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KRISLAI
Van der Lubbe No. 2-ras.
Žmonės, Kurie Klydo. 
Francijoj ir Vokietijoj. 
Taigi Rytoj... •
Kas Tą Gali Užginčyti?
Viskas Archyvan.

Rašo R. Mizara

“Daily Worker” nurodo, kad 
pirmadienį Browderio teisme 
valdžia bandys pastatyti prieš 
generalinį Komunistų Partijos 

* sekretorių “Van der Lubbe 
No. 2-rą” liudyti. Tuomi Van 
der Lubbe būsiąs tūlas N. Do
zenbergas, kurį andai federa
linės valdžios organai suėmė 
kaipo “No. 2-ro amerikinį ko
munistą.”

Van der Lubbe buvo išsta
tytas Leipzigo teisme liudyti 
prieš Dimitrova. Tai buvo 
“No. 1-mo Van der Lubbe,” 
kuriam paskui Hitleris galvą 
nutačijo. Jis buvo kaltinamas, 
kaip žinia, reichstago pastato 
Berlyne padegime 1933 me
tais.

O Gitlowas jau parašęs kny
gą “1 Confess.” Jis prisipažįs
ta daręs klaidą, kad buvo ka
da tai įstojęs į komunistinį ju
dėjimą. Dabar Gitlowas atsi
stojęs ant tiesaus kelio, nes jis 
stovi greta Dieso.

Stilsonas andai Čikagoje 
prisipažinęs daręs didžiausią 
klaidą, kad buvęs “leninistas.” 
Dabar jis atsistojęs ant tiesaus 
kelio, nes stovi greta Grigai
čio.

Dozenbergas, veikiausiai, 
prisipažins daręs klaidą ir da
bar atsistosiąs ant tiesaus ke
lio, nes jis liudys prieš Brow- 

- derį.
Bet kas kailiamainiams gali 

tikėti ?!

Francijos darbininkai turės 
sumokėti karo reikalams po 
15 nuoš. sayo algų.

Vokietijos darbininkam ma
noma greit pradėti mokėt? 40 
nuoš. jy algų popieriais.

Tai vis plėšikiško karo~tto-1 
vana. O kiek darbo žmonių 
turės žūti!

Taigi rytoju įvyksta Brook
lyn© aidiečių gražusis koncer
tas. Kam rūpi meno palaiky
mas, kam rūpi mūsų jaunimą 
paremti, — dalyvaukim.

Koncertas bus Labor Ly
ceum salėje, Brooklyne. 
Smulkmenų žiūrėkit skelbime.

Jau praėjo virš mėnuo lai
ko, kai gavome iš Lietuvos 
laikraščių. Tai parodo, kaip 
nūnai sunku susisiekti su Lie
tuva.

Gal būt Lietuvos paštas į 
Ameriką kur nors Anglijos 
kanceliarijose yra suverstas. 
Gal kur nors kelyje. O gal jis 
yra su laivu nugramzdintas 
jūros dugnan. Visko 
galima tikėtis.

dabar

Pitta-:

Apsiniaukę, šal-

KARINIS AMERIKOS
ŽURNALAS MUŠA
HELSINKIO ŽINIAS

ir to,Galima tikėtis net 
kad k'&ras Europoje dar la
biau prasiplės ir mes iš Lie
tuvos pašto negausime per ko
kį pusmetį ar ilgiau.

Kas šiandien užtikrins, kad 
Skandinavijos socialistų lyde
riai neįtrauks tų kraštų į karo 
gaisrą ?

Kas gali užginčyti, kad ka
ras neprasidės Balkanuose?

Kas gali užginčyti, kad ka
ras neužsiliepsnos z Mažojoj 
Azijoj ?

Viskas šiandien yra galima.

SLA Centre, New Yorke, 
yra steigiamas knygynas ir 
archyvas. Tuo darbu, matyt, 
yra gerokai susidomėjęs p. 
Jurgelionis.
• Prieš tai niekas nieko netu
ri, — tai pagirtinas žygis. Tik 
kyla klausimas: kaip bus su 
SLA Centro kėlimu į Pittsbur- 
ghą?

Ar ir Pennsylvanijos valsti
joj SLA kuopų balsavimai ir 
Pildomosios Tarybos nutari
mai SLA Centrą kelti 
biirghan bus padėti į naują
jį archyvą?

ORAS

Paderewski Smerks Senąją 
Ištižusią Lenką Valdžią

Paryžius. — Iš Šveicari
jos atvažiavo garsus lenkų 
pianistas Ignas Paderewski 
į Lenkijos naujos valdžios 
“sostinę”, Angers mieste, 
Francijoj. Jis bus' pirmi
ninkas Lenkijos Tarybos.— 
Čia Francijos valdžia pave
dė 20 akrų žemės tai lenkų 
“valdžiai.”

Naujoji Lenkijos “vald
žia” (be šalies) sudarė Tau
tos Tarybą, ir pirmas iš šios 
tarybos veiksmų tai bus pa
smerkt senąją Lenkijos val
džią, vyriausią-jos armijų 
komandierių maršalą Ed. 
Smigly-Rydzą ir buvusį už
sieninį Lenkijos ministerį J. 
Becką, kad jie nepasistengė 
apgint Lenkiją nuo Vokie
tijos.

NUSKANDINTI DAR DU 
PREKINIAI ANGLIJOS 
LAIVAI, SAKO LONDON

London. — Vokiečių mi
nos bei lėktuvai sunaikino 
žibalinį Anglijos laivą “EI 
Oso,” 7,267 tonų, ir prekinį 
anglų laivą “Leonard Pear
ce,” 1,571 tono, kaip pripa
žįsta anglų vyriausybė.

• Nazių' mina nuskandino 
Italijos T^rėKfiif laivą “Tra
viata,” 5,123 tonų, Anglijos 
vandenyse, taipgi sunaikino 
prekinį Norvegijos laivą 
“Manx,” 1,343 tonų.—Na
ziai sako, kad iki šiol su
naikinę 140,000 tonų žibali
nių Anglijos laivų.

Žinios iš Lietuvos
šalčiai Lietuvoje

Kaunas, saus. 10.—Lietu
voje stiprūs šalčiai, kai kur 
net iki 37 laipsnių žemiau 
zero pagal Celsijaus termo
metrą, tai butų '34 ir pusė 
laipsnio žemiau zero pagal 
Amerikos Fahrenheit gra- 
dusniką. 1

Ryšiai su Amerikiečiais
Kaunas, saus. 10.—Lietu

vos vyriausybė rūpinasi pa
laikyt tamprius ryšius su 
Amerikos lietuviais (kaip 
praneša Lietuvos Generali
nis Konsulatas New Yor
ke).

W ashington.—Pusiau-val
diškas Amerikos “Armijos 
ir Laivyno žurnalas” per
spėja amerikiečius ' netikėt 
pasakiškomis žiniomis, kur 
skelbiami dideli Helsinkio 
finų laimėjimai prieš Sovie
tų raudonarmiečius. Tas 
žurhalas sako:

“Nėra jokio pamato pra
nešimams, būk rusai netin
kamai įrengti, būk blogai 
jie maitinami ir būk jie su
šąlą.”

šis Amerikos armijos ir 
laivyno organas taip pat už
ginčija pasakojimus, būk 
SovietaLnusiuntę “pusantro 
miliono” savo armijos prieš 
Finliandiją. Jis skaičiuoja,

Italij Ispanija
Veikliai Ginkluoja 

Helsinkio Finus
Mussolinis per Ispaniją Siunčia Naujus Ginklus Helsinkio 

Finliandijai; o Sako, “tai Seni, Likę Ginklai”

Roma. — Ispanijos gene
rolo Franco valdžia siunčia 
į Helsinkio Finliandiją 
(Suomiją) tankus, kanuo- 
les, šautuvus ir kitus pa
būklus, kurie “likę” Ispani
joj po karo su respublikie- 
čiais-lojalistais, kaip viešai 
per spaudą pareiškė mar
šalas Italo Balbo, Italijos 
oro laivyno komandierius.

Bet Italija gali būt pri- 
gabenus į Ispaniją naujų 
ginklų ir amunicijos, ir per 
Ispaniją siunčia juos sena
jai Finliandijos valdžiai, 
kaip kad nužiūri New Yor- 
ko Times korespondentas, 
pranešdamas apie tai savo

Amerikos 20 Milionų 
Paskola Norvegijai 

ir Švedijai
Washington. — Jungtinių 

Valstijų vyriausybė nutarė 
duot 10 milionų dolerių pa
skolos Norvegijai, sako, 
“nekariniams pirkiniams.”

Švedijos valdžia per savo 
atstovybę Washingtone pa
reiškė, kad gal ir jai reikės 
10 milionų dolerių paskolos 
iš Amerikos. Ir Federalių 
Amerikos Paskolų adminis-

Anglija ir Francija 
Pirks iki 12,000 Or
laivių iš Amerikos

Washington. <— Anglija 
Ir Francija nori pirkti iš 
Jungtinių Valstijų bent 12 
tūkstančių karinių lėkthvų 
per dvejus metus. Jeigu 
Amerikos lėktuvų fabrikai] gijas, kad darbininkai turį 
išpildys Anglijos ir Fran
cijos užsakymus, tai jodvi 
tikisi, kad . ateinančią vasa
rą Anglija ir Francija jau 
viršys . lėktuvų .skaičium 
Vokietiją.

Anglijos ir Francijos 
agentai apžiūrinėjo Ameri
kos orlaivių fabrikus, kiek 
jie galėtų greitai duot tal
kininkams lėktuvų. Anglija 
ir Francija davė net zpinigų 
šiems Amerikos orlaivių fa
brikam, kad jie galėtų pri
statyti talkininkam kuo 
daugiausiai karo lėktuvų, 

ir

kad Finliandijos fronte vei
kia tiktai 200 tūkstančių so
vietinių kareivių.

Amerikos , “Armijos (ir 
Laivyno žurnalas” primena, 
kad žiemos oras, < sniegai, 
pelkės ir kitos nepalankios 
gamtinės sąlygos Finliandi- 
joj daro raudonarmiečiams 
tenai kur kas sunkesnę ko
vą, negu kad vokiečiams 
prieš Lenkiją.

laikraščiui 'per' telefoną iš 
Romos.

Italų fašistai pyksta, kad 
Vokietija per savo žemę ne
praleido karinių Italijos or
laivių, kurie buvo siunčiami 
Helsinkio finams. Tuos or
laivius Vokietija sugrąžino 
atgal į Italiją.

ITALIJOS KARIUOMENĖ 
FINLIANDIJOJ

Helsinki, Finliandija. — 
Atvyksta ’ daugiau italų 
“liuosnorių” į Finliandiją 
kariaut prieš Sovietus. 
Tarp tų “liuosnorių” yra 
Italijos armijos daliniai.

sako,tratorius Jess Jones 
kad Švedija čia gaus tokią 
paskolą kaip tik paprašys.

Amerikos valdžia jau pir
miau davė $10,000,000 vadi
namos “nekarinės” paskolos 
senajai Finliandijos vald
žiai.

(Tokios “nekarinės” pa
skolos lengvai pervedamos 
kariniams tikslams.)

Švedų Darbininkai ir 
Farmeriai Verčiami 
Remti Helsinkio Finus

Stockholm, Švedija.—Val
džia ir politikieriai (ypač 
socialistai) pravedė kampa
niją per laikraščius, radio, 
mitingus ir įvairias drau- 

aukot vienos dienos algą 
paremt senąją Finliandijos 
valdžią prieš Sovietus.. Far
meriai turi tam aukot po 
vieną kiaušinį nuo kožnos 
vištos, vienos dienos pieną 
ir po maišą miltų nuo kiek
vienų 5 akrų žemės.

Kurie Švedijos darbinin
kai ir ūkininkai nevykdo 
tos “idėjos,” tuos politikie
riai niekina kaip “sleke- 
rius.”

Švedijos darbininkai ne
duoda “liuosnorių” kariau
tojų Helsinkio finams; kaip 
kad pranešama darbininkiš
kai Amerikos spaudai.

Lietuva Suėmė 50 Lenką 
Lietuvos Priešą Vilniuje

v Kaunas, saus. 12^—Lietu
vos vyriausybė suėmė Vil
niuje daugiau kaip 50 len
kų oficierių, studentų ir 
kitų, kurie buvo sudarę są
mokslą atplėšti Vilniją nuo

■ Lietuvos. v

Ir Helsinkio Finai Pripa
žįsta Sovietą Gabumus

Helsinki, Finliandija. — 
Komanda Helsinkio finų sa
ko, kad jie suėmę vieną So
vietų tanką, įtaisytą ant ro
gių ir greitai varoma orlai- 
viškais propelėriais. Helsin
kio komandieriai pripažįsta, 
jog tai geras išradimas.

Bet finai dar labiau ste
bisi, kaip Sovietų raudon
armiečiai padaro tinkamas 
aikštes savo orlaiviams nu
sileisti. Raudonarmiečiai už- 
plukdo vandeniu reikiamą 
plotą, o kai vanduJ užšąlą, 
tai jau ir gera aikštė nusi
leisti (ar pakilti) Sovietų 
lėktuvams.

NAZIŲ ORLAIVIAI API
PUOLE ANGLU PAKRAN

TĘ PER 500 MYLIU

London. — Vokietijos lėk
tuvai būriais apskraidė ry
tines Anglijos pakrantes 
per 500 mylių, fotografuo
dami anglų karo laivų sto
vyklas ir kitus kariniai 
svarbius punktus.

Daugiai nazių orlaivių 
ten numetė viso tik septy
nias bombas.

Kai anglų \ lėktuvai ir 
p r i e š o r 1 aivinės kanuolės 
pradėjo veikti, visi nazių 
orlaiviai paspruko namo.

“Rusai Pavojingai Arti” 
Geležinkelio,. Sako Finai

Rovaniemi, Finliandija, 
sausio 12.—Sovietų kariai 
žvalgai taip arti daėjo prie 
F i n 1 i a ndijos geležinkelio 
Rovaniemi srityje, jog Hel
sinkio finai bijo, kad Sovie
tų raudonarmiečiai gali 
perkirsti Helsinkiui susisie
kimus geležinkeliu su Švedi
ja (taigi užkirst kelią iš 
Švedijos plaukiantiem gink
lam ir amunicijai į Finlian
diją prieš Sovietus).

Raudonarmiečiai Atakuoja
Helsinki, Finliandija, sau

sio 12.—Sovietų raudonar
miečiai da^o “milžiniškas 
atakas iš Salios ir iš Petsa- 
mo” fronto prieš finus, kaip 
praneša baltagvardiška fi
nų komanda.—O jinai jau 
bent kelios dienos skelbė, 
būk finai “atsiėmę Salią iš 
rusų.”

Finų komandieriai sako, 
kad nauja Sovietų kariuo
menė geriau apvilkta, tin
kamai apauta, atsakančiai 
ginkluota ir gerai išlavinta.

Pasikeitimas, ne “Valymas” /1
Maskva. — Sovietai pa

keitė ligšiolinį lėktuvų pra
monės komisarą M. M .Ka- 
ganovičių, duodami jam ki
tą vietą. (O užsienių spau
da is to paskleidė girdus, 
būk Sovietai valą laukan” 
bent šimtą Raudonosios Ar
mijos oficierių.)

