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92 ANGLIAKASIAI GYVI PALAIDOTI IR ŽUVĘ KASYKLOJ
Girdi, žiūrėkite, jinai atmo- 
kinėjo Amerikai skolas.

Je, atrhokinėjo, bet ve 
kaip: Atmokėjo dolerį, o 
pasiskolino dešimt!

Fra n ei j a Urmu Siun
čia Karo Paramą 
Helsinkio Finam 

/ 2____  ■_________

Prancūzu Valdovai Ragina Lenkus ir Čeohus Pabėgėlius 
Francijoj Važiuot Finliandijon Kariaut prieš Sovietus

V

Sausio 10 d. vienas radio 
komentatorius papasakojo 
tokių baisių faktų apie Hel
sinkio ponus. Iki pabaigai 
1939 metų jie praskolino 
Suomiją užsienio imperia-; 
listinėms valstybėms iki 240 
milionų dolerių.

Čia dar neįskaitomos
■ trumpalaikės paskolos, gau-
tos iš užsienio privatinių 
kapitalistų. O tokių skolų 
susidarys daug desėtkų mi
lionų dolerių.

Suomijos nikelio kasyklos 
priklauso užsienio kapitalis
tams. Suomijos bankas pri
klauso užsieniui. Suomijos 
miškai praskolinti Anglijai!

Šiuo tarpu vien tik Ame
rikai Suomija skalna per 30 
milionų dolerių.

Ar dabar aišku, kas žmo
nes apgaudinėja? Ne mes, 
bet tie didvyriai, kurie už 
tokią Suomijos valdžią gal
vą guldo.

Amerikos valdžia skolina
Norvegijai dešimt milionų 
dolerių. New York “Times- 
as” sako: “Šita paskola 
skaitoma gelbėjimui karo

lionų žadama Švedijai.-f11 kas H. Martin Ėmė Sau Pinigus iš Fordo,
Kelios dienos atgal Wa- 

shingtonas paskolino Hel
sinkio valdžiai 10 milionų 
dolerių.

Tuo tarpu Amerikos be
darbiams pašalpos kapoja
mos.

Dar vis tūli žmonės kalba 
apie palaikymą ir šiemet 
Liet. Paviliono amerikie
čių kaštais. Pernai ir mes 
tam pritarėme. Bet tuomet 
atrodė, kad Lietuvos vy
riausybė prie to irgi prisi
dės. Dat^ar paaiški, kad ta 
vyriausybė griežtai nusista
čius už Paviliono likvidavi
mą.

Taipgi visos kitos sąlygos 
pasidarė labai nepalankios 
—karas, Vilniaus varguolių 
šelpimas ir tt.

Todėl šis reikalas visai 
atpuola. Jo visai nebereikė
tų kelti spaudoje.

Nelengva šiandien klasi
niai sąmoningam darbinin
kui atsilaikyti prieš tuos 
buržuazinės spaudos, radio 
ir agitatorių melus. Bet at
silaikyti reikia. Kiekvienam 
mūsų reikia didžiausios 
proto ir nervų disciplinos. 
Nereikia nusigąsti, nereikia 
karščiuotis, nereikia kreipti 
atydos į visus tuos ponų 
plepalus.

Laimės tiesa, laimės revo
liucinis judėjimas. Pamaty
site, audros praeis. Ir kai 
dangus vėl prasiblaivys, tai 
dideli nauji žemės plotai ir 

•skaitlingi nauji milionai 
žmonių nebeturės ponų ant 
savo sprando

Berlin. — Naziai praneša 
kad jie sunaikinę du fran
cūzų lėktuvus vakariniame 
fronte.

I Paryžius. — Franci jos 
valdžia skubiai persiunčia 
daugius ginklų ir amunici
jos, kurie iš Italijos ir Iš
mani jos plaukia senajai Fin- 
'liandijos (Suomijos) vald
žiai.

Iš Italijos ir tūlų kitų 
xraštų važiuoja per Fran- 
iiją dideli skaičiai “liuosno- 
rių” į Finliandiją kariaut 
prieš Sovietus. Ir Francijos 
valdžia stengiasi, kad jie 
kuo greičiausiai pasiektų fi
nų karo frontą.

Frąncijos valdžia jau 
ne kartą pareiškė, kad ji 
pilniausiai remia Helsinkio 
Finliandiją kare prieš So
vietus. Dabar francūzų val

Buvęs Auto. Darbininkų Unijos Pirminin-

Kaip Tvirtina Prisiektas Liudijimas
H----------------------------------------------------

I

Washington. — Homer 
Martin, buvęs pirmininkas 
Jungtinė si Automobilių 
Darbininkų Unijos, lovesto- 
nietis, prašė ir gavo tūks
tančius dolerių pinigų iš au
tomobilių fabrikanto Henry 
Fordo, kaip /kad sako pri
siektas liudijimas Harrio A. 
Elderio, buvusio šios unijos 
viršininko St. Louis’e. Jo 
liudijimas tapo įtrauktas į 
rekordus kongresmanų ko
misijos, kuri tyrinėja val
dišką Nacionalę Darbo 
Santikių Komisiją. Liudyto
jas Elder buvo ir asmeninis 
H. Martino sargas. Už tai 
jis iš Martino gaudavo 
$50 algos per savaitę ir dar 
po $6 per dieną “išlaidoms.”

Elder parodo, kaip H. 
Martin prašė $3,500 iš For
do šnipų-padaužų viršinin
ko Bennett’o ir kaip Martin 
išsinešė nuo jo glėbį pinigų. 
Martinas sakė, kad be auto, 
fabrikanto Fordo pagalbos 
tai, girdi, “aš negalėčiau 
valdyt šią uniją.” Martinas, 
be kitko, sakė Elderiui, kad 
Fordas remia ir fašistinį 
kunigą Coughliną.

Toliau, Elder liudijo, kad 
Martinas davė jam šim
tus dolerių pinigų siųsda
mas pripirkt revolverių ir 
prisamdyt gengsterių, kad 
išdaužyt komunistų centrus 
ir pasiųsti į ligonines tuos 
unijos veikėjus, kurie prie
šinosi Martino politikai.

• (CIO Jungtinė Auto. Dar
bininkų Unija, kaip dauge
liui žinoma, išmetė Martiną 
iš savo tarpo, kaip fabri
kantų agentą. Tada Marti
nas suorganizavo atskirą 
mažiukę automobilių darbi- 

dininkai ragina pabėgėlius 
lenkus, cechus ir rusus bal
tagvardiečius važiuot į Fin
liandiją kariaut prieš So
vietų Sąjungą. O Francijoj 
yra šimtai tūkstančių tokių 
pabėgėlių.

Francijos laikraščiai ypa
tingai džiaugiasi, kad ge
nerolas Franco siunčia Hel
sinkio Finliandijai ir tuos 
lėktuvus ir kanuoles, ku
riuos Sovietai andai davė 
Ispanijos respublikiečiams- 
lojalistams kare prieš gene
rolo Franco fašistus. Mat, 
likučiai tų sovietinių ginklų 
teko Ispanijos fašistam; kai 
jie nukariavo respublikie- 
čius.

Paryžius. — Francijoj 
faktinai visai uždrausta 
pardavinėt mėsą tris dienas 
per savaitę.

Bucharest, Rumunija. — 
Pranešama, jog Italijos val
džia pareikalavo, kad Tur
kija duotų jai dvi karo lai
vyno bazes-stovyklas Juo
dosiose Mariose, kaip veiki
mo punktus prieš Sovietų 
Sąjungą.

Senatorius Borah Ne
pritaria Paskoloms

Finliandijai

Washington.—“Progresy- 
vis” republikonas senatorius 
Borah užreiškė, kad jis eis 
prieš naujas Amerikos pas
kolas Helsinkio Finliandi
jai, kob“mes sužinosime vi
sus. faktus” (kas stovi už
nugaryje tos Finliandijos). 
Sako: “Aš priešingas bet 
kokiam žingsniui, kuris ga
lėtų įvelt Ameriką į karą 
Europoj. Tiesa, aš noriu pa
dėt finam, bet Jungtinės 
Valstijos man ‘ stovi pirmo
je vietoje.”

Kai kurie kiti senato'riai 
jr kongresmanai išsitarė, 
jog Amerikos parama sena
jai Finliandijos valdžiai yra 
“kibicerių” dalykas prieš 
Sovietus ir vandens pylimas 
ant imperialistinio Anglijos 
malūno.

Paryžius. — Prancūzai 
sakosi nušovę žemyn tris 
vokiečių lėktuvus vakarų 
fronte.

ninku uniją, kaip Amerikos 
Darbo Federacijos uniją.)

ŽUVO VISI 92 MAINIER1AI 
EKSPLOZIJOJ W. VA.

ANGLIAKASYKLOS
Bartley, W. Virginia. — 

Po eksplozijos išimta apie 
40 žuvusių mainierių lavo
nų iš Pond Creek Pocahon
tas angliakasyklos (šiuos 
žodžius berašant). Bet kom
panijos viršininkai sako, 
kad žuvę ir kiti 52, kurie 
ten buvo gyvi palaidoti po 
žemėmis, uolomis ir ang
lim, kada ištiko dujų spro
gimas praeitą trečiadienį.

Dauguma užmuštų mai
nierių buvo šeimyniški vy
rai ir apart žmonų paliko 
195 vaikus našlaičius.

Šaukia Mainierius Streikan, 
, Reikalaut Saugumo
Springfield, Ill. — Pirmi

ninkas CIO Mainierių Uni
jos distrikto, Ray Edmund- 
sonas pašaukė (5,000 mainie
rių sustreikuot šį antradie
nį prieš Bell and Zeller, Old 
Ben ir Consolidated anglia
kasy klų kompanijas. Šiuom 
streiku yra norima priyerst 
kompanijas padaryt sekan
čią permainą kasyklose, rei
kalingą mainierių gyvybei 
apsaugot — “ne šaudyt” 
(dinamitu neskelt) anglies 
tuo laiku, kai angliakasiai 
yra ten pat, kur anglis 
“šaudoma,” o leist mainie- 
riams pasitraukt iš ten, kol 
sproginiai atskels anglį. ..

CIO mainierių vadai, rei
kalaudami tokios permai
nos, nuorodo, jog dabar žu
vo 92 angliakasiai Bartley 
kasykloj, West Virginijoj, 
kur anglis buvo taip “šau
doma.”

Lietuva Suėmė 50 
Ginkluotų Lenkų 
Fašistų Vilniuje

Kaunas, saus. 12.—Lietu
vos policija areštavo virš 50 
lenkų fašistų Vilniuje. Jie 
buvo padarę sąmokslą, kaip 
užvaldyti Vilnių ir atplėšti 
jį nuo Lietuvos (nors ne
žinia, ką jie paskui būtų 
galėję su juom daryt, netu
rėdami Lenkijos kaipo val
stybės).

