lordas Redesdale tik tiek 
pranešė, kad jo duktė sun
kiai sirgo, bet dabar spar
čiai gyja.

Kada jinai sugrįžo, vie
nas darbininkas ją pasvei
kino: “Heil Hitler!” Poli
cijos sargyba tuo jaus šiurk
ščiai nuvijo šalin tą darbi
ninką.

FRANCIJA DĖKOJA 
ROOSEVELTUI UŽ 
KALBĄ KONGRESE

kad ta 
“su rami- 
Angliją, 
pasisakė

Paryžius. — Francijos 
valdžia sutinka su viskuom, 
ką prezidentas Rooseveltas 
pasakė, kalbėdamas Jungti
nių Valstijų kongrese.

Francūzų laikraštis “In- 
transigeant” rašo, 
Roosevelto kalba 
no” Franciją ir 
Nes Rooseveltas 
einąs išvien su Anglija ir 
Francija dvasiniai, ekono- 
miniai-ūkiškai ir visiškai 
sutinkąs su Paryžium ir 
Londonu kas liečia būsimą 
taiką, kaip rašo tas įtakin
gas francūzų laikraštis.

Panašiai giria Rooseveltą 
už tą kalbą ir “Temps,” Pa
ryžiaus dienraštis, išreiš
kiantis savo valdžios nuo
monę. Francijos valdininkai 
teigia, kad Roosevelto rei
kalavimas labai pasmarkint 
Amerikos ginklavimą gąs
dina Francijos ir Anglijos 
priešus.

Vokietija Grūmoja Skandi
navijos Šalims, jeigu Jos 

Rems Talkininkus
Berlin, saus. 5. — Vokie

tijos valdiška spauda per
se rgė j a Švėdiją, Norvegiją 
ir Daniją, kad jas laukia 
sunaikinimas, jeigu jos 
rems Angliją ir Franci ją 
kare prieš Vokietiją.

Kas Taip, o Kas Netaip, 
Suomijos Karo Fronte

Helsinki. — Senoji Suo
mijos valdžia pranešė, kad 
jos lakūnai “subombarda
vę” sovietines orlaivių sto
vyklas Estonijos salose Da
goe ir Oesel.

Tallin, Estonija. — Suo
mijos lakūnai niekada iki 
šiol visai nebandė bombar- 
duot sovietines orlaivių sto
vyklas Dagoe ir Oesel salo
se,—sako Estonijos vyriau
sybė.

Maskva, saus. 5. — Sovie
tai pradeda ofensyvą visais 
frontais prieš Helsinkio 
Suomiją.

HELSINKIO VALDŽIOS 
PASAKOJIMAI

Helsinki, Suomija. — Se
noji Suomijos valdžia pasa
koja, būk jos kariuomenė 
dabar susprogdinus du til
tus Sovietų geležinkelio, ei
nančio iš Leningrado į 
Murmanską, ir todėl Sovie
tai jau negalį pristatyt reik
menų savo raudonarmie
čiams Suomijoj.

(Bet jau kelios dienos at
gal Helsinkio suomiai pasa
kojo, būk jie tada perkirtę 
ir suardę tą sovietinį gele
žinkelį. O vis dėlto jis iki 
šiol veikė.)

Helsinki. — Suomių bal
tagvardiečių valdžia pasa
kojo, būk suomiai kelios 
dienos atgal persigrūmę 
per Sovietų rubežių ir pa
siekę sovietinį ežerą Kok- mijos karo fronte.

Anglija - Francija Ta 
riasi Užpult Sovietus 

Per Skandinaviją
London. — Anglijos ir 

Franci jos valdovai jau se
niai svarsto, kaip galima 
būtų per Skandinaviją (tai 
per Daniją, Švediją ir Nor
vegiją) užpult Vokietiją ir 
Sovietų Sąjungą. Bet šį pla
ną jie - iki šiol slėpė, kaip 
kad rašo N. Y. Times lon- 
doniškis korės p o ndentas 
James B. Reston.

Vokietija persergėjo Šve
diją, Norvegiją ir Daniją, 
kad jos nepraleistų per savo 
žemę karo reikmenų į Suo
miją. Vokiečių valdžia su
prato, kad po priedanga tal
kininku siunčiamos karinės 
paramos Suomijai prieš So
vietus, talkininkai gali su
kurt sau karo lizdus Švedi
joj ir Norvegijoj prieš Vo
kietiją. Bet Anglija ir Fran- 
cija vis tiek “siunčia ir 
siųs” karinę paramą Suo
mijai per Švediją, ir Norve
giją.—Matomai, Švedija ir 
Norvegija su tuom sutinka.

Didžiulė Amerikos Pa
rama Helsinkio Suomi

jai prieš Sovietus
Washington. — Hooverio 

komitetas Suomijai šelpti, 
Amerikos Raudonasis Kry
žius, amerikiniai laikraš
čiai ir. kiti “šaltiniai” nu
siuntė jau $538,000 senajai 
Suomijos valdžiai, kaip pa
spirtį prieš Sovietus.

Amerikos valdžia davė 
10 milionų dolerių kredito- 
paskolos Helsinkio Suomi
jai. Jungtinių Valstijų vy
riausybė ketina grąžint 
Suomijai $234,693, kuriuos 
Helsinkio suomių valdžia 
įteikė kaip dalį savo skolos 
Amerikai.

Senatorius Pittman, va
das Amerikos užsienio rei
kalų komisijos, sako, jog ši 
komisija pirmiausiai svars
tys prašymą paskolint sena
jai Suomijos valdžiai 100 
milionų dolerių. Prez. Roo
sevelto valdžia pritaria šiai 
paskolai.

ko, apie 12 mylių nuo ru- 
bežiaus.

Bet amerikonas kores
pondentas Webb Miller da
bar iš Suomijos praneša, 
jog suomiai pasiekė tiktai 
mažą savo ežerą tuo pačiu 
vardu Kokko, pačioj Suo
mijoj; p nuo šio suomiško 
ežero 'dar yra 10 mylių iki 
Sovietų rubežiaus. Skirtin
gi ežerai, nors vardas tas 
pats, ir tarp jų yra apie 22 
mylios tolio.

Dabar senosios Suomijos 
valdžios komandieriai skel
bia, būk jie atėmę išz Sovie
tų strateginį Salią miestelį.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXX. Dienraščio XXII

Pati Švedija perleido di
delius daugius savo ginklų 
ir amunicijos senajai Suo
mijos valdžiai, o Anglija 
prižadėjo už tai atsiteist 
Švedijai.

Norvegija atvirai priima 
Anglijos laivus, vežančius 
amuniciją ir ginklus Helsin
kio Suomijai prieš Sovietus.

Trečiadienį vienas Angli
jos laivas atgabeno į Norve
giją 18 lėktuvų ir daug ki
tų karinių reikmenų Suomi
jai. Ketvirtadienį atplaukė 
į Norvegiją keli Anglijos 
laivai su ginklais ir amuni
cija Suomijai prieš Sovie
tus. Tuos anglų laivus atly
dėjo kariški Anglijos laivai; 
ir “bepusiškoji” Norvegija 
mielai juos priėmė.

Brussels, Belgija. — Na
zių lakūnai numušė žemyn 
vieną Anglijos karinį lėk
tuvą arti Belgijos rube- 
žiaus.

Frank Murphy Paskir
tas Vyriausiojo Teis

mo Teisėjų
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas paskyrė 
Franką Murphy Vyriausio 
Teismo teisėju. Murphy pir
miau buvo Michigano vals
tijos gubernatorium, o pas
kutiniu laiku jis buvo gene- 
ralįu prokuroru, arba tei
singumo ministeriu. Jis yra 
airys katalikas. Murphy rė
mė ir remia Roosevelto po
litika.

Būdamas generaliu pro-!, 
kuroru, jis pasižymėjo by-į 
lomis prieš “raudonuosius.” 
Roosevelto Rėmėjų Daugu

ma Vyriausiame Teisme
Su Murphy’o paskyrimu 

dabar Jungtinių Valstijų 
Vyriausiame Teisme yra 5 
aiškūs Naujosios Dalybos 
rėmėjai. Bet vienas iš ke
turių kitų teisėjų, Stone 
taipgi dažnai sprendė by
las pagal prez. Roosevelto 
politiką. Tuo būdu kelios 
dienos atgal buvo padary
tas ir Vyriausio Teismo ta
rimas, kuris atmetė bet ko
kias kompaniškas unijas.

Rumunija Skubiai Stato 
Tvirtoves prieš Sovietus

Bucharest. — Rumunija 
smarkiai būdavo j a tvirtoves 
provincijoj B e s s a rabi jo j, 
kuri rubežiuojasi su Sovie
tų Sąjunga.

Bessarabija pirm pasau
linio karo buvo Rusijos 
berili j a.

Rumunijos
reiškė, kad “neužleis 
vieno 
žemės.”

R u o š k i me žiemi
nes pramogas “Lais
vės” paramai. Jos 
yra didelė atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.

JAPONŲ PREKYBOS 
DELEGATAI ATVY

KO l MASKVĄ
Maskva. — Atvažiavo į 

Maskvą Japonijos pasiunti
niai derėtis apie prekybos 
sutartį tarp Sovietų ir Ja
ponijos. Juos pasitiko ge
ležinkelio stotyje komisaras 
užsieninės Sovietų prekybos 
J. Kaganovičius ir kiti So
vietų valdininkai.

Japonija šiomis dienomis / 
sutiko išmokėt Sovietam 
galutinį privalomą atlygi
nimą už parduotą Manchu- 
kuo kraštui Chiniškąjį Ry
tų Geležinkelį, kuris andai 
buvo pravestas Rusijos 
kaštais. Sovietai, todėl, pa
darė ilgalaikę žvejybos su
tartį su Japonija, leisdami 
japonam žvejoti sovieti
niuose Sibiro vandenyse.

Jau kelios dienos atgal 
mišri Sovietų ir Japonijos 
komisija susitarė kas liečia 
nustatymą svarbesniųjų ru
bežiaus dalių tarp Išlauki
nės Mongolijos Liaudiškos 
Respublikos ir Manchukuo, 
Japonijos valdomo krašto.

Vis Glaudesni Santikiai 
Tarp Bulgarijos ir SSRS
Maskva. — Kelios dienos 

atgal čia atvyko Bulgarijos 
finansų ministeris Božilov. 
Jį labai draugiškai priėmė 
Sovietų premjeras ir užsie
ninis komisaras Molotovas.

Pagerbt svečią iš Bulga
rijos, Sovietai suruošė ban- 
kietą, kuriame dalyvavo 
Sovietų vyriausybės nariai.

Bulgarija nori padaryt 
plačią prekybos sutartį su 
Sovietais. Paskutiniu laiku 
vis daugiau Bulgarijos val
dininkų atsilanko į Maskvą. 
Darosi vis draugiškesni 
santikiai tarp Bulgarijos ir 

J Sovietų Sąjungos.

Argi “Šnipus” Sušaudė Suo
mių Baltagvardiečiai?

Stockholm, Švedija.— At
ėję čia pranešimai iš Hel
sinkio Suomijos sako, kad 
slaptoji policija užklupo 
šiaurėje (būk tai) “Rusi
jos šnipų lizdą” ir kad ta
me “lizde” buvo Suomijos 
piliečių, jos kareivių ir ofi- 
cierių.

(Senoji Suomijos valdžia 
vadina “rusų šnipais” visus 
tuos suomius, kurie remia 
naują, liaudišką valdžią. , 
Naujosios suomių valdžios 
centras yra Terijoki mies
te, pietuose.)

Helsinkio karininkai su
šaudė visus suimtuosius. O 
vienas iš jų, kapitonas Suo
mijos armijos nusižudė, ma
tydamas, kad bus suimtas.

Vokiečių Mina Sunaikinus 
Karinį Anglijos Laivą

Berlin. — Vokiečiai tvir
tina, kad jų mina Siaurinė
je Jūroje nuskandino kari
nį Anglijos laivą naikintuvą 
“Viscount,” 1,120 tonų įtal
pos. Jame buvę 134 jūrei
viai. Nėra paduodama, kas

giedra.su


E A I 8 v a

v

šeštadienis, Sausio' 6, 1940'■ Antras puslapis

LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED Bl

The Laisve, Inc. 
avery day, except Sunday 

«7 LORIMER STREET, BROOKLYN, NEW YORK 
Tel. Stagg 2-8878 

President - - - - Jos Kairys 
Vice - President - - - K. Petrik 
Secretary-Treasurer • J. Gasilinas 

Editor............. Roy Mizara

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year_______ $5.50
Brooklyn, N. Y., per year ______ $6.00
Foreign countries, per year ____ $6.50
Canada and Brazil, per year__ $5.50
United States, six months ..... $3.00
Brooklyn, N. Y., six months ....... $3.25
Foreign countries, six months__ $4.00
Canada and Brazil, six months — $3-00

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

Act of March 3, 1879.

Suomijos, kaip ir kitų kapitalistinių 
kraštų, darbo žmonės karo nenori; jie 
trokšta taikos. Jie trokšta paikiai sugy
venti su kaimyninėmis valstybėmis ir vi
su pasauliu. Deja, Suomijos fabrikantai 
ir dvarponiai, Suomijos socialistų lyde
riai taikiai sugyventi su savo didžiuoju 
kaimynu atsisakė. Jie pasirinko karo ke
lią, kuriam darbo žmonės nepritaria.

Paimti prievarta į kariuomenę, tie pa
tys darbo žmonės turi kariauti,—nieko 
kito jiems nelieka daryti. Tačiau, prie 
pirmos progos jie kelia savo protestą 
prieš karą.

Todėl visai natūralūs reiškinys, kad 
šiandien Suomijos kalėjimai pilni prieš 
karą nusistačiusių žmonių, o ligoninės— 
pilnos sužeistų karių.

Koks tai šiurpus reginys! Dėl to vy
riausi kaltininkai yra to krašto fabri- 

, kantai su dvarponiais ir jųjų ištikimi bi
čiuliai, socialistų lyderiai!