Paryžius. — Francijos 
premjeras D.aladier seime 
karčiai smerkė Sovietus ir 
garbino Finliandijos balta
gvardiečius.
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Amerikos Laivyno 
Galva "Bijo," kad 
Naziai Nelaimėly

Reikalauja Amerikai Tokio Karinio Laivyno, kad Sumuštą 
Japonijos, Nazią, Italijos ir “Rusijos” Laivynus

Washington. — Admiro
las Harold R. Stark, galva 
karinio Amerikos laivyno 
veiksmų, išreiškė baimę, 
kad naziai “galį laimėti” 
karą prieš talkininkus. 
Tuomet, girdi, Vokietijos, 
Italijos ir Rusijos laivynai 
“galėtų užpulti” Jungtines 
Valstijas iš Atlanto Vande
nyno, o Japonijos laivynas 
užklupt Ameriką iš Pacifi- 
ko Vandenyno. Tokiame at
sitikime, pasak admirolo 
Starko, priešai sumuštų šios 
šalies laivyną.

Taip admirolas Stark gąs
dino kongresinę laivyno ko
misiją ir ragino, kad jinai 
nutartų pridėt dar 25 pro
centus lėšų prie 1 biliono ir

Švediją Visais Bū
dais Rems “Finus,” 

Sako Karalius
Stockholm, Švedija. —Ka

ralius Gustavas V pareiškė 
seime, kad Švedija visomis 
galimybėmis rems Helsinkio 
Finliandiją kare su Sovie
tais. Sykiu jis reikalavo, 
kad semias skirtų daugiau 
pinigų Švedijos ginklavi
muisi ir kariniams tikslams

Fr. Murphy Geras Sena
torių Komisijai Kaip 

Aukštas Tteisėjas
Washington. — Teisinė 

senatorių komisija klausi
nėjo, kaip Frank Murphy, 
Roosevelto skiriamas į Vy
riausio Teismo teisėjus, žiū
rį į Vyriausio Teismo galią 
ir į prievartos naudojimą 
per streikus.

Murphy atsakė, kad Vy
riausias Teismas turi panai
kinti tokius šalies 'kongreso 
išleistus įstatymus, kurie 
“prieštaraują” Amerikos 
konstitucijai. Murphy taip
gi pareiškė, kad jis priešin
gas vartojimui spėkos iš 
samdytojų ir darbininkų 
pusės. Tuomet senatorių 
komisija užgyrė paskyrimą 
Murphy’o į Vyriausio Teis
mo teisėjus vieton mirusio 
teisėjo Pierce Butlefio.

Karališkas Finliandijai 
Oficierius prieš SSRS

Copenhagen, Danija. — 
Kunigaikštis Aage, pirma
sis Danijos karaliaus pus
brolis, atsisakė nuo teisių į 
sostą ir pasisiūlė būt Hel
sinkio Finliandijos oficie- 
rium kare prieš Sovietus. 
Pirmiau jis tarnavo kaip 
oficierius Francijos 'Užsie
nio Legiono*

I

įriešimas kon-
Vinsono, paskirt
Amerikos karo

I

■

300 milionų dolerių, kurių 
reikalauja 
gresmano 
didinimui 
laivyno.

Stark sako, tik su 25 pro
centų priedu Amerika galė
tų iki 1945 metų taip padi
dint ir sustiprint savo karo 
laivyną, kad jis sugebėtų 
sumušt keturių minimų ša
lių laivynus abiejuose van
denynuose. Bet ir tada, pa
sak admirolo Starko, Ame
rikos laivynas dar būtų tiek 
mažesnis už Anglijos laivy
ną, kaip 50 yra mažiau už 
59. Ale Stark tvirtino, kad 
Amerikai negręsiąs pavo
jus iš '“demokratinės” An
glijos pusės.

I

abelnai, o sumažintų išlai
das. visuomeniškiems-socia- 
liams reikalams.

(Aišku, jog karalius taikė 
senajai Finliandijos vald
žiai dalį tų lėšų, kurių jis 
reikalavo “Švedijai apsi-

O
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Prancūzai Prasilaužė 
Į Nazių Liniją, bet 

Buvo Išmušti 4

Berlin. — Prancūzų ka
riuomenės kuopa, po savo 
kanuolių priedanga, buvo 
prasigrūmus į priekines vo
kiečių pozicijas ties Kreuz- 
bergu. Bet vokiečiai kontr
atakavo francūzus iš prie
kio ir iš šonų; daugelį jų 
nukovė ir nemažai suėmė į 
nelaisvę, o likusieji fran- 
cūzai pabėgo atgal, kaip T > 
sako nazių komanda. .

i

■
■i

3
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NUOSTOLIAI Iš ABIEJŲ 
PUSIŲ

Paryžius. — Francūzų 
kareivių būrys buvo prasi- 
laužęs į nazių priekines li
nijas. Įvyko smarkus mūšis. 
Buvo nuostolių iš vienos ir 
antros pusės. Francūzai pa
ėmė kiek vokiečių į nęlais- 
vę, o vokiečiai—francūzų. 
Likusieji po mūšio franbū- 
zai sugrįžo į savo pusę. 
Taip sako francūzų koman
da.

■

A

i

O

PIRMIEJI SUŽEISTI KA
RE ANGLAI .

k ‘f jESKM

London, saus. 12.—Sugrą
žinti į Angliją iš vakarų 
fronto dar tik pirmieji su
žeisti anglai kareiviai. (C 
Anglijos valdžia skelbė, ka< 
jau seniai veikią jos 
viai tame fronte.
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. Binghamtono Avalų Darbininkų 
Balsavimas

Mūsų skaitytojai jau bus, be abejo, su
sipažinę su ta padėtimi, kokia viešpatau
ja Endicott-Johnson Shoes Kompanijos 
darbininkuose Binghamtone. Per ilgą 
laiką avalų darbininkai ten buvo neor
ganizuoti. Pastaruoju laiku jie pradėjo 
kalbėti apie uniją, apie tai, kad paminė
tos kompanijos fabrikai turėtų būti uni
jiniai.

Balsavimai įvyko sausio mėn. 9 d. Bal
savimuose dalyvavo .keliolika tūkstančių 
darbininkų. Klausimas buvo: ar darbi
ninkai nori, kad jų fabrikas būtų unijis- 
tinis? Jei nori, tai tokios unijos? Šiuo 
metu avahj pramonėje veikia dvi unijos:
(1) Boot and Shoe Workers (ADF) ir
(2) United Shoe Workers (CIO).

Tie klausimai ir buvo balsuojami. De
ja, didele dauguma balsų buvo nubalsuo
ta neturėti jokios unijos!

Prieš bent kokią uniją paduota 12,693 
balsai, už CIO—1,079, ir už ADF—1,612 
balsų.

Kaip matome, už unijas nepaduota nei 
vienas trečiadalis balsų. Kodėl taip?

Vyriausia priežastis, aišku, bus toji, 
kad p. George F. Johnson mokėjo pavar
toti gerą propagandą prieš unijas. Per 
ilgus metus jis visokiais būdais sugebėjo, 
darbininkus palaikyti letarge, juos nu- 
bovyti, juos nuraminti. Pastaruoju metu 
agitacija prieš unijas buvo pasiekusi 
aukščiausio čiukuro.

Antroji, taipgi labai svarbi priežastis 
buvo ta, kad į Bingham toną atėjo dvi 
unijos, tarpe kurių eina kova. Štai visai 
nesenai atvyko į Binghamtoną p. Green, 
Amerikos Darbo Federacijos preziden
tas, piršti darbininkams savo uniją. Ką 
gi jis vyriausiai teigė? Jis kaneveikė 
CIO! Girdi, CIO esąs kontrolėje komu
nistų, CIO neamerikinio gaivalo valdo
mas, CIO tokis ir kitokis!

Dėka tam, daugelis darbininkų ir pa
davė savo balsus prieš unijas. Ne vienas 
jų pagalvojo: balsuosiu už vieną ar kitą 
uniją, tai paskui ramybės fabrike netu
rėsiu. Tad geriau pasiliksiu be jokios 
unijos.

Taigi Endicott-Johnson Kompanijos 
darbininkai pasilieka be unijinio kon
trakto. Tie fabrikai, kuriuose jie dirba, 
kąip buvo, taip ir tebėra, taip sakant, 
“atviri fabrikai” (open shop).

. Tai yra smūgis ne tik Binghamtono 
avalų darbininkams, bet viso krašto dar
bininkams, ypač organizuotiems.

Bet yra vilties, kad Endicott-Johnson 
avalų fabrikų darbininkai, kaip ir kitų 
pramonių darbininkai, greitoj ateityj sa
vo nuomonę pakeis: jie pagaliau supras, 
kad ten, kur vienybė—galybė.

Klausimai ir Atsakymai
Prašau Paaiškinti, Kas

* Galite
Kadaise parašiau per 

“Laisvę” atsišaukimą, ar 
nežino, kas iš “Laisvės” 
skaitytojų, kaip įčiepyti 
vaisinius medžius. Greitai 
buvo ypatiškai1 atsišaukta 
per d. A. Krajauską iš 
Spring-Vallėy, III., ir čiepiji- 
mo klausimą išrišo. Dabar 
norėčiau gauti patarimą, 
kaip'apsaūgoti'obuolius nuo

kirmijimo? Kada obuolius 
perki, jų nerasi nei vieno 
su kirmėle, o namie augin
tus obuolius beveik kiekvie
ną kirmėle suėda dar neuž
augusį. Reiškia, yra tam 
būdas, kaip obuolius apsau
goti nuo kirminų, bet kaip?

Tikiuosiu, kad yra Ame
rikoj lietuvių, kurie dirba 
prie sodų ir, greičiausia, 
žino, kaip tai padaryti.

Todėl prašau labai šir-

Rašytojo Balsas iš Lietuvos
Vienas brooklynietis, artimas “Lais

vės” prietelius, šiomis dienomis gavo iš 
vieno žymaus Lietuvos rašytojo laišką, 
kuriame be kitko, pasakyta sekamas:

“Valdžia, kaip žinote, vėl pas mus pa
sikeitė. Bet atmainų kokių netenka lauk
ti, nes keičiasi tik viršūnės, tuo tarpti 
apačios tos pačios. Viceministeriai, di
rektoriai, referentai visi tautininkai. 
Nuo jų priklauso tarnautojų priėmimas. 
Tuo tarpu viceministerius ir direktorius 
(išskyrus gimnazijų) skiria pats prezi
dentas. Valdžia, vienu žodžiu, yra labai 
centralizuota, ir’klika veikia po senovei. 
Be reikalo žmonės dėjo viltis Černiaus 
kabinetui. Kai jame buvo du savaran
kiškesni ar bent polititiškai pajėgesni 
ministerial (Dr. J. Krikščiūnas ir Dr. L. 
Bistras), jais nusikratė, nes tautinin
kams nepatiko žemės’reformos projektas 
ir kita;

“Šiandien 17 d. gruodžio. Tautininkai 
ją mini ir vėliavas išsikabino. Nežinau, 
ką jie geresnio mano. Gal primena, koks 
radikalus gali būti valdžios pakeitimas, 
kokiomis priemonėmis... Negi kitiems 
aiškina... Pabaltijo tautoms dabar bū
tinas radikalėjimas, o ne kažkokių fašiz
mo karikatūrų vaikymasis. Bet jau tuos 
žmones tik grabas ar kilpa pataisys.

“Išrinkom naują rašytojų valdybą. Da
bar kaip Černiaus kabinetas. Ten buvo 
generolai, o čia profesoriai... (prof. 
Krėvė, prof. Mykolaitis-Putinas, prof. 
Sruoga, na, ir Gira su Cvirka.)

“Išėjo A. Venclovos novelių rinkinys 
“Naktis”. Geras rinkinys. Be to, ‘Kul
tūra’ jau išleido Sinklerio /Automobilių 
karalių.’ Apskritai, šiemet knygų derlius 

. nedidelis. Įvykiai kalti. Tebūnie viskas.”
Ši trumpa laiško citata pasako labai 

daug. Tautininkai kaip laikė užgulę Lie
tuvos liaudį per virš trylika metų, taip 
ir tebelaiko. Žmonės suspausti, vaitoja, 
skursta, o jie sau smetoniškai šeiminin
kauja.

Prie ko tas viskas gali Lietuvą prives
ti? Tesprendžia pats skaitytojas...

Turkija ir Žemės Drebėjimas
• Turkiją labai supurtė žemės drebėji

mas. Sako, kad vien užmuštų žmonių 
yra per 50,000. Sužeistų daug daugiau. 
Gelžkeliai ir tiltai labai nukentėjo/Val
džia slepia apie arsenalus, ginklų ir amu
nicijos sandėlius, bet ponas F. Pratt ma
no, kad ir jie labai nukentėjo. Sako, kad 
Anglijos imperialistai labai nusigando, 
nes tas sutrukdė jų karo planus prieš 
Sovietų Sąjungą iš Turkijos pusės.

Kova Amerikos Darbo Partijoj
Amerikos Darbo Partijoj, kuri veikia 

tik New Yorko valstijoj, prasidėjo vidu
jinė kova. Dešinieji, yadovaujami pp. 
Rose ir 'Waldmano, pasirįžo tą partiją 
padaryti savo “privatiniu bizniu” ir nau
doti savo politikai. Tačiau pažangesnieji 
žmonės tam griežtai prieštarauja. Pasta
rųjų tarpe yra p. Morris Watson, buvęs 
New Yorko miesto tarybos narys Char
les Belous, Mike Quill ir kiti.

Kad sutvarkyti šitoj partijoj dalykus, 
paminėtieji pažangūs vyrai šaukia Ame
rikos Darbo Partijos skyrių atstovų kon
ferenciją, kuri įvyks sausio 14 d. New 
Yorke. Be kitų dalykų, bus apsvarstyta 
ir balandžio 2 d. primarės reikalai; ben
drai, bus bandoma ADP sustiprinti ir 
ištraukti iš reakcininkų kontrolės.

Būtų gerai, kad Amerikos Darbo Par
tija pataptų plati darbininkų organizaci
ja, kurioje galėtų sutilpti visokių kryp
čių darbininkai. Jei pažangiesiems pa
vyks nugalėti europinio karo šalininkus 
—Rose, Waldman ir kitus,—taiji tokia 
ir pasiliks.

dingai tų, kurie žinote, pa
sakyti arba, per “Laisvę,” 
arba ypatiškai, už ką būsiu 
labai dėkingas.