Suimtieji sąmokslininkai 
priklausė vadinamai Kovo
jančios Lenkijos Organiza
cijai. Lietuvos pareigūnai 
užtiko slaptą šių lenkų fa
šistų’ radio stotį ir suėmė 
jos operatorius. Lietuvių 
policija taipgi rado ginklų 
pas tuos lenkus; sykiu su
čiupo ir jų slaptraščius, ku
riais'jie susirašinėjo su ka
rine lenkų fašistų organiza
cija užsienyje.

London. — Anglai teigia, 
kad jie nušovę žemyn vieną 
Vokietijos lėktuvą iš tų, ku
rie buvo atskridę į rytinius 
Anglijos pakraščius. ‘

Naziai sako, kad visi jų 
lėktuvai sveikMugrįžę. '

SOVIETAI SAKO, KAD 
HELSINKIO FINU ŽINIOS 

TAI 1ŠMISLAI
Maskva. — Sovietų karo 

štabas Leningrade užginči
ja Helsinkio Finliandijos ži
nias, vadina jas melais ir iš- 
mislais, ir štai ką sako apie 
karo eigą Finliandijoj:

Finu kariuomenė niekad c

ir niekur nepasiekė Sovietų 
rubežiaus.

Viborgo srityje Finliandi
jos kariuomenė randasi už 
43 mylių nuo Sovietų sie
nos; Serdopola srityje — už 
50 mylių; šiaurės srityje fi
nų kariuomenė dabar yra 
80 mylių į pietus nuo Petsa- 
mo, kuris užimtas raudon
armiečių; linkui Uleaborgo- 
Rovaniemi sovietinė kariuo
menė yra Finliandijoj už 75 
mylių nuo sovietinio rube- 
žįaus; Suomussalmi srityje 
raudonarmiečiai yra pažen
gę į Finliandiją 6 iki 9 my
lių nuo Sovietų sienos.

Užsienių spauda, ypač 
francūzų Havas agentūra 
sakė, kad Suomussalmi ko
vos srityje 44-ta Sovietų di
vizija “praradus 14 tūks
tančių kareivių.” Bet ta di
vizija iš pat pradžios turė
jo fronte ne daugiau kaip 
10,000 kareivių iš viso. Tik
rumoj ten Sovietų nuosto
liai siekė ne daugiau kaip 
900, ir šiuos nuostolius rau
donarmiečiams padarė ne 
tiek finų karinis veikimas, 
kiek staigus šaltis. O finai 
šiame fronte prarado ne 
mažiau kaip 2,000 savo ka
reivių. ir jie žiauriai žudė 
saviškius sužeistus šaulius, 
idant Sovietų kariuomenė 
nesuimtų sužeistųjų, nes ta
da jie būtų galėję pasakyt, 
kas dedasi Helsinkio Fin
liandijoj ir jos armijoj.

Finų kareiviai niekur ne
pasiekė sovietinį Murmans
ko geležinkelį, taigi negalė
jo “visiškai jį suparaly- 
žiuot,” kaip kad skelbė už
sienių spauda. Finliandijos 
kariuomenė yra už tuzinų 
kilometrų nuo Sovietų rube
žiaus ir už šimtų kilometrų 
nuo Murmansko geležinke
lio, ir šis geležinkelis nesu
stojo veikęs nei vieną minu
tę.

Paskleisti girdai, būk 
Helsinkio finai atsiėmę Pet- 
samo nuo Sovietų, būk So
vietai šaukęsi Vokietijos 
oficierius į talką, ir būk Vo
kietija atsiuntus Sovietam 
“140 karinių mokytojų per- 
tvarkyt sovietinę kariuome
nę,” vis tai yra išmislai, 
kaip sako raudonarmiečių 
štabas;

UŽGINČIJA ANGLŲ ORO 
ŽYGĮ

Berlin. — Vokiečiai už
ginčija, kad Anglijos lėktu
vai apskraidę Austriją ir 
Čechoslovakiją, mėtydami 
nropagahdos lapelius. Sako, 
kad anglų lėktuvai ten vi
sai nepasirodė.

Roosevelt Sako: Abi
dvi Partijos, Remkit 

Helsinkio Finus
Bet Republikonų ir Demokratų Vadai Sako, Kad Pats Pre

zidentas Turėtų Pateikt Planus “Finliandijai Remti”
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas, besikalbė
damas su laikraščių atsto
vais, sakė, kad demokratai 
ir repūblikonai senatoriai 
ir kongresmanai turėtų už
miršt, kad jie yra skirtin
gų partijų žmonės, kuomet 
eina dalykas apie “reikalą” 
remti Helsinkio Finliandiją. 
Prezidentas pareiškė, kad 
repūblikonai ir demokratai 
kongreso nariai turėtų “už
miršti politiką,” o sueit 
daiktan ir susitart, kaip 
Jungtinės Valstijos galėtų 
toliau padėt Helsinkio finų 
valdžiai.

Republikonų ir demokra
tų vadai senate ir kongreso

Kanada Tikisi Par
duot Daug Karinių 
Bonų Amerikonam
Ottawa, Canada. — Bus

išleista $200,000,000 Kana
dos paskolos bonų kariš
kiem tikslams. Jungtinių 
Valstijų fabrikantai ir kiti 
dideli biznieriai, turintieji 
savo skyrius Kanadoj, iš 
anksto pasižadėjo pirkti 
daug bonų kanadiškės ka
ro paskolos.

(Kanados valdžia varo 
propagandą per ameriko
nų laikraščius—apeit Ame
rikos bepusiškumo įstatymą 
ir pirkt kanadiškius karo 
bonus, kad “sumušt Hitle
rį.” Nes Jungtinių Valstijų 
bepusiškumo įstatymas už- 
d r a u d ž ia 
kraštams pardavinėti jų bo
nus šioje šalyje.)

Kurie amerikiečiai bijo 

pinis karas, dėl to galėsią 
įvykt bolševikiškos revoliu
cijos įvairiuose Europos 
kraštuose. Todėl Franco pa- 

, . . ,. I si žada remt popiežiaus ir
kariaujantiems (prezidento RooseVelto pla- 

Į nūs taikyt Angliją-Franciją 
su Vokietija.

Tuo pačiu laiku genero-
susidurt su bepusiškumo įs
tatymu, tiem Kanados vald
žia siūlo pirkti seniau išlei
stus, dar nekarinius Kana
dos bonus, kurių tas įstaty
mas neuždraudžia. Sako, 
kad ir senų jos bonų pirki
mas tarnaus karui prieš 
Vokieti j'ą.

Tie Patys SSRS Komandie- 
riai Finliandijoje

Maskva. — Sovietų vy
riausybė užginčija, kaip iš- 
mislus, tuos pranešimus už
sienių spaudoje, būk suimta 
bei iš komandos pašalinta 
“virš 100” raudonarmiečių 
komandierių Finliandijoj. 
Sako, visi sovietiniai • ko- 
mandieriai tenai tebėra sa
vo vietose.

ORAS. — Bus lietaus.

atstovų rūme, tačiau, pa
reiškia, kad prez. Roosevel
tas privalo duot kongresui 
sumanymą, kaip Amerika 
galėtų padėt senajai Fin
liandijos valdžiai atsilaikyt 
prieš Sovietus.

Šiuo tarpu yra padaryta 
kongresui tokie įnešimai: 
paskolint Helsinkio Finlian
dijai dar 60 milionų dole
rių (apart 10 milionų dole
rių, kuriuos Amerikos val
džia jau paskolino Helsin
kio finams), ir po 1 dolerį 
pardavinėti Helsinkiui nau
jausius, pusiau-automatiš- 
kus Amerikos karinius šau-1 
tuvus,—nors toks šautuvas 
kaštuoja 300 dolerių.

Gen. Franco Prižada 
Popiežiui Taikanti 
Prieš Bolševizmą
Roma. — Ispanijos valdo-

vas generolas Franco at
siuntė popiežiui Pijui XII 
užtikrinimą, kad Franco, 
kiek galėdamas, visais bū
dais rems popiežiaus laimi
namą “kryžiaus karą” prieš 
bolševizmą. O, paskutiniu 
laiku popiežius labiausiai iš
reiškė baimę, kad bolševiz
mas neapimtų Finliandiją, 
Švediją ir Norvegiją.

Generolas Franco bijo, 
kad jeigu ilgai tęsis euro

las Franco sparčiai gink
luojasi ir sako, kad 1941 
metais jis turėsiąs jau ke
turis tūkstančius išlavintų 
karinių lakūnų. 

* ---
Pasitraukė Japonijos Mi- 

nisterių Kabinetas į|
Tokio, saus. 14. — Atši- 

statydino Japonijos minis- 
terių kabinetas, kurio pir- -j 
mininkas buvo Abe. Jis jau
tėsi priverstas pasitraukt iš 
valdžios, ypač todėl, \kad 
šiam ministerių kabinetui 
nepavyko panaujint preky
bos sutartį su Jungtinėmis 
Valstijomis.

Senoji sutartis baigiasi 
sausio 26 d. Amerika nepa- 
naujina prekybos sutarties 
su japonais todėl, kad jie la
bai varžė ir persekiojo 
Amerijos biznį ir biznierius 
tose Chinijos vietose, kurias 

iponai yra užėmę.
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Lenkų Šurnas Vilniuje
? Pasirodo, kad buvusiosios Lenkijos po

nai Vilniuje nesnaudžia, šeštadienio 
“Laisvėje” skaitytojai matė, kad Vilnių* 
je tapo suareštuota 50 lenkų sąmoksli
ninkų prieš Lietuvą.

Žinia skelbė, būk tieji sąmokslininkai 
norėję sukilti ir Vilnių nuo Lietuvos at
plėšti. Mums rodosi, tokių priemonių ir 
tikslų šiuo metu galėtų imtis tik patys 
kvailiausi elementai. Ką gi jie darytų 
dabar, atplėšę Vilnių nuo Lietuvos? Pa
galiau, argi jie gali tatai padaryti? Nie
ku būdu neįmanoma. Atplėštas Vilnius 
nuo Lietuvos negalėtų juk gyvuoti nei 
kelių savaičių.

Bet kad Vilniaus lenkai prie v tokios 
akcijos ruošiasi — pilniausiai galimas 
dalykas. Jie ruošiasi ateityj daryti suki
limus, triukšmus ir, jei “istorinė Lenki
ja” būtų atsteigta, —jie imtųsi Želigovs
kio priemonių Vilniui nuo Lietuvos at
plėšti ir prijungti prie Lenkijos. Tačiau 
tam turi būti “istorinė Lenkijos valsty
bė.” Tam reikėtų ne tik Lenkijos valsty
bę atsteigti, bet ir atplėšti nuo Sovietų 
Sąjungos Baltarusijos dalį, kurią Lenki
ja buvo pasiglemžusi, kad pasiekus Vil
niją. Šiandien, tačiau, apie tokią Lenkiją 
mažai kas galvoja; net patys.didžiausi 

\ Lenkijos patrijotai, (jei‘ji6+ turėtų užten
kamai senso, rodosi, negalėtų apie tai 
galvoti.