“Laisves” Vajus Pasibaigė
“Laisvės” vajus gavimui naujų skaitytojų pasibaigė 
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Ar Gi Stokuoja Darbininkų?
Stambiojo kapitalo spaudoje vis dau

giau ir daugiau kalbama apie “darbinin
kų stoką.” Tarytum, taip jau ir būtų. Iš 
tikrųjų gi faktai rodo ką kitą.

Štai šiomis dienomis CIO išleido lape
lį, aiškinantį dalykų stovį. Ten pareiš- 

’ kiama:
“Apie 9,500,000 vyrų ir moterų yra be

darbiai. Daugiau kaip pusšešto milijono 
darbininkų yra užsiregistravusių USA 
darbo biuruose (Unemployment Ser
vice), jieškančių darbo. Nuo 1929 metų 
dar šeši milijonai alginių darbininkų 
įstojo į darbų rinką.

“Nėra jokios darbininkų stokos netgi 
- jr lavintuose darbininkuose. USA darbo 

• biuruose faktai rodo, kad yra šimtai tūk
stančių įvairiose šakose lavintų darbinin- 

' kų esančių nedarbo lauke.”
Tai kodėl gi tam tikra spauda skelbia 

tuos nonsensus, būk yra stoka darbi- 
.. ninku?

CIO pareiškimas atsako : Tam, kad su- 
. mažinti bedarbiams pašalpas, tam, kad 

panaikint WPA darbus, tam, kad panai
kinti visuomeninius darbus (kuriuos at
lieka bedarbiai) ir namų statymo pro
jektus.

Reikia pilnai sutikti su šiuo CIO pa
reiškimu. Kalbos apie stoką darbininkų 
yra niekas daugiau, kaip grynas išmislas.

Sarmata, Ponas Green! \
Amerikos Darbo Federacijos preziden

tas, p. Wm. Green išsiuntinėjo cirkulio- 
rus USA kongreso nariams. Juose yra 
žiauriai atakuojamas CIO ir jo preziden
tas, John L. Lewis. Daugiau, p. Green 
atakuoja ir p-lę Perkins, darbo sekreto
rę. Girdi, jinai savo metiniam raporte 
neteisingai nušvietusi CIO-ADF vieny
bės klausimo eigą; esą, Perkinsiutė bu- 

.. vusi perdaug šališkai nusistačiusi už 
CIO!

Na, ir p. Green kreipiasi į kongresma- 
.. nūs, prašydamas jų talkos. Green prašo 

kongresmanų padėti jam kovoti su CIO, 
su p-le Perkins ir su visais, kurie užtaria 
CIO. 1

Mes nenorime kištis į jokios unijos, 
neigi į CIO, nei į ADF reikalus. Mes 
nuolat stovėjome ir stovime už abiejų 

' organizacijų vienybę. Tačiau, mes nega- 
7 lime susilaikyti nepasakę savo nuomo

nės, būtent, kad kreipimasis į Jungt. 
. Valstijų kongresą talkos kovai prieš CIO 

nėra rimtas ir naudingas dalykas Ame
rikos darbininkų judėjimui!

40 Milionų Dolerių Suomijai
Paryžiuje tapo paskelbta, kaip prane

ša United Press (sausio mėn. 4d.), kad 
Anglija ir Franci j a buvo pasiuntusios 
Helsinkio vyriausybei 40 milijonų dol. 
($40,000,000) vertės ginklų ir amuni
cijos pirmiau negu tarpe Suomijos ir So
vietų Sąjungos prasidėjo ginkluotas kon
fliktas.

O kai tasai konfliktas prasidėjo, tai 
dar daugiau Anglija ir Francija pasiun
tusios ginklų ir amunicijos Suomijos vy
riausybei.

Mums tatai, žinoma, nėra naujiena. 
Mes jau ne kartą sakėme, kad šis Suo
mi j os-Sovietų Sąjungos karas nėra tik tų 
kraštų karas. Tai yra karas iš vienos 
pusės Suomijos-Anglijos-Francijos-Šve- 
dijos-Norvegijos, o iš kitos pusės—Sovie
tų Sąjungos.

Nereikia pamiršti, kad per pastaruo
sius keletą metų Anglija ir Francija į 
Suomiją įdėjo kur kas daugiau pinigų 
negu tik 40 milijonų dol. Jos ten bus 
įdėjusios šimtus milijonų dolerių. Jos, 
mat, jau senai ruošėsi pulti Sovietų ^Są
jungą vyriausiai per Suomiją; pirmiau
siai pulti Leningradą, o paskui—Maskvą.

Tą, matyt, puikiai žinojo ir žino ir So
vietų Sąjunga. Štai, kodėl ji taip stai
giai buvo susirūpinusi sudarymu sutar
ties su Suomija; štai, kodėl ji reikalavo 
tų nuolaidų iš Suomijos.

Helsinkio vyriausybė tą taip jau labai 
puikiai žinojo, todėl ji atsisakė §u So
vietais < palaikyti taiką. Ją Anglija su 
Francija apginklavo, ją Anglija su Fran
cija “globojo,” jai Anglija ir Francija 
įsakė karą pradėti su Sovietais, na, tai 
ji anų ir klausė.

Tas viskas yra taip aišku, taip supran
tama! Betgi tūli žmonės dar vis nuduo
da to nesuprantą. Jie dar vis bando pa
sauliui įkalbėti, būk Anglijos ir Franci- 
jos valdytojai nori apginti Suomijos “de
mokratiją”! >
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Tūkstančiai Kalėjimuose
Sovietų Sąjungos darbo unijų organas 

. “Trud” rašo, kad Suomijoj šiuo metu 
viešpatauja baisus baltasis teroras. 

... Tūkstančiai darbo žmonių, trokštančių 
< taikiai sugyventi su Sovietų Sąjunga, su

kišta į kalėjimus. Kiti j ieškomi, areštuo- 
" jami.

Kad tai yra tiesa, niekas nedrįs gin
čyti. Reikia žinoti, kad Suomijoj darbi- 
ninku judėjimas visuomet buvo stiprus. 
Tiesa, Komunistų Partija buvo nelega- 

“ lįška, bet tai nereiškia, kad josios ten 
nebuvo. Tiesa ir tai, kad darbo unijos 

“ Suomijoj buvo social-demokratų įtakoj: 
viršūnėse sėdėjo ponai socialistai. Ta
čiau ir tas nenusako, kad Suomijos dar
bininkai, eiliniai nariai, remtų savo ly- 
derių politiką.

Anglijoj, Francijoj ir kituose kraštuos 
darbo unijų viršūnėse taipgi sėdi socia
listai, tačiau ir ten eiliniuose nariuose 
verda gyvas bruzdėjimas už taiką.

Ne Taip Yra, Kaip Yra Sakoma
Iš Stockholmo, Švedijos, United Press 

(sausio 4 d.) praneša; kad šiomis die
nomis Suomijoj tapo susektas “rusų šni
pų lizdas.” Kas gi tas do “šnipų lizdas”? 
Pranešimas sako, jog tasai “lizdas” bu
vęs susidaręs iš Suomijos karių ir kari
ninkų. Kai Helsinkio valdžia tąjį “lizdą” 
suradusi, tai “josios vadus sušaudė,” o 
vyriausias “suokalbininkų” vadas,—Suo
mijos kariuomenės kapitonas,—patsai 
nusižudęs. i

Nereikia nei aiškinti, jog tieji “suokal
bininkai” bei tasai “lizdas” nebuvo rusų, 
bet suomių. Tai buvo kariai ir karinin
kai, kurie priešinosi Helsinkio vyriausy
bės karo politikai. Jie norėjo taikiai su 
Sovietų Sąjunga gyventi, laimingai gy
venti. Štai, kodėl jie tapo apšaukti “ru
sų šnipais.” Tokių “šnipų” šiandien Suo
mijoj yra pilna—darbininkai, valstiečiai, 
intelektualai. Tūkstančiai jų tapo sukiš
ta į kalėjimus; dar tūkstančiai bus su
kišta. Kiti tūkstančiai, be abejo, jau yra 
ar dar bus sušaudyti. Vis tik todėl, kad 
jie priešinasi Helsinkio valdžios pražū
tingai politikai.

Iki šiol tūla spauda skelbė, būk Suomi
joj esą vieningiausia tauta, būk ten ne
są klasių, nesą kovų, nesą prieštaravimų.• 
Tai didžiausias melas. Ten eina klasinės 
kovos, kaip ir kiekvienoj klasinė j visuo
menėj bei valstybėj.

Terijokio vyriausybe, aišku, atstovau
ja darbo žmonių sluoksnius ir todėl toji 
vyriausybė kasdien vis gauna daugiau 
naujų šalininkų visoj Suomijoj. Kas tam 

.„netiki,,, tas turės įtikėti ateityj. .......

Širdingai dėkojame visiems kontestantams ir visiems 
gavusiems po vieną ir du naujus skaitytojus, kurių var
dai kontestantų surašė nebuvo minėti.

Apšvietos platinimo darbas yra sunkus, bet jis yra 
labai brangus, aukštai. įvertinamas pažangiosios mūsų 
visuomenės. Todėl dalyvavusiems šiame konteste, plati
nime dienraščio “Laisvės”, esame dėkingi ne tik visas 
“Laisvės” štabas, bet ir visa apšvietą branginanti Ame
rikos lietuvių visuomenė; '

. « i

Nors vajus pasibaigė, tačiau apšvietos platinimo dar
bas turi būt tęsiamas. Prašome visų kontestantų, kurie 
taip puikiai pasidarbavo šiame vajuje, darbuotis ir vajui 
pasibaigus.

Dabar, gyvenant baisioje imperialistinio karo atmos
feroje, labai svarbu yra platinti “Laisvę”. Nes “Laisvė” 
stoja už taiką ir ji nenuo’dija žmonių proto paiku džiaug
smu, kas kur daugiau sunaikino turtų, kas kur daugiau 
išžudė žmonių. “Laisvė” teisingai paduoda žinias, be an- 
tigonizavimo tautos prieš tautą ir stoja už tai, kad Eu
ropos ir Azijos karai būtų baigti kuo greičiausia, kad 
tuojaus būtų sulaikyta žmonių skerdynės už pelnagro- 
bių interesus. “Laisvės” platinimas yra darbas už taiką, 
darbas už gynimą civilizacijos nuo fašizmo.

■

I

Anti-Sovietines Spau
dos Bankrūtas

Jau dvidešimts treti me
tai darbo žmonių priešų 
spauda niekina vienatinę 
darbo liaudies respubliką 
Sovietų Sąjungą. Bet tokio 
tos spaudos bankruto, prie 
kokio ji dasirito Suomijos- 
Sovietų karo klausime, dar 
nebuvo. Tatai išaiškinama 
priežastimis: viena, kad ka
pitalizmas pamatė, jog dvi
dešimts dviejų metų melai 
dar neatsiekė savo tikslo. 
Kaip tik Raudonoji Armija 
užėmė Vakarinę Baltarusi
ją ir Ukrainą, taip tų kraš
tų darbo liaudis vienbalsiai 
pasisakė už sovietinę siste
mą. Antra, kad Suomijos 
buržuazija ir dvarponiai 
visas laikas buvo aršiausi ir 
žiauriausi darbo žmonių 
priešai. Jau vien Manner- 
heimo budeliški žygiai iš 
1918-1919 metų tą patvirti
na.

Melų Katilas
Suomija, Danija, Švedija 

ir dalinai Norvegija virto į 
melų katilą. Buržuazijos 
spauda, menševikų gazietos 
diena iš dienos iškepa vis 
naujus ir bjauresnius me
lus, o paskui kapitalistinė 
spauda visame pasauly juos 
platina.

Suomijos patrankų ugnis 
užmušė kelis raudonarmie
čius lapkričio pabaigoj. 
Suomijos menševikas Tan- 
neris begėdiškai pareiškė, 
kad būk patys raudonar
miečiai savuosius užmušę. 
Prasidėjo provokacijos ir 
mūšiai. Į Suomiją suvažia
vo keli desėtkai buržuazijos 
spaudos atstovų, jų tarpe 
amerikinės spaudos atsto
vai: Harold Denny, Webb 
Miller, K. J. Eskelund, Le
land Stowe, Lynn Henzer- 
ling, Thomas F. Hawkins, 
Hubert Wuekuell, Norman 
B. Deuel, James Aldridge ir 
daugelis kitų. Visi jie nori 
pagarsėti ir vienas kitą 
pralenkdami lenktyniuoja. 
Kiekvienas stengiasi būti 
pirmesnis išgalvojime įvai
riausių melų. Suomija, Šve
dija, Danija tikras melų 
pragaras.

Išmislų Virtine
Mes nesiimsime čia įrody- 

nėti tų melų žioplumą, bet 
vis gi kaip kas reikia nuro
dyti. Pačengos (Petsamo) 
prieplauką raudonarmiečiai 
užėmė 1 d. gruodžio, o kapi
talistinė spauda per 10 die
nų dar po to skelbė, kad 
būk ją valdo suomiai, būk

atmušė r a u d onarmiečius, 
tūkstančius išžudė ir suėmė 
į nelaisvę, iššaudė Sovietų 
parašiutistų armiją, kuri 
ten visai nebuvo vartota.

Paskelbė, būk suomiai iš 
lėktuvų bombardavo Mur
manską ir ten sunaikino 60 
Sovietų naujų karo lėktuvų. 
Tris dienas tą žinią kapita
listinė spauda grūdo skai
tytojams, o paskui nutilo. 
Tikrumoj jokio suomių 
bombardavimo nebuvo.

Paskelbė, kad Sovietai 
naudoja nuodingas dujas. 
Kelias dienas šaukė, rėkė, o 
tikrumoj nieko panašaus 
nebuvo.

Išgalvojo, kad rusai šim
tais ir net tūkstančiais sala. 
Pasirodė grynas melas. 
Gruodžio 30 ponas K. J. 
Eskelundas rašo, kad jis 
matė septynis raudonarmie
čius belaisvius. Jo žodžiais: 
“Pirmas buvo purvinas, nu
vargęs, prastai apsirengęs, 
o kiti apsirengę, apsiavę, 
raudonais žandais — svei
ki.”