J. D. Sliekas,x
3121 Elray Avė.,

Pittsburgh, (10) Pa.
Nuo Red. Atsąkymą ar- 

’ba paaiškinimą su mielu no
ru patalpinsime ir šiame 
skyriuje. Prašome atsiliep
ti.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

Minų Karo Paslaptys
Tik per vieną savaitę mi

nos anglų laivininkystei pa
darė daug daugiau nuosto
lių, negu povandeniniai lai
vai per visą laiką nuo pat 
karo pradžios. Šis karo gin
klas dar ir todėl yra žymiai 
baisesnis, kad laivui užšo
kus ant minos užmuštų ir 
žuvusiųjų skaičius yra žy
miai didesnis, negu tuo at
veju, kai laivas yra torpe- 
duojamas povandeninio lai
vo. Paskutiniu atveju daž
niausiai laivo komanda yra 
išgelbstima pirm torpedavi- 
mo, tuo tarpu, kai 
u ž š o k u s ' a n t minos, 
dalis įgulos sprogimo 
nužudoma vietoje, o kita 
dalis dėl sužeidimų nebegali 
išsilaikyt vandenyje nors 
trumpam laikui ir nuskęsta. 
Tatai paaiškėjo paskutinė
mis dienomis per katastro
fas, kurios įvyko Anglijos 
pakrantėse. Daugelį kartų 
katastrofos atsitiko taip 
arti nuo kranto, kad pa
krantės gyventojai jas ge
rai matė paprasta akimi ir 
jau per kelias minutes po 
katastrofos su savo gelbė
jimo valtimis buvo nelaimės 
vietoje, tačiau aukų- skai
čius buvo vistiek didelis.

Nors minos yra ir baisus 
ginklas, kuriuo vokiečiai 
kovoja su. sąjungininkais 
jūroje, tačiau nė vienas ne
gali pasakyti, ar kariaujan
čios valstybės- neturi paruo- 
šusios dar baisesnių ginklų, 
kuriuos pavartos ateityje. 
Minos jokiu būdu negali bū
ti pavadintos slaptu niekam 
nežinomu ginklu. Pirmą 
kartą, nors ir labai primi
tyvioje formoje, jos buvo 
panaudotos jau 16 amžiuje. 
Anuomet priešo laivus mė
gino skandinti su sprogs
tančiomis medžiagomis, ku
rios būdavo prikišamos ant 
ilgų laivo priešakyje įkištų 
karčių. K^tip moderniškos 
karo technikos išradimą mi
nas pirmą kartą pradėjo 
naudot pilietiniame Šiaurės 
Amerikos kare pereito šim
tmečio 50 metais. Iš pra
džių minos buvo padedamos 
netoli nuo kranto, sujungia
mos su krante esančiu e lėk-' gali būti ir 
tros šaltiniu ir reikalui es
ant elektros pagelba iš
sprogdinamos, bet jau greit 
išrado tokias minas, kurios 
sprogo automatiškai, tik 
smarkiau į jas laivui susi
trenkus. Mūsų laikų minos- 
yra visokių rūšių, bet visos 
jos iki šiol buvo konstruo
tos pagal vieną principą. 
Sviedinio pavidalo minos 
paviršiuje iškišami nedideli 
švininiai rageliai, kurie pri
pildyti su kuria nors rakš
timi. Kai tokį ragelį laivas 
paliečia, rūkštis patenka į 
minos viduryje esančias 
sprogsi amas medžiagas, 
gaunasi cheminė reakcija, 
kuri iššaukia sprogimą: Mi
nas galima pasodinti ant in
karų įvairiose gilumose. 
Vienos labai giliai po van
deniu ant inkarų nuleidžia
mos minos yra skiriamos 
kovai su povandeniniais lai
vais. Plaukiojančių minų 
vartojimą ’ tarptautinė tei
sė smarkiai apriboja, nes 
jos sudaro didelį pavojų ne
utraliųjų valstybių laivams, 
kadangi niekas nežino, kur 
jęs yra paleistos ir • kur 
plaukioja.' •

Jei atsižvelgti į tarptauti
nę teisę,' tai minos negali 
būti naudojamos kaip puo
lamasis ginklas, bet tik kaip 
apsigyni mo. Kariaujan
čioms valstybėms savo lai
vininkystės kėliuosė’lr pri-

ėjimuose į uostus yra leista 
sudaryti vadinamus minų 
laukus, apie kurių buvimą 
turi būti pranešta visoms 
valstybėms. Jei priešininko 
karo ar kitoki laivai mėgina 
tokius minų laukus išžvejo
ti, tai už pasėkas jie patys 
yra atsakingi. Pasaulinio 
karo metu vokiečiai buvo 
išdėję x44,000 minų ir kiek 
vieną savaitę vis nuskęsda- 
vo vienas anglų minų gau
dytojas. Didžiausius nuosto
lius anuomet kaip tik turė
jo anglų minų gaudytojai, 
kurie buvo sudaryti iš karo, 
mažesnių prekybinių ir žve
jų laivų. Maži, lengvai ap
ginkluoti laiveliai pasirodė 
minoms gaudyti tokie pat 
tinkami, kaip didieji šar
vuočiai. Minų gaudytojai 
paprastai plaukia juroje 
dviese. Tarp jų yra pratę
siamas plieninis lynas, kuris 
užgavęs miną ją susprogdi
na arba nutraukia nuo in
karo. Tuomet mina išplau
kia į vandens paviršių ir 
tuo yra padaroma nepavo
jinga.

Dabartiniame kare anglai 
kaltina vokiečius, kad jie iš- 
dėdami minas nesilaiką 
tarptautinių nuostatų. Vo
kiečiai nepažymėję savo mi
nų laukų ir nepaleidę taip 
sukonstruotų minų, kurios, 
nusitraukusios nuo inkaro, 
jau po valandos automatiš
kai pasidarytų nepavojin
gos.

Minų slaptas išbarsty
mas didesniuose laivinin
kystės keliuose yra kaltė, 
kad dėl jų skęsta neutralių
jų valstybių laivai. Jei tik 
•pastebima, kad kurioje nors 
vietoje priešininko povan
deninis laivas leidžia'minas, 
minų gaudytojai jau žino, 
kiek toje vietoje jie minų 
turės išžvejoti. Paprastai 
vienas povandeninis laivas 
su savim , gali pasiimti tik 
apie 200 minų» Dabar kyla 
klausimas, ar vokiečiai mi
noms išdėti dabartiniame 
kare vartoja povandeninius 
laivus. Yra įrodymų, kad 
jie minas išmėto jūrose lėk
tuvais. Tuomet, žinoma, ne

kalbos apie
griežtai apibrėžtus minų 
laukus, o kartu su tuo 
smarkiai auga ir katastrofų 
skaičius.

Anglai tvirtina, kad jiems 
pasisekę išaiškinti, kad vo
kiečiai minas iš lėktuvų nu-, 
meta parašiutų pagelba. Pa
rašiutas neleidžia minai per 
daug smarkiai atsitrenkti į 
vandenį ir tuo • būdu su
sprogti vietoje. Toks minų 
paleidimo būdas turi net dvi

dideles pirmenybes. Visų 
pirmiausia lėktuvai gali nu
skristi į tokias vietas, į ku
rias dėl priešininko laivyno 
budrumo negali patekti joks 
svetimas laivas, nes šis me
todas išvaduoja nuo baimės 
minas bemėtant pačiam ant 
minos užšoktų nes dažnai 
taip pasitaiko, kad laivas 
atplaukia į priešininko van
denis paleisti minas ir ne
žino, kad prieš jį plaukia 
priešininko laivas, taip pat 
sėja minas, ant kurių daž
nai iš paskos plaukiąs laivas 
ir užšoka. Jei tikrai pasiro
dys, kad minos dabar yra 
paleidžiamos iš lėktuvų, tai 
visą minų apsigynimą teks 
keisti ir jieškoti šioje sri
tyje visiškai naujų metodų.

Visiškai naujas dalykas 
yra vadinamos magnetinės 
minos. Spėliojimai, kad lai
vas, plaukdamas pro mag
netinę miną, ją pritraukia 
ir tokiu būdu įvyksta spro
gimas, neatitinka specialis
tų nuomonei. Tuo tarpu 
yra aptariamas rimtai vi
siškai kitoks galimumas, 
kuris, anot “Times,” anglų 
admiralitetui jau esąs se
niai žinomas. Kovoti su 
magnetinėmis minomis esą 
žinomi jau ir tam tikri bū
dai. Kad laivas galima nu
skandinti^ minomis, kurios 
veikia magnetiškai, pasida
rė pirmą kartą žinoma lap
kričio 18 dieną, kai danų 
nuskendusio laivo “Canada” 
kapitonas pradėjo tvirtinti, 
jog jo laivas užšoko ant 
magnetinės. minos. Iki šiol 
dar nepasisekė nei vienos 
magnetinės minos sučiupti 
ir išžvejoti, tačiaus mano
ma, kad jos susprogdinimui 
laivas visai neturi su ja su
sidurti. Tatai reiškia, kad 
magnetinė mina sprogsta 
jau tuomet, kai laivas prie 
jos artinasi ar plaukia pro 
šalį. Dėl tos aplinkybės šios 
minos yra daug pavojin
gesnes negu paprastos.

Paskutinėmis dienomis 
pasisekė ištraukti iš jūros 
kelias naujo tipo minas. Ke
lios vėl naujų rūšių minos 
buvo išplautos krantan. To
dėl tikimasi paslaptį greit 
sužinoti.

šeštadienis, Sausio 13, 19’40

SENBERNIS IR 
JAUNIKLIS

Senbernis: —Na, kad tu 
jau toks smart, tai pasakyk 
man, kokią merginą tu gė
liau mylėtum, ploną ar sto
rą?-—

Jauniklis:—Hm... aš vi
sados labiau mylėčiau plo
ną.—

Senbernis:—Oi, tu neiš
manėli, tu nieko nežinai 
apie meilę.— . T .

Jauniklis:—Kodėl aš ne
žinau ?

Senbernis:—Nugi, tu sa
kai, kad labiaus mylėtum 
ploną merginą. Tu nei tiek 
dar nesupranti, kad jeigu 
mažiukas cukraus šmotukas 
yra saldu burnoj, tai kiek 
daugiau saldumo jaustum 
paėmęs didelį šmotą.—

Jauniklis:—Taip, bet tu 
turi atminti, kad jeigu ma
žiukas limbu rgiškio sūrio 
šmotukas pašėlusiai smirda, 
tai kiek smarvės būtų iš di
delio šmoto.—

Senbernis:—Tai tu šitaip 
galvoji!...

TĖVAS IR SŪNUS
“Tu esi paršas!” suriko 

tėvas ant savo sūnaus. “Ar 
supranti, kas yra paršas?!”

“Taip, tėveli,” atsakė sū
nus, “tai yra kiaulės vai
kas.”

LAIVO KAPITONAS 
IR KUNIGAS

“Jei vėjas pūs iš tos pa- 
pusės dar valandą lai- 
kalbėjo laivo kapito- 

kunigui, aiškindamas 
laivui gręsiantį susi-

“L-kas”

čios
ko,”
nas
apie
mušimą, “tai mes visi atsi
dursime danguje.” '

“O, Dieve, mus nuo to'Ser
gėk!” atsakė kunigas, per
sigandusiu balsu.

Surinko J. M. Lukauskas.

9,000 Karo Lėktuvų Jung
tinėms Valstijoms

Washington. — Jungtinių 
Valstijų kongresas yra nu
taręs dastatyt armijai iki 
6,000 karinių lėktuvų ir lai
vynui iki 3,000. Ši progra
ma Amerikos'ginklavimuisi 
ore būsianti “užbaigta” 
1941 metaię.

NAZIAI NUSKANDINO- 
ANGLŲ LAIVĄ

London, saus. 9.—Vokie
čių submarinai ar minos 
nuskandino prekinį Angli
jos laivą “Liberty”, 8,485 
tonų įtalpos.

Nazių orlaiviai atakavo 
penkis Anglijos laivus, bet 
šiek tiek sužeidė tiktai vie
ną.

■K
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Ship Clerks Unijos (CIO) valdyba San Francisco, Cal., pasirašo sutartį su samdy
tojais, kuria bhi&iamaš
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Trecias puslapis*

Snaigėms Krintant I Newark, N. JPetras Cvirka

KAPAS

11IAI i 11 IA., M IE N aU
Krinta snaigės—iš lėto taip krinta, 
tartum renka patogią sau vietą: 
susiglaudus į didelį būrį, 
kad joins žemėj nebūtų per kieta.
Vėjas kažkur užsnūdęs beriogso, 
snaigėms žygio pagreitinti neina, 

‘jos liuosai sau oru šmėšeliuoja, 
pačios tvarko puolimo kaleiną.
Snaigės krinta ir krinta iš lėto, 
ir uždengia jos žemės krūtinę: 
—Tu miegok,—sutartin, rodos, taria,— 
Juk darbai yr’ taye paalsinę...

* * *
Prieš akis matai užklodą baltą, 
ir jauti—ramuma tiktai plinta.
Žemė leidžias į gilųjį miegą,— 
krinta snaigės, iš lėto taip krinta. . .
Apsidairęs aplinkui—mąstai sau, 
ir geidimą .pajunti tik vieną: 
kad gyvenimo audros užsnūstų, 
kaip kad vėjas užsnūdo šiandieną.
Tu kaip snaigės—vėjų negainiotos— 
sau keliautum, keliauti kur tinka,— 
tavo jėgą nereiktų parduoti, 
kaip kad prekę nuneštą į rinką.

St. Jasilionis.

Ne Visai Taip

■ 4

irGruodžio 30 d. “Laisvėj,” Literatūra 
Menas puslapyj, po antrašte “Amerikos Lie
tuvių Teatro Sukaktį Minint,” tilpo drg. P. 
Balsio paskaita tuom klausimu, Paskaita 
nors ir nedidukė, bet daug ir gana karčios 
teisybės pasakyta mūsų menui. Vienok, kai
po istorinė mūsų meno peržvalga, nevisai 
supuola su tiesa ir aš, ištyręs dalyką, noriu 
tą klaidą atitaisyti, draugui Balsiui pasitar
nauti. Ten pasakyta :

*189^ m., Shenandoah, Pa., suvaidinta ' 
Stupnickio istoriška tragedija “Kražių sker- 
dynė.VTa pati grupė tą veikalą dar suvai
dino ir Plymouth’e, Pa. Vaidinimui vadova
vo vargonininkas Juozas žemaitis.”

Kad Shenandoah tas veikalas buvo suloš
tas minimu laiku, tai tiesa. Bet tas pats vei
kalas ir tos pačios grupės, nebuvo suloštas 
Plymouthe, o Mahanoy City, Pa.—Makano- 
juj. Mano kaimynas, Antanas Malaškevi- 

*čius, dalyvavęs abiejų perstatymų vaidyboj, 
dešimtininko rolėj, ve kaip apibudina tą is
torinį įvykį:

“Tą veikalą lošti mus sumokino šenadorio 
švento Jurgio parapijos vargonininkas, Jo
nas žemaitis, o klebonu tos parapijos buvo 
kunigas P.-Abromaitis, šenadoryj -mums su 
tu'om perstatymu pavykus, nutarta sulošti ir 
Makanojuj. Bet Makanojaus lietuvių parapi
jos klebonas, kunigas J. Pautienius, išgirdęs, 
kad lietuviškas teatras bus lošiamas, iš am- 
bono iškeikė veikalą, lošėjus ir išrišimo gra
sindamas neduosiąs, uždraudė parapijonams 
eiti ant perstatymo. Bet laisvesni biznieriai 
kunigui ant keršto, prieš teatrą lošiant die
ną, surengė parodą gatvėse. Aprėdę arklius, 
vežimus, susodino į juos aprengtus vaidini
mo kostiumais vaidylas, su muzika — paro
davo gatvėse; net kelis lygiai kartus praėjo 
ir pro kunigo Pautieniaus bažnyčią ir taip 
nušluostę kunigiukui nosį, sutraukė daug 
publikos ant teatro.”