Nežiūrint visko, Vilniaus lenkai kelia 
triukšmą, organizuojasi, sąmokslinin- 
kauja. Jiems vadovauja arkivyskupas 
Jalbržykovskis ir jo padėjėjai. Mum ro
dosi, taigi, Lietuvos vyriausybė turėtų 

\ paimti sąmokslininkus iš pačių viršūnių 
ir sutalpinti juos į kalėjimą. Kai viršū
nės bus suvaldytos, tai ir “apačios” ki
taip elgsis. Reikia suvaldyti ir dvarpo
niai ir kitokį neramybių kurstytojai.

Podraug turi būti suteikta Lietuvos 
liaudžiai daugiau laisvių, turi būti pa
leista iš kalėjimų politiniai anti-fašisti- 
niai kaliniai, kad visa tauta galėtų la
biau susivienyti ir kovoti prieš lenkų są
mokslininkus.

j I?

Was/iingtonui Reikalingas Šurnas
Tūli ponai USA kongrese suplanavo 

paskolinti Suomijai dar $60,000,000. Tuo 
pat kartu kita tiek “paskolinti” Danijai, 
Švedijai ir Norvegijai, kurios dabar nei 
neprašo tos paskolos. Kodėl norima sko
linti Danijai; Švedijai ir Norvegijai? Ogi 
todėl, kad tų šalių karaliai ir kapitalis
tai visomis jėgomis ginklavo ir ginkluo
ja Suomiją. Reiškia, tūli Washington© 
ponai nori tų šalių valdovams atmokėti 
už teikiamą Suomijai pagalbą. Pasiro
do, kad Amerikos ponai ne vien Suomiją 
ginklavo, kurstė prie karo, bet apmoka 
ir už tuos ginklus, kuriuos Suomijai su-

Rumunija Nesidžiaugia
Rumunijos imperialistai nelabai džiau

giasi iš Italijos ir Vengrijos valdonų pa
sitarimo. Mat, Rumunija turi didelį plo
tą Vengrijos—Transylvaniją, ir kitus 
Vengrijos plotus, kur yra milionai ven
grų.

Rumunija turi parvergus Rusijos, Bul
garijos ir Vengrijos plotus. Ji yra pana
ši į buvusią Lenkiją. Jos ir valdžia pana
šiai smaugia tautų mažumas. Todėl dėl 
kiekvieno kaimyno pasijudinimo ji dre
ba.

12,000 Karo Orlaivių
Anglija ir Franci ja jau yra užsakiu

sios Amerikoj per 8,000 karo orlaivių. 
Jos prisirengusios duoti dar 4,000 orlai
vių užsakymą. Bet, sakoma, Amerikos 
orlaivių gaminimo fabrikai negali su
spėti pagaminti tiek orlaivių. Jau dabar 
kai kurių užsakymų teksią laukti bent 
du metus. Mat, Amerikos orlaivių fabri
kai gamina Jungtinėms Valstijoms, Pie
tų Amerikai, tai negalį suspėti greitai 
pagaminti Anglijai ir Franci j ai. O lėk
tuvai Anglijai ir Francijai gali būti la
bai greitai reikalingi, nes "Vokietijos ka
ro orlaiviai vis darosi daugiau agresy- 
vingesni.

Net ir Paveikslus Suklustuoju
Stambioji spauda tiek įsismagino ra

šyti apie Suomiją, kad ne vien žinias fa
brikuoja, bet ir paveikslus. Štai “Daily 
Workeris” iškelia faktų, kaip “Daily 
Mirror,” “Daily News” ir kiti sufabri
kavo neva Sovietų orlaivių Helsinkio 
bombardavimą. Vienas laikraštis įdėjo 
namo paveikslą, ant kurio yra matomi 8 
lėktuvai, o kitas to paties namo ir tą pat 
nutraukimą be lėktuvų. Mat, ponai re
daktoriai, matyti, prijungė lėktuvų pa
veikslą, kurie kaž kada laike parodų bu
vo nutraukti.

Bet dar begėdiškiau Scripps-Howardo 
laikraščiai daro: jie įdėjo Sovietų raudo
narmiečių, pasienio sargų, baltai apsi
rengusių paveikslus, ir juos pavadino 
“suomiais.” Tie Sovietų raudonarmiečių 
paveikslai tilpo “Fotokronikoj,” No. 
298767 vasario mėnesį, 1939 metais, 
kur buvo pažymėta, kad tai “Raudonar
miečiai Tolimuose Rytuose daboja sie
ną.” Greta jų ir šuo stovi.

Scripps-Howardo laikraščiai paveiks
lus pasiėmė iš “Fotokronika” ir po jais 
padėjo parašus: “Tai finai kareiviai, 
baltai apsirengę; jie sudaro daug bai
mės raudonarmiečiams...”

Matote, prie kokių kląstų dasikasė to
ji spauda! Rašo, būk raudonarmiečiai 
prastai apsirengę, nematą suomių, nes 
“suomiai baltai apsirengę,” o naudoja 
tos pačios Raudonosios Armijos karei
vių, baltai apsirengusių paveikslus, pava
dindama raudonarmiečius “suomiais.”

Nesenai ta pati spauda tvirtino, būk 
raudonarmiečiai prastai apsirengę ir su
šąlą. O dabar jau iš Helsinkio ponai 
James Aldridge ir K. J. Eskelund rašo, 
kad Sovietai kareiviai turi gerus drabu
žius ir suomiai rengiasi susalusių rau
donarmiečių drabužiais. Rusai tuose 
drabužiuose “sušalo,” o suomiai jais ne
gali atsidžiaugti! Tikri stebuklai.

Klausimai ir Atsakymai Nepardavinet Japonijai 
Jokių Karo Reikmenų!

Naturalizavimas Aplikanto, 
Kuris Turi “Papročių Tie

sos” žmoną 
jt 

Klausimas
Net 22 metai atgal susi

tariau su žmona drauge gy
venti. Taip padarėme ir 
šiandien turime du vaikus. 
Prašydamas pirmų popierų 
ar turiu tą pranešti ant ap
likacijos?

Atsakymas
Tamsta ąpgavįngaį^ 

Mįr .r' ’

liū’

dysi, jeigu praneši, kad esi 
nevedęs ir neminėsi fakto, 
kad turi pagal “papročių 
tiesos” (common-law) žmo
ną ir du vaiku. Pasitark su 
natūralizacijos viršininkais 
tavo distrikte ar toki apsi- 
vedimai pripažinti legaliais 
tavo distrikte. Jeigu nepri
pažinti, tai patartina tams
tai legaliai užregistruoti 
apsivedimą.

Mūsų dienraščiai “Laisvė” 
ir “Vilnis” ir organizacijos 
lygiai su laisvamaniniais ii 
religiniais tautininkais vedė 
ir tebeveda kampaniją už 
įvairius Lietuvos fondus: už 
Klaipėdos pabėgėlių fondą, už 
Lietuvos Pavilijono New Yor- 
ko Pasaulinėj Parodoj fon
dą, už Vilniaus karinių pa
vargėlių fondą, ir buvo pasisa
kyta už ir aukota net. . . gin
klų fondui. Komunistinė srio- 
vė parodė savo iš gilumos šir
dies tfykštančią paramą pakė
limui Lietuvos krašto ir jo 
žmonių kultūrinės ir medžia
ginės gerovės.

Bet ai’ tautininkų ir kle
rikalų vadovybės ir net pati 
Lietuvos vyriausybė skaito, 
mūsų rūpestį ir paramą kaipo 
lygių Lietuvos sūnų ir dukte
rų ? Ar jie parodo nuoširdu
mo savo obalsiam apvienyt vi
sus lietuvius tautos ir krašto 
gerovei ?

Kokis šlykštus kontrastas 
tarpe jų šūkių ir elgesių!

Nuo Lietuvos Dienos N. Y. 
Pasaulinėj Parodoj klerikalai 
ir tautininkai komunistinę 
sriovę atmetė.

Bendras minėjimas Lietuvos 
nepriklausomybės didžiosiose 
Amerikos lietuvių kolonijose 
klerikalams ir tautininkams 
nepriimtinas.

Mūsų dienraščiai “Laisvė” 
ir “Vilnis” į Lietuvą neįlei
džiami.

Lietuvos priešfašistiniai po
litiniai kaliniai kalėjimuose 
tebelaikomi.

Pasakyk, lietuviškas pasau
li, ką darytų .tautininkai ir 
klerikalai būdami mūsų padė
tyj—ar jie vestų kampaniją už 
įvairius valstybės fondus, jei 
tos sriovės būtų šitaip panie
kintos ?

Mes gi, tačiau, į tą panieką 
neatsižvelgiam—savo garbę ir 
politinį unarą; aukojam Lietu

-vos gerovei. ■'
Bet ar' tas mūsų pasiauko

jimas eina ant .gero Lietuvos 
kraštui ir jo^s žmonėms? Mes 
aukojam tokiem aparatam, 
kurie labiausiai Lietuvos kraš- 

C

tui pasiaukojančius elemen
tus pamina, kalėjimuose nai
kina; remiame tuos aparatus, 
kurie Lietuvos liaudžiai bur
ną laiko užčiaupę, pilietines 
teises ..paneigę; remiame tuos 
aparatus, kurie mūsų spaudai 
Lietuvos duris laiko uždarę, 
kaipo “pavojingai,” “prieš
valstybinei,” “išdavikiškai.”

Ar tuomi mes pasitarnau- 
jam tam didžiajam tikslui— 
krašto ir žmonių gerbūviui ?