Iš New Yorko išplaukė 
švedų garlaivis “Grips- 
holm,” ant jo išvažiavo 59 
suomiai kariauti prieš So
vietus. Mes New Yorke bū-* 
darni taip ir nežinojome, 
kiek jų 'Išvažiavo. Kapita
listų spauda ir radio šaukė, 
tvirtino, kad 200, 300 ir net 
400, o gruodžio 21 d. į 
Gothenburgą, švedijon, jų 
pribuyo 59 ir tik tada tik
rą skaitlinę sužinojome.

Išgalvojo būk Sovietų* 
lėktuvai degina miestus ir 
žudo civilius žmones. Pra
dėjo šaukti, kad per kalėdas . 
1,000 orlaivių sudegins Hel
sinkį. Nieko panašaus ne
įvyko, tai tada įdėjo pa
veikslą vienos moters ir jos 
dukters, kurias verkian
čias nuėmė New Yorke, lai
ke gaisro ir parašė, kad tai 
Helsinkiuose suomių mote
rys verkia per kalėdas laike 
Sovietų lėktuvų bombarda
vimo.

Išgalvojo, kad Sovietų 
kruzerį “Kirov” nuskandi
no ir per dvi savaites pasa
kojo tą melą. Paskui pas
kelbė, kad šarvuotį “Ok- 
tiabrskaja Revoliucija” nu
skandino ir virš savaitę 
tvirtino, nors nieko pana
šaus nebuvo.

O apie suomių “perga
les,” tai jau netenka ir kal
bėti. Jie tūkstančiais žudo 
raudonarmiečius ten, kur 
visai nei mūšių nebuvo; su-

(Tąsa ant 5-to pusi.)P. Buknys.

Sovietų karininkas aiškina Raudonosios Armijos kariams, kaip jie turi kovoti 
karo fronte; žiūrėkit, argi šitie jauni vyrai ne basi? argi jie apdriskę? Jei 

...... jąetikit pjųiųs, tai paskaitykit iš Helsinkio pranešimus... . ,

Klausimai ir Atsakymai
Palaipinės Organizacijos 

Neutralese Valstijose Ne- 
tur Užsiregistruoti

Klausimas
Mane išrinko pirmininku 

komiteto aukų rinkimui. 
Ketiname siųsti pinigų ir 
drabužių į Latviją. Daug 
skaitant apie užsiregistravi
mą su Valstybės Sekreto
rium, prašau pranešti ar 
mūsų organizacijai taip 
reikia daryti?

Atsakymas
Jeigu tamstų veikimas 

apdengia tik Latviją, ka
dangi Latvija skaitoma ne
kariaujanti šalis, tad jūsų 
organizacijai nereik regis
truotis. Tas liečia Lietuvą, 
Estoniją ir kitas neutrąles 
šalis.

KL1S.
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Liet. Rašytojai Įsikurs 
Kunig. Oginskienės

Rūmuose Vilniuje
Pasikalbėjimas su Lietuvos Rašytojų Drau

gijos Pirmininku L. Gira

Liet, rašytojų d-jos pirm. L. Gira spaudos 
atstovus painformavo apie aktualiausius šiuo 
metu mūsų rašytojų reikalus.

—Kai tik Vilnius buvo; grąžintas“ Lietu
vai, Liet, rašytojų d-ja pradėjo rūpintis per
sikelti į Vilnių, — pradėjo L. Gira. —Kartu 
pradėta rūpintis ir mūsų kultūrinės veiklos 
suaktyvinimu Vilniuje ir jo krašte. Buvo ap
žiūrėta keletas namų ir pagaliau sustota 
prie kunig. Oginskienės rūmų prie šniakec- 
kių gatvės, -kurie būtų tinkamiausi. Rūmai 
priklauso Vilniaus m. savivaldybei. Juose 
yra apie 50 kambarių ir pora didokų salių. 

‘“Juose būtų galima įsteigti lietuvių literatū
ros muziejų. Eksponatais būtų: knygos, 
rankraščiai, rašytojų fotografijos, rašytojų 
daiktai, baldai ir visa kita, kas galėtų pilnai 
pavaizduoti ne tik vieno kurio nors rašytojo 
kūrybą, bet ir tą aplinką, kurioje jis gyven
damas dirbo. Ligi šiol mūsų mirusių žymių 
rašytojų palikimas tinkamai nesutvarkytas, 
o visa tai būtų galima greit padaryti, įstei
giant vieną didelį literatūros muziejų.

Laikinoms literatūros parodoms ruošti 
taip pat reikalingi keli kambariai. Reikėjo 
būtinai suruošti A. Biliūno, dr. V. Kudirkos 
ir kitų mūsų rašytojų kūrybos parodas, bet 
tai nepadaryta, nes nebuvo patalpų, kur tas 
parodas būtų galima talpinti. Reikėtų ir 
Vaižganto muziejų perkelti, nes dabar jis 
mažai plačiajai visuomenei lankyti prieina
mas, nes yra universitete ir jį telanko stu
dentai.

Į kitas tų rūmų patalpas galėtų būti per
keltas mums gimingas teatro muziejus, kuris 
dabar yra prie teatro, kas niekur neprakti- 
kuęjama. Kitų eksponatų, kurie yra univer
siteto teatro seminare, išskyrus to seminaro 
klausytojus, taip pat niekas, daugiau nema
to.

Tuose pat rūmuose turėtų būti d-jos ir li
teratūros fondo darbo kambariai. Be to, rei
kalingi reprezentacijai kambariai, kuriuose 
galėtume priimti svečius iš užsienio, kur bū
tų skaitomos paskaitos, ruošiami literatūros 
vakarėliai. Reikėtų ir rašytojų kliubui pa
talpų. Tame kliube rašytojai galėtų gražiai 
praleisti laisvą laiką.

Rašytojų d-jai reikalinga ir biblioteka, nes 
mūsų atskiri rašytojai yra per mažai aprū
pinti, kad galėtų turėti nuosavas žymesnių 
svetimų rašytojų veikalų bibliotekas. D-jai 
Jurgis Baltrušaitis -yra padovanojęs savo 
biblioteką. Be to, iš Francijos taip pat gau
ta nemaža knygų. Numatoma knygų gauti ir 
iš kitų valstybių. Taigi reikalingos tinkamos 
patalpos, kur tas knygas galėtume sutal
pinti.

Vilniuje Reikia Steigti Rašytojų Bendra
butį, kuriame galėtų apsistoti į Vilnių atva
žiavę kolegos—rašytojai, nes pradžioj, kai 
į Vilnių perkelsim savo centrą—d-ją, rašy
tojams (gyvenantiems ir turintiems darbą 
Kaune) teks neretai atvykti į Vilnių d-jos 
reikalais. Taigi reikalinga vieta, kur atvykę 
rašytojai galėtų apsistoti.

Švietimo m-ja yra numačiusi sudaryti Mę- 
no tarybą. Tos tarybos sudaryme aktingai 
dalyvauja Liet, rašytojų ir Liet, dailininkų 
d-jos. švietimo m-jai Liet, rašytojų d-ja įtei
kusi atitinkamus projektus. ^Sudaryta meno 
taryba taip pat galėtų prisiglausti tuose pa
čiuose rūmuose. Čia pat vietą galėtų gauti 
ir “Dienovidžio” redakcija bei administra
cija. “Dienovidį” dabar leidžia d-ja, susita
rus su “Sakalu.”

Visas šias kultūrines įstaigas sutalpinus 
vienuose rūmuose, Vilniuje turėtume tikrai 
stambų kultūrinį centrą, kuris skleistų švie
są visam Vilniaus kraštui. Tai būtų ir pro
pagandos židinys kultūrine prasme.

Neabejoju,—toliau sako L. Gira, — kad 
Švietimo m-jai pasiseks gauti Oginskienės 
rūmus ir juos ji perleis Lietuvos rašytojams.

Vakar Kultūros d-to dir. Sobliui įteikėme 
motyvuotą raštą tuo pat reikalu. Po visų 
mūsų padarytų žygių turiu viltį, kad mūsų 
d-ja galės į Oginskienės rūmus įeiti. Tikiu, 
kad visuotinio rašytojų susirinkimo metu ga
lėsiu pranešti visai gerų žinių.
Ruošdamiesi persikelti į Vilnių, gruodžio 8 

—9 d. Vilniuje kviečiame d-jos narių 
visuotinį suvažiavimą

Bus suruoštas ir literatūros vakaras, šia
me vakare savo kūrybą skaityti yra p'akvies- 
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ti prof. V. Krėvė—Mickevičius, prof, Myko
laitis, P. Cvirka, K. Binkis, P. Vaičiūnas, Sa
lomėja Nėris, A. Miškinis, B. Brazdžionis 
ir iš Vilniaus—O. Miciūtė ir Radziulis. Są
rašas dar galės būti kiek papildytas. Tenka 
apgailestauti, kad daugiau rašytojų negales 
tame vakare dalyvauti, nes nebus pakanka
mai laiko. Tačiau ir jie nėra užmiršti : ar
timiausiu laiku Vilniuje bus ruošiama dau
giau literatūros vakarų. Rašytojų suvažiavi
me Vilniuje skaitys paskaitas dr. Maciūnas 
—apie vilniečių ir žemaičių literatūrinį gin
čą Vilniaus universiteto laikotarpyje ir K. 
Binkis—apie lietuvius rašytojus ir Vilnių.

Laisvu laiku Vilniuje bus ruošiama rašy
tojų ekskursijos ir tuo bus sudaryta proga 
geriau pažinti senąją sostinę. Tenka primin
ti, kad mes savo kraštą per mažai pažįsta
me—per mažai ekskursuojam. Dabar tą klai
dą reikia atitaisyti. Todėl nutarėme, kad 
kiekvienas Vilniaus miestelis, kiekvienas 
kaimas, ežeras, miškas turi būti mūsų ap
lankytas. Tačiau čia pat reikia paminėti 
liūdną mums rašytojams faktą: Susisiekimo 
m-ja panaikino teiktus papiginimus važiuoti 
geležinkeliais. Reikia tikėtis, kad šita 
skriauda bus atitaisyta dar ligi š. m. mūsų 
suvažiavimo.

Būdamas Vilniuje turėjau progos susipa
žinti su tenykščiais lietuviais rašytojais, jų 
materialine ir kultūrine būkle. Vilniaus 7— 
8 lietuviai rašytojai Liet, rašytojų d-jos su
važiavimui bus pristatyti priimti į d-ją na
riais. Taip pat kalbėjausi ir su žydais ra
šytojais ir buv. Lenkijos žydų PEN klubo 
nariais. Pasikalbėjime su jais prieita išvada, 
kad bendradarbiavimas pageidaujamas ir 
abipusiškai naudingas. Susidarė iniciatorių 
būrelis, kurie sumanė pradėti lietuvių bele
tristikos ir poezijos vertimą į žydu kalbą, 
žydų rašytojai paprašė Liet, rašytojų d-ją 
padėti susipažinti su Lietuvių literatūra ir 
parinkti vertimams į žydų kalbą lietuvių au
torių veikalų. Kauno žydų rašytojai pasi
žadėjo patalkininkauti šiame darbe. Teko 
susipažinti ir su Vilniaus bei atbėgusiais į 
Vilnių lenkų rašytojais, kurie grupuojasi 
apie “Literatūros trečiadienį”. Jie pasižadė
jo versti lietuvių rašytojų veikalus į lenkų 
kalbą. Tame darbe jiems galės padėti keli 
Vilniaus lietuviai rašytojai.

Su Vilniaus gudais rašytojais kol kas ne
suspėjau pasimatyti, bet ir su jais bus už- 
megsti glaudūs santykiai.

Nauji Raštai
LABAS RYTAS. Vadovėlis Amerikos Lietu

vių Jaunimui. Paraše Juozas Jurginis. 
Išleido Lietuvių Darbininkų Susivieniji
mas, 419 Lorimer St., Brooklyn, N. Y. 
96 puslp. Kaina 35c.

Tai leidinys, kurio iki šiol Amerikos lie
tuviai labai pageidavo. Mes juk kuriam mo
kyklėles vaikučius lietuvių kalbos mokyti; 
mūsų tėvai trokšta (kur nėra mokyklėlių) 
namieje savo vaikus pramokyti lietuvių kal
bos. Deja, tinkamo vadovėlio tam neturėjo
me. Kai kurią, išleisti Amerikoje vadovėliai 
buvo “persunkus” vaikams, kiti — “per- 
lengvi.” Vieni “perdaug raudoni,” kiti — 
“perdaug balti,” etc.

* Atsilankius Amerikoj žurnalistui p. Jurgi
niui, LDS Centro Valdyba ir užprašė jį pa
gaminti kad ir ne ilgą vaikams vadovėlį, iš 
kurio galėtų jie žinių pasisemti lietuvių kal
bai pramokti.

Šitaip tasai vadovėlis gimė.
Jame yra pasiskaitymų ir gramatiškų tai

syklių paaiškinimų tiek mažučiams, tiek pa
augusiems. Beveik kiekvienam puslapyje, 
apačioje, randame lietuviškai-anglišką žo
dynėlį (kurį sutaisė “Tiesos” redakcija), 
aiškinantį svarbesnius žodžius, pasirodžiu
sius tame puslapyj. Tas dikčiai palengvins 
vaikučiams ir mokytojams įgauti didesnio 
supratimo apie einamąjį dalyką.

Aišku, LABAS RYTAS — ne originalus 
p. Jurginio kūrinys..Tai rinkinys iš jau vi
sos eilės mokykloms išleistų rankvedžių. Pa
ties autoriaus žodžiais: “Dalį esu pats pa
rašęs, dalį iš kitų pavogęs. Vogiau, kas man 
atrodė vogtina, iš Ambraškos ir IZabarsko 
Aušrelės, iš Esmaičio Sakalėlio, iš Ryliškėno 
lietuvių kalbos ir rašybos vadovėlio, iš Kuz: 
mickio gramatikos, iš angliškų ir švediškų 
elementorių...”

Galimas daiktas, kad, jeigu autorius “vo
gė” nemažai iš kitų, tai skaitytojams iš to 
bus kaip tik daugiau naudos.

Visiem lietuvių kalbos mokytojam ir tė
vam, norintiems savo vaikučius pamokyti 
lietuvių kalbos, patariam įsigyti LABAS 
RYTAS. • ’•

t

Dalis Amerikos Studentų Sąjungos Delegatų savo seime, Madison, Wisconsin, 
pabaigoj pereitų metu. Tai buvo penktasis jų seimas ir jame buvo pasmerktas 
Europos karas kaipo imperialistinis. Viso seime dalyvavo 350 studentų de

legatų.