“Na, o kaip pats lošimas išėjo?” pasitei
ravau aš.

“Puikiai! žmonės ir verkė* ir juokėsi ir 
plojo, kad net sienos drebėjo. Aš dešimti
ninko rolėj taip tikau, kad po teatro gavau 
ir dešimtininko vardą, o Malaškevičių žmo
nės tuoj užmiršo. Mat, aš, pagal savo dievo 
duotą ir dribteltą nosį, pasidirbau ir taba- 
kierką. Tai mano tik vienas tabokos užsi-, 
šnerpštimas iki ašarų publiką įjuokino, kur 
reikėjo juoktis. O kur buvo graudu, publika 
verkė.”

“Tai jūs sakote, kad Plymouthe nebuvo 
loštas tas veikalas?”

“Ne,” atsakė'jis ir dadėjo: “Tikrai nega
liu pasakyti prieš Kražius, ar po Kražių, 
Plymouthe buvo atloštas “Pagirėnų gobtu
vas’ teatras, rodosi, ‘Vienybes Lietuvninkų*' 
redaktoriui vadovaujant.”

Tai šitaip mane painformavo Antanas 
Malaškevičius, dalyvavęs abiejuose persta
tymuose. l’odėl draugas Balsys tą klaidą 
turėtų pataisyt, kad paskaita, kaipo istori-, 
nė peržvalga, patapus į Amerikos lietuvių 
teatro istorijos lapus, daugiau sutaptų su 
istorine tiesa.

S«na* Vincas.
*

ien-
NOVELS

Pasibrukę po pažastimis švarkus, 
marškiniai, švytruodami lazdomis, mes,^ du 
draugai, žingsniavome tuščiu, dulkė 
keliu. Buvo 
tas iš mūsų 
beržų sula, 
pasižiūrėti į

dieną ir vėl mes bū- 
tvirti, pilni troškimų,

Ar dar toli Aluntos

dulkė-

rodė 
dulkių

vieš- 
karšta vasaros diena ir prakai- 
jaunų kaktų sunkėsi, kaip iš 
Stabtelėję valandėlei ant tilto 
žemai kunkuliuojantį vandenį, 

nuo kalvos pasidairyti į apylinkes, čia greta 
vienas kito, čia žąsele, mostiguodami laisvo
mis rankomis, mes traukėme tolyn.

Eiti buvo lengva, saulė pamažu krypo į 
vakarus, ir nerūpestingi, linksmi mes žvalgė- 
mės į naujas ir naujas vienasėdijas, šypso
damiesi sutiktiems žmonėms, merginoms ant 
šieno vežimų ir begaliniam dangui viršum 
mūsų galvų.

Vienas kitam to nesakydami jautėme, kad 
gera būti jauniems, gera klausytis savo 
žingsnių, pajusti gaivinantį vėjūkšlio dvel
kimą iFer įkaitintą kūną ir galvoti, kad dar 
daug, daug tokių nuostabių, giedrių dienų 
mūsų gyvenime ir kad, štai, besileidžianti 
saulė vėl patekės ryt 
sime toki pat jauni, 
vilčių. . .

—Ei, geri žmonės! 
ežeras? — šaukėme pravažiuojantiems, pa- 
skendusiems arklių kanopų sukeltose 
se.

žmonės mums atsakė, nutoldami 
rankomis, vėl įsigaubdami į rausvų 
stulpus, kylančius, be vėjo, iki dangaus ir 
mes skubėjome, tikėdamiesi netrukus pasi
rodysiant ežerą, kuriame galėsime išsimau
dyti, panarstyti ir vėl traukti tolyn, su nau
jais norais pamatyti naujus žmones, upes, 
kalnus ir ežerus.

Mano draugas žengė greta manęs, laiks 
nuo laiko delnu nusibraukdamas nuo kaktos 
sodrų prakaitą. Tai buvo lieknas jaunuolis, 
su plačiu, atviru veidu, su vaikiškai melsvo
mis, guviomis akimis. Jo judrus, gyvas bū
das neleido jam nurimti nė valandėlės: čia 
jis švilpavo, niūniavo, čia šūkavo klausyda
masis miške savo balso aido, ten atkriautės 
smėly ką nors lazdos galu įrašęs paliko. 
Jis nepraėjo nepaglostęs pakelės beržo, iš 
visų pusių neapžiūrėjęs įdomesnio ak
mens. . . Jo kūdikiškoj vaizduotėj tolimi, 
keistos formos debesys pavirsdavo raitelias, 
baltų dramblių vilkstinėmis, jis matydavo 
juose gražias moteris, o laukuose stūksą 
piemenų apdeginti medžių kamienai jam 
atrodė esą vienuoliai atsiskyrėliai. Visu^ ir 
visame kame jis rado progos sudvasinti ne
gyvus daiktus, jiems įdiegti kažkokią pras
mę ir paskirtį. E

Radęs ką nors ant kelio, jis lenkėsi, žiū
rinėjo ir kvietė mane.

—Mat, koks bajoras! — kalbėjo jis taku
čiu Varinėdamas nerangų didelį vabalą, la
kuota nugara, raudonu pūku apžėlusiomis 
kojomis ir ilgais ūsais, kurie iš tikrųjų gyvū
nėliui teikė išdidžią, bajorišką išvaizdą.

—O ką gali žinot, — paskum jis pridur
davo, — g^il koks aukštas vabalų pareigū
nas ir skuba su aukšta misija!. . .

Taip pasakęs, garsiai nusijuokdavo. B>et 
po valandėlės jau jį patraukdavo kita nau
jovė ir taip be paliovos iš jo lūpų biro pa
lyginimai, svarstymai, dažnai naivūs, dar 
dažniau keisti savo nujautimu, pastabumu 
ir taiklumu. Kartais, nei iš šio, nei iš to, im
davo ir paklausdavo:

—Palauk, kas tas embargo? Uždraudimas 
įvežti, ar kas ?. . .

Dabar jis sprendė, ar gali dingti garsai. 
Jis buvo įsitikinęs, kad netoli tie laikai, kai 
įmantrių išradimų pagalba, galėsime klausy
tis garsų, klajojančių ore šimtai ir tūkstan
čiai metų. Pasuki sraigtelį, ir girdi Žalgirio 
mūšio balsus. Atilos žirgo žvengimą, — 
Robespiero kalbą Konvente. . .

Vakarop mes įžengėme į mišką. Ūksmin
ga prieblanda mums buvo tikras atsidėko

jimas už kaitrą laukuose. Radę gražesnę 
vietą, ruošėmės trumpam atsikvėpti, o jei 
kaip — čia pat ir prasnausti iki aušros. Bet, 
štai, marto draugas, viską pastebintis, visur 
ką nors atrandantis, pasišmaikšt^s keli žing
sniai nuo išsirinktosios poilsio vietos, šūkte
lėjo :

—Klausyk, eik šen! Pamatysi ką...
Aš priėjau. Jis stovėjo prieš nedidelį, jau 

sutrūnijusį, medinį kryžių. Kapo vietoję bu
vo įdubimas, netvarkingai atžymėtas mažais, • 
kažkada kalkėmis baltintais akmenukais. 
Prie kryžiaus buvo prikaltos dvi lentelės. 
Viena tokia pat, kaip ir kryžius, sudūlėjusi, 
su vos įskaitomu įrašu: ... “ndšturmist Otto 
Miller und Nikolai Smirnoff... 1914 Aug-

ust, 12.”
Apačioje kabojo kita, palyginti dar nau

ja lentelė, su rūpestingai joje išdegintomis 
keturiomis eilutėmis:

Praeivi, pagalvok sustojęs ties šituo kapu.
Čia ilsis kareiviai: rusas ir vokietys. Ca
ras ir kaizeris juos išsiuntė ir užmušę abu, 
vienybė mirusių, gyviems yr’ pavyzdys. . . 
Kas tuos žodžįus sudėjo? Gal tai buvo 

toks pat pakeleivis, kaip ir mes, gal vietos 
žmogus... Aš dirstelėjau į draugą, drau
gas pasižiūrėjo į mane. Jo plačioje kaktoje 

, įsibrėžė raukšlė ir tylus, susirūpinęs jis at
sisėdo. Atsisėdęs pasidėjo greta savęs laz
dą, išsiėmė užrašų knygutę, nusirašė žodžius 
ir kniūpščias įsitiesė žolėje.

—Otto Miller und Nikolai Smirnoff, — 
dabar jis garsiai perskaitė, nurovė nuo ka
po keletą smilgų ir vyniodamas jas aplink 
pirštą, lyg pats sau, pradėjo: —Tai, mat, 
gyveno, vaikščiojo, kaip ir mes. . ! Tikėjosi, 
vylėsi, mylėjo. Pas Milerį batų atsiimt ateina 
freilein. Mileris apauna, paglosto freilein 
koją ir klausia, ar nespaudžia. Freilein nu
sijuokia ir sako: gut. ^Paskum jis pasako 
gut, ir vėl abu nusijuokia. Mileris įsidrąsina 
ir pakviečia freilein kitą sekmadienį pasi
vaikščiot. Vokietukas sau laikraštį nusipirko, 
o jai — saldainių. Laikrašty parašyta: kry- 
ge, kryge! — du kartus. . . Jis perskaito nu- 
blyškęs laikraštį, o freilein prie jo prisi
glaudžia. Mileris tik pažiūri į ją, palinguoja 
galvą ir pasako: —Ja, ja, freilein, kryge!-

Paėmė, išvežė Milerį, įdavę šautuvą, ap
kabinėję granatomis. Jis tik žiūrėjo važiuo
damas į laukus ir pats sau kartojo: ja, 
ja... O Smirnovą gal tuo pačiu laiku pa
ėmė, bet kodėl -— taip pat nežinojo. Susi
tiko Mileris su Smirnovu, piktai viens į ki
tą pažiūrėjo i? patys nesuprasdami kodėl 
viens kitą puolė. “Aufštejen, du! Kelkis, Mi
lerį! —šaukė unteroficyras. Mileris neišgir
do gulėdamas žalioje pievoje ant Smirnovo 
krūtinės galvą padėjęs. . .

Draugas nutilo ir man atrodė, kad jis 
pats patikėjo savo improvizuotai istorijai, 
nes giliai atsiduso.

Naktis lėtai slinko iš vakarų, žarstydami 
žvaigždes. Iš kažkur atklydo dainos posmas, 
bet greitai nuščiuvo. Mano draugas tebegu
lėjo kniūpščias, plačiai apkabinęs žemę, lyg 
įsiklausydamas į kapo paslaptį. Neaprėpia
mai didelis, gilus ir tolimas dangus apgaubė 
pasaulį. 1

Ir man atrodė, kad kapas, kryžius, jame 
išdeginti žodžiai, miško šlamesys ir vėl lau
kuos suskambusi daina turėjo kažkokį ne
pertraukiamą amžinumo ryšį. Tarsi aš pa
jutau pareigą prieš šį kapą, prieš mūsų jau
nystę, didelę ir prasmingą pareigą, nuo ku
rios priklausė mano paties, mano draugo, 
šimtų ir tūkstančių nežinomų Milerių,” Smir
novų gyvenimas, ir, pakilęs, tvirtu balsu ta
riau :

—Eiva!

yįsiems LMS Vienetams
(L.M.S. C.K. Pranešimas)

Gerb. Dailės Mylėtojai!
Šiuomi pranešame,,.jog remiantis LMS 

įstatų skyrium III, paragrafu 1, Centro Ko- 
, mitetas nutarė (sausio 7 d.; 1940 m.) ' ir 

skelbia, kad Lietuvių Meno Sąjungos IX-tas 
Suvažiavimas įvyks rugpjūčio August 30 ir 
31 dd., 1940 m._, Brooklyn, N. Y.

Tai buš tuojau po užbaigimui LDS Sei
mo. Mūsų suvažiavimui pripuola penktadie
nis ir šeštadienis. Rugsėjo 1 ir 2 d., tai yra 
sekmadienis ir pirmadienis, kurios irgi nė- 

• ra darbo dienos, bus patogios sugrįžimui na
mo ir poilsiui:

Iki suvažiavimui dar yra daug laiko, to
dėl apie delegatų rinkimą čionais nekal
bėsime, — apie tai pranešime vėliau, šis 
pranešimas yra preliminaris (pradinis) ir 
tik specifišku reikalų. , (

Dalykas -štai koks: LMS CK nutarė, kad 
mūsų suvažiavimo proga, šiemet mūsų cho
rai bei vienetai turėtų Dainų Festivalį (iškil
mę). • -

Naudingumą tokio festivalio LMS CK mo
tyvuoja štai kuom:

1. Mūsų chorų nariai ir mokytojai turėtų 
progą sueiti į artimesnes pažintis ir pasi
dalinti savo žinojimais Jbei patyrimais.

2. Mūsų chorai turėtų progą pasirodyti 
savo progresu dainoj e.

3. Tai būtų bendras demonstravimas mū
sų atsiekimų dainos mene.

Tai tokie mūsų motyvai, kiek liečia patį 
Daiiių Festivalį.

žinotina dar ir tas, kad, apart organizaci
nių ir kultūrinių vertybių, suvažiavę, galėtu
me turėt bendrų pasismaginimų: šokių, ap

LMS 2-rojo Apskričio 
Žinios-Rėikalai

gra- 
gera

prie

einu ant

Jau prabėgo trys savaitės nuo įvykimo 
apskričio koncerto Worcesteryj. Koncertas 
tebuvo aprašytas tik vietiniam “Amerikos 
Lietuvy j.” Kitur niekur nesimatė. Iš to 
galima suprasti, kad koks tai tinginys apė
mė visus, tiek jaunus, tiek senus. Buvu
siam koncertui rengėjai apsivylė su laiku. 
Jis buvo ruoštas arti kalėdinių švenčių, kai 
krautuvės būdavo atidarytos iki vėlumos, 
na, o Wbrcesterio publika, bendrai paėmus, 
šeštadieniais nelabai nori lankytis į pramo
gas. Taigi iš šitos pramogos rengėjai me
džiaginiai laimės nedaug.

Apskričio koncerto programoj dalyvavo 
A. Mickevičiūtė, V. Tumanis,—solistai; H. 
Kižiūtė—šokikė, Harmonijos grupė iš Bo
stono, vadovaujant H. Žukauskaitei, ir ai- 
diečių grupė iš Worcesterio, vadovaujant J. 
Karsokienei. Programa buvo išpildyta 
žiai. Vakaras užsibaigė šokiais su 
nuotaika.

Apskričio- komitetas mano rengtis
kito gero koncerto apie balandžio mėnesį. 
Kaip tas planas seksis gyvenimai! pravesti, 
ateitis parodys. Jeigu šis planas nepavyks 
gyveniman pravesti, tai tuojau bus pradėta 
rengtis prie ankstyvaus pavasarinio pikniko. 
Todėl kolonijų menininkai būkit pasiruošę 
veikt ant pirmo pašaukimo. 