Už ką tebelaikomi kalėji
muose priešfašistiniai 
kalteliai” ?
valstybiniai 
tebelaikomi 
tai, kad jie 
po toki 
Sąjungai ?
tijos yra pavojingos Lietuvos 
valstybei? Jei taip, tai kodėl 
Lietuvos vyriausybė savęs ne
nuteisia kalėjimui bei sušau-

“APSAUGOK VIEŠPA
TIE”, NESIMOKINKITE 

Iš SLA

Skaitydamas “Tėvynę” 
jau daug kartų labai juo
kiausi, žiūrėdamas į kapita
listinėmis pamazgomis iš
margintas “Tėvynės” špal- 
tas, ypač prieš Sovietų Są
jungą ir komunistinį veiki
mą. Dabar dar labiau juo
kiausi, kada “redakcijos 
krepšy” Jurgelionis (“Tė
vynės” Nr. 48) rašo:

“Susivienijimas yra did
žiausia lietuvių organizacija 
ir jo tikslai ir principai yra 
prakilniausi. Iš Susivieniji
mo kitiems privalu . būtų 
mokintis, o ne Susivieniji- 
jimui iš kitų.” Su pirmu sa
kiniu, kad SLA yra did
žiausia lietuvių organizaci
ja, kad principai ir tikslai 
SLA yra prakilnūs, aš su
tinku. Jau antram sakinyj, 
kur Jurgelionis skiepija 
privalumą kitiems mokytis 
iš SLA, sutikti negalima. 
Štai tik keletas pavyzdžių:

Tam pačiam “Tėvynės” 
numeryj p-lė Mikužiūtė ra
portuoja Chicago j esančių 
SLA. nuosavybių atskaitą. 
Pa v.: Nuosavybė 135 E. 
110th Str., tai medinis dvie
jų aukštų namas. Dabar iš 
lauko sienos yra visai nu
blukusios ir prisieina spėti, 
kad per ilgus metus jos da- , 
žų nėra mačiusios arba dar
bas yra buvęs labai pras
tas. Minėtas namas yra viė- 
nos šeimynos ir dviem au
tomobiliam garažas. Ran- 
dos už šį namą buvo ima
ma po $25.00 į mėn. Dabar 
renda pakelta jau $35.00 
mėnesiui..

nusi- 
Ar jie yra prieš- 
žmonės? Ar jie 
kalėjimuose už 

komunistai ir kai-
simpatingi Sovietų 

Ar tos jų simpa-

■ ----- :-- 1-------- :--------------
dymui už tai, kad ji pati pa
darė bendro apsigynimo su
tartį su Sovietais ir net tųjų 
armiją įsileido į Lietuvos že
mę? Kur bent kokia logika?

Tai dėl ko gi tebelaikomi ka
lėjimuose priešfašistiniai poli
tiniai kaliniai? Kodėl į Lietu
vą neįleidžiama mūsų spauda? 
Šiuos klausimus mes turime 
statyt labai garsiai. Ir jei Lie
tuvos vyriausybė šiem klausi
mam bus kurčia, tai ar nerei
kėtų pagrūmot streiku jos vi
siem fondam ? Tokią vyriausy
bę remdami mes prisidedam 
prie tolimesnio paneigimo 
Lietuvos liaudies pilietinių 
teisių.

Kadangi Lietuvos valsty
bė iš lauko dabar yra ap
saugota, tai nelieka vietos 
tam argumentui, būk valsty
bės saugumas reikalauja kai- 
kur ir komunistams kooperuot 
kad ir su fašistine valdžia. 
Šiame atsitikime mūsų griež
tumas link vyriausybės nebus 
valstybiniai neatsakomingas.

Apsistokim ir pagalvokim 
apie tai! J. Kuodis.

Tai taip Mikužiūtė rapor
tuoja. Dabar skaitytojai, 
žiūrint iš raudos, tą namą 
įvertinsim $2,500.00, nes 
$25.00 dolerius į mėnesį ne
ša randos. Na, dabar Mi
kužiūtė sako, kad randą jau 
pakėlė lig $35.00 į mėnesį. 
Mes gi sulyg randos įver
tinsim tą namą jau iki $3,- 
500.00, nes dabar namai 
taip vertinami žiūrint į ran
das. Dabar pažiūrėkime, 
kaip tą namą $3500.00 ver
tės SLA įgavo ir ar galima 
iš SLA mokytis. Ant mi
nėto namo paskola buvo 
duota $7,000.00, o forkloza- 
vimas, taksai ir nuošimčiai 
$4,471.70. Viso $11,471.70. 
Dar kartą prašau įsitėmyti: 
namas $2,500.00 ar $3,500.00 
vertės, o vien tik perimti į 
SLA lėšavo $4,471.70. Gra
žus pasimokinimas?

Toliaus: Namas 6343 S. 
Mozart Str.; paskola $4,- 
500.00; forklozavimas, tak
sai, nuošimtis $1,717.46.

Namas 1534 N. Oakley 
Blvd; paskola $8,500.00; 
forklozavimas, taksai nuo
šimčiai $2,999.62.

Namas 6423-25 S. Wash
tenaw Ave.; paskola $14,- 
000.00; forklozavimas, tak
sai, nuošimčiai ir t.t. $8,- 
942.35.

Namas 10819 Wenth- 
i worth Ave.; paskola $4,- 
000.00; forklozavimas, tak
sai, nuošimčiai ir t. t. $3,- 
103.85.

Tai tik dalis forklozavi- 
mų, o tų forklozavimų eiga 
jau tęsiasi per kelioliką me
tų, ir tie tūkstančiai dolerių 
už forklozavimus eina iš ad
vokato pagelbininkų į “tik
ro advokato” kišenių.

Tam pačiam “Tėvynės” 
numeryj sekretorius rapor
tuoja apie SLA jaunuolius, 
kur nurodo, kad jaunuolių 
skyriuj, pirm Chicagos sei
mo 1930 m., buvo 1,820 na
rių, o 1938 m. jau tik liko 
379 nariai. Tačiaus jaunuo
lių pinigų dar yra apie 
$35,000.00, ot, tie pinigai ir 
laužo P. T. galvas, kaip juos 
pervesti į SLA lėšų fondą 
ir paskui... Juk tik nese
nai “reikalui esant” Našlių 
ir Našlaičių keliolikos tūk
stančių fondą sujungė su 
tuščiu lėšų fondu. Dabar 
vėl, esant tuščiam lėšų fon
dui, jau yra planas paimti 
jaunuolių fondas. Mes at
mename, kad tik pirm Chi
cagos seimo 1929 m. pabai
goje, lėšų fonde pinigų bu
vo $61,000.00, bet dabar, ot 
tai?

Jeigu mes paimtum SLA 
namų remontavimą, ypač 
“Vienybės” buvusiam name

saliūno įštaisymą; jeigu 
mes paftntum SLA. bonų 
pirkimą ir pardavimą; jei
gu mes paimtume SLA vir
šininkų keliones ir sugaiš
tis ir t. t. ir t. t. Tik apla
mai peržvelgę tą viską, mes 
jau randam iš SLA Jurge- 
lionio siūlomą “privalomą 
p a s i m o kinimą” naudingu 
tik siaurai grupei žmonių.

Aš bijau, kad koki šarla
tanai neįsiskverbtų ir į 
LDS. Centro Vald. ir ne
pradėtų mokytis SLA. P. T. 
minėtais ir kitais darbais.

Aš bijau, kad LDS eili
niai nariai nesimokytų iš 
SLA. eilinių narių tos dide
lės kantrybės, kurią jie tu
ri, matydami savo viršinin
kus. taip dirbant.

žodžiu sakant, “apsau
gok,” viešpatie,” nesimoky
kite iš SLA.

LDS. Eilinis Narys.

New York. — Buvęs Am
erikos valstybės ministeris 
H. L. Stimson ragino šios 
šalies fabrikantus ir prekė- 
jus nepardavinėti jokių ka
ro reikmenų Japonijai, kai
po Chinijos užpuolikei.

London. — Buvo beat- 
skrendą keli Vokietijos lėk
tuvai linkon Thames upės 
žiočių. Bet jie pabėgo atgal, 
kai anglų priešorlaivines

eme

Vienas kar 
galią pads

Kam, jit

(gaiviu, nesenai padarytas “kariaujančiom šalim,” rodo savo 
e; tokiu Orlaivių Amerikos fabrikai turi pagaminę daugybę.

Franęijai, Anglijai^ ar Helsinkio valdžiai Suomijoj?jie teks

Šaipokas Brūklyno 
Padangėje

Jau virš pora metų, kaip 
Šaipokas apleido ramų pro
vincijos miestelį Greit 
Neik, bet vis dar atsiduoda 
provincionalizmu. Mat, ne 
taip jau lengva žmogui iš- 
prusėti. Dr. A. Petriką jūsų 
Šaipoką vis dar tebevadina 
farmeriu, o bohemiškos da- 
mukės į jį nesišypso...

Dažnai Šaipokas jaučiasi 
nusiskriaudusiu dėl savo 
provincionalumo ir netašy
to būdo! Bet, negi pats nuo 
savęs pabėgsi? Ne. Turi būt 
kuom esąs...

Dažnai jūsų Šaipoką nu
liūdimas nuslegia lig užpen- 
čių. Tokiose valandose Šai
pokas prašosi “Šypsenų” 
redaktoriaus, kad jam leis
tų per jo vedamą skyrių 
jums pasiguosti. Nepavydė
tinam ūpe esu ir šį vakarą, 
todėl ir šį nusiskundirftą ra
šau ...

Šį vakarą pasirodė žie
ma, tai Šaipokas išėjo pasi
gėrėt tąja žilabarzde. Ga
zuoja Grand Strytu, tai 
yra, lietuviškąja Brodve. 
Spokso Šaipokas į šviečian
čius žibintus, žvalgosi į lan
gų vitrinas, o mintyse tel
kiasi ritmiški žodpalaikiai: 
Krinta baltos snaiguolėlės 
Iš.beribės aukštumos...
Lyg pūkinis patalėlis, 
Dengias’ ant žemės šaltos...

Sustojau ties vieno lango 
vitrina ir, sakau, nukalsiu 
čielą poemą, kaip štai ne
lauktas balselis pertraukė 
mano besikaupiančias min
tis:

—Šaipoke, ko žiūri į tą 
vitriną, kaip karvė į naujus 
vartus? — prabilo moteriš
kas balsas.

Atsigrįžęs, prieš save iš
vydau nusikaltusios Jievos 
dukraitę, kurią kur tai pir- 7 
miau esu matęs. “Aš mūzos 
esu pagautas,” sakau jai.

—O kas ta per Mūza? — 
teiraujasi ji. — Gal kokia 
merga ar gyvanašlė?

—No, —aiškinau jai. — 
Mūza... mūza yra tokis da
lykas, kurio negalima paro
dyt... su kuria šaipokas 
tik retkarčiais gėrisi... — 
aiškinau jai, susimaišęs žo
džiuose ir mintyse.

—O, tai tu palei vitrinas 
j ieškai Mūzų? —savotiškai 
nusišypsojusi ji pastatė

(Tąsa ant 8-člo pusk)
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Ką Sako Apie Vilniaus Pervedimą Lietu 
vai Karaimų ir Totorių Dvasiškiai

Žemiau talpiname “L. Ž.” 
atspausdintą dr. Ancevi- 
čiaus pasikalbėjimą su Vil
niaus karaimų ir totorių 
dvasiškiais. Jis labai bū- 

* dingas, nes parodo, kad tuo
jau, kai tik Vilnius perėjo 
Lietuvai, tie dvasiškiai pra
dėjo Lietuvą garbinti. Val
dant Vilnių lenkams, be 
abejo, tie patys Hadži Se- 
raja šapšalai ir muftis 
Šynkevičiai garbino lenkų 
viešpatavimą. Dvasiškija, 
su labai mažom išimtim, vi
sa tokia. —“L.” Red.