M. J. LERMONTOVAS.

Puškinui
Užteks nedorą kęst tyliai!
Ar niekšai gal būt garbės vyrai?
Tegul jiem lenkiasi kvailiai, 
Tegul kita jiem skamba lyra;
O tu, poete, meski jau 
Vainikus aukso,—jie ne tau.

Ištremtas iš šalies gimtos,
Tu laisve girkis, niekink smurtą;
Anksti paėmęs iš gamtos
Kilnios minties ir sielos turtą— 
Matei tu piktą ir prieš jį 
Galva nelinko išdidi.

Skelbei tu laisvę tarp visų, 
Kada tirono baudos krito;
Tik amžių teismas tau baisus, 
Ir nieko nebijaisi kito,— 
Tu dainavai ir šiam krašte 
Yra supratusis tave.

Vertė A. M.

VILNIES KALENDORIUS 1940 METAMS. 
Paruošė L. Jonikas. Išleido dienraštis 
“Vilnis,” 3116 So. Halsted St., Chicago, 
Ill. 160 puslp. Kaina 25c.

Be kalendorinių davinių, kurių yra apš- 
čiai, kalendoriuje’telpa dailiosios literatūros 
ir šiaip įvairiais klausimais straipsnių. Ran
dame eilių St. Jasilionio, Jono Kaškaičio, 
Miškų Darbininko; vaizdelių: Miškų Darbi
ninko,, V. Višneveckio (D. M. Šolomsko ver
timas), A. Gilmano; straipsnių: V. Andru
lio, E. R., Dr. A. Petrikos, L. Joniko, F. Abe
ko, F. Stasiukėlio. Viršelį piešė Charles Zix.

Tenka žodis-kitas pasakyti dėl statistinio 
kalendoriaus turinio. Kalendorius-metraščius 
mes leidžiame jau per kokią penkiolika pa
starųjų metų. Pirmiau juos leisdavo “Lais
vė,” o vėliau pradėjo leisdinėti “Vilnis.” 
Deja, dar vis nepriėjome tam tikro bendro 
nusistatymo apie kai kuriuos kalendoriškai 
būtinus dalykus. Paimkim šventes. Mūsų 
skaitytojui svarbu turėti po ranka žymes
niąsias darbininkiškas šventes, lietuviškai 
tautiškas šventes, amerikoniškas ir katali
kiškas, — t.y. datas, kuriomis tos šventės 
pripuola. Deja, šiame leidinyj tėra sudėtos 
tik amerikoniškos ir katalikiškos. Pirmes- 
niuose kai kuriuose metraščiuose katalikiškų 
visai nedėdavome. Ar nereikėtų ateityj visos 
šventės traktuoti lygiai ?

Amerikos miestų gyventojų statistiniai 
daviniai įdėta žymion vieton ir net 12-to 
punkto raidėmis, kas užima pernelyg daug 
vietos. Na, o ši statistika jau savo dienas 
yra atgyvenusi, nes tai 1930 metų daviniai; 
šiemet įvyksta naujas Amerikos gyventojų 
surašinėjimas, y

Gerų davinių yra apie Lietuvos-SSSR ben
drą apsigynimo sutartį, apie Vilnių, Sovietų 
Sąjungą, ir tt.

Abu originališki vaizdeliai silpni.
V. Andrulis rašo apie “Vilnies” įsikūrimą 

—šiemet sukanka 20 metų, kai išeidinėja 
“Vilnis”; Dr. V. A. Šimkus apie užsinuodiji- 
mą švinu; Dr. A. Petriką — “čingis Chano 
Imperija”; L. Jonikas — “Mūsų Vilnius;” F. 
Abekas — “Sovietų Sąjungos Ūkis;” Dr. J. 
J. Kaškiaučius—“Vyrų Gyvenimo Pakaita.”

Yra -ir daugiau įdomių ir svarbių infor
macinių straipsnių. Patariame mūsų skaity
tojams šį metraštį — VILNIES KALENDO
RIŲ 1940 METAMS — įsigyti. Galima jis 
gauti ir “Laisvės”’knygų sankrovoj.

Lietuvos Istorijos 
Vaizdeliai

"L I E T U V A”
Trijų veiksmų alegorija istorinių faktų 

šviesoje. Parašė Walter Kubilius. Vertė 
Pranas Balsys. Kaina 35c. Lietuvių Meno 
Sąjungos 41-mas leidinys. 1939 m. 
Lietuvių Meno Sąjunga parūpino lietuvių 

teatrui dar vieną veikalėlį. Gana ypatingas 
tai kūrinys. Ne drama, ne komedija, ne tra
gedija, ne operetė. Lyg koks sceniškas Lie
tuvos istorijos raportažas. Savo rūšies is
torinis kaleidoskopas. Scenos veikalas, bet- 
be scenerijų, be dekoracijų. Ir su kostiu
mais, esą, dideliu keblumų neturėtu būti. 
Originalas pagamintas anglų kalboje, o lie
tuviu kalbon išverstas Prano Balsio.

Veikalo auorius—Vladas Kubilius, labai 
gabus ir veiklus LDS jaunuolis darbuotojas. 
Jo brandūs, būdingi raštai puošia ne vieną 
anglišką “Laisvės” ir “Tiesos” leidinį.

Scenoje veikalas dar nebuvo statytas: da 
tik kelios savaites kaip išėjo iš spaudos. 
Bet skaitosi sklandžiai. Skaitant susidaro įs
pūdžio. Be abejo, vaidinant, įspūdis būtų 
d a gyvesnis.

Pat pradžioje autorius duoda vaidinto
jams patarimų:

“Estrada gali būt atvira, be įdekoravimų. 
Viskas, kas būtinai reikalinga, tai neutralūs 
spalvos fonas ir centre nedidukė platformo
je, su laiptukais .

“Veikalas nesudaro nedalomą kūrinį, jis 
yra scenų rinkinys,—kiekviena scenų grupė 
yra savistovi: galima kai kurias scenas pra
leisti.

“Kiekvienas stambesnis choras gali šį vei
kalą suvaidinti be didelio sunkumo suda
rymui aktorių sąstato.

“Kadangi pačios scenos nėra ilgos, tai 
vienas asmuo gali paimti net kelias roles.

“Nors kostiumai ir reikalingi, 
reikalo, kad istoriškai jie būtų 
įsakmūs. Ypatingą svarbą tam 
principinė veikla.”

Bendra veikalo struktūra yra 
vaizdų perstatymas, nuo pat Lietuvos pra
džios iki šių dienų. Vaizdeliai trumpi, ryš
kūs, dramingai brandūs. Vaizdeliui įvadą 
ir apibūdinimą dažnai padaro natūralūs 
žmogaus balsas arba per garsiakalbį. Vadi
nas, lyg ir prologėliai 
vaizdelių.

Pirmo veiksmo pirma 
tuvos pradžią, “kuomet 
sigyventi Baltijos jūros 
tuom pradėt savo istoriją, 
lietaus... Lietus... dievai muš sveikina— 
Lietaus šalis. Lietuva. . .”

Kitos pirmo veiksmo scenos perbėga svar
biuosius Lietuvos istorijos etapus, nuo jos 
pradžios iki kančių po Rusijos ęarų jungu.

“Juodabarzdžiai iš rytų” užpuldinėja ra
mius lietuvių kaimelius. Lietuviai 
krūvon. Išsisklaidę po miškus gentės apsi- 
vienija ir atremia užpuolikus. Prasideda už
puolimai ir iš vakarų: pikti kryžiokai dras
ko, vagia, degina “varde savo dievo.” Įvedg 
krikščionybę. Lietuvos žmones vargina dar 
ir vadų-kunigaikščių tarpusavės kovos. Suk
tas Jogaila apveikia savo dėdę Kęstutį ir jį 
nužudo. O pats pasiduoda lenkų užma
čioms, prijungia Lietuvą prie Lenkijos ir ve
da gražią lenkaitę Jadvygą. Karingas Vy
tautas suvienija lietuvių, lenkų, totorių, ru
sų ir gudų būrius, suorganizuoja galingą ar-

(Tąsa arrti4<'to-'pusl.)

bet nėra 
tobuli bei 
turi duoti

istorinių

paryškina daugelį

scena perstato Lie
jai buvo lemta ap- 
pakraš|čiuose ir su 
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Prabėgomis
Aido Metinis Koncertas

Brooklyn© Aido Choras 
j smarkiai rengiasi prie savo 
į metines šventės-koncerto. Tai 
bus šių metų sausio 14 d., 
Brooklyn Labor Lyceum’e, 
Brooklyne.

Galima pilnai tikėtis, kad 
aidiečiai šiemet pasirodys ne
prasčiau už pirmiau jų ruoš
tus? spektaklius. Ir kam iš 
brooklyniečių neprisimena Ai
do Choro duotos tokios graž
menos, kaip “Kornevilio Var
pai”, “Tamyla,” “Išeivis” ir 
panašūs dalykai?’

Šiemet aidiečiai, apart nau
jų dalykų, žada duoti kai ką 
ir iš anų mano aukščiau su
minėtų dainavus šedevrų.

Daugiau negu aišku, kad 
aidiečiai koncertų mylėtojų 
nesuvils! Todėl širdingai pra
šau : nesuvilkime ir mes ai- 
diečių—išgirskime juos!

“Baudžiavos Nuotakos” 
Bridgeporte

New Ilaveno (Conn.) vai
dintojų grupė jau baigia su- 
simokinti 5 veiksmų dramą 
“Baudžiavos Nuotakos”, ši di
džiulė drama yra su dainomis 
ir šokiais. New Haveno vai
dintojai žada pirmąjį šio vei
kalo suvaidinimą duoti Brid
geporte, Conn.

Tai gražus newhaveniečių 
vaidintojų pasimojimas! Būtų 
gerai, kad jie padarytų marš
rutą ir į kitas artimas koloni
jas.

Am. Liet. Rašytojai

Spaudoje pastebėjau, kad 
jau daromi žingsniai įsteigi
mui Amerikos lietuvių rašyto
jų draugijos, šių žodžių rašė- 
jas nėra rašytojas, bet užma
nymas, manau, sveikintinas. 
Tokia draugija daug kuomi 
galėtų prisidėti prie Amerikos 
lietuvių kultūrinio darbo.

Ruošiasi Lietuvos Nepri
klausomybę Minėti

Brooklyno Lietuvių Teatras, / 
vadovaujant Amilijai Jeskevi- f Į 
čiutei,, jau daro praktes su- / 
vaidinimui VI. Kubiliaus 3/ • 
veiksmų veikalo “Lietuva”.^ 
Veikalas manoma pastatyti 
vasario pabaigoje, tuomi at
žymint Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktį. Surengimui 
šios sukakties, žądama kviesti 
ne tik Brooklyn© kultūrinės , 
draugijos, o ir apylinkės pa- / 
žangios organizacijos, kaip 
tai: ALDLD., LMS. ir LDS 
apskričius.

Manau, kad ir kitų miestų 
LMS vienetai turėtų tą sukak
tį atžymėti kiek galinį plates
niu mastu, šios mūsų organi
zacijos gražiai savo tarpe su
gyvena, tai ir didesnius dar
bus turėtų veikti bendrai.

Daugiau Informuokite
Daugelis LMS chorų ir ki

tokių vienetų dažnai nusis
kundžia, kad apie jų kultūri
nę veiklą mažai spaudoje kal
bama. Nusiskundimuose yra 
tiesos... Bet, kas tame dau
giausiai kaltas? Tų vienetų 
nekooperavimas su spauda.

Kodėl negalėtų kiekvienas 
choras bei dramos grupė turėt 
savo korespondentą, kuris 
nuolat aprašinėtų savo grupės 
kultūrinę veiklą, nuolat spau
dą painformuotų. Tuomet ir 
chorams, ir vaidintojų gru
pėms būtų nemaža naudos ir 
pačioje spaudoje matytųsi 
daugiau įvairumo. Be to, ne
užmirškite, jog mūsų kultū
rinė veikla būtinai turi būt 
užrekorduota mūsų spaudoj, 
jeigu norime, kad ateityj kas 
nors apie mūsų veiklą būtų ži
noma!

. Pr._ Bs.
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Lietuvos Istorijos 
Vaizdeliai l

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

miją iš 150,000 žmonių ir sutriuškina Už
puolikus kryžiokus.

Antras veiksmas vaizduoja Lietuvos ka
riones po Rusijos carizmo priespauda. Frąn- 
cūzmetis. Einant Napoleonui prieš Rusiją, 
būriai lietuvių stoja jo armijon ir žygiuoja 
kariauti prieš carą: mat, Napoleonas žadėjo 
paliuosuot Lietuvą. Paskui žiauraus bude
lio Muravjovo koriko gadynė. 1863 metų su
kilimas. Lietuviai ginklais bando pasiliuo- 
suoti nuo carizmo. Muravjovas sutriuškina 
sukilimą ir panaikina lietuvių spaudą. Ta
čiau lietuvių tautinė sąmonė gyvuoja. Slap
tos mokyklos, knygnešiai, slapti susirinki
mėliai. Įspūdinga trečioji scena—krikšty
nos, laisvės troškimai, laisvės svajonės. . . .

Trečias veiksmas prasideda 1914 metais. 
Užsiliepsnoja Pasaulinis Karas. Lietuvą už
ima vokiečiai, baisiai nualina šalį. Nepri
klausomybės klausiniai. Didžiosios rusų re
voliucijos atbalsiai paliečia ir Lietuvą. Fa
šistų putšas su Smetona priešakyje. Perse
kiojimai, kankinimai. Lenkija derinasi Lie
tuvą pulti. Hitleris užima Klaipėdą, žmonės 
išsiilgę laisvės. Svajoja, kaip sutraukyt ver
gijos pančius.

Trumpoj sutraukoj—toks Lietuvos turi
nys. Daugelį scenų puošia dainos. Jos tlei- 
kia savingo gyvenimo ir liaudiško efekto is
torijos vaizdams. Kai kurios gana vykusiai 
pagamintos. Antro veiksmo pabaigoj choras 
dainuoja:

“Perilgai kankino mus priešai-kryžiokai, 
Mus plakė, kapojo ir plukdė kraujuos!