—o—
Mass. Valstijos Veiklių ir Atsakomingų 

Menininkų Atydai
Draugai! Mes .kviečiame jus būtinai at

siliepti į mūsų prašymą. LMS 2-ro apskri
čio valdyba pasirįžo sutvarkyti apskričio 
reikalus kaip galima geriausiai, bet mes to 
negalėsime padaryti' patys vieni be jūsų 
visų talkos. Mes gavome sutrauką chorų 
stovio Mass, valstijoj ir Meno Sąjungos Cen
tro prašymą, kad kiekvienos kolonijos 
darbuotojai meno srityj, pasitarę, būtinaį 
parašytų savo chorų gyvavimo istoriją, su
teiktų žymesnių veikalų garsinimų, ir kur 
galima paveikslų. Mes todėl atsišaukiam į 
senesnius veikėjus, nes tik jie tą viską tin
kamiausiai gali atlikti, šiuo tarpu Hudsone, 
Haverhillyj, Montelloj ir Stoughtone chorai 
nelaiko pamokų. Bet savo laiku jie ten vei
kė. Šių ir 
atlikti savo 
veikta jūsų

Pas tūlus
rų pinigų, kurie stovi be jokios naudos. Su- 
sieikit, pasitarkit ir pasiuskit tuos pinigus 
Centran, nes ten finansinė pagalba labai 
reikalinga darbui dirbti. Taipgi mes ragi
name būtinai atsiteisti Meno Centrui užvilk
tas duokles ir užsimokėti šiaip 
skaitąs (bilas).

Nelaukit, kol priversite mus 
lonijas arba asmenis vardais,
svarbu pastatyti mūsų apskritį ant stiprių 
pagrindų. Todėl nepraleiskit šio mūsų pra
šymo pro ausis. Juo greičiau jūs jį išpildy- 
site, tuo bus visiems geriau. v

LMS II Apskr. Komitetas.

darbiioto- 
jaunimo

nejaukus.

kitų kolonijų draugai prašomi 
pareigas. Parašykit, kas buvo 
kolonijoje praeityj.
draugus dar yra pasilikusių cho-

visokias sa- v

įvardyti- ko- 
Mums labai

Nauji Raštai
KALENDORIUS 1940 METAMS. Paruo

šė spaudai ir išleido “Argentinos Lietuvių 
Balsas,” Independencia 2706, Buenos Aires, 
Argentina.

Tai nedidelio formato', 96 
raštis, talpinąs eilių ir šiaip 
pasiskaitymų. Informacinių, 
lykų nedaug.

puslapių met- 
bendro turinio 
statistinių da-

DARBO ŽMO-
Išleido L. K. Cen- 

Kai-

Matykit ir Girdėkit Sietyno 
Konce'rtą

Smarkiai darbuojasi siety- 
niečiai. dėl savo metinės iškil- 
mės-koncerto. <Ypatingai mo
kytoja šalinaitė sako, kad 
šiemet koncertas turi sumušt 
visus rekordus. O.ką mokyto
ja sako, tą ji padaro, veltui 
ji nekalba. Mes šiemet turė- . 
sim tokių gražių naujų daine
lių, kad klausovai tiesiog ste
bėsis. Mat, jos pritaikytos ir 
prie laiko, ir prie aplinkybių, 
ir prie oro.

štai motina sūnų išleidžia į 
kovą:
Sudiev, motuše, neliūdėk', 
Nors širdį skausmai bado. 
Pabučiuok-palydėk, 

barikadų.
Tai žodžiai mūsų 

jo. Kaškaičio. Ogi 
liaudies dainelė:
Čia kraštas liūdnas, 
Aš josiu linksmas per laukus. 
Oi dralia-dralia-dralia-lia. 
Mergelę gražią ten mačiau.

Gi žiemužės dainelė:
Balta, šaltą, viskas miega, 

viskas miega.
Saulė, saulė perlais barsto 
Ramumėlis, tylumėlis, [sniegą. 
Vien tik baltos sniego gėlės...

Tai tik kelių dainelių po 
punktelį. pabrėžiau. O jų bus 
daug ir gražių, įdomių ir vis 
naujos.

Nepaprastai aukšto talento 
pasiekusi Biruta Ramoškaitė, 
kurią mums pavyko įsiviliot į 
New Jersey, be abejo, bus va
karo aušrinė žvaigždutė pir
mą kart Newarke.

Bangos Choras iš Elizabeth© 
praeitą metą mūsų koncerte 
specialiai gerai pasirodė. Mes 
manom, kad dabar jis gali 
dar geriau išeit ir užlipt Sie
tynui ant kulnų.

Jaunuoliai brolis ir sesuo 
Šimelevičiai, talentingi pianis
tai, skubiai rengiasi.

Dar gi naujanybė Newar- 
kui, tai paskilbę savo melo- ' 
dingomis dainelėmis AidbaL 
šiai iš Brooklyno, irgi vado
vaujami mūsų gabios mokytos
ios šalinaitės. Juos girdint 
dainuojant, norėtųsi, kad jie 
vis ir vis dainuotų.

O mes turim ir daugiau 
įvairenybių. Mes visuomet 
duodam daugiau, negu žadam.

Šokiai gi bus linksmus, sma
gūs po koncerto.

Koncertas įvyks šeštadienį, 
sausio 20 d., 180 New York 
Ave., Newarke, lygiai 8 vai. 
prasidės, nei minutės nebus 
laukiama. Reporteris.

Worcester, Mass.

DABARTINIS KARAS IR 
, NĖS. Jurgis Dimitrovas.

tro Biuras, Brooklyn, N. Y. Pusi. 32.
na 5c.

Jurgis Dimitrovas—Komunistų Internaci
onalo vadas. Jis daro -.plačią tarptautinę 
apžvalgą, aiškindamas tąsias priežastis, ku
rios privedė pasaulį prie naujos imperialisti
nės skerdynės. Be to, nustato gaires komu
nistiniam ir bendrai darbininkų judėjimui

’(Tąsa ant 4 pusi.)

Menininkų Veikla ir Planai .
Manau, reikalinga kai kas 

pasakyti apie menininkus, ar
ba pasiryžusius darbininkus. 
Sakau, pasirįžusius todėl, kad 
jie nepertraukiamai turi mo
kytis, praktikuoti, rūpintis ir 
savo pamokas finansuoti, ires 
jų niekas nemokina veltui 
(nors, tiesa, mokytojai 
deda daug savo triūso), 
dalyvavimą parengimų 
gramose chorai' negauna
kėt, gi. pareikalavimų yra la
bai daug. O jei atsisakysi da
lyvauti, tai jau yra žinoma, 
ką gausi. . . Chorai lošia svar
bų vaidmenį mūsų gyvenime, 
ypačiai jaunime. Susipratę 
tėvai prastai gali jaustis, kuo
met jų vaikai, laike svarbių 
choro pamokų ar organizacijų 
viešų parengimų, juose neda
lyvauja, o kur nors susiėję j

(Tąsa ketvirtam puslp.) <

pri- 
Už 

pro
mo-

lankyti Pasaulinę Parodą, ir t.t. Bet tas, ži
noma, yra antraeiliu dalyku.

Apie pačią programą kalbėti dar per 
anksti,/nes nežinome kiek chorų tam suma
nymui pritars ir apsiims dalyvauti.

Mūsų paklausimas Jums: Ar pritariate 
LMS Dainų Festivalio ruošimui, ar jame da
lyvausite ?

Atsakymą prašome duoti ne vėliau kovo 
1, 1940.

o

4

■
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I Baltasis Aras Svetimais Sparnais
D. M. šolomskas

(Tąsa)

—Draugai!—jis pradėjo.
Plojimas, džiaugsmas, pasveikinimai 

ritasi iš vieno minios krašto į kitą. Pir
mu kartu į dvidešimts metų minia girdi 
“Draugai!” pasveikinimą.

—Ura!
—Tegul gyvuoja Sovietai!
Ir tai jau kelintas mitingas iš eilės. 

Dar dvi dienos atgal čia buvo 400 lenkų 
policininkų, kurie smaugė bent kokį dar
bininkų pasijudinimą. Dabar jų nėra. 
Dabar 300 ginkluotų darbininkų, apsi
rišusių kairę ranką Darbininkų Gvar
dijos ženklu, eina pareigas milici
ninkų. Komisaras kalba. Ne tiek kalba, 
kiek atsakinėja. Vis daugiau ir daugiau 
iš minios klausimų:

—Ar Sovietų Ukrainoj turite ukrainie
čių kalboj laikraščius?

—Ar Sovietų Ukrainoj mokyklose mo
ko ukrainiečių kalboj ?

—Ar Sovietų Ukrainoj laisvai gali 
kalbėti ukrainiečių kalboj ?

—Ar pas jus biednas, žmogus gali mo
kytis?

Ir šimtai kitų klausimų pilasi vienas 
po kitam/Komisaras atsako, jis pateikia 
vieną po kito faktus. Sovietų Ukraina 
yra laisva respublika. Ten valdžia, mo
kyklos, spauda ukrainiečių kalboj. Ten 
armija ir komandieriai kalba savo pri
gimta kalba. Ten darbo žmonės stovi val
džioj. Štai Marytė Domčenko, paprasta 
kaimietė mergina, nesenai sodino cukri
nius runkelius, o dabar yra atstove 
Aukščiausio Sovieto Taryboj.

O štai ten per minią grūdasi valstiečių 
delegacija, tai iš Kutkovelio sodžiaus. Jie 
priėjo prie komisaro ir prašo perskaityti 
jų pareiškimą.

—Skaitykite!
—“Protokolas bendro susirinkimo 

miestelyj Kutkovelio, kuriame dalyvavo 
300 žmonių.—skaito vienas delegatas.— 
Mes dėkavojame Stalinui, Vorošilovui, 
Molotovui ir visiems Sovietų Sąjungos 
piliečiams, kad galų gale mus paliuosa- 
vote iš po Lenkijos ponų jungo. Mes iš
rinkome vietos komitetą ir sudarėme mi
liciją. Čia seka 40 parašų, o už 260 da
lyvių, kurie nemoka rašyti, mes įgalioja
me mūsų starastą Vasilių Bogdanovičių 
,už mus pasirašyti.”

ko.—Stok prie tvoros. Tavo prasikalti
mas aiškus.

—Ply!—trenkė šešių kovotojų salvė ir 
pulkininkas susmuko.

Dvi dienos vėliau ir antra banda vado
vystėje kapralo Javczenko pasidavė. Ei
liniai jos nariai pareiškė:

—Mus apgavo pulkininkas ir oficie- 
riai. Dabar mes matome, kad su jumis 
neturime už ką kariauti, kad Raudonoji 
Armija yra mūsų draugai. Reikia pra
dėti naują gyvenimą. 

_  __  _  —
VIII.

Didelis ir gražus namas. Puikiai iš
puoštas, ant grindų minkšti karpetai. 
Tai buvusis lenkų oficierių kliubas. 
Brangūs rakandai, dideli langai. Čia gre
timai kitas tokis pat namas, puikiai 
įrengtas, gėlėmis aplinkui apsodintas. Ja
me gyveno lenkų garnizono komandan- 
tas. Vakarais švietė elektros šviesa. 
Griežė karinis benas. Oficieriai, pulki
ninkai, gražiai išsipuošusios damos šoko. 
Prisigėrę ponai oficieriai išeidavo į gat
vę, priekabiavo prie praeivių, begėdiškai 
užkabinėjo jaunas merginas, įsiverždavo 
į žydų namus. Išsigandęs žydas, tėvas 
gražiai nuaugusios dukros, drebėjo ir 
kartojo:

—Oi, juokdarys, ponas oficierius!
Taip buvo dar visai nesenai ir atrodė, 

kad tam nebus galo. O dabar oficierių 
name įsteigta Tarnopolio miesto valdy
bos centras. Čia renkasi paprasti darbi
ninkai, gelžkeliečiai, advokatai, daktarai 
ir kareiviai. Koridoriuje prieina prie ko
respondento Cvetovo jaunas žmogus ir 
sako:

—Aš, buvęs lenkų kareivis, mano pa
vardė Chmel. , ,

—Kareivis?—ir nustebęs koresponden
tas žiūri į jo civilius drabužius.

—Taip, dar vakar buvau kareivis, bet 
aš patsai numečiau lenkų kareivio nąun- 
dierą. Ne kareiviai ją pastatė gėdos pa- 
dėtin, bet lenkų oficieriai. Jie mus išva
rė į apkasus, mes kraują liejome, o jie 
girtuokliavo... latravo, tie šunes! ’Kas 
liečia jūsų, Raudonąją Armiją, tai ji vi
sai kitokia. Mes matome kdmandierių ir 
eilinių lygybę, matome jūsų lėktuvus ir 
tankus.

Eltos Žinios iš 
Lietuvos

Kaunas. — Steigiama pa
naši į “Lietūkį,“ “Pienocen
trą,“ “Maistą“ kooperatyvų 
sąjunga “LINAS,“ į kurią 
steigėjais įeina Kupiškio, Ute
nos, Papilės, Biržų ir Joniš
kio žemės ūkio kooperatyvai. 
“Lino“ tikslas bus skatinti li
nų ir kanapių auginimą,’ ap
dirbimą ir perdirbimą, padė
ti tinkamose vietose steigtis 
linų gamybos ir prekybos ko
operatyvams, jungti linų ga
mybos ir prekybos kooperaty
vų veikimą, organizuoti kraš
to viduje ir užsienyje linų ir 
kanapių produktų pardavimą 
ir tarpininkauti savo narių 
kooperatyvų reikalais. Pir
masis “Lino“ uždavinys bus 
perimti ligšiolinę Lietūkio linų 
prekybą.

Vilnius, — Paifuvęs Kaune 
atvyko į Vilnių Londone su
organizuoto lenkų pabėgėlių 
šelpimo komiteto generalis 
sekretorius Kaizeris, kuris su
sipažįsta su Lietuvoje inter
nuotųjų ir pabėgėlių lenkų 
reikalais ir jų tolimesnio li
kimo klausimu. Tiems len
kams . išlaikyti. būsią priside
dama lėšomis, be to esą de
damos pastangos juos iš Balti
jos valstybių išgabenti. Jo ži
niomis, lenkų pabėgėlių ap
skritai esama apie 1 milijo
no, bet tikslų skaičių nusta
tyti neįmanoma, nes labai 
daug pabėgėlių yra dingę be 
žinios. — Vilniuje pabėgėlių 
reikalams tvarkyti steigiamas 
specialus komisariatas.

Vilnius. — Baigus sutvarky
ti lenkiškų zlotų į litus iškei
timo reikalą, pradedama re
gistracija Vilniaus srityje už
silikusių Sovietų Rusijos rub
lių, kurių čia nemažai pa
skleista Sovietų kariuomenei 
užėmus Vilniaus sritį. Rublių 
atkeitimo klausimais pradėtos 
derybos su Sovietų vyriausy
be.

Po perskaitymo protokolo garsus del
nų plojimas. Paskui ir vėl klausimai ir 
atsakymai. Vėlai vakare baigiasi susi
rinkimas daina:

“Laisvė, laimė—tai brangūs žodeliai, 
Kada šviesite jūs varguoliams, 
Kada mūs tie artojai žmoneliai, 
Nebetarnaus, kaip vergai,

turtuoliams.”

VII
Pono organizuotas partizanų būrys ne-

snaudė. Naktį jis, kaip piktoji angis, 
įšliaužė į Sandaviškių sodžių, prišliaužė
prie vieno namo, kuriame gyveno vals
tiečių komiteto pirmininkas ir padegė.