Pas Karaimų ir Totorių 
Atstovus

Karaimai ir totoriai—tai 
mažiausios Lietuvos valsty
bės tautinės mažumos. Su
sa vo tradicijom jos bene 
bus turtingiausios ir la
biausiai susijusios su seno
sios Lietuvos istorija. Dar 
daugiau. Didžiosios Lietu
vos kunigaikštijos tradici
jos po šiai dienai yra gyvos 
pas karaimus ir totorius. 
Abi tos mažumos, o ypač 
karaimai, yra tarytum gyvi 
liudininkai mūsų didingos 
istoriškos praeities, siekian
čios Vytauto Didžiojo laikų. 
Ir kas būdinga, kad palei 
Trakus daugiausia susispie
tusių karaimų tarpe yra lie
tuviškai kalbančių. Su jų at
stovais teko susidurti ir 
1939 m. spalių 28 d., kai 
Lietuvos kariuomenė žygia
vo į Vilnių. Karaimų mote
rys buvo atėjusios prie 
plento Zaviasai-Vilnius pa
žiūrėti, kaip atrodo žygiuo
janti į Vilnių Lietuvos ka
riuomenė. Ir su jomis teko 
pasikalbėti lietuviškai apie 
karaimų gyvenimą. Viena 
jų priminė po šiai dienai 
pas karaimus gyvą legendą 
apie Vytautą Didįjį ir jo 
puikų žirgą.

Aišku, kad rašant rapor- 
tažą apie Vilnių nebuvo ga
lima pro karaimus ir toto
rius tylomis praeiti. Jų nuo
monę dėl paskutinių istoriš
kų įvykių taipogi ■"' reikėjo 
patirti. Tuo tikslu ir atlan
kiau Vilniuj gyvenančius 
abiejų tautybių vyriausius 
dvasininkus, turinčius savo 
tautiečių tarpe moralinį au
toritetą. Jie maloniai sutiko 
duoti “Lietuvos Žinioms” 
pasikalbėjimą.
Karaimų Gachanas Cituoja 

Pranašą Jeremiją
Karaimų gachanas Hadži 

Seraja šaplašas, pasikalbė
jimo pradžioje, paklaustas 
apie karaimų pažiūrą į pa
skutinius istorinius įvykius,
privedusius prie Vilniaus’ 
sujungimo su Lietuva, tarė:

—Leiskite, p. daktare, 
p a s i k a 1 bėjimą “Lietuvos 
Žinioms” pradėti pranašo 
Jeremijos posakiu: “Dirbki
te gerbūviui tos vietos, ku
rioj jus apgyvendinau ir 
melskitės už ją Viešpačiui; 
nes, kai toj vietoj bus ger
būvis, tai ir pas jus bus ger
būvis”. To dėsnio prisilai
kome ir mes—karaimai. Iš 
jo .išplaukia ir mūsų pažiū
ra į paskutinius istoriškus 
įvykius, privedusius prie 
Vilniaus sujungimo su Lie- 

j tuva. Tačiaus čia reikia tu
rėti omeny dar ir kitus, gan 
svarbius elementus.

—Kokius ?—įterpiau.

krašte kartu su totorąiais, 
XIV amžiaus pabaigoj. Pra
džioje, kaip karo belaisviai, 
paimti nelaisvėn Didžiojo 
kunigaikščio Vytauto per
galės žygio j Krymą metu. 
Vėliau gi, kaip laisvi emi
grantai iš Krymo. Tuo bū
du atsiradę Didžiojoj Lietu
vos kunigaikštijoje karai
mai susigyveno su ta vals
tybe ir buvo vėliau vadina
mi lietuviškais karaimais. 
Ir reikia pabrėžti, kad tie 
karaimai visada minėjo ir 
dabar mini Vytauto Didžio
jo atmintį su didžiausia pa
garba. Vytautą Didįjį gar
bina karaimai ne tik savo 
liaudies pasakose ir daino
se, bet jis yra apdainuotas 
dargi šių dienų karaimų po
etų. Apie karaimų ištiki
mybę Lietuvai savo laiku 
rašė ir b. Petrapilio univer
siteto profesorius A. Much- 
linskis. O sąryšyje su jubi- 
lėjinėmis 500 metų sukaktu
vėmis nuo Vytauto mirties, 
karaimų šventyklose buvo 
atlaikytos iškilmingos pa
maldos* Vytauto Didžiojo 
portretas ir po šiai dienai 
yra pakabintas garbingoj 
vietoj Tronuose, Karaimų 
dvasinės valdybos patalpo
se. Taip buvo rusams ir 
lenkams valdant.

—O kaip bus lietuviams 
atėjus?

—Aišku, kad turint to
kias tradicijas, Vilniaus ir 
jo srities sujungimą su me
tropolija mes, karaimai, lai
kome didelio džiaugsmo 
įvykiu. Sveikindami iš visos 
širdies tai, kas įvyko pas
taruoju metu, mes tikimės 
būti tokiais pat ištikimais 
ir naudingais piliečiais čia 
šitame krašte, kaip mūsų 
tautiečiai bėgyj paskutinių 
20 metų buvo kitose Lietu
vos dalyse, gyvendami Lie- 

! tu vos valstybės globoje. 
Mes meldžiamės už laisvę, 
taiką ir gerovę Lietuvos, 
kaip to mus moko mūsų re- 
ligi ja-

Tuo ir buvo baigtas pasi
kalbėjimas, skirtas spaudai 
su karaimų gachanu Hadži 
Seraja šapšalu.

Bet' pasirodė, kad pas ka
raimus yra paprotys, kuris 
reikalauja, kad atvykęs į jų 
namus svečias ką nors iš
gertų ar suvalgytų. Gerb
damas tą paprotį pasilikau 
dar valandėlę vaišinguose 
Hadži Seraja šapšalo na
muose. Vaišių metu jis man 
pasakojo apie Vilniaus kra
što karaimų organizaciją,

jų dvasinę vyriausybę ir 
Trakuose esantį gan įdomų 
karaimų muziejų, kurį ka
daise man buvo tekę maty
ti. Jo įdomus pasakojimas 
rodė, kad karaimai iš tiesų 
yra organiškai suaugę su 
lietuvių tautos istorija ir po 
šiai dienai reprezentuoja 
didingos jos praeities pui
kias tradicijas.

“...Kaip Mūsą Protėviai 
Ištikimai Tarnavo Savo Tė
vynei, Taip Esame Pasiruo
šę ir Mes Jai Tarnauti”
Totoriai nemėgsta daug 

kalbėti. Jų dvasiškas auto
ritetas muzulmonų muftis 
dr. Jokūbas Šynkevičius šir
dingai mane, kaip “Lietuvos 
Žinių” atstovą, priėmęs sa
vo namuose, į pastatytus 
klausimus atsako trumpai 
ir aiškiąi be jokios filosofi
jos. Paklaustas, kaip toto
riai vertina paskutinius is
torinius įvykius, privedu-

sius prie Vilniaus sugrįžimo 
Lietuvai, muftis dr. J. šyn
kevičius pareiškė:

—Į Lietuvą žiūrime, kaip 
į savo seną tėvynę, su' ku
ria mus sujungė prieš kele
tą amžių Lietuvos kunigai
kštis Vytautas Didysis.

—O kokios iš to išvados 
šių dienų aktualiems istori
niams įvykiams?

—Visai aiškios: kaip mū
sų protėviai ištikimai tar
navo savo tėvynei, taip 
esam pasiruošę ir mes jai 
tarnauti. Nes Vytauto var
das visuomet buvo ir yra 
mintyj lietuviškųjų totorių, 
kurie už jį meldžiasi savo 
mečetėse. Šiuose trumpuose 
žodžiuose ir glūdi visa mū
sų pažiūra į paskutinius is
torinius įvykius.

Iš tiesų tuose . trumpuose 
mufti, dr. Jokūbo Šynkevi- 
čiaus , žodžiuose išreikšta 
viskas, nes iš jų byloja di
dinga praeitis, istorija, ku
rios akimis žiūrint į tai, kas 
įvyko, dabar prasmingesnė 
ir gilesnė dabarties dinami
ka.,

Dr. Pr. Ancevičius.

L. MORE BELISHA, 
buvęs Anglijos karo ministe- 
risj išmestas iš tos vietos kaipo 
“žydų kilmės” ir dėl to, kad 
nenorėjo siųsti Suomijon ang
lų karo jėgų.

Eltos Žinios iš Lietuvos
Klaipėda. — Dalis iš Latvi

jos ir Estijos išgabenamų vo
kiečių vežami laivais į Klai
pėdą, iš čia traukiniais į buvu
sį lenkų “koridorių.” Kiti pa
silieka Klaipėdoje barakuose 
laukti eilės, kol bus kur išga
benti. s

Vokiečių įstaigos numatė 
visiškai perplanuoti Klaipėdos 
miestą. Buvusioji vyriausioji 
gatvė, Liepojos, bus antra 
tiek praplatinta, tam tikslui 
nugriaunant namus vienoje 
gatvės pusėje. Gatvė gaus 
alėjos išvaizdą. Taip pat bus 
nugriauti dideli nauji miesto 
taupomųjų kasų rūmai buvu
sioj Liepojos gatvėj ir Pre
zidento Smetonos alėjos kam
pe ir aikštė bus padidinta. 
Uosto rajonas perplanuoja
mas ir greta prekybinio uosto 
išaugsiąs didelis karinis uos
tas. Tiems planams reikalin
ga 50 milijonu markių, bet 
abejojama, ar dėl karo kas iš 
tų planų išeis.

Paskelbta, kad KAlėdų šven
čių proga nuo gruodžio 9 iki 
31 d. kiekvienas klaipėdiškis 
galės pagal korteles pirktis 
100 gramų šokolado arba 
125 gr. šokoladiniu saldainiu, 
pagal kitos kortelės dar 250 
gr. vadinamu pipirninkų. Ki
tokių skanėsiu nei Kalėdų nei 
kitu laiku nebus leista pirkti. 
Minėtų skanėsių negalima 
pirkti nei duoti belaisviams, 
kas jų turi savo lauko dar
bams.