Dabar, susitelkę į ryšį galingą, 
Mes jėga ir ginklu išvysime juos!

Prie ginklo! Į kovą! Už mūs’ tėvų .žemę, 
Už laisvę mūs’ brolių ir mūsų pačių ;

Į kovą prieš jungą, kurs pragaištį lemia,- 
Prieš jungą kryžiokų, plėšrių vokiečių !”

Pačią veikalo pabaigą irgi puošia dairia, 
sklandžiai sueiliuota:

silpnybė—tas malonumas ir meilė! Vesk 
mus į geresnį gyvenimą. Tu, naujagimi sū
nau, rodyk kelią į laimingą ateitį, kur žmo
nės trinsis ir gyvens vienybėj, broliškume. 
Tu, Lietuva, stiprėk sykiu su juom, globok 
jį ir mylėk! Gal jis matys laisvą Lietuvą, 
ir laisvą visą pasaulį! To mes visi trokšta
me. . . (Bučiuoja kūdikį ir grąžina jį 
Onai.)”

“Neverki, Brangioji Motuše, kad mūsų 
[liaudis 

Sukaustyta plieno retežiais tvirtai;
Kad plyšta nuo spausmo ištroškusi laisvės 

[širdis, 
Kad debesys dengia erdvyną tirštai.

Tikėki, pavasarį Nemunas laužys ledus, 
Erdvyną nušvies gi pirmieji žaibai:

Retežius sutraukys galingasis darbo sūnus,-
Tuomet Tu, Motuše, alsuosi laisvai!”
Kai kurios scenos ypač gyvai atvaizduo

tos. Ir pati kalba ten skamba žydriai, be
veik poetingai.

Ketvirtoj pirmo veiksmo scenoj:
“Kęstutis. Neturi gėdos tu man tail) sa

kyti ? Matau, tau nebaisu bile kas daryti. .1. 
Taip ir gyvatės, ką šliaužo po žeme, piktais 
savo nuodais žmonėms mirtį lemia!. . .

Jogaila. Tu kalbi drąsiai, kaip kokis ga
liūnas, bet greitai tave pasiims Perkūnas!”!

Trečioj antro veiksmo scenoj—krikštynų 
scenoj, Vincas, paėmęs kūdikį ant rankų, 
dekliamuoja pranašingai:

“Vincas. Gal tas mažutis, kurį čia dabar 
mes sveikiname, yra tuom kūdikiu, kuris 
vadovaus žmonėms naujos ateities. Per ard
žius mes vargom, kentėjom, gal jis matys 
laimingąją dieną.

Lietuva! rLu esi tas mažutis kūdikis, kurio 
rankos švelnios, malonios; kurio veidas skai
stus, pilnas ateities iškilmingų pergalių; ku
rio kūnas silpnutis, bet greitai augs, stiprėš.

Lietuva! Tu esi tas kūdikis! Tu esi ta

Veikale yra keletas ir šiurkštokų vietų, 
kurios patartina ^išlyginti. Daugiausia tai 
kalbos dalykai, ir veikiausia tai bus vertėjo 
prievolė.

Puslapyj 7, mažas neapsižiūrėjimas 7 iš 
viršaus eilutėj: ✓

“žiūri pro jo patį Į drožinį.” Turi būt— 
pro jo petį.

Truputį žemiau, tam pačiam puslapy:
“O gal išeis labai gražus papuošimui tvo

relės.” Turėtų būt—gražus tvorelei papuošti.
Panaši pataisa tiktų ir puslapio 24 apa

čiai : “priemonių Lietuvos žmonių žudymui 
ir kankinimui” —priemonių Lietuvos žmo
nėms žudyti ir kankinti.

Puslapyj 9 ir da keliose vietose, “ritieriai” 
ir “minykas” vely pakeisti: raiteliai ir vie
nuolis.

Puslapyj 12 ir kitose vietose: “Keistutis” 
ir “Jėgaila” geriau būtų Kęstutis ir Jogaila.

Tame pačiame puslapy: “Senelis Keistutis 
neramiai vaikšto pirmyn ir atgal”—geriau 
būtų—vaikštinėja po kambarį. “Pirmyn ir 
atgal”—nelietuviškas posakis.

Sekamam puslapy 13: “Tavo valdžia bus 
paremta ant išdavystės, ant ‘politinio būti
numo’”. Geriau sakyt: paremta išdavyste,, 
“politiniu būtinumu.”

Puslapy 19, arčiau apačios: “Imk mano 
žodį, Jonai” geriau pasakyt: Tikėk manim, 
Jonai arba—Atmink mano žodį, Jonai.

Puslapio 22 apačioj ir da kur kitur: 
“Klausosi plaukiančiam balsui” išeina labai 
jau angliškai. Vely pasakyt: klausosi balso. 
“Plaukiantį’’ geriau visai apleisti.

Puslapio 31 apačioj : “Žmonyse pradėjo 
reikštis troškimas”—žmonėse.

Puslapio 37 apačioj: “Gal būt ir žinojau 
—daug metų atgal—seniai, seniai...” Ge
riau pasakyti : prieš daugelį metų—senai, 
senai. . .

Pora pataisėlių reikėtų padaryti da ir pus
lapy 11: “Ar randasi dar kas daugiau, ku
ris priešingas patapt krikščioniu ?” čia rei
kėtų perdėstyti pirmojo sakinio žodžiai, kad 
ir šitaip: Ar dar randasi daugiau kas, kas 
priešingas. . .

Tai tokios pataisėlės reikėtų padaryti.
Kai dėl pačių vaizdelių—scenų ir jų dra- 

mingumo, tai jau čia meniško skonio daly
kas. Kai kam gali nepatikti nepaprasta vei
kalo struktūra, stoka asmenų apibūdinimo, 
scenų trumpumas ir dar gal kas, bet ne ką 
padarysi. Tokios jau yra “Lietuvos” savybės,' 
taip jau ją autorius sukūrė. Autorius paga
mino ne kokią ten pilną, išsamią dramą, bet 
tik trumpai sudramatizavo įžymesnius Lie
tuvos istorijos įvykius. Ir, kaipo tokios rū
šies kūriniui, “Lietuvai” atsiras pritinkamos 
vietos mūsų kolonijų teatruose.

Šiuos žodžius berašant, jau eina “Lietu
vos” pratimai Brukline. Lietuvių Liaudies 
Teatras, Amelijos Jeskevičiūtės vadovybė
je, atvaidins veikalą vasario men. 16 d., 
Lietuvos nepriklausomybę minint. Labai pa
tinkama tam proga. Be abejo, “Lietuvą” 
perstatys ir kitos kolonijos, jei ne ištisai, 
tai bent kai kurias scenas.

Prie užbaigos, reikia pareikšti pagarbos 
ir padėkos žodis Pranui Balsiui, kurs tiek 
gražaus, kruopštaus triūso padėjo, išversda
mas veikalą lietuvių kalbom O pačiam jau
nam autoriui Vladui Kubiliui linkėtina daug 
gražaus pasisekimo mūsų literatūros dirvoje.

Jonas Kaškaitis.

SO. BOSTON, MASS.
Lietuvių Radio Korporacijos 

Programos
Šeštadienio,, sausio 6 d. pro

grama per stotį W0RL, 920 
kilocycles, 8:30 iki 9:00 va
landai ryte bus sekanti:

1. —Mrs. Woveriene iš So. 
Bostono duos “Pineapple Up
side Down Cake” receptą.

2. —Gros muzikantai-smui- 
kininkai Longinas Buinis, Jr., 
ir jo mokinys.

Sekmadienio, sausio 7 d. 
programa per stotį W0RL, 
920 kilocykles, 9 :30 iki 10 :30 
valandai ryte bus sekanti:

1. —Joe Victor’s orkestrą iš 
Jamaica Plains.

2. —Harmonijos Grupė iš 
Bostono vadovaujant Elenai 
Žukauskaitei.

Steponas Minkus, 
garsintojas.

Jaunųjų Komunistų Lygos 
prezidentas. Jis kalbės temo
ju : “Amerika ir Sovietų Są
junga.” Taipgi kalbės Wil
liam Taylor, Komunistų Parti
jos sekretorius Baltimorės sek
cijos.

Tai bus labai svarbus mi
tingas ir labai svarbios pra
kalbos. Lietuviai kviečiami 
skaitlingai dalyvauti.

Rep.

Detroit, Mich.

(Tąsa)
“Tuo pat kartu Sovietų valdžia pasi

rengus imtis visų žygių tam; kad išlais
vinus lenkų liaudį iš pragaištingo kar<į>, 
kurin ji buvo įvelta savo neprotingų včį- 
dų, kad vėl galėtų ramiai gyventi.

“Pone atstove, priimkite užtikrinimų 
atatinkamos pagarbos linkui Jūsų.

\V. Molotov,
SSSR Liaudies Užsienio 
Reikalų Komisaras.”

Pareiškimo kopijos buvo įteiktos visų 
valstybių atstovams, kurios turi diplo
matinius ryšius su Sovietų Sąjungų, bū
tent net dvidešimts keturioms valsty
bėms, greta to ir sekamas priedas:

“Pone Atstove!
“Šičia perduodame Jums Sovietų Są

jungos notą nuo 17 dienos rugsėjo, šių 
metų, įteiktą Lenkijos atstovui Maskvoj, 
tuo pat kartu turime garbę varde mūsų

“Priimkite, pone atstove, mūsų užtik
rinimą ir Jūsų pagerbimą.

V. Molotov, 
SSSR Užsienio Reikalų 
Liaudies Komisaras?1

III.'
Po apsikeitimo notomis Maskvos ga

lingoji radio stotis išnešiojo po visą pla
čiąją Sovietų Sąjungos šalį ir po visą pa
saulį sekamą komisarų pirmininko, V. 
Molotovo kalbą:

Draugai, piliečiai, vyrai ir moterys 
mūsų didžios šalies!

Įvykiai, iššaukti Lenkų-Vokiečių karo, 
parodė vidujinį nusigyvenimą ir aiškų 
bankrūtą Lenkų valstybės. Valdantieji 
Lenkijos rateliai nubankrūtavo. Tatai at
sitiko labai trumpu laiku.

Pora savaičių tepraėjo, ir Lenkija jau 
prarado visus savo pramonės centrus, 
prarado didelį skaičių savo stambių

Mintys apie Mūsų Veikimą ir 
Neveiklumą

Aš norėčiau pasidalinti min
timis su “Laisvės” skaityto
jais apie mūsų vietinių drau
gių ir draugų darbuotę, idant 
ją pagerinus, padarius išna
šesne darbininkų klasės nau
dai. Prieš mus stovi klausimas 
gerinimo mūsų veikimo. Šis 
klausimas yra padėtas į šalį 
ir rūdija. Tūli mūsų draugai 
mano, jog mums senajai kar
tai nebėra vilties atlikti nau
dingą darbą, kuris tarnautų 
mums ir mūsų visai pavergtai 
klasei. Jie, žinoma, klysta.

Ar mes norime, ar nenori
me, prieš mtfs visuomet stovi 
klausimas, kas bus ryt, kokia 
ateitis mūsų laukia? Nemany
kime, kad mes esame visuome
nės dalis, kuri yra netinkama 
ir nepajėgianti atlikti tam tik
rų naudingų ir reikalingų dar
bų. Jeigu tik mes prisidėsime 
su darbu prie veikimo, tai pa
matysime, kad bus išgydytos 
visos žaizdos.

Mums pavyzdį duoda mūsų 
draugės moterys. Jos veikia ir 
turi geras pasekmes. Jos savo 
veikimu mums daro gėdą už 
mūsų apsileidimą. Mes sudėję 
rankas stovime ir laukiame ko 
tokio nepaprasto, kokios tai 
laimės iš dangaus. Bet tokia 
laimė iš dangaus neiškris, ne
sulauksime.

Štai mūsų draugės moterys 
gruodžio 29 turėjo šokius, o 
gruodžip 30 dieną vakarienę 
su pamarginimais. Manoma, 
jog liks pelno nuo šių paren
gimų. Iš to pelno, reikia tikė
tis, jos paaukos geriems tik
slams, nepamiršdamos ir mū
sų spaudos. Mūsų moterys tu
ri veiklią draugių, kurios dar
buojasi nenuilsdamos, nors jų 
veikimui sąlygos yra gana 
sunkesnės.

štai dar kitas dalykas. Gruo
džio 30 dienos parengime pir
mininkė Tamošauskienė pa
kvietė tūlus draugus ir drau
ges išreikšti savo mintis. Drau
gės moterys kalbėjo ir davė 
gcuspadinėms gerus linkėjimus 
u.ž gerą vakarienę. Tik nuo
stabu buvo žiūrėti į mūsų 
draugus vyrus. Pas juos pasi
rodė didelis apsileidimas. 
Kaip atėjo kaleina jiems pa
reikšti savo mintis, jie pasa
kė, kad jie neprisirengę kal
bėti, nieko negali pasakyti. 
Kai kurie gyvena ir darbuoja
si So. Bostone per paskutinius 
30 metų, tačiau nieko neturi 
pasakyti tokiam parengimui.

Tik vienas drg. M. Bolis aiš
kiai išdėstė 1939 . metų padė
tį ir taip pat prisiminė, kas 
mus laukia 1940 metais. Būtų 
gerai, jeigu mes tokių draugų 
daugiau turėtumėme.

M. Tylūnas.

Aido Cho!ro Naujienos
Na, tai jau ir po balių. Kai 

ką pažymėsiu apie Kalėdų ba
lių pirmiausia. Didžiuma cho
ro narių susirinko draugijų 
svetainėje apie devintą valan
dą, kiti anksčiau, Kalėdų die
ną. Po eglute buvo prikrauta 
įvairių dovanų, virtuvėje mai
sto ir gėrimo tiek, kad visiems 
užteko lig soties. Iš iždo iš
imta 25 dol., visos kitos išlai
dos padengta choro narių. Vi
siems buvo dovanų po eglute. 
Buvo juoko, kuomet vaikinai 
gavo po lėlę ar kitą kokį mo
terišką nieką. Mokytojas W. 
Gugas gavo portfelį (brief 
case). Merginos padovanojo 
gražų megstinį (sweater) cho
ro pirmininkui Alb. Rye. Visi 
linksmai praleido laiką ir bu
vo patenkinti.