Liepsnos liežuviai apėmė šiaudų stogą.
—Gaisras!—kas tai nuogąstingai sušu

ko ir puolė į gatvę.
►—Atgal!—suriko šaulys iš “stszelcų,” 

kirsdamas šautuvo kambliu į galvą.
Namas sudegi. Sudegė komiteto pir

mininkas ir jo šeima. Varguolių milicija 
buvo bespėkė. Lenkų partizanų būrio va
das pagynimojo: > -

—Visi bus sunaikinti, kurie drįs užimt 
šuniško Sovieto pirmininko vietą!... Vi
si!... Atminkite, kad Lenkija nežuvo ir 
nežus!

—Ponų Lenkijai galas atėjo!—kas tai 
numetė iš minios ir pro daržus sudun
dėjo arklio kanopos.

Raitelis greitai pasiekė Raudonosios 
Armijos dalis ir pranešė apie budelišką 
žygį Sandaviškių sodžiuje. Dvi raudon
armiečių kuopos vadovystėje Arianovo 
pribuvo į Sandaviškius. Greitai apsupo 
mišką ir privertė lenkų gaują pasiduoti. 
Gaujos priešakyje buvo pulkininkas Ku
rila ir raitarijos oficierius. Juos atvarė 
į Shndaviškius.

—Kuris buvo komandierium/ laike už
puolimo?—klausė raudonarmiečių poli
tinis vadhs Zandelov.

—Šis!... šis!... šis gyvulys!—vals
tiečiai rodė pirštais į pulkininką Kurilą.

—Jis!
—Sek mane!—tarė leitenantas Juščen-

Raudonosios Armijos tankai apsistojo 
tiesiai ties buvusio lenkų komandanto 
namo vartais. Juos tuoj aus apstojo gy
ventojai ir apipylė klausimais:

—Tai iš tikro pas jus nėra ponų, visi 
dirba ir galima mokytis?

—Taip, pas mus ponų .nėra. Sovietų 
šalyj visi dirba, nėra tinginių, nėra ir be
darbių. Pas mus mokytis gali, kad' ir į 
daktarus neturint visai pinigų, valdžia 
duoda mokslą.

—O kas tie stachanoviečiai, ar tai iš 
paprastų darbininkų?

—Taip, yra iš paprastų, yra ir iš in
žinierių ir specialistų...

Tuo kartu vėl pasirodo armada didžiu
lių Sovietų tankų. Jie važiuoja į vakarus.

—Tankai... Tankai! Pažiūrėkite, ko
kia spėka,—kalba gyventojai. Ir džiaugs
mo akimis lydi juos. Tankai, tai ženklas 
vakarų ukrainiečiams pasiliuosavimui 
iš ponų ir kapitalistų priespaudos. Ka
da pirmu kartu tankai pasirodė, tai len
kų komandieriai sake eiliniams karei
viams:

—Tai išmislas, o ne tankai. Tai iš me- 
' džio padirbti, kad jus įbauginus! Pir
myn!

. ' (Bus daugiau) \

Nauji Raštai
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

karo metu. Socialistinis judėjimas, to judė
jimo vadai, nurodo Dimitrovas, nuėjo bur
žuazijai tarnauti, nuėjo su imperialistais, 
tuomi dar kartą išduodami »darbo žmonių 
reikalus. Todėl, anot autoriaus, “komunistai 
negali daryti bendro fronto su tais, kurie 
yra bendram fronte su imperialistais ir ku> 
rie remia kriminalinį karą prieš liaudį.“ 
Komunistai, Dimitrovas sako, turi darbuo
tis su plačiosiom darbo žmonių mąsėm,' su 
tais, kurie yra priešingi ^plėšikiškam karui, 
kad juo greičiau priartinus taiką.

Bendrai, brošiūra yra žingeidus šių dienų 
dokumentas.

Pradžioj brošiūros telpa Komunistų In
ternacionalo Manifestas, Išleistas antram 
imperialistiniam karui prasidėjus, 1939 m.

“Ndrs. —

Worcester, Mass.
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

namus sėdi bei privatiškuose 
baliuose dalyvauja.

Worcesterio aidiečiai gana 
yra užimti šį sezoną. Turėjo 
keletą parengimų savų ir da
lyvavo kitų organizacijų pra
mogose. Kai kur dalyvavo 
merginų/ skyrius, kurios dar 
vis viršija vyrus. Jos dalyva
vo keletą sykių Bostono ra
dijo programose. Dabar ir vėl 
vyksta į Bostoną sausio 21 d. 
Namie jos taipgi pirmutinės. 
Vyrai žada neužsileisti mer
ginoms. Pamatysim, kaip ten 
bus.

Šiuo metu yra ruošiamasi 
prie 25 metų sukaktuvių cho
ro jubilėjui paminėti. Pamo
kos perkeltos į sekmadienius 
nuo 2 iki 4 vai. po pietų. Pra
šom buvusius dainininkus at
eiti į 'pamokas, padėti tinka
mai atžymėti Aido Choro 25-

I kerių metų sukakties jubilėjų. 
Nutarta susimokyt po vieną 
žymesnę dainą, dainuotą prie 
kiekvieno mokytojo, ir toje 
pramogoje padainuoti.

Kuomet nauji metai prade
dama su gera tvarka, tai rei
kia tikėtis, kad ir ištisi me
tai Seksis puikiai.

Buvęs ir Vėl Būsiantis 
Dainininkas.

OPERETĖ ‘KANKLININKAS’

Tik ką išėjo iš spaudos nau
ja komiška, patriotiška vieno 
veiksmo operetė “Kanklinin
kas,“ kurią parašė J. Stepo-

naitis. J tą operetę muzika 
įpinta Žilevičiaus, Šimkaus, 
Eremino, Kurdinaičio. Suvai
dinti visai lengva, nes čia nė
ra apsunkinimų nei kostiu
mais, nei keliomis scenerijo- 
mis bei dekoracijomis. Tinka
ma vaidinti ir mažam ir di
deliam chorui.

Muzika ir libretą vienoj 
knygoj. Knygos kaina, su 
vaidinimo teisėmis, $10. Tar
tis reikia su autorium, J. Ste
ponaičiu, 495 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. Pinigus rei
kia siųsti su užsakymu. Pa
žiūrėjimui niekam nesiunčia- 
ma. . J. S.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoji!.

Tel. TRObridge 633«

Dr. John Repshis
(Kepins)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central Skriro, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedaliomis ir Šventadieniais i 
10-12 ryte

BAR ir GRILL I

Lietuvių Restaurantas
Mine* Gaminam valgius ir I

EB t u r im e Amerikos
(šdirbimo ir impor-

BkCjMI tuotų degtinių, vi- 
. šoklų vynų ir gero
lUQUOr# alaus.

Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.
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; “Laisvės” Dalininkų Suvažiavimas

BANKIETAS IR ŠOKIAI
;! Šiemet dienraščio “Laisves“ suvažiavimas,
!; bankietas ir šokiai bus

Sausio 28 d. Jan. 28th
į Laikymas suvažiavimo į pavasarį—pasirodė nepraktišku. 

Todėl šiemet suvažiavimas bus laikomas pradžioje metų.
į Suvažiavimas prasidės 10 vai. ryto ir tęsis iki 5 vai. 

vakaro. Po suvažiavimo vakare bus

BANKIETAS IR ŠOKIAI
I; Yra parandavotos dvi didelės svetainės. Vienoje bus
1; duodama vakarienė, o antroje bus šokiai,
;• griežiant gerai orkestrai.

j; Taipgi bus ir graži koncertinė programa, kurią duos 
;> žymūs lietuvių talentai: Biruta Ramoškaitė, iš Hartford, 
i; Conn.; Antanas Višniauskas iš Bayonne, N. J. ir 
;l “Ansamble“-Aidbalsiai, iš Brooklyno

? BUS CENTRAL PALACE SALĖSE
16-18 Manhattan Ave. Brooklyn, N. Y.

!; Prašome iš anksto įsigyti bilietus
; ĮŽANGA $1.25 ASMENIUI/ » r 7T

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM,

KONCERTAS ir ŠOKIAI
RENGIA SIETYNO CHORAS

Šeštadienį, Sausio 20 January
LIET. SVETAINĖJE, 180 New York Ave. NEWARK, N. J.

PRADŽIA 7:30 VALANDĄ VAKARO. JŽANGA 75c IR 50c

—
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Sietyno Choras iš Newarko Vadovaujamas B. šalinaitės

Gerbiama Publika! Nereikia daug aiškinti Sietyno Choro parengimų. Jis visuomet duoda dau
giau negu garsina. ’
Programoj dalyvaus šios męno spėkos: Paskilbus 1 ietuvių dainininke Birūta Ramoškaite; piano duetas 
brolio ir sesers Walter ir Lillian šimalevičiai; Brooklyno “AidbalsiaiBangos, Choras iš Elizabetho; 
Rusų Darbininkų Choras iš Newarko ir pats Sietyno Choras.
PO PROGRAMO ĮVYKS ŠOKIAI PRIE PUIKIOS ORKESTROS. širdingai kviečia Sietyno Choras.



Lackawanna ir Wyoming Klonis
i

—o—

įvyks

redakcijai

PATERSON, N. J.
LLD 84 kp. susirinkimas 

sausio 14 d., 2 vai. po pietų, tuoj 
pačioj svetainėj. Visi kuopos nariai, 
malonėkite dalyvauti. — Kp. Valdy
ba. (9-11)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11720 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 446 
Lewis Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

SOL GILCHICK 
Sol Dairy and Groceries

446 Lewis Avo>, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
11730 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail uncler Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 3203 
Fulton St., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the\premises.

JOHN KUHTA
3203 Fulton St. ‘ Brooklyn, N. Y.

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 14 d. sausio, LDS Kliu- 
be, 15 V2 E. Center St. Malonėkite 
visi nariai dalyvauti šiame susirinki
me, nes bus nominacijos LDS Cent
ro Valdybos. — S. Kuzmickas, sekr.

(9-11)

PRANEŠIMAI Iš KITUR
WORCESTER, MASS.

Amerikos Lietuvių Kongreso vie
tinio skyriaus susirinkimas įvyks 
sausio 16 d., antradienio vakare, 
7:30 vai. Liet. Svet., 29 Endicott St. 
Draugijų visi atstovai dalyvaukite, 
bus renkama valdyba 1940 m. — 
Org. (11-13)

HUDSON, MASS.
LDS 66 kp. susirinkimas

šeštadienį, sausio 13 d., 7 v. v. Visi 
nariai prašomi dalyvauti. Turime 
daug svarbių reikalų apkalbėti. Org. 
Jaskevičius. < (10-11)

Šeštadienis, Sausio 13, 1940 v »

įvyks

Jei

Dr.J.J.Kaškiaučius
WORCESTER, MASS Telefonas: Humboldt 2-7964

nuo 1 valandos

Ateinantį šeštadienį, sausio

NOTARY 
PUBLIC

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedfc-

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

Telephone 
STagg 2-5043

visai kas 
išdalino 
'atidavė 

tie sklo-

HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimasyturėjo 

įvykt 7 d. sausio, bet kadangi įvyko 
II -Apskr. konferencija, tai susirin
kimas įvyks 14 d. sausio., 2:30 v. 
po pietų. 15-17 Ann St. Prašome na-

Bet ar
Jinai 

valdo 
žmonių

Jisai

MAHANOY CITY, PA.
LDS 104 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 14 d. pas A.yAponiką, 411 E. 
Pine St., 2 vai. po įietų. Nariai bū

ni i r ė ir
ir paga- 

mirė 
irgi

davalgiusiems darbininkams, 
bet iš kito galo sušilę renka 
aukas del Suomijos kanuolių

WORCESTER, MASS.
Pirmadienį, sausio 15 d., Lietuvių 

Svet., 29 Endicott St., 7:30 v. v. 
įvyks K. P. Lietuvių kuopos susirin
kimas. Būtinai visi dalyvaukite lai
ku. — Sekr. (10-11)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 14 d. sausio, pas Ka
činskienę, 1741 Van Starck Ave., 2 
vai. po pietų. Visi nariai malonėkite 
būti- anksti, nes turime daug svar
bių dalykų aptarti. (9-11)

580 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, sausio 14 d., 2:30 v. v. 
po pietų, Lietuvių Kliube,4th ir 
Upland gatvės. Draugai, dalyvaukite 

; šiame susirinkime, nes bus daug 
svarbių dalykų apsvarstyti. Atsives
kite ir naujų narių. — Sekr. .(10-11)

tinai 'dalyvaukite, nes turime daug 
neužbaigtų reikalų. Prašome atsi
vesti ir po vieną naują narį įrašyti 

kuopą. — S. Kurzinskas, sekr.
(9-11)

ir iŠ plačios apylinkės, dalyvauti 
minėtame baliuje. Lai būna šis šių 
metų pirmas parengimas Lyros Cho
ro sėkmingas.

Visi subatoje būkim ant Lyros 
Choro baliaus. Įžanga su drapanų 
padėjimu 40c. — J. J. P. (9-11)

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

In regard 
articles 1 
in your

I wish to cite my
on the Reds in 

I know a young 
Scranton who is an 
in the Communist 

is a perfect

SO. BOSTON, MASS.
LDS 62 kp. rengia šokius, sausio 

13 d.> 376 W. Broadway. Pradžia 8 
v. v. ir tęsis iki vėlai nakties. Įžan
ga tik 25c. Gera muzika šokiams. 
Kviečiame dalyvauti. (9-11).

Tel. EVergreen 7-1645 License No. L. 88G

Dr. B. Bagdasarof f
200—2nd Avė., tarpe 12 ir 18 Sts.

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

Staigios ir chroniškos kraujo ir odos 
ligos gydomos.

Daroma Kraujo ir Šlapimo Tyrimą 
Tel. Algonquin 4-8294

rių dalyvauti, turėsime išrinkti dar
bininkus mūsų metinei vakarienai, 
kuri įvyks pradžioj vasario mėnesio.
— K. Kuzmickas, sekr. <9-11)

relief. He received' 
sum of $4.50 a 

of which-he had to 
a week for a room

karo programoje bus prakal
bos, koncertas ir šokiai. Visi 
šio miesto ir apylinkės lietu
viai i turėtų dalyvauti ir pa
remti Vilnijos lietuvius!

DR. A. G. BLACK, 
kurį prez. Rooseveltas pasky
rė Farmerių Kreditavimo Ad
ministracijos galva.

'.-.-.tr:

nuCMHftlOHIHUMCA

WWMWiMSstifc

Pittston, Pa.
Šiomis dienomis palaidojo

me net keturis žymias .ypatas, 
būtent: -mirė Stasys Andriu
šis, buvęs savininkas Sinclair 
House per daugelį metų. Pora 
dienų vėliau mirė ir jo tėvas 
Antanas Andriušis, 83 metų 
senumo. Dabar gi i 
Juozas Menčinskas, i 
lios staiga, širdies liga, 
ir Kastantas Samuolis, 
daug metų buvęs karčiamnin- 
kas. Mirė visi laike vienos 
savaitės.