žymesniu klaipėdiškių radio 
aparatai vra užplombuoti ir 
negalima klausvtis radio žinių 
net iš pačios Vokietijos. Keli

“...Dabartinių Karaimų 
Protėviai Atsirado šitame 

Krašte XIV Amžiaus* 
Pabaigoj”

— Dabartinių karaimų 
protėviai atsirado šitame

klaipėdiškiai smarkiai nubaus
ti už klausymą svetimų vals
tybių radio žinių.'—Visi Lie
tuvos piliečiai, gyveną'Klaipė
dos krašte, turėjo iki gruo
džio 10 d. pasirūpinti gyveni
mo leidimais, o kas tokių ne
gaus, turės nieko nelaukęs iš 
krašto išvykti arba bus iš
tremtas. Trims ypatingo teis
mo nubaustiems už padegimą, 
žmogžudystę ir įsila užimą 
įvykdyta mirties bausmė nu
kertant galvas. — Prie Šilutės 
statoma naujakurių kolonija, 
kurioje nepasiturintieji vokie
čiai gauna išsimokėtinai na
mus su daržu.—Netoli Taura
gės, Lauksargių valsčiuje, pa
sirodė gyvulių snukių ir nagų 
liga.-—Tebevokietinami krašto 
lietuviškieji vietovardžiai, šio
mis dienomis 'suvokietintas 
Panemunės miestelis ties Tilže 
ir visos jo gatvės bei keliai.— 
Prie Lietuvos pasienio gyve
nantieji klaipėdiškiai gausiai 
atvyksta į Žemaitijos pasie
nio* turgus, kur pasivalgo ir 
perkasi daug žemaitiškų 
klumpių,, kurios dabar Ryt
prūsiuose labai propaguoja
mos, kaip taupi, praktiška ir 
šilta avalinė. — Vokietijos 
kancleris Hitleris tam tikrų 
įstaigų pristatymu apdovano
jo auksiniu garbės ordinu vie
ną Trumpeliuose, Rytprūsiuo
se pas ūkininką tarnaujančią 
50 metų be pertraukos dar
bininke senutę Keturkaitienę. 
už ištikimą tarnvbą.—Lietuvė

dviem metais sunkiųjų darbų 
kalėjimo už užsienio radio 
žinių klausymą.— Rytprūsiuo
se nubaustas iki gyvos galvos 
darbininkas Kelbachas už tai, 
kad negaudamas iš malūni
ninko atlyginimo už darbą 
sumetė j upę kažkurias malū
no dalis ir per tai malūnas 
stovėjo 8 dienas be darbo.— 
Panemunėje prie Tilžės, til
žiškis vokietis Helmut Kroe
ger subadė peiliu du Lietuvos 
piliečius, už tai nubaustas 
pusketvirtų metų kalėjimo. — 
Suvalkų krašte, kurs priskir
tas prie Gumbinės apygardos, 
jau pradėtos visur steigti vo
kiškos mokyklos.

Londonas. .— Anglijos lietu
vių kolonijos, ypatingai Lon
dono, Manchesterio ir Škoti
jos lietuviai taip pat giliai ir 
su dideliu džiaugsmu pergy
veno Vilniaus sugrįžimą Lie
tuvai. Apie Vilnių kalbama 
ir ties bažnyčia susirinkus, ir 
kliube, ir namuose ir darbe, 
žinios apie Vilnių skrenda iš 
lūpų į lūpas, laikraščiai su 
žiniomis apie Vilnių gaudyte 
išgaudomi. Gruodžio 3 d. 
Londono lietuvių kolonija su
rengė specialę Vilniaus grįži
mo šventę, savo kolonijos baž
nyčioje ir klįųbe. Niekas ne
atsimena tokio gausaus lietu
vių susibūrimo, kaip tą die
ną. Iškilmėse dalyvavo ir Lie
tuvos atstovas Balutis su visu 
atstovybės personalu, šventės 
iškilmių programa buvo baig
ta sveikinimo telegramomis 
Respublikos prezidentui, vy
riausybei ir Vilniaus lietu
viams ir čia pat surinkta vil
niečiams pašelpti 600 litų au
kų. Manchesterio lietuviai ir
gi atsiuntė vilniečių reikalams 
jau 4 svarus ir 10 šilingų, o 
Škotijos lietuviai per savo 
laikraštį “Išeivių Draugas” 
pradėjo rinkti aukas Vilniaus 
kraštui paremti.

darbininkė Juškevičiūtė- už 
gandų skleidimą apie kara 
nubausta pusantrų metu ir 
kepėjas Jonas Kis 1 a u s k a s

ŠYPSENOS

Amerikos PrekybininkųNacijonalės Jūrininkų Unijos (CIO) vadai ir
atstovai pasirašo naują kontraktą, sulyg kuriuo jūrininkai gaus algas 

darbo valandas dirbdami Amerikos laivuose.

Instituto 
ir turės

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
klausimą. —Tai eiva pas 
mane...

Tokia staigmena Šaipoką 
lyg ir sukrėtė. Gerai pažiū
rėjau į jos veidą ir figūrą. 
Veidas jos buvo storai pu
dra apdengtas, lūpos raudo
nai dažytos, o antakiai — 
porą colių aukščiau savo 
vietos ir labai siaurutukai. 
Nesusivokdamas ant greitų
jų ką besakyt, giliai pažvel
gęs jai veidan, užklausiau: '

—Kodėl išbalęs veidas ta
vo?...

Ji suprato, kad aš provin- 
cionalas ir piktai atšovė:

—Vainikėlį praradau, už
tai visa išbalau!.

Šaipokas smarkiai numo- 
sikavo, palikdamas ją prie 
vitrinos.

Namo parėjęs išdūmiau 
kelias pypkes tabako ir pa
rašiau jums šią guodą-guo- 
delę.

Su meile,
šaipokas.

WMKi irai

“Laisves” Dalininkų Suvažiavimas
BANKIETAS IR ŠOKIAI

Šiemet dienraščio “Laisvės” suvažiavimas, 
bankietas ir Šokiai bus

Sausio 28 d. Jan. 28th
Laikymas suvažiavimo į pavasarį—pasirodė nepraktišku. 
Todėl šiemet suvažiavimas bus laikomas pradžioje metų.

Suvažiavimas prasidės 10 vai. ryto ir tęsis iki 5 vai. 
vakaro. Po suvažiavimo vakare bus

BANKIETAS IR ŠOKIAI
•

Yra parandavotos dvi didelės svetainės. Vienoje bus 
duodama vakarienė, o antroje bus šokiai, 

griežiant gerai orkestrai.

Taipgi bus ir graži koncertinė programa, kurią duos 
žymūs lietuvių talentai: Biruta Ramoškaitė, iš Hartford, 

Conn.; Antanas Višniauskas iš Bayonne, N. J. ir 
“Ansamble”-Aidbalsiai, iš Brooklyn©

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

Prašome iš anksto įsigyti bilietus
ĮŽANGA $1.25 ASMENIUI

Siųskite į Lietuvą
Sieninius Kalendorius

Lietuvoje žmonės laukia iš Amerikos dovanų—Sieni
nių Kalendorių. \

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

Padarome juos su lietuviškais arba su amerikoniš
kais kalendoriais.

KAINA 20c UŽ KALENDORIŲ
Siųsdami užsakymus pažymėkite su kokiais kalendo

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

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

H| Ko Nori 
«Lį Kunigas 
|f Coughlinas?

PARAŠĖ

R. MIZARA

v
z • ’.?1

Kaina Sc

Išleido 
“Laisvė” 

1939

Tuojau įsigykite šią knygelę ir sužinokite kas yra 
tas radio rėksnys Kunigas Coughlinas. Knygele iš 32 
puslapių, kaina 5c. Platintojams, kurie ims 25 knygeles 
ar daugiau, kaina 3c už knygelę. Užsisakykite tuojau.

“LAISVES” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

■

SKELBKITES ‘



Linden, N. J

kur matome rei-

PASKUTINE BAZARO DIENA

Bazaras prasidės 1 vai. po pietų. Šokiai prasidės 5 v. vak.

ap- 
kad 

Tam

galėjome ir to
per tuos 20 me- 
trūko mums ge-

nepri- 
Tai 

Diena ti- 
Bet de- 
ir jau

apgailestavo tuos 
kurie jau atsiskyrę 

nuo mūsų ir ramiai 
Amerikos., šaltoje že-

virš paminėtais

BULOVĄ WRIST WATCH $37.50
17 akmenų viduriai, brangus paauksuotas viršelis. Bus 

išleistas sekmadienio vakare.

JOHN MIKALAUSKO ORKESTRĄ 
ĮŽANGA 10 CENTŲ

Visiems atsilankiusiems bus duodami gražūs 
1940 m. kalendoriai.

BUS PUIKIŲ MAISTO PRODUKTŲ IŠ LIETUVOS
Daugybe gražių rankdarbių, siuvinių, mezginių ir įvairių 

išdirbinių, kurie bus parduodami žemom kainom.

REMINGTON PREMIER $54.50
Pirmadienio vakare bus išleista ši puiki rašomoji mašinė

lė. Ji yra visai nauja ir su lietuviškais akcentais.

Pirmadienį, Vasario 12 Feb
Abraham Lincoln gimimo dienos šventė.

Ketvirtas puslapis

dalyvaut,

J.

$30.00

San Francisco, Calif9

tautiška tvora. Juk Lie-

į bendrą frontą su So-

brighton- 
priima

Patlrta, kad kai kurie iš lietuvių mano, jog jų au
kos eina šelpimui visų pabėgėlių arba gal net ir in
ternuotų lenkų karių. Taip. nėra. Lietuvių aukos ei
na išimtinai tik Vilniaus lietuvių Šelpimui.

per-
nau-
kal-

susi-

Skelbiamos aukos pasiųstos į Lietuvą šiaip: gruo
džio 22 dieną kabeliu $600.00; gruodžio 27 dieną ka
beliu — $500.00 ir gruodžio 28 dieną čekiu $133.01 
bei Vidaus Paskolos lakštu Lt. 120.25.

Generalinis Konsulatas nuoširdžiai dėkoja aukoto
jams, aukų rinkėjams bei kitaip pasidarbavusiems ir 
visiems linki laimingų 1940 metų.

šiais me-

Be išvardintų aukų, žydai ir lenkai per Gen. Kon
sulatą išsiuntė 33 perlaidas dovanų giminėms Vilniu
je, visoj sumoje $2,429.00.

Anksčiau skelbta $3,031.91
Lt. 50.00

Viso $1,233.01
Lt. 120.25

Baltasis Aras Svetimais Sparnais
' (Tąsa)

Lenkai raiteliai puolėsi ant sovietinių 
tankų, bet pamatę, kaip jie vienas po 
kitam krinta, kaip suklumpa arkliai, tuo- 
jaus atšoko. Apsidairė, o lenkų oficierių 
ir pėdsakos jau dingo. Sovietų tankai ir 
tankininkai iššaukia mirtiną baimę len
kų oficierių eilėse.