Naujų Metų sutikimo balius 
pavyko puikiai. Didžiuma pu
blikos buvo patenkinti. Tačiau 
gaila, buvo ir tokių, kurie bu
vo nepatenkinti, nes apačioj 
neturėjome orkestros. Orkes- 
tros neturėjome dėlto, kad 
norėjome turėti daugiau vie
tos susėsti, daugiau stalų, to
kiu būdu mažai vietos beliko 
šokiams. Mes labai apgailes
taujame ir nuoširdžiai atsi
prašome publiką dėl šio ne
susipratimo ir prižadame, kad 
kitą kartą nepasikartos.

Turėjome svečių iš Toronto 
ir iš Clevelando. Taip pat bu
vę Aido Choro nariai skaitlin
gai dalyvavo. Mes iš to labai 
džiaugiamės ir tikimės, kad 
jie linksmai laiką praleido.

Baigiant noriu išreikšti visų 
Aido Choro narių vardu nuo
širdžią padėką publikai, rė
mėjams, už atsilankymą ir vi
sokeriopą paramą minėto ba
liaus pasisekimui, taip pat 
clevelandiečiams už gražias 
daineles.

' A. Urbon.

Kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
sves” bendroves-

Tel. TRObridge «33«

Dr. John Repshis 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Centrai Skriro, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedėliomis ir šventadieniais i 
10-12 ryte

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

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

Baltimore, Md.

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

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

vyriausybės pareikšti Jums, kad Sovietų miestų ir didelių centrų. Varšava jau 
Sąjunga laikysis neutrališkumo politikes į negyvuoja kaip Lenkų valstybės sostinė, 
•tarpe SSSRrir Jūsų valstybės. - —------- (Bus daugiau)

Mitingas ir Prakalbos
Sausio 14 d. čionai yra ruo

šiamas didelis masinis mitin
gas ir prakalbos paminėjimui 
mirties Liebknechto, Luxem
burg ir Lenino. Mitingas įvyks 
Moose Hall, 410 W. Fayette 
St. ir prasidės 8 vai. vakare.

Šiame mitinge vyriausiu 
kalbėtojum bus Gil Green,

Dr.J.J.Kaškiaučius
/

Telefonas: Humboldt 2-7964
i

530 SUMMER AVENUE,
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.
•

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

Dienraščio ‘Laisves’

BAZARAS
I įI

< Penktadienį, šeštadienį, Sekmadienį 
ir Pirmadienį

Vasario 9,10,11 ir 12 Feb.
•

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

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

CENTRAL PALACE SALEJE
18 MANHATTAN AVĖ. ARTI BROADWAY 

BROOKLYN, N. Y.

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

• (Kampas Roebling St.)

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

Titrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamo] 

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuvė Williamsburgh’e

"Special

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RCŠIŲ GĖRIMŲ

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, Mūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, į krautuves 

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

Lietuviu Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir |dės tinkam* 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

•

TRUEMBER FUEL CO., INC.
485 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergraen 7-1661

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St Brooklyn “Laisvės” Name 
*$* 4* 4*

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
•$•4’ 4*

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas 
pieniškų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.SKELBKITES "LAISVĖJE” ‘
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. šeštadienis, Sausio 6, 1940 PcilETai puslapis

Anti-Sovietines Spaudos 
Bankrūtas

tų Sąjungą už užpuolimą” 
Suomijos, tai 322 studentai 
prieš 49 balsus atmetė re
zoliuciją. Tada reakcinis 
sparnas pareikalavo leisti 
referendumu tą klausimą 
nubalsuoti ir vėl 286 balsais 
prieš 28 balsus buvo atmes
tas ir tas sumanymas. Sis 
studentų delegatų suvažia
vimas parodo, kad Ameri
kos liaudis nepaiso kapita
listų spaudos pasakų.

Strimeriai ir Tikrove
Kapitalistinė spauda už

deda garsius strymerius už 
Suomiją, bet kada skaitai 
tas žinias, tai pasirodo, kad 
nėra tąip Suomijai gerai, 
kaip strymenai šaukia. 
“New York 
džia 29 d. 
moj tarpe 
kas yra:

“Šimtai

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

ėmimams ir sunaikinimams 
tankų, orlaivių, tai jau nėra 
skaitlinėms galo. Vienas 
suomių pranešimas sakė, 
kad už kiekvieną užmuštą 
suomį jie sunaikiną vieną 
Sovietų lėktuvą. Naivesnių 
prasimanymų nei būti ne
gali. Bet meluoja ryte, me
luoja vakare užmiršdami 
tą, ką sakė ryte. Štai tik 
keli jų pačių priešingumai:

Gruodžio 22 d. Helsinkiai 
skelbė, kad nuo karo pra
džios suomiai sunaikino ar
ba suėmė 350 Sovietų tan
kų, 23 d. United Press jau 
tą skaitlinę sumažino iki 
250; o sekamą dieną iki 200 
tankų.

Gruodžio 29 suomių šta
bas paskelbė, kad nuo karo 
pradžios iki tos dienos būk 
sunaikino 350f Sovietų lėk
tuvų, o jau sausio 1 dieną' v 
skelbia, kad nuo karo pra- šaudančių 
džios iki sausio 1 dienos su- i barduoja suomius

judėjimą ir laimėjimus? čia 
reikia pripažint, kad ir jie 
laimėjo. Jie per 20 metų iš
moko daug geriau meluoti ir 
šmeižti darbininkų laimėjimus 
ir su kiekviena diena vis ge
resniais profesionalais darosi 
tame darbe.

Bet teisybe visuomet ima 
viršų ir laimi. Darbininkų 
priešų pučiamas šmeižtų ir 
melagysčių burbulas jau ne 
vienas subliūško, subliūkš ir 
tas, kurį jie šiandien pučia.

A. M. B.

MONTELLO, MASS.
Šiuomi pranešu, jog

Debatų Mokykla prasidės !__ c ....... ,
po pietų, sekmad., sausio 7 d., po Sekr. 
vadovyste LLD 6 kp. Bus Liet. Taut.'
Namo mokyklos kambaryje. Tic, ku- ATYDAI ALDLD 2 APSKR. 
.................................... ' nOrkvic^;! DELEGATAMS .

.. .......... pct jr ALDLD 2 Apskr. delegatai įsite- 
Sauka,’ Mokyklos mykite, kad metinė konferencija 

(4-5) iįvyks sausio 7 d., 10 vai. ryto, sve-

rios komisijos, ir svarstysime svar- 
Savitarpinū ^us klausimu kas link veiklos šiem 

2-ra vai 'metam. Atsiveskite ir narių įrašyti. 
(3-5)

rie turi palinkimą ir 
vinti argumentuoti, yra 
dalyvauti, netik vietiniai, 
apylinkės. — A. ! 
Direktorius.

tainėj, 329 Broadway, Bayonne, N.J. 
(Liet. Am. ūkesti Kliubo). Kelrodis: 
Atvažiavę ant Journal Square, pa
imkite Hudson Boulevard Bušą į 
Bayonne ir važiuokite iki 16th ar 
15th gatvių. Išlipę, eikite po kairei 
du blokus, pamatysite iškabą Liberty
Hali. (3-5)

BAR ir GRILL

Times” gruo- 
United Press ži- 
pasigyrimų štai

Sovietų greitai 
kanuolių bom- 

. Kelios 
mylios net suomių užfron
tėj, kaip arklais išarta že
mė ... Sovietų lėktuvai ir 
prie mėnesienos šviesos, 
11:30 vai. naktį bombarda
vo Borga, Kotką ir kitus 
gelžkelijus.”

To paties laikraščio tos

naikino tik 129 orlaivius. 
Kaip matome, tai skaitlinės 
sumažėjo. Bet tą pat dieną 
ponas Harold Denny rašo iš 
Helsinkiu, kad šimtai So
vietų orlaivių visu smarku
mu bombardavo Suomijos 
gelžkelius — Vaasa, Hog-
land ir dar apie 20 gelžke-' dienos pono K. J. Eskelund 
lių centrų, orlaivių laukų,' pranešime, tarpe kitko, ran- 
amunicijos punktų, ir suo-,dame štai kąj. “Rusai ruo- 
miai nieko negalėjo daryti, šiasi prie didžiulio užpuoli

mo, kaip kokis juodas de: 
besys bris iartindamas... 
Rusų artilerija smarkiai 
bombarduoja Karelijos są- 
smaugą, kelios mylios už 
suomių fronto užnugaris la
bai išdaužytas ir sugriau
tas... Rusai kelis kilomet
rus pažengė šiaurėj nuo La
dogos ežero... Suomiai lai
mėjo kelias mažas pergales 
vidurinėj Suomijoj... Kal
bėjausi su oficierium tik su
grįžusiu iš fronto, jis sako: 
‘Rusų kanuolių bombardavi
mas suardo nervus. Finai 
kareiviai negali ilgiau išsi
laikyti fronte, kaip savaitę 
laiko. Jeigu mes tiek turė
tume kąnuolių ir amunici
jos, kaip jie, tai tuojau jų 
artileriją nuramintume’.”

Taigi, I keletas sakinių, 
įsiskverbę į jūras’ pasakų 
apie “suomių pergales,” pa
sako daug daugiau, apie 
tikrą padėtį, negu visi tie 
išmislai ir pasigyrimai.

nes jie turi tik kelis tuzi
nus orlaivių ir priešlėktuvi
nių kanuolių. Bet už tai tą 
dieną suomiai paskelbė nau
ją blofą, būk jie sunaikino 
Sovietų 163 diviziją.

Išgalvojo, kad Sovietų ka
reiviai patys vieni kitus 
muša, orlaiviai bombarduo
ja ir sukyla. Maskva atsa
kė, kad neverta tokias kvai
lystes nei užginčyti. Kelis 
kartus paskelbė, kad suo
miai išvarė Raudonąją Ar
miją iš Suomijos ir jie giliai 
įsiveržė į Sovietų žemę, net 
Leningrado - Murmansko 
gelžkelį nukirto, o paskui 
viskas pasirodė tik pasa
kos. Ponas Hubert Uexkuell 
iki to dasikalbėjo, kad rašė: 
“Sovietų tankai negali veik
ti, nes sniego daug,” o ap
sisukęs sakė:

“Aš važiavau su generolu 
Wallenius jo automobilyj.”
Matote, tankai negali eiti 
per sniegą, bet automobilis 
tai gali. Vaikiškas melas! 
“New York Times,” gruo
džio 27 d. išspausdino žinią, 
kad “aniuolas apsaugoja 
suomius.” Paskelbė pasa
kas, kad Sovietų generolas 
Mereckov, Leningrado ko
munistų vadas Ždanov ir 
Suomijos liaudies valdžios 
pirmininkas Kussinen areš
tuoti. Lietuvių kunigų 
“Draugas”, pagavęs ūpo, 
spausdino tas pasakas, kaip 
ir kita panaši spauda ir 
sprindžio raidėmis uždėjo 
strymerį: “Bolševizmo Ka
pai Suomijoj!”

Į mėnesį laiko šimtai bu
vo išgalvota ir išbūbnita vi
sokių pasakų, kas parodo 
didžiausią anarchiją, di- 
džiausį nusiminimą kapita
listinės tvarkos gynėjų lo- 
gery, didžiausią jų bankrū- 
tą! Bet į mases tas nepa
veiki taip, kaip tie ponai 
nori.

Madison, Wis., įvyko Am
erikos Studentų Unijos su
važiavimas. Studentų atsto
vai vienbalsiai pasisakė, 
kad Jungtinės Valstijos tu
ri būti neutrališkos; kada iš 
turtingųjų logerio pasiūlė 
rezoliuciją pasmerkti Sovie-

Cleveland, Ohio
Tarp Žmonių

Per praeitus porą mėnesių 
teko keletą sykių bųti vidur- 
miestyj ir gražiai pasisvečiuoti 
pas savo draugus ir drauges. 
Svečiuojantis pas draugus Ma- 
žeikus ir draugę M. Valentą, 
teko pasirnatyti-pasišnekėti ir 
su kitais senais darbuotojais. 
Dėkui draugam ir draugėm. 
Per jų pastangas teko daly
vauti ir kaliuose darbininkų 
parengimupse. Tai man buvo 
labai linkimas pasimatymas 
su visais senais ir naujais 
draugais ir draugėm.

Svarbiausia ir linksmiausia 
man buvo dalyvauti Lietuvių 
Komunistų Kuopos bankiete 
spalio 22 d. Nevien dėlto, kad 
bankiete stalai buvo papuošti 
gražiomis gėlėmis ir gausiai 
apdėti skaniais valgiais. Link
smiausia dėlto, kad Komunis
tų Partija mum darbininkam 
vienatinė teisingiausia vadovė. 
Dėlto, kad nuo įsikūrimo Ko
munistų Partijos ir jos teisin
go vadovavimo, arti du šim
tai milionų darbininkų visai 
pasiliuosavo iš po kapitalisti
nės priespaudos. Arti du šim
tai milionų darbininkų šian
dien aut šeštos dalies pasaulio

iiiomi, 
u veiKsmti 
JL\ uoianos 

id ain
io veiKčito

SO. BOSTON, MASS.
Šeštadienį, sausio 6 d. įvyks šo-' 

kiai, 8 vai. vakaro. Lietuvių Am. Pi
liečių Kliubo Svet., 376 Broadway. 
Bus gera orkestrą, gros lietuviškus 
ir, amerikoniškus šokius. Todėl kvie
čiame jaunimą ir suaugusius daly
vauti ir linksmai laiką praleisti. —| 
ALDLD 2 kp. Moteris. (3-5)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11698 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
50 Ralph Ave., Borough of Brooklyn, County 

kings, to be consumed off the premises.
SIDNEY LE11RMAN

Ralph Ave.. Brooklyn, N. Y.

of

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
SO. BOSTON, MASS.