Lai ilsisi po šalta žemele.
—o—

Scranton,. Pa.
Leroy Colwell paliko savo 

keturis kūdikius šapos biure 
ir nesugrįžo jų atgal pasiim
ti. Priežastis: Colwellsui buvo 
duota’ orderis eiti darban 
prie WPA pagal “Pierson 
Act,” bet jis nėjo. Tai šalpos 
biuras sustabdė jam šalpą. 
Negavęs šalpos čekio, neturė
damas kuom vaikus maitinti, 
atvežė ir paliko juos šalpos 
biure, sakydamas, darykite su 
jais, ką norite! šalpos biuras, 
neturėdamas ką daugiau su- 
tais vaikučiais daryti, atidavė 
Švento Juozapo prieglaudom 
Ką darys vėliau su visa šei
myna, susidedančia iš astuo
nių,. tai ateitis parodys.

—o—
Wilkes-Barre, Pa.

Su naujais metais, Luzernės 
pavietas paskelbė 20 tūkstan
čių žmonių vardus smulkio
mis raidėmis, tų vargšų be-

Komunizmo Priež&stis į
Tūlas nusigandęs pa'trijotas, 

sužinojęs nuo jaunuolio, kuris 
čia gimęs, augęs ir mokslus 
išėjęs, jog, negaudamas jokio 
darbo, pavirto komunistu ir 
net aktyviu agitatorium, štai 
ką parašė “S. T.” 
apie tai:

“Editor Times: 
to some interesting 
have been reading 
Mail Bag: 
viewpoint 
America, 
mąn from 
executive 
Party and he 
gentlman, a young man who 
was an honor student in his 
school work and who is am
bitious* and conscientious. This 
gentlman, like millions of 
other youths in this country, 
could not get a job and had to 
apply for 
the grand 
week, out 
pay $2.50 
leaving him with $2 a week 
on which to exist, or about 
29c a day to feed and clothe 
himself with. Yet the majo
rity of us Americans will say: 
Send them back to Russia. I 
say instead of having congress 
supply hundreds of thousands

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choras, rengia didelį ir 

šaunų balių, kuris įvyks sausio 
(Jan.) 13 d. Lietuvių Muzikalėje 
Svetainėje, Tilton ir Allegheny. Pra- 

I džia 7 v. v. Bus skanių valgių ir ge
riausių gėrimų. O, George Dennis 
orchestra grieš lietuviškus ir ame
rikoniškus šokius.

Lyros Choras kviečia visus jau
nus ir suagusius netik vietinius, bet

Penktas ^puslapis

SO. BOSTON, MASS.
LDS 62 kp. pareitame susirinkime 

nutarė surengti “Penny Sale,” 14 d. 
sausio. Prašome narių dalyvauti ir 
atsinešti mažą dovanėle. Mūsų kuo
pa turi daug išlaidų, todėl manome 
sukelti finansų šiame parengime. 
Kviečiame jaunus ir suaugusius da
lyvauti. (9-11)

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA
417 Lorimer St Brooklyn “Laisves“ Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki r Vėlai Vakaro

darbių, kurių su 25 d. sausio 
(visus vienoj grupėj) namus 
parduos už taksas. Jie neuž
simokėjo taksų už savo name
lius per paskutinius 10 metų. 
Happy New Year!

Demokratija ir republikoni- 
ja rodo dinosauro iltis savo ne-

of dollars to investigate our 
Americans, let us take care of 
our youth. Let us start now 
saving the millions of our 
youth who are a step from 
becoming members of the 
Communist party. Worried.”

Kunigo Giminė.

Binghamton, M. Y. SO. BOSTON, MASS.
--- . Šis ir Tas — --

Dr; Irving Pine, Elenos žu-
Kubiliūno Radio Programa
Nedėlioj, sausio 14, iš sto-

kaitės vyras, nesenai atsidarė 
savo ofisą — 356 Clinton St. 
ir priima pacijentus. Dr. Pine 
yra plačios praktikos profesio
nalas. Jis ilgokai dirbo ligon- 
bučiuose. Jis ir prelekcijų 
sveikatos klausimais yra da
vęs ne viename darbininkų su
sirinkime. Prisimenu, jis ir lie
tuvių jaunimui (LDS kuopoj) 
davė vieną prelekciją. Lietu
viai, reikale kreipdamiesi į jį, 
ras nuoširdų profesionalo pa
tarnavimą.

ties WCOP 1120 k. prasidės 
8:30 iš ryto. Pragramą pildys 
dainininkė Rožė Merkeliūtė^ 
pianistė Elena Žukauskaitė, 
Olga šukiūtė ir Ignas Kubi
liūnas.

Senų Metų vakare pas Jasi- 
•lionius įvyko draugiška vaka
rienė. Vakarienės suruošime 

' pasidarbavo P. Jasilionienė, 
V. Kaminskienė, U. šimoliū- 
nienė ir A. žiburienė. Nors 
svečių buvo ne daugiausia ir 
įžangos mokesnis buvo tik .50 

_ centų, bet kai šeimininkė žy
mią dalį valgių paaukojo, tai 
padaryta ir pelno. Drg. Jo
seph Tomiška su žmona, 
(Endwell Bakery savininkai), 
įvertindami .vakarienę ir jos 
rengimo tikslą, pridėjo 3 do
lerius ekstra. Buvo leistas ir 
vienas laimėjimas šalikas, 
kurį laimėjo St. Vaineikis. Už 
šaliką surinkta $1.80. Vakarė
lio pelnas — viso 18 dolerių— 
paskirtas dienraščiui “Lais
vei,” kaipo Naujų Metų ' pa
sveikinimas. Vakarienės ruo
šėjoms ir svečiams priklauso 
didelė padėka!

Liet. Taut. Bendrovės meti
nis bankietas įvyko sausio 6 
d. Svečių buvo, rodos, mažiau, 
negu praeityje būdavo. Teko 

✓girdėt komiteto narius kalti
nant vienas kitą, kad skelbi- 
mų’Tiepaskleidė tinkamai. Va
karienės laike kalbėjo ročes- 
terietis černauskas unijos rei
kalais; ragino Endicott-John- 
son darbininkus balsuoti už 
CIO uniją.

Įspūdžiai iš “Laisvės” 
Vajaus

Jau keletas metų, kaip esu 
ALDLD 11 kuopos “Laisvės“ 
agentas, taipgi vajaus laiku 
esu buvęs kapitonu. Tik vi
sa bėda, kad kapitonas pasi
lieku be armijos. Susirinkime 
pasižada darbuotis daug, bet 
kuomet reikia dirbti, tai kitas 
klausimas.

Man atrodo, kad tai yra 
labai malonus darbas sueiti 
su žmonėmis, išgirsti jų nuo
mones, pateikti jiem savo nuo
monę kas link mūsų darbinin
kiško judėjimo, štai, žiuri į 
žmogų, kuris paviršutiniai at
rodo, kad jisai yra darbinin
kų idėjos šalininkas. Bet kai 
prieini prie tikro pasikalbėji
mo, pasirodo visai kas kita.

Man teko pasikalbėti su 
taip vadinamu draugu, apie 
kurį visai kitaip maniau iki 
šiol.- Maniau sau, žmogus ne
skaito “Laisvės,“ tai gal nėr 
buvo kam pakalbinti, nebuvo 
tokio žnįtfgaus, kuris gražiai 
pakalbamų. Aš tai jau tikrai 
užrašysiu. Draugais esame 
per 20 metų, o, prie to, dar 
ir kostumeris. Bet pasirodė 
kas kitai Jisai sako, kad skai
to “Keleivį“, ir paskui pridu
ria, kad “Laisvė” iš katalikų 
nepadaro laisvamanių, jinai 
labai taikosi prie katalikų. Sp, 
“Keleiviu” esą kas kita, jisai 
ir kunigam ir katalikam kad 
duoda, tai duoda. Juos išba-

U
13 d. Amerikos Liet. Kongre
so skyrius rengia pramogą su- 
šelpimui Vilnijos lietuvių. Va-

ra, iškolioja, ir vistięk pas 
juos “Keleivis’’ yra. Anot jo 
pasakos, “Keleivis“ yra šva
rus laikraštis.

Man atrodo, kad tam žmo
geliui “Naujoji Gadynė“ yra 
švariausias laikraštis, tik kaip 
gi tu čia prisipažinsi.

Pas mus Worcesteryj tas 
sklokizmas yra padaręs daug 
žalos. Likučiai ir dabar mai
šosi tarpe mūs.

Šiemet pasisekė gauti 15 
naujų skaitytojų, bet buvusių 
sklokininkų nei vieno. Aš 
nekalbu ai)ie tuos sklokinin- 
kus, kurie sugrįžo, kuomet 
buvo vienybė. . Jie skaito 
“Laisvę“ jau kelinti metai ir 
dirba su mumis sykiu. Tai yra 
pagirtini draugai. Bet aš kal
bu apie užsispyrėlius, kurie, 
kaip toji davatka, kaip apsi- 
apieravoja, taip ir eina. Tai 
žmonės keršto apimti. Kerši
ja, patys nežino kam. Fašis
tiniam elementui ir reikia to
kių žmonių, kurie drumstų 
darbininkų judėjimą.

Jie šako, “komunistai

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, sausio 14 d., 12:30 vai. 
po piet. Y. M. H. A. (žydų) svetai
nėj, kampas Ferry ir Walnut Sts. 
Visi nariai prašomi dalyvauti. Bus 
išduotas metinis raportas iš kuopos 
veikimo ir tt. — Valdyba.

LLD 13 kp. susirinkimas bus lai
komas, sekmadienį, 14 d., 2:30 vai. 
po pietų viršminėtoj svetainėj. Šia
me susirinkime bus nemažai raportų 
ir kitokių reikalų apsvarstymui. Po 
susirinkimo bus diskusijos. — Sekr. 
V. J. S. (10-11)

Telbphone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

do automobilius Ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir' 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

ir 
fašistai susivienijo, mes nega
lime su tuo sutikti.”

Bet žiūrėkite, kokie darbai 
skirtingi. Pavyzdžiui, kur Vo
kietijos fašistai užėmė, ten 
viskas suvaržyta, teh viskas 
po Vokietijos komanda, ten 
dvaru nedalino žmonėms, ten 
pilnos koncentracijos stovyk
los, ten šaudo žmones už ma
žiaus) tautinį pasipriešinimą. 
Bet su komunistais 
kita. Jie dvarus 
žfrionėms, Lietuvai 
Vilnių. Gėda, kad
kos likučiai vistiek neatskiria 
tų dalykų. Dabar jie sako, 
kam komunistai užpuolė so
cialistinę Finliandiją ? 
jinai yra socialistinė? 
yra buržuazinė. Ją 
diktatorius ir darbo 
budelis Mannerheim,
dar 1919 metais sušaudė 12,- 
000 savo finų darbininkų. Ir 
tai os “socialisinės” Finlian- 
dijos verkia socialistai, sklo- 
kininkai, kunigai ir ant galo 
mūsų buvęs prezidentas Hoo- 
veris. Ir tam gaila “demokra
tijos”! Kur buvo Hooveris, 
kuomet reikėjo Ispanijos de
mokratiją gint?

Abelnai, Worcesterio visuo
menė sutinka su “Laisvės” po
litika. Ypač su katalikais ga
li labai gražiai pasikalbėti ir 
jie užsirašo “Laisvę.” Aš ma
nau, ateinančiais metais Wor- 
cesteris turi būtinai gauti pir
mą dovaną. Ir taip bus!

Šiame vajuje J. Skliutas ga
vo 2 naujus 
Šiupėnas 2 ir 
1. 10 naujų 
klauso man. 
jaus pasiųsta
Mano pasiųsta 
draugai pasiuntė 

“Laisvės“

skaitytojus, J. 
E. Dovidonienė 
skaitytojų pri
viso laike va- 
pifiigų $438.

$415. Kiti 
$23. t ;
Vajininkas, , 
J. Bakšys.

Hanover, N. H. — Auto
mobilio dujomis nusižudė 
poetas F. M. Duffee, Darth- 
moutho Kolegijos profeso
rius.

Washington. Prez. Roo
sevelt ir Jacksono demokra
tų bankiete nepasakė, ar jis 
vėl kandidatuos į preziden 
tus.

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

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

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

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

NAUJAUSIOS RUDENS MADOS 
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ 

SIŪTAI ir OVERKOTAI
' jūs esate patiklus dėl madų ir dėl kokybes drabužio, 

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

Mes turime sizų pritaikymui visokio nuauglmo žmonėm.

Virš 30 metų patyrimai rinkimuose vilnonių drabužių 
Mūsų 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
Vertes $30.00 už $22.50

Jūsų atsilankymas į mūsų krautuvę įtikins jus, jog mūsų

NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave.

Brooklyn, N. Y.
drabužiai yra puikiausios rūšies.

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiej’imams Įstaiga

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

iVALANDOS: 2-4 ir 6—3. 
Nėra valandų sekmadieniais.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai 

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

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

(Kampas Roebling St.) ■ '

. . . . \
Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamoj

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williainsburgh’e

Special

DIDŽIAUSIAS PĄSIRINKIMAS VISOKIŲ KUŠIŲ GĖRIMŲ

Brooklyn, N. Y. 
TeL Evergreen 4-9508



puslapis

Aido Koncerte, Labor Lyceum
Lietuvių Aido Choras, vado

vybėj savo mokytojos Aldonos 
Žilinskaitės, darbingai ir sėk
mingai rengiasi savo metiniam 
koncertui, kuris įvyks jau ry
toj, sekmadienį, sausio 14-tą, 4 
v. po pietų, Labor Lyceum, 949 
Willoughby Ave., Brooklyne. 
Durys^atdaros 3:30 po pietų, 
įžanga 75c ir 50c, vien šokiams 
40c. šokiams grieš G. Kazake
vičiaus orkestrą.

centro pramogoj prieš porą 
mėnesių, dabar jau pasirodys 
visame savo puikume, nes be 
pertraukos lavinasi ir progre
suoja.

Atsilankykite pasigrožėt gra
žia dainų ir muzikos programa.

Brooklyno Centralio Knygy
no darbuotoja p-lė Pvighter at
sišaukė į visuomenę dovanot 
knygynui senų knygų bei do
kumentų, kurie liečia senojo 
Brooklyno •gyvenimą—istoriją. 
Taipgi prašo ir naujų, popu- 
liariškų knygų, kurias dauge
lis nusiperka bet kartą per
skaitę nebenaudoja.

Brooklyno Kolegijoj 
Nebus Muštro

Dr. Martyno Liuterio 
Draugijos Veikimas

L I ETUVOS NEPRIKLAUSO 
MYBLS ATŽYMEJIMO 

REIKALU
LDLD, LDS, LMS Apskri 

čių ir Liaudies Teatro komi 
tetų susirinkimas įvyks sek

Grupė Brooklyno militaris- 
tų dėjo pastangas įvesti kole
gijoj karišką mankštą-lavybą 
ir tuo klausimu buvo įteikta 
fakultetui reikalavimas, pra
vesta nemažai propagandos. 
Pagaliau, dalykas paleista pa
tiems studentams nubalsuoti, 

nubal-

prūsų lietuvių Dr.
Liuterio pašai pine 

parodė daug veiklu-

ALDONA ŽILINSKAITĖ, 
Aida Choro Mokytoja,

Programoj dalyvaus patsai 
choras su liaudies dainomis ir 
seniai dainuotomis įspūdingo
mis, daugelio tebeminimomis ir 
pasiilgtomis operečių dainomis 
iš “Grigučio,” “Kornevilio Var
pų” ir kitų, kurias choras ka
daise yra perstatęs.