Tarnopolio gyventojai lydi akimis So
vietų tankus, džiaugiasi ir gėrisi. Išstoja 
priešakiu vietos gyventojas ukrainietis 
Babiak ir sako:

—Raudonarmiečiai kalba tiesą. Taip, 
tiesą. Šalis, kuri turi tokius tankus, to
kias karo mašinas,—jis parodė ranka į 
važiuojančius milžinus,—tai turtinga ir 
galinga šalis. O turtingoj šalyj, kur pa
tys darbo žmonės yra šeimininkais, tai 
ar gali būti žmonių be darbo, ar gali jie 
būti alkani? Ne! Ot, ir mašinos, Sovietų 
tankai, tai ne toki, kaip buvo Lenkijos.

* Tai jėga!

Dar tik antra diena, kaip Tarnopolis 
* paimtas Raudonosios Armijos, o jau vis

kas tvarkoj. Fabrikai dirba, krautuvės ir 
valgyklos atidaryta. Mokyklos atsidaro 
ir mokys ukrainiečių kalboj. Laikinoji 
valdžia sudarė apšvietos komisiją, renka 
mokytojus, šiandien jau atsidaro 11 mo
kyklų, rytoj bus atidaryta daugiau. Ap
švietos komisija jau turi 40 asmenų pra
šymus priimti į mokytojus. Vienas iš jų 
raštiškame prašime sako:

—Aš mokytojas, ukrainietis, bet aš ir 
mano šeimyna badavome, todėl, kad len
kai mane išmetė iš darbo. Prašau—duo
kite man darbą. Aš noriu mokyti tokioj 
dvasioj, kur žmonės gyvena be išnaudo
tojų, be ponų ir kapitalistų, tautą tau
tos neskriausdama.

Šiandien pradėjo mokytojauti Sofija 
Zavorotiuk, 27 metų amžiaus.

—Ar gi Lenkijoj buvo reikalingi mo
kytojai?—sako ji.—Aš keli mętai atgal 
baigiau mokytojos mokslą,- bet darbo 
man nedavė. Aš važinėjau po visą aps
kritį ir skalbiau turčių drabužius... 
Tarnavau už virėją ir tarnaitę... Vis
ką dirbau, kad tik nenumirti badu.—Ir 
per jos žandus ritasi ašaros.—Nesitikė
jau, kad galime sulaukti dienelės,, kada 
piokytojas dirbs savo darbą, inžinierius 
bus savo vietoj, o daktaras—savo. Bet 
tos laimingos dienos sulaukėme!

O štai kitas mokytojas Jonas Glova 
pasakoja, kaip jį lenkai įmetė 15 mėne
sių kalėjiman už tai, kad jis stuboje mo
kė ukrainiečių vaikus jų prigimtoj kal
boj. Jis buvo išmestas iš darbo. Jis ir jo 
šeima badavo.

Pirmadienis, Sausio T6, 1940

mokėti, nuolatos buvo jam prasiskolinę. 
Kiek silpnesnius, senesnius darbininkus 
Štekelis išmesdavo laukan iš darbo, be jo
kios pagelbos. Netekai pas jį sveikatos 
ir eik laukan.

—Kodėl jūs prašote už tokį išnaudoto
ją?—nustebo pirmininkas.

Minutę tyla.
—Bet be Štekelio mums pražūtis,—vėl 

kartoja delegacija.—Mums reikalingas 
darbas, reikalinga duona. Kaip mes gy
vensime be Štekelio?

(Bus. daugiau)

Lietuvos Generalinio Konsu 
lato New Yorke Aukų 

Pakvitavimas Nr. 22

Brighton Parko LDS 76-tos 
kuopos ir jaunuolių Redwings 
211 kp. ir ALDLD 104 kp. 
bendras žaislų ir šokių vaka
ras įvyks nedėlioj, sausio 28, 
svetainėje Hollywood Hali, 
2417 W. 43rd St. Prasidės 
Banko Grajus 3:30 v. po pie
tų, o šokiai 7:30 v. vakare.

Įžanga tik 25c asmeniui.
šis bus pirmas brightonpar- 

kiečių parengimas 
tais.

Visus užkviečia 
senus ir jaunus.

žinot gerai, kad 
perkiečiai visuomet
svečius gerai, taip ir šiuo pa
rengimu visi būsite užganėdin
ti. Komisija jau turi iš kalno 
parūpinus gerų daiktų dova
noms ir bus geri muzikantai 
šokiams. Visi galėsim pasišok
ti iki valiai, Neužmirškite at
silankyt ir atsivest savo drau
gus ir katrie norės prisirašyt 
prie LDS 76 kp., tai galės pri
sirašyt be įstojimo mokesties.

Nepraleiskit šios progos, 
pavadinkite savo pažįstamus 
ir juos įrašykite.

S. Baranauskas.

1939. XII. 29 d. 
New Yorkas.

3 
$100.00

Bendrai $4,264.92
Lt. 170.25

Į laikinosios Tarnopolio miesto val
džios pirmininko kambarį įeina malū
nininkų darbininkų delegacija.

—Mes turime prašymą, paliuosuokite 
poną Štekelį,—sako jie.

Ponas štekelis yra valdytojas malūno 
Tarnopoliuje, savininkas 400 margų že
mės ir 150 galvijų Draganovkos sodžiu
je.—Paliuosuokite Štekelį, nes be jo mes 
pražūsime, kas gi mums duos darbą,— 
kalba nesiskutęs, prastai apsirengęs de
legacijos narys.

—Prašome atsisėsti, — sako Grišču- 
kas, miesto valdybos pirmininkas.

Delegacija nustebus, kaip gi galima 
sėsti kalbant su miesto valdininkais. Juk 
pirmiau reikėjo be kepurės prieš juos 
stovėti ir daug vargo būdavo, kol priei
davai.

—Pone pirmininke, tik jau susimylė
kite,—kartoja delegacijos narys.

Pagaliau jie susėdo, po stalu slepia su
driskusiais apsiavais kojas. Delegato kai
mynas nedrąsiai dairosi kambaryj. Gre
ta jo senelė. Greta jos vyras aliejuotais 
drabužiais.

—Taip, jūs prašote paleisti poną šte
kelį,—pradėjo Griščukas.—O kiek jis mo
kėjo jums'* algos? Ar to užteko žmoniš
kam gyvenimui?

—Neužteko,—nusiminusi sako senelė. 
—Mano šeimoj nevisada buvo duonos. 
Praeitą savaitę nusipirkau kaulelį sriu
bai. Mano dukra sunkiai serga. Daktaras 
patarė, kad duočiau jai sviesto, bet 
tam neturime ištekliaus.

Iš tolimesnių delegacijos kalbų paaiš
kėjo, kad dažnai darbininkai skolino pas 

“Štekelį miltų, už tai dubeltavai turėjo

Vilniaus reikalams:
N. N. (prašęs neskelbti pavardės),

New Haven, Conn....................................  $50.00
Urbaitis, Donora, Pa., aukojo $10.00 ir pri
siuntė po $10.00 M. Urbaitienės ir A. 
Anuškevičiaus, viso ...........................

V. S-gos Skyrius, Ansonia, Conn., aukoja 
$8.10 ir masiniame susirinkime gruodžio 
d. surinko $91.90, viso ....

(Prisiuntė V. V. S. Sk. Valdyba: pirm. J. Radzevičius) 
Adv. C. R. Jurgėla, Brooklyn, N. Y., 1935 m.

Vidaus Paskolos lakštą 100 litų vertės su 
nuošimčiais, viso................................... Lit. 120.25

St. Zurlis, Linden, N. J...............................  . $1.10
Inž. Br. F. Simons-Simokaitis, Fitchburg, Mass. $10.00 
Westerfield, Mass, lietuviai per A. K. Masaitį $68.00 
Andrius ir Pranė Lapės, Babylon, N. Y. . . $2.50
K. S. Karpius, Cleveland, Ohio, aukojo $5 ir

prisiuntė $40, viso.................................  $45.00
(aukojo: B. Dovidavičius $25; Dr. J. Vitkus, 
Moterų Ratelis Clevelande, Juozas Mieliaus- 
kas—po $5.)

LDS 14 kuopos, Waterbury, Conn, prakalbose 
surinkta (prisiuntė J. Žemaitis) . . . $14.00

Ona Marcinkevičienė ir sūnus Juozas, Bristol,
Conn., aukojo $1.50, prisiuntė $32.04, viso $33.54 
(aukojo: Lietuvių Neprigul. Klubas—$10; R. 
Yakavonis ir žmona Mary—$1.50; J. Mar
čiulionis, J, Skinzera, A. Misaitys, P. Vai
čiūnas, M. Stačkūnas, A. Lukošius, Pr. 
Vaičiūnas, J. Seliokas, J. žižauskas, K. 
Kvedaras, J. Šilanskas — po $1.00; A. 
Morkevičius, J. Švingilas, P. Taurinskas— 
po 75c; J. Silvestravičius, T. Simanavičius, 
V. Petrošius, A. Navickas—po 50c; smul
kių aukų — $5.29.)

• Am. Lietuvių Piliečių Klubas, Cambridge, Mass., 
per Kons. A. O. Shallną .... . . $100.00

Am. Lietuvių Kongreso Skyrius, Haverhill,
Mass., per A. J. Navicką '-.... $50.00

Lietuvių Kriaučių Skyrius, Haverhill, Mass.,
per Frank Milas. .................................$100.00

A. Žiemelis, Vancouver, B. C., Canada . . 2.50
Jonas ir Stasė Griniai, Philadelphia, Pa., vieton

pasveikinimų žiemos švenčių proga . . $5.00
Lietuvių Tautiško Klubo, Philadelphia, Pa., pra

kalbose lapkričio 26 d. surinkta (prisiuntė
J. Lukaševičius) ....................................... $27.49

Lietuvos Gelbėjimo Draugija (buv. V.V.S.), Wor
cester, Mass., aukojo $50 ir gruodžio 10 d.
prakalbose surinko (pris. J. Mozūraitis) $100.00 

Lietuvių Vaizbos Butas, Cleveland, Ohio; gruo
džio 17 d. vakaro pelnas (prisiuntė P. P.
Muliolis) . ’ . . . . . . . . $41.88

Nashua lietuviai per A. Ulčicką .... $50.00
Lietuvių Jaunimo Ratelis, So. Boston, Mass., 

aukojo $24.50 ir surinko $75.50 (prisiuntė 
konsulas A. O. Shallna) . . $100.00
(Aukojo: M. Vilkišius, Lawrence, Mass., 
$3.00; Lincoln Market — $4.00; K. Kilkus 
ir Bratėnų šeima — po $2.00; P. Lapinis, 
S. Paura, S. Kontautas, F. Grandelis, K. 
Adamkevičius, J. Kapočiūnas, J. Tumavi- 
čienė, B. Tumavičius, S. Kiškis, J. Valec
kas, A. Laurutis, P. Miškinis, K. Vadlūga,
K. Mereškevičius, S. Naudžiūnas, P. Gri- 
ciūnas, J. Arlauskas, V. Tručinskas, J. S. 
Petrauskas, J. Verbickas, P. Radzevičius, 
K. Vilaišis, J. N. Perminienė, G. Stukas, 
S. Mockus, P. Jankus, L. Stasiulis, A. J. 
Namaksy, K. Sangaila, J. Lekys, K. Pra- 
tapas, K. Ašmenskas, P. Ketvirtis, L. J. 
Masilionis, J. Ivanauskas, M. Kellen, A. ir 
K. Prakapai, P. Apšiega, P. Kubiliūnas, 
Jakštai, P. Karsokas, S. Janulis, J. Anuš- 
kelis, F. Razvadauskas, J. Eninjies, K. 
Driyck, J. Žekonis, N. N. —i po $1.00; K. 
Plevokas — $1.36; A. Matjoška — $1.17;
K. Barysas — $1.50; P. Samulis, B. Masiu
lis, P. Sakalauskienė, Valeckienė, Meglaus- 
kas, A. šubaševičius, V. Adamavičius, A. 
Grigūnas, B. Garšviūtė, B. Paulavičius, M. 
Kirkliauskienė, W. Amsie, A. Sinkevičius, 
M. Petkevičienė, J. Genevičius, A. Domei
ka, A.. Durnas, J. Kibart, A. Kučas, E. Va
lente — po 50c.)