Šiuomi pranešam, kad Vaikų Mo
kyklėlė, mokintis rašyt ir skaityt 
lietuviškai prasidės 10 vai. ryto, 6 d. 
sausio, po num. 
Tėvai, leiskite 
šią mokyklėlę, 
kalbos. Apart
mokins ir dainuoti, 
dyba: F. Olsen, 
Baltūsis.

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas 

įvyks sekmadienį, 7 d. sausio, 2 vai. 
po pietų, 1415 S. 2nd St. Visi nariai 
yra kviečiami dalyvauti šiame susi-, 
rinkime ir pasimokėti duokles už 
1939 m. — Valdyba.

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

Lietuvių Restaurantas 
ttlfnc

Liquor#

Gaminam valgius ir 
t u r irn o Amerikos 
Išdirbinio ir impor
tuotų degtinių, / vi
sokių vynų ir gero 

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

dar pate-

savo naudai? 
tūli nesistengia 
pamąstyti ir su- 

kapitalistinės 
kapitalis-

376 West Broadway, 
savo vaikus lankyti 
prasilavinti lietuvių 
rašybos, vaikučius 

Mokyklos v,al-
Olga Sukis, 'John 

(4-5)

WORCESTER, MASS.
Sausio 8 d., įvyks ALDLD 155 kp. 

Moterų Skyriaus susirinkimas, 7:30 
v. v. Lietuvių Svetainėj, 29 Endicott 
Street. Kviečiame dalyvauti. (4-6)-

> PHILADELPHIA, PA.
\ LLD 10 kp. susirinkimas turėjo 
įvykt 1 d. sausio, bet kadangi įvyko 
naujų metų šventė, tai viršminėtas 
susirinkimas įvyks 8 d. sausio, 8 v. 
vakaro. Liaudies Name, 735 Fair
mount Ave. Visi draugai kviečiami 
dalyvauti susirinkime, atsiveskite ir 
naujų narių. Turime'ir daug svarbių 
dalykų aptart. — J. B., Sekr. (4-6)

HUDSON, MASS.
4 Iludsono Liet. Piliečių Kliubas 
ruošia prakalbas. Sužinokite kas da
bar darosi Europoj! įvyks sekmadie
nį, sausio 7 d. Liet. Piliečių Kliubo 
Svet. Pradžia 7:30 
Mizara, “Laisvės” 
Brooklyno. Įžanga 
Rengėjai.

v. v. Kalbės R. 
redaktorius iš 

veltui. Kviečia 
(4-5)

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 43 kp. susirinkimas įvyks 36-42 Stagg St. 

sausio 7 d., 
Norbutą, 210 
sirinkime bus 
mas 1940 metam. Taipgi bus įvairių 
svarbių raportų, kuriuos duos įvai-

10 va], ryto, pas M. 
Ilazle Avė. Šiame su
kuopęs valdybos rinki-

Tei.: MArkct 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas
Gamintojas Geriausios Rūšies

Nesvaiginančių Gėrimų
Pamėginkit mūAją specialų Drink-

Mixer TOM COLLINS
Taipgi parduoda lietuviško bra

voro alų iš New Britain •
Cremo “Connecticut Best”
Pristato pareikalavimus: saliū- 

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

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

VARPO KEPTUVE
Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

laisvai buuavoja socializmo 
a’arommKų tėvynę. Delio, Kad 
nuo įsiKiinmo jungtinėse val
stijose Komunistų Laru jos, ji 
per metų neatiaiuziai ir 
teisingai padeda ir vadovauja 
daromniKam jų visose Kovose. 
Kame remia Komunistų Par
tijų ir Komunistinę spauuą,- 
tie ameKa vieną is visų nau- 
uingiausių uaroų savo Klasi
niam reikale.

Kinta, tai teko dalyvauti 
juietuvių Moterų Knuoo pa
rengime lapxricio Lo u. bis pa
rengimas ouvo, mac£u, paseK- 
miiigas. u naudingas 
nad perstatė scenoj 
dramą ’Baudžiavos 
is oauo/navos iaiKų 
zaaus. iNesu siuntęs
originates Knygines, tai nega
liu teisingai pasaKyti, ar amo
niai savo roles atiiKO gerai; 
Man rodosi, kad aktorių kai
nose ir judėjime buvo mažų 
truKumų. Bei Kaip buvo gir

inei, tai puoiiKa jaunų autorių 
'losimu buvo pasicenKinus ir uz 
mažas Klaidas jiem atleidžia. 
Matoma, Kad toliau jie prasi
lavins ir bus geri autoriai.

Čia reikia pažymėti, kad 
Lietuviu Moterų Kliuoas dirba v
tolų pai naudingą darbą,, ko
lų ariKsčiau šioj Kolonijoj dir
bo LivirS 24 kp. Kliubas taip 
pat remia visą abeiną darbi
ninkų judėjimą.

Besisvečiuodamas po vidur- 
miestį tarp žmonių
nujau vieną dalyką, kuris man 
šiandien laoai nuostabu ir iš
rodo labai vaikišku ir darbi
ninkų klasei nenaudingu. Nuo
stabu, kad dar randasi keletas 
draugų ir draugių, katrie 
anksčiau darbavosi darbinin
kų judėjime ir šiandien galėtų 
darbuotis, bet nesidarbuoja ir 
dar vadinasi darbininku revo
liucinio judėjimo žmonėmis. 
Kodėl tie draugai ar draugės 
nesidarbuoja 
lodei, kad 
nuodugniai
prasti visas 
spaudos ir lietuvių 
tam simpatizuojančių laikraš
čių melagystes. Ką kapitalisti
nė spauda savo didlapiuose i 
riša vo j a ir kokias melagystes ' 
ir šmeižtus rašo ant revoliuci
nių darbininkų judėjimo, tai 
jie ima sau už gryną tiesą.

Clevelandc tokių žmonių 
dabar randasi gal apie tuzinas 
ir ne visi jie tiki kapitalistinių 
laikraščių melagystėm. Bet' 
porą teko patėmyt iš kapita- i 
listings spaudos iškirptus 
šmeižtus ir paveikslus demon
struojant. Sako., ve, drauge, 
mes dirbam ir remiam revo
liucinį darbininkų judėjimą, o j 
dabar, žiūrėk, k<aip Stalinas 
bučiuojasi su Hitleriu. Man 
rodosi, kad jeigu toks žmogus; 
skaitytų darbininkiškus laik
raščius ir nuodugniai studijuo
tų, tai tikrai pamatytų, kad 
jis demonstruoja savo nesusi
pratimą ir kapitalistinės spau
dos šmeižtus ant revoliucinių 
darbininkų, katrie darfcuojasi 
ir laimi. Tuomet susisarmaty
tų iš savo vaikiško darbo ir 
imtųsi už naudingo darbo-

Aš jiems patariu užsirašyti 
darbininkiškus laikraščius ir 
nuodugniai sekti darbininkų 
revoliucinį judėjimą. Tuomet 
pamatysite, kad po Komunis
tų Partijos teisinga vadovybe 
darbininkai taip Jungtinėse 
Valstijose, taip visam pasau
lyj daug laimėjo ir laimi. So
vietų Sąjungos darbininkai, 
nei aukščiausias vadas Stali
nas nesibučiuoja su Hitleriu, 
nei su Chamberlainu, nei su 
Daladieru. Juk kiekvienas ma
to, kad Sovietų Sąjunga pa- 
liuosavo Vakarų Ukrainos ir 
Vakarų Baltgudijos apie 13,- 
000,000 žmonių iš kapitalisti
nės Lenkijos. Padarė apsigy
nimo sutartį su Lietuva, Lat
vija, Estonija ir užkirto ke
lią Hitleriui tas šalis paverg
ti ir eiti toliau į rytus, užpulti 
darbininkišką šalį Sovietų Są
jungą. O Chamberlainui ir 
Dalaclieriui užkirs kelią ir per 
Suomiją užpulti darbininkišką 
šalį. Tai darbininkų milžiniš
ki laimėjimai.

O ką laimėjo tie, katrie per 
20 metų visokiom mėlakystėm 
šmeižė revoliucinį darbininką

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. susirinkimas įvyks 
d. sausio, L. T. Namo. Nariai ma

lonėkite dalyvauti, turėsime rinkti
naują valdybą 1940 m. — K. Baniu
lis, org. (4-6)
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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 ;

i )j.nj.iuuTjiJV uj jj j i,' ii.'j j j v i j j iv.zj.ij uj ’) v jj w v : uj U2J ij ujjuj

Mokyklos Baigimo Specialai

nuo $1.50 augštyn

Mokyklos baigimo žiedai $3.00 ir aukštyn 
Rieštiniai laikrodėliai 
Rožančiai

Visi Laikrodžiai Garantuoti

O 1- įš

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

Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kaina*.

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

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6480

VIRGINIA
$29 75

$2.00 ir aukštyn
$1.00 ir aukštyn

VER I TH IN 
AIRWAY $29.75

Maži Rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą.

Visi daimontai Melsvi- 
balti ir perlėkto

Fontaninių plunksnų 
ir paišelių setai. * 
Žemos kainos 

garantuoti.

Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą

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

Open Day and Night

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Special Rates per Week

ROBERT LIPTON
<

701

)\ VIENATINIS LIETUVIŠKAS

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

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

Sun. all day and night

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

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

Shop, Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c

»
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MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORiUS
660 Grand Street Brooklyn, N.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

L E R
BROOKLYN, N.

J E W E
GRAND STREET

Bet. Graham & Manhattan Avcs.
| Įsteigta 1892 Tel. Stagg 2-2173

Savininkas
Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį ir šeštadienį
• Degtines, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

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

Prie R. K. O. Republic Teatro

NOTARY
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043
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New \6rto^ifefefcra niov
Suėmė Kitą Cigaretu 

Parvežėją
Miesto cigaretu taksu divi

zijos inspektoriai sulaikė 
Frank Williams, 42 m., 72 
Carmine St., N. Y., parlydėję 
jį iš Jersey City net iki W. 
10th St., N. Y. Jo valizoj ra
dę 15 kartonu netaksuotu ci
garetu, jį tuojau nugabenę 
teisman. Nuteistas užsimokėt 
$25 arba 10 dienų kalėti.

Miesto cigaretu taksų įplau
kos, kaip sako miesto iždininkas 
Almerindo Portfolio, nupuolu
sios virš pusės miliono dolerių 
bėgiu pastarųjų šešių mėnesių. 
Numatoma, kad tai yra dėl at- 
sivežimo netaksuotu cigaretu 
iš kitur. Miestui taksų išrinki
mą apsunkino valstijos uždėji
mas po 2 centu savų taksų ant 
pakelio. Susidėjus miestaviems 
ir valstijiniams taksams, ciga- 
retai Neew Yorke pasidarė 
daug brangesni, negu apylinkės 
valstijose ir llėlto žmonės ga
benasi iš kitur.

Miestas cigaretu taksais 1938 
metais buvo surinkęs $3,548,- 
766.29, o šiais metais besurink
ta tik $2,970,353.97. Valstiji- 
nius taksus uždėjo pereita vals
tijos seimelio sesija.

Ateities Žiedo Mokyklos 
Reikalai

Kaip jau buvo paminėta 
“Laisvėje” apie naują elemen
torių—“Labas Rytas”. Tai 
mes norėtume, kad kiekvienas 
mokinys įsigytų kalbamą va
dovėlį. Kaina tik 25 centai.

Tokis elementorius yra nau
dingas ir suaugusiems. Kadan-

Pabėgo nuo Tėvą 
Ištekėti

Į----- -
Turtingų ir socialiai žymių 

tėvų vienturtė dukrelė Eileen 
Herrick pasprukę iš namų, kad 
apsivesti su saĮvo mylėtiniu 
George Lowther ,?>rd, kurio ne
kenčia josios tėvai. Jis net per 
du sykiu teismo keliu buvo iš
gavęs leidimą mylėtis ir vestis 
prieš tėvų valią, bet tėvai mer
giną vis kur nors išveždavo, pa
slėpdavo.

Neseniai tėvai buvo sugrįžę 
savo namuosna, East End Ave., 
N. Y. Jų duktė pėr draugus ir, 
gal būt, tarnus susisiekė su sa
vo mylėtiniu, susitarė, ir išve
dus šunelį pabėgint, pati stvėrė 
taksę ii- joj pabėgo į draugų 
namus pas meilužį. Nusistatę, 
kad duktė turi gyvent jų gyve
nimu tėvai pralaimėjo.

New Yorko Unijos Prašė
* Kongreso Sulaikyti 

Dies Komitetą
Desėtkai šio didmiesčio dar

bo unijų lokalų, CIO ir AE 
of L, bėgiu savaitės išnešė re
zoliucijas, kuriomis prašo 
kongreso sulaikyti Dies Komi
tetą.

Panašias rezoliucijas pa
siuntė brangakmenių apdirbė
jai, kepėjai, langų dabintojai, 
mokytojai, bučeriai, koštu mer- 
ski kriaučiai, viešbučių ir res- 
tauranų darbininkai, bildingų 
aptarnautojai, kailių siuvėjai 
ir dažytojai, siuntinėtojai, ra
kandų dirbėjai, batsiuviai ir 
daugybės kitų amątų darbi
ninkai. čionai paduodame tik 
keliolika skirtingų grupių, 
kad gaut paveikslą, kaip pla
čiai yra unijistuose pasisklei- 
dęs sentimentas prieš Dies 
atakas ant unijų ir viso pro
gresyvi o judėjimo.

Ko Galima Laukti iš Furijos Karo?
Pirmadienį, sausio 8 dieną, 

8 valandą vakare, “Laisvės” 
svetainėj, bus IdbaT svarbus 
susirinkimas. Drg. D. M. šo- 
lomskas padarys ; peržvalgą 
dviejų savaičių pasaulinių įvy
kių. O tų įvykių yra labai 
daug.

Kapitalistinė spauda pilna 
pranešimų apie Finlandijos 
“laimėjimus.” Ką tas reiškia? 
Kas gali išsivystyti iš Finlan
dijos karo su Sovįetais? Kur 
link eina Švedija, Norvegija ir 
Danija? Kas jas laukia? Ar 
išprovokuos Anglija ir Fran- 
cija prieš Sovietų Sąjungą I

Turkijos, Rumunijos, Persijos 
ir Afganistano karą? Ką da
rys Japonija ir Italija?