Chorui gražiai kooperuoja 
buvusieji choristai solistai: Al
dona Klimaitė, Pranas Pakal
niškis ir kiti, taipgi šaunieji 
Aidbalsiai, vadovaujami kom
pozitorės B. L. šalinaitės. Tai
gi, bus solo, duetų, merginų 
grupė, vaikinų grupė.

Stygų Orkestrą, gavusi en
tuziastiškas sutiktuves meno

Jau Parėmė Dariaus 
Girėno Fondą

D a r i u i - Girėnui paminklo 
statymo fondui aukų rinkimo 
darbas jau gerokai pradėtas. 
Komitetas išsiuntinėjo laiškus 
visoms draugijoms. Jei kurios 
negavo, prašo atsikreipt į Ko
miteto. raštinę, 280 Union Avė., 
Brooklyne. Taipgi Komiteto 
pirmininkas Jonas žaltys atsi
šaukė į visuomenę per radio 
Jono Valaičio vadovaujamoj 
programoj sausio 6-tą, iš sto
ties WCNW.

Komitetas atsišaukia į visas 
org., draugijas ir pavienius 
paaukoti paminklui, čekius 
prašo išrašyti Darius-Girėnas 
Monument Fund, ir pasiųsti iž
dininkui: Mr. John Spurga, 
Port Jefferson Sta., L. L, N. Y. 
Iždininkas, sako komitetas, 
yra po užstatu ir aukas skelbs 
visuose fondą remiančiuose 
laikraščiuose,

Aukų jau prisiuntė šie: šv. 
Jurgio D-ja, Brooklyne, sausio 
3, $100; M. Rogers, brook- 
Jynietis, $1; SLA 38 kp., sau
sio 4, Brooklyne $25; Lietuvių 
Am. Pil. Kliubas sausio 5 d., 
Brooklyne $100 ir padengė ko
miteto išlaidas $25.

Tai‘graži pradžia. Kas dau
giau? Tariame širdingai dėkui.

Dariaus - Girėno Paminklui 
Statyti Fondo 
Jonas šaltyą; 
ter šabūnas; 
Gudonis, ižd. 
iždo globėjas
ir Juozas Kairys; 
Adv. Steponas Briedis.

Red. Pastaba:
Šis komiteto pranešimas 

gauta už kelių dienų po pa
talpinimo kituose laikraš-

Komiteto pirm, 
vice-pirm. Wal- 
sekr. Antanas 
Jonas Spurga;

Karpus 
sekr.

Jurgis 
f in.

tatpmimo Kituose laiKras- 
į čiuose, kas netoleruotina. Jei 
*9* <___________ . A _ _ _________ • 1komitetas nori “Laisvės” ko

operacijos ateityje, kaip ją 
gavo lig šiol, privalo praneši

ąs teikti sykiu su teikiamais 
kitiems laikraščiams. .

Prieš muštrą, sakoma, 
savę 1,598, už—1,115.

Kolegijos fakultetas 
kė didžiumos studentų

kad militariška la- 
mokyklai 
Kolegijos Taryba 

kad nesą nei tam 
lengvatų. Taigi,

taip vadinamas “goose step” 
kolegijoj kol kas nepraėjo.

patvarkė, 
vyba tai 
Prie to, 
skundėsi, 
reikalingų

palai- 
valia,

netinka.

Samuel Richars, kurio takse 
sužeidė 65 m. praeivį pereitą 
lapkritį, išteisintas.

Tyrinėsią Išdavimą 
Subvės Darbo

9 d. šapolo ir Vaigi- 
Thames St., 

draugijos 
Geram

Budžeto direktorius Dayton 
sako pradėjęs “nuodugnų ty
rinėjimą” surast, dėlko Trans- 
portacijos Taryba neišdavė 
subvės Statybos darbą firmai, 
kuri sutikus-daug pigiau dirb
ti) bet kitai, kuri reikalavo 
daugiau. Minimas darbas iš
duota T. IT. Emerson Co., ku
rioj James J. Hines Jr., pas
kubusio Tammanės tūzo sū
nus, pirmiau yra buvęs dali
ninku.

Minimas kontraktas buvo 
išleistas varžytinėms pereito 
rugsėjo 29-tą, reikiant įtaisyt 
signalus Sixth Ave. Indepen
dent subvėj. Arc Electrical 
Construction Co. siūlius tą 
darbą atlikti už $758,110, o 
Emerson už .$806,640. Emer
son Co. gavo .darbą. Pigiau 
norėjusi dirbt firma neprileis
ta prie darbo, aiškinant, kad 
“neturinti gana patyrimo ir 
finansinio pastovumo Užimt* 
toki aukštai specializuotą dar
bą.”

Po pirmo ginčo skelbta nau
jos varžytinės, -reikalaujant, 
kad darbą paimt norinčios fir
mos parodytų turinčios bent 
$275,000 turto. Vėl Are firma 
išėjo su pasiūlymu dirbti už 
pigiau, o Emerson už bran
giau. Darbas išduotas Emer
son firmai jai sutikus nusileis
ti iki Are1 firmos pasiūlymo....

Transportacijos Taryboj da
bar randasi pirmininku John 
H. Delaney, buvęs dokų kor 
misionierius, per ilgus laikus 
Tammanė^ vadas, ir Francis 
X. Sullivan, Queens demokra
tas, žymiai figūravęs vadovy
bėj laike Walkerio majoryS- 
tės.

Williams,

Šimto Galionų Degtinės 
Biskį Perdaug

Sulaikytas už turėjimą na
muose 100-to galionų degtinės 
varytuvo,
greenburghietis, sakėsi ją da
rąs savo vartojimui, kas’įsta
tymais nedraudžiama. Tačiau 
teisėjas, apskaičiavęs, jog par
eina po kvortą į dieną, nu
sprendė esant perdaug, ir pa
siuntė Williams’ą 6 mėnesius 
kalėti.

Prieš 34 metus Brooklyne 
įsteigta 
Martyno 
draugija 
mo.

Sausio
nio salėje, 147 
Brooklyne, įvyko 
metinis susirinkimas, 
stovy esančių narių, pasirodo, I
šiuo laiku draugijoje yra 116.

Apkalbėjus bėgamuosius rei
kalus, draugija nutarė viešai 
padėkoti rengimo k-jai: Baka- 
nauskui, Bernotai ir Steponavi
čiui, taip pat draugijoms už 
dalyvavimą dr-jos sėkmingam 
34-tam metiniam b a liuje, 
Grand Paradise salėje, Brdok- 
lyne, sausio 6 d. Nutarta padė
kot: Brooklyno Lietuvių Pilie
čių Kliubui, Maspetho Liet. 
Piliečių kliubui, šv. Vincento 
D-jai, Maspethe, šv. Jurgio 
Dr-jai, Brooklyne, Liet. Atletų 
kliubui, Brooklyne, Lie. Kriau
čių Skyriui, Brooklyne, ir Lie
tuvių Radijo Balso programos 
vedėjui WCNW stoty J. Valai
čiui.

Kitiems metams nutarta 
rengti šias pramogas, kuriose 
dalyvauti prašo visus pasi
ruošti, būtent baliui kitais me
tais vasario pirmąjį šeštadienį, 
Grand Paradise salėje, Brook
lyne.

Šiemet pikniką rengti nu
tarta birželio 16 d. Hoffman 
House Park, Cooper ir Myrtle 
Ave., Brooklyne. /Vakarienę 
rengti nutartą antrąjį šeštadie
ni po Velykų, balandžio (Ap
ril) 6 d., Vaiginio ir šapolo sa
lėje, Brooklyne. Vakarienei 
rengti išrinkta komisija: Ju
lius Apselis, Jonas Jasaitis,, 
getras Apselis, Juozas Stepo
naitis, Jurgis Bernotą.

Metiniam susirinkime 
rinkta ir valdyba. Visi
rinkti tie patys, būtent: pirm/ 
Julius Apselis, prot. sekr. Juo
zas Alvis, ižd. Jurgis Bernotą. 
Kiti v-bos nariai yra: vice-pir- 
mininkas Julius Kalvaitis, fin. 
sekr. Jonas Jasaitis ir mar
šalka Petras Anselis^ Iždo glo- 
bėiais perrinkti: Bonikeris 
(vienas dr-ios steigėjų), Kaz
lauskas ir Vaidinis.

Draugija nutarė dalyvauti 
Vasiliausko koncerte sausio 21 
d. Grand Paradise salėje ir iš 
iždo.nusipirko 10 tikietų.
i P e r s k a i t ytas ir užgirtas 
Brooklyne Dariaus-Girėno pa
minklui statyti komiteto atsi
šaukimas. Draugija pažada pi
niginę paramą, bet sumos *kol 
kas nenustatė, nes nori paau
koti didesnę sumą, o iždas 
šiuo laiku nėra turtingas.

Po susirinkimui buvo tradi
ciniai užkandžiai.

Koresp.

Ketvirtadienio vakarą 
du newyorkieciai baigė dienas 
elektros kėdėj, Sing Sing ka
lėjime. Jais buvo Joseph Sa- 
coda ir Demetrius Gula, nu
teisti kaltinimais pagrobus 
Arthur Fried, p a s i t u r i ntį 
White Plains kontraktorių, ir 
jo kūną suspirginus Ukrainų 
salės skiepe, 217 6th St., N. Y. 
Abu yra 28 metų. Sacoda nu
ėjo mirt poteriaudamas, o Gu
la—juokaudamas, nors abu 
buvo giliai susijaudinę pasku
tinėmis dienomis.

Kartu su jais nuteisti tuo 
pačiu kaltinimu John Keough, 
34 m., ir Anthony Lategano, 
30 m., išliko, paskutinėmis 
dienomis gubernatorius mir
ties bausmę pakeitė kalėjimu 
iki mirties.

Giminės, sakoma, prikalbi
nėjo, kad jie išduotų kitus 
gaujos dalyvius iy tuomi išgel
bėtų save, bet jie tylėję, nusi
nešdami su savim visus sekre
tus. Mary La Monte, Sacodos 
meilužė, kuri laike bylos dėjo 
dideles pastangas jį 
laike 11-kos mėnesių 
mo mirties kameroj 
džiai jį lankius, irgi
romis maldavus gelbėtis išda
vimu visų paslapčių, bet ir jai 
nepavykę prikalbint.

madienį, sausio 14, 10 vai. ry
to, “Laisves” Name.

Taipgi organizacijas, norin
čias prisidėt prie apvaikščioji- 
mo Lietuvos Nepriklausomy
bės, kviečiamą dalyvauti kon
ferencijoj. k

Malonėkite pribūt laiku.
Sekr. J. Dainius. •

1

per- 
per-

George Pakas sulaikytas po 
$500 kaucija kaltinant operavo
me gembleriavimo mašinos res- 
taurane, 653 Uth Avė., N Y.

Išmaldininkas Pataikė 
Pas Teisėją

Išmaldų, prašinėt New Yor.ke 
yra draudžiama neturintiems 
specialės priežasties ir leidimo 
elgetaut. Tačiau išmaldų pra
šinėjančių randasi. Aną dieną 
Charles White, 32 m., norėjęs 
t-uo būdu pasipinigaut, pataikė 
paprašyt išmaldos pas teisėją 
Mason, kuris išmaldautoją pa
sišaukė teisman, vienok paba
ręs jį' paleido be baudos,' kada 
sulaikytasis aiškinosi turįs už- 
laįkyt žmoną ir 6 vaikus, o ne
galįs gaut darbo.

LDS

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.

Šiuomi noriu pranešt, kad
kp. rengia vakarėli, “Laisvės” Sve

tainėj, šeštadienį, kovo 2 d. Pradžia 
7 vai. vakaro. Daugiau informacijų 
bus sekamose laidose.

Prašome kitų organizacijų įsitė- 
myti šią dieną ir nieko nerengti, 
bet dalyvauti mūsų vakarėlyje. 
Ačiū. — Komisijo narės S. Petkie
nė. (10-11)

gint ir 
jo buvi- 
neatlai- 
su aša-

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-8842

Atėjęs Pranešt apie Dingimą 
Tėvo, Rado jo Kūną

m., 
Po-
ra-

Tel. Stagg 2-0788.
NIGHT—IIAveineyer 8-1168

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated
J. LeVANDĄ E. LeVANDA
(Tėvas ir sūnus Leyandauskai)

UNDERTAKERGeorge Grosbard, 20 
ketvirtadienį atėjo Beach 
licijos stotin, Brooklyne, 
portuot apie išvakarėse išėju
sį ir negrįžusį namo tėvą. Mo
tina ir keturi kiti vaikai buvo 
susirūpinę. Papasakojus, kaip 
jo tėvas atrodė, jaunuoliui 
parodyta lavonas, kurį pama
tęs jaunuolis sukniubo. Tai 
buvo jo tėvo, kuris tik prieš 
porą valandų nušokęs po'trau
kinių BMT West End linijos 
86th St. stotyje.

8:30 Vai VakareL.
Kas pirmadienį, pradedant 

nuo sausio 15 d., lietuvių Ra
dio Draugijos radio programos, 
vad. J. P. Ginkui, iš stoties 
WCNW (1500,kc.), bus girda
mos 15 min. vėliau, vietoj 8:15 
v. v., dabar girdėsi! 8:30 vai. 
vak. Nepamirškit! ,

Ketvirtadieniais, kaip ir vi
sada, programos girdimos 7 v.

L. R. D. anaunseris, 
Vyt. Ubarevičius.

vak.

MIRĖ
Adomas Zubris, 53 m. am

žiaus, mirė sausio 10 d., Man
hattan General ligoninėj, N. Y. 
Pašarvotas 37 Maujer St., 
Brooklyne. Bus laidofas sausio 
15 d., šv. Jono kapinėse. Laido
tuves aptarnauja direktorius 
Steponas Aro'miskis.

337 UNION AVĖ. ♦
BROOKLYN, N. Y.

CHARLES’
ŲP-TO-DATE

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

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

Gerkit Patryę Barberlal

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

GERIAUSIA DUONA>^sJ 
^SCHOLES BAKING WgW 

532 Grand St, Brooldyn^^^
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. k)Iūsu duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui 
Pristatome j visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, j krautuve* 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538
* il ftfįlįhliL i ■■ ■ ĮIĮI ĮĮIIM i ■■gylii ■■!■■■

Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

’’trr

' šeštadienio, Sausio 131 3 940
. I .M   ------------— " ■ 1 ' ■' ———At _!J23M
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Lietuviu Kiiro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšt j vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefoną* EVergreen 7-1661

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6486

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

RHEA

Open Day and Night 
f 

A )

Managed by

TEITELBAUM

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

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

Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

Wed., Thurs., Frl., Bat. and 
Bun. all day and night

Jį VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Ji? Savininkas

' JL Muzika ir Floor Show kiekvieną
"A penktadienį ir šeštadienį
/ Degtinės, Konjakai, .Vynai,

Alus ir Valgiai

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

Prie R. K. O. Republic Teatro

varpo keptuvs
36-42 Stagg St. TeL Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

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

Siunčiame duoną per paštą | kitus miestus, specialiai greitai pristato 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kalnas

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn. N V

SKELBKITES “LAISVĖJE”

- M m ?s ertfci ĮflK