Jungtinių Valstijų susirinko 
kongresas. Ką reiškia Ameri
kos kapitalistų spaudos agita
cija prieš Sovietų Sąjungą? 
Kodėl Amerikos kapitalistų 
spauda pagavo tokį karštį už 
karą ? Kas stumia Amerikos 
žmones į karą, kurie nenori 
kariauti ?

Šie ir daugelis kitų klausi
mų bus išaiškinta. Po įžangi
nės kalbos klausimai ir disku
sijos. Ateikite skaitlingai.

Rengėjai.

Atidaroma Nauja 
Turgaviete

. šį antradienį atidaroma 
nauja miestava turgavietė ant 
Essex St., N. Y., kaip prane
ša turgaviečių komisionierius 
Morgan. Jon perkeliama pir- 
klyba iš apylinkės gatvių. Ga
vusieji vietą, nuo dabar pir
kliaus gerai įrengtoj, sanita
riškoj pastogėj/ ne atviroj gat
vėj, kaip iki šiol būdavo. .

Tačiaus atidarymu turga
vietės, kaip pasirodo, esamose 
sąlygose nebus išrištos visos 
problemos. Miestavoji turga
vietė, lėšavus $$525,000, tal
pins tik 475 buvusius gatvėse 
“standų” savininkus. Jie tur
gavietėj mokės $4.25 rendos 
per savaitę už vietą (6l/2x7). 
Tačiau buvusių ir norinčių 
gaut vietas prekybininkų esą 
įteikta 1,000 aplikacijų, o 
daugiau aplikacijų nepriima 
nuo spalių mėnesio. Reiškia, 
turgavietė sutalpins mažiau 
pusės norinčių pirkliaut, o to
limesnis prekiavimas atvirose 
gatvėse toje srityje bus už
drausta su atidarymu naujos 
turgavietės sausio 9-tą.

Pasirodo, 600 “standų” sa
vininkų bus prašalinti iš pre
kybos. Duodant vietas, paren
kama tik piliečiai. Kiti gal bū
sią perkelti atvirų gatvių tur- 
gavietėsna, kur tokios dar už- 
silikusios, bet ir tos juk gana 
pripildytos. Kraustymasis, ne
galėjimas gaut kambarių arti 
naujų prekyviečių ir kitos to
kios bėdos nevieną išvys iš 
prekybos.

Cacchione Būsiąs 
Rinkimų Vedėju

Peter V. Cacchione, buvęs 
komunistų kandidatu į Miesto 
Tarybą pereituose rinkimuose, 
bus vedėju komunistų rinkimų 
14-me Kongresiniame Distrik- 
te, kur paskelbta specialiai 
rinkimai naujo kongresmano 
vieton neseniai mirusio kon
gresmano William Siro- 
vich’iaus.

Keturioliktas distriktas ran
dasi garsiojoj New Yorko 
Eastsidėj, ^susidaro iš 4-to, 
6-to, 8-to ir 10-to Assemblio 
Distriktų. Toj apylinkėj ko
munistai gauna daugiau bal
sų, negu kurioj kitoj miesto

Šimto Dolerių Perdaug 
už Pietus

<3

“Laisves” Bankietas
“Laisves” Bendroves direktoriai nutarė 

šiemet laikyti suvažiavimą sausio 28-tą 
dieną, 1940. Kartu su suvažiavimu ruo
šiame ir bankietą su dailės programa, ku
rią pildys žymūs lietuvių talentai.

Bankietui pasamdeme dvi gražias sve
taines. Vieną vakarienei, o antrą šokiam.

Bus Central Palace Salėje
16-18

gi jame yra ir “gilesnių” pa
siskaitymų ; veik po visais ra
šinėliais yra angliški paaiški
nimai. čia supažindinama su 
pamatinėmis gramatikos tai
syklėmis, kalbos dalimis ir tt.

Mūsų Mokyklėlės Komite
tas susitarė ruošti pramogėlę 
kartu su Stygų Orkestros gru
pe. Tad greitoj ateityj pada
rysime įžangos bilietus ir pa
skelbsime vietą ir laiką.

Todėl mokytojai ruoškite 
savo grupes prie programos 
išpildymo ir mokiniai atydžiai 
mokinkitės, kad puikiau . atsi- 
žymėtumėt savo įgytu moks
lu.

Plėšikai vos Nenušutino 
Savo Aukas

Mašininiais šautuvais apsi
ginklavę šeši plėšikai apie 9 v. 
ketvirtadienio vakaro įsibriovė 
į šilkų dažytuvę, 274 Cooper 
St., ir pabėgo su $15l000 vertės 
šilko, o 7 darbininkus užraki
no taip karštam kambaryje, kad 
keli buvo apsvaigę. Visgi plėši
kai, darbininko prašomi, prieš 
užrakinant, sutikę palaukt kol 
užsuko garą, kitaip ji!e būtų ten 
sušutę, temperatūra buvus 120 
laipsnių ir uždarius kambarį

Iš “Surprize Party”
Norint aš tokioms priva- 

tėms pramogoms - “parems” 
nesimpatizuoju, ypač kai da
bar įėjo į madą netik 25 m. 
ženybų atžymėti, bet užtenka 
10, 7 ir dar mažiau. Nu, bet 
rodos ir tokias “pares” kitaip 
reikėtų atšvęsti-atžymėti. Pir
miausiai, tai reikėtų turėti, 
apart sveikinimų “jaunųjų” 
jų draugų ir pažįstamų, ofi- 
ciąlis kalbėtojas ir, antra, ga
lima tokiose “parėse” prisi
minti visuomenišką reikalą, 
k.t., vilniečių sušelpimą, ar

Mokiniai, nesi vėl nokite at- galėjo daugiau įkaist.
eiti į mokyklą; būkite laiku: 
2-rą vai. po pietų!

Mokyklos Komitetas. Suomių Vadas Kalbės

panašų.
Pereitą šeštadienį man te

ko būt dalyviu drg. J. Petrylų 
25 m. jų ženybinio gyvenimo

Silpna Klausa Atims Darbus
Miesto mokyklose mokytojai, 

kurie netekę virš 20 nuošimčių 
klausos, būsią atleidžiami iš 
mokytojavimo. Sakoma, šimtai 
tuo būdu praras darbus. Klau- 
sotyrą išradę du tam paskirti 
medikališki žmonės. Minimas 
nuošimtis pasitaiko tarp dau-

Niilo Kruth, Suomių (finų) 
Darb. Federacijos veikėjas 
kalbės temoje “Teisybė apie 
Suomiją,” šį sekmadienį, 8:30 
vakaro, East New Yorko Com
munity Center, 608 Cleveland 
St., Brooklyn, N. Y. 

t_________

pramogoj, kurią jiems suruo
šė giminės A. Pajaujai. Linkė
jimus celebrantams išreiškė: 
A. Pajaujis, J. Pajaujis, M. 
Prusaitienė, O. Vervečkienė, 
marti, žentas; įdomiausia tai, 
kad jų vaikai čia augę, sūnus 
Boleslavas ir dukterys Agnes 
ir Sally, išreiškė sveikinimus 
tėvelių gražiai, aiškiai lietu
viškai.

ALDLD 1-mos Kuopos 
Delegatams

Draugai! Nedėlioj, sausio 7 
d.,, Bayonnėj įvyksta Antro 
Apskričio metine konferenci
ja. Konferencija prasidės 10 
vai. ryto. Reikia laiku būti.

ALDLD 1 kuopa išrinko 10 
delegatų. Susitarėme važiuoti 
automobiliais. Todėl, visi de
legatai ir delegatės būkite 
“Laisvės” raštinėj nevėliau 
8:45 ryto. Kas neateis ant lai
ko, tai nebus galima laukti. 
Būkite laiku. »

A. Mureika, 
Pirmos Kp. Organiz.

Sako Buvę Nelegaliai 
Išmesti iš ADP

gelio manomų normališką klau
są turinčių žmonių.

Jean Dickenson, sopranas, 
daugeliui girdėta per radio, 
pradėt dainuot Metropolitan 
Operoj sausio 26-tą, veikale 
“Mignon.”

Anselmo Abreau, 40 m., piršlio "pareigas” ėjo drg. 
buvęs WPA darbininkas, ar- Lamaitis. Svočios “krėsle 
tinantis mirčiai elektros kėdėj buvo draugė Sijavičienė. 
verkė, kaip nuplaktas kūdikis. | Paskutiniu ir nuosekliau- 
Jis nuteistas mirtin už mirti- SUŪ—visus pasveikino “jauna- 
nai pašovimą savo buvusios sis” George Petryla—ry- 
meilužės ir su ja rasto vyro. .tojaus dienos Naujųjų Metų

proga.
Pirmininkavo drg. J. Stepo

navičius.
Buvęs.

Pagerbs Organizatorių
SLA 38-tos kuopos susirinki

me pereitą ketvirtadienį dau
giausia domės kreipta į artėjan
tį kuopos bankietą, kuris ren
giama priimt naujus narius ir 
pagerbt organizatorių J. Ayma- 
ną, kuris beveik vienas bėgiu 
pastarųjų virš metų laiko yra 
įrašęs kuopon apie šimtą narių. 
Taipgi nutarta iš kuopos iždo 
nupirkt dovanėlę. Bankietas bus 
šio mėnesio 27-tą, Pil. Kliube.

Kuopa paaukojo Dariaus-Gi
rėno paminklo statybai $25. Po 
susirinkimo dr. Labanas aiški
na apie įvairias akių ligas.

N.

Paul Gastwirth, Mokytojų 
Unijos Lokalo 5-to narys, kal
tina Amerikos Darbo Partijos 
Queens Apskričio Komitetą 
neteisingai išmetus jį ir 5 ki
tus iš Darbo Partijos. Tarpe 
tų kitų penkių buvo ir Charles 
Belous, buvęs tarybininkas. 
Jie išmesta prisilaikant sena- 
gvardiečių Alex Rose politikos 
visus progresyvius pakrikštyt 
raudonaisiais ir išravėt iš 
Am. Darbo Partijos. ,

Queens Centrą Baigsią 
Dar šį Rudenį

Nauja Queens Miesto Salė; 
kuriai jau nutarta nupirkt že
mės tarp Queens Blvd, 82nd 
Ave., 126th St. ir Union Turn
pike, būsianti pastatyta dar 
prieš spalių 1-mą. Statybai nu
matoma išleist $2,500,000. Už 
žemę mokės $234,500. Palai
kymas kainuosiąs $84,000 per 
metus. Iki šiol rendavodavo 
patalpas ir joms išmokėdavo 
$192,500 per metus.

Kam pritrūksta kantrybės 
nepavykus ką nors ūmai at
siekti, bus pravartu žinot, 
kad judėjimas už savo cen- 
trą tai miesto daliai pradėta 
prieš 40 metų.

Reporterių užklaustas, ar 
jis esąs pakviestas Jacksono 
dienos pietų, Washingtone, 
kuriuos rengia Demokratų 
Partijos nacionalis komitetas, 
ir ar jis mokėtų $100, majoras 
LaGuardia pasakė: *

“šimtą dolerių! Tai per
daug. Joki pietūs nėra tiek 
verti.”

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar & Grill po nume

riu 234 Cleveland St., East New 
Yorke. $50.00 rondos į mėnesį. Vie
ta garu šildoma, karštas vanduo, 
yra 2 Bowling Alleys. Lcastas ant 5 
motų. Taipgi prasiduoda 3 kambarių 
rakandai po num. 246 Seigel St., 
Brooklyn, N. Y. Apt. 18. Kambarius 
gali ir išsinuomuoti. Renda $19.50 
į mėnesį, garu šildomi, karštas van
duo, vanas, langai į saulę. Parduodu 
ir automobilių ir 68 case’sus degti
nės 3t£ metų senumo. Viskas par
siduoda pigiai, nes išvažiuoju į kitą 
valstiją. Prašau greitai atsiliepti, 
nes čia yra gera proga, galite ir at
skirai pirkti. Šaukite telefonu: Ap
plegate 7-9718. (3-5)

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

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

Staigioa ir chroniškos kraujo ir odos 
ligos gydomos.

Daroma Kraujo ir Šlapimo Tyrimu 
Tel. Algonquin 4-8294

n- ...
Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179
□ ■ .....—g)
Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Briedžiu Pare
Šeštad., Sausio 6 Jau.

pas

Walter Ambrose
406 So. 3rd Street

Brooklyn, N. Y.

Pats Walteris Ambrose nušovė 
gražų briedį ir juomi pavaišins sa
vo pažįstamus ir kostumerius. 
širdingai kviečia skaitlingai atsi
lankyti į briedienos parę šio šeš
tadienio vakarų.

s

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje*

Estate of

BARRY P. SHAUNS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr. 

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

•
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

Manhattan Avė., vienas blokas nuo 
Broadway, Brooklyn, N. Y.

Linksma pranešti, jog šioje salėje yra 
labai gerai įtaisyta virtuve, tai bus patogu 
pagaminti puikią vakarienę. Apart gerų 
valgių, duosime alučio kiek tik kas norės.

Prašome talkos. Laikas iki vakarienei 
labai trumpas. Tad prašome brooklynie- 
čių padėti platinti “Laisvės” bankieto bi
lietus. Prašome tuojaus kreiptis į “Lais
vės” raštinę ir pasiimti platinimui bilietų.

Kviečame skatlingai dalyvauti vakarie
nėje. Kiekvienas “Laisvės” skaitytojas, 
kiekvienas velijantis dienraščiui “Laisvei” 
gyvuoti ir platintis, privalo tuojau įsigyti 
“Laisvės” bankieto bilietą ir dalyvauti 
bankiete.

“Laisves” Administracija.

SPECIALI
LIETUVIŠKAM MONOPOLY!

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

Kvorta $2-09
Pint $1.07

Imant 12 kvortų, 10% nuolaidos

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

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams įstaiga

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

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes elevelterlo stoties

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

NAUJAUSIOS RUDENS MADOS 
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ 

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

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

Mes turime sizų pritaikymui visokio nuaugimo žmonėm.

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

drabužį dideliais kiekiais.

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

Jūsų atsilankymas j mūsų krautuvę įtikins jus, jog mūsų

NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave.

Brooklyn, N. Y.
drabužiai yra puikiausios rūšies.

c i