Am. Lietuvių Ukėsų Kliubas, W. Hartford,
Conn., per J. A. Pilky.................................$25.00

Amsterdam, N. Y., Šv. Kazim, parap. lietuviai, x
per Rev. J. Židąnavičių...............................$175.00

Amsterdam, N. Y., lietuviai per M. Kerbelį $102.00

Naujų Metų Belaukiant 
Pas Draugus Bernotus

Daugelis kas iš mūsų 
gyveno senus in sulaukė 
jus metus, man linksmą 
bėti į tuos, kurie buvo
rihkę ir linksmai laiką pralei
do. Bernotai yra pažangūs 
žmonės ir daug kuo prisidėjo 
prie darbininkų labo, šitie 
1940 metai turėtų būti pavyz
džiu visiem progresyviam lie
tuviam. Mano supratimu, me
tams bėgant' bile sueigoj ar 
draugiškam suėjime sykį ar 
du į metus prie geros progos 
galima parinkti aukų geram 
tikslui, nebūtų perdaug skau
di rykštė patiem ir atneštų 
palyginamai didelę naudą.

Draugei Bernotienei pakvie
tus prie stalo, viso susėdo apie 
14 asmenų. Pradėjus šveisti 
21 svaro kalakutą ir išsige- 
riant gurkšnį to ir kito, atsira
do juokų, kalbų ir gerų su
manymų su geriausia nuotai
ka. Visiem esant linksmiem ir 
jaučiantis geram ūpe, draugė 
Bernotienė davė įnešimą, kad 
svečiai, be skirtumo, vyrai ir 
moterys, trumpai pakalbėtų 
apie šių dienų bėgamuosius 
nuotikius. Draugas Pūkis pa
darė įžanginę kalbą. (Draugai 
Pūkiai atvažiavo iš Los An
geles sutikti Naujus Metus į 
San Francisco.) Tarpe kalbė
tojų pasireiškė labai gerų 
minčių. Draugė Paukštienė 
pastebėjo, kad iš mūsų tarpo 
gali būti kalbėtojais Sutkus ir 
Baker. A. Šatas išreiškė labai 
sveiką mintį link’ bendro vei
kimo su latviąis ir estonais.

J. Baker palietė Lietuvos 
politkalinių dabartinę padėtį 
ir tam tikslui parinkta aukų. 
Aukavo: Bernotai $1, Pūkiai 
$1, Sutkai $1, Radai $1, A. 
Šatas $1, John Baker $1, M. 
Paukštienė 50c., M. Baltulio- 
niūtė 50c. Surinkta viso $7. 
Vietinės kuopos pažadėjo pri
sidėti ir pasiųsti į patikrintą 
įstaigą. -

Čia norisi priminti, kad tar
pe aukavusių buvo ir bedar
bių, ypatingai Sutkai Ir Bal- 
tulioniūtė. Mat, pastaroji ne
seniai sugrįžo iš Lietuvos ir 
apie tai plačiai apraše' “Lais
vėj.” Patarlė sako, “kur no
ras, ten tikslas, kur tikslas, 
ten išgalė.“

Draugai, mano nuomonė 
apie Paukštienės išreikštą 
mintį yra tokia. Nebūtų vel
tui, kaip San Francisco, taip 
ir Los Angeles draugijom ap
kalbėti vietinių kalbėtojų pa- 
simainymą, sykį ar du į metus. 
Galėtume atsiekti tikslą ir vi
siem išeitų ant naudos.

A, Šato išreikšta mintis 
taipgi yrą labai sveika, 
nes iki šiol buvome save apsi
tvėrę
tu va, Latvija ir Estonija jun 
giasi f

vietų Sąjunga, tai dėl ko mes 
čia to negalime padaryti ir 
turėtume vieni nuo kiŲi ša
lintis? Būtų gerai, kad drau
gijos išrinktų delegatus ir su
sižinotų su
kaimynais. Toks bendro vei
kimo žygis visiem atneštų di
delę naudą .broliškumo suderi
nime.

Darykime, kad 1940 metai 
būtų naudos našumo metai. 
Jūs žinot, kad mūsų priešai 
dirba rankoves pasiraitoję sa
vo naudai, tai dėl ko mes ne
turėtume dirbti savo naudai ir 
keleriopai smarkiau ?

Pacific.

20 Metų Prabėgus
Lietuvių Saulės Pašalpinės 

Draugystės 20 metų jubilieji
nes sukaktuves apvaikščiojo
me entuziastiškai. Tam tiks
lui buvo surengta vakarienė 
(Reikėjo pažymėt kada. — 
Red.), kurioj draugės ir drau
gai linksmai laiką praleido ir 
podraug 
draugus, 
amžinai 
jau ilsis 
melėje.

Lindeno Lietuvių Saulės 
Draugystė stovi gerai nariais, 
turtu ir progresu. Prie jos 
priklauso daug progresyvių 
žmonių, mot. ir vyrų. Visi joje 
turi lygias.teises. Visada palai
kome sau už organą progre- 
syvį laikraštį, būtent, “Lais
vę,“ ir pagal išgalę remiame 
finansiškai šiaip darbininkiš
ką judėjimą,

Tiesa, gal 
liau pažengti 
tų, bet, deja, 
resnių vadų ir, pagaliau, gal
kaltas ir mūsų pačių apsileidi
mas. Pavyzdžiui, vėlesniu lai
ku prie draugijos prisirašė ke
letas jaunuolių, kurie meti
niam susirinkime pakėlė klau
simą:. Ką jūs veikėte ,per 20 
metų, ar paruošėte ką nors 
dėl mūsų jaunuolių apšvietos, 
sporto arba politikos srityje? 
Ir jeigu kas pradėta, o neuž
baigta, tai paveskite mums.

Ir pasirodė, kad mes jau
nuoliams nieko neparuošėme, 
idant jie galėtų varyti pirmyn 
mūsų pradėtą darbą. Senieji 
senstame, o jaunuolius pri
traukti nėra aplinkybių.

Pagaliau- ir metinis šių me
tų susirinkimas praėjo. Virši
ninkai tapo permainyti. Kai 
kurie atsisakė palaikyti kan
didatūras. Mat, pas mus toks 
paprotis, kad jau jeigu senas 
viršininkas palaiko kandida
tūrą, tai žinome, kad jis bus 
ir vėl išrinktas. Turėtumėme 
tą paprotį permainyti ir duo
ti progą ir kitiems lavintis, 
ypač jaunuoliams.

Nutarėme Lietuvos
klausomybę apvaikščioti, 
bus vasario mėnesį, 
krai dar nenuskirta. 
legatai tapo išrinkti
veikia, organizuodami visas 
Lindene esančias lietuvių or
ganizacijas dėl bendro 
vaikščiojimo. Pasirodo, 
pasekmės yra geros,
tikslui bus surengtos didelės 
prakalbos su geriausiais kal
bėtojais ir dainomis. Kaip 
greitai bus , apvaikščiojimui 
nustatyta diena, pranešime 
per dienraštį “Laisvę.“ Visi 
tėmykite.

Draugai elizabethiečiai ir 
apylinkės lietuviai yra kvie
čiami sykiu su mumis daly
vauti. M. K. •

Berlin. — šalčiausioj šie
met dienoj pritrūko anglies 
berlyniečiams apsišildyti. 
Nes užšalo kanalai, kuriais 
buvo pristatoma daugis an-

Washington. —Kai ku
rios amerikinės orlaivių 
kompanijos parsamdė savo 
patentus, pagal kuriuos An
glija galės statytis lėktuvus 
Kanadoj.

Dienraščio “Laisvės”

Vasario-Feb. 9-10-11-12,1940
CENTRAL PALACE HALL

16-18 Manhattan Ave. Brooklyn, N. Y.
Vienas blokas nuo Broadway

Penktadienį, Vasario 9 Feb
Pradžia 6 vai. vakaro

Dainuos Aido Choras, vad. A. Žilinskaitės ir 
A. Velička su P. Grabausku duos gražių duetų.

Remington Remette Typewriteris, $29.75
Bus išleistas penktadienio vakare. Gaukite jį.

Penktadienio vakare, Feb. 9th, didžiausias išpar
davimas valgio produktų visai žemomis kainomis.

Šeštadienis, Vasario 10 Feb
Bazaras prasidės 12 vai. dieną, šokiai 6 vai vakare.

Dainuos Bangos Choras, vad. A. Klimaitės, iš Eliza
beth, N. J. Gražių solų duos A. Višniauskas iš Bayonnės

John Mikalausko Orkestrą. Įžanga 20c

ŠTAI DAIKTAS, KURIS INTERESUOJA KIEKVIENĄ
Kiekvienam reikalingas ir kiekvienam brangus.

G & E Radio Phonograph Comb. $59.50
Puikus radio grojantis rekordais. Juo/ni galima prisitai
kyti tokią muziką, kok^ps tik pageidaujate. Tai orkestrą 

ir žinių šaltinis jūsų namuose.

Ant vietos bus gaminami įvairūs valgiai, virti ir kepti, 
karšti, kai tik nuo ugnies. Taipgi bus patarnaujama 

visokiais gėrimais.

Sekmadienį, Vasario 11 Feb
Dainuos Sietyno Choras iš Newarkj-N. J., vad. B. 
šalinaitės. Solistė: Birūta Ramoškaitė iš Hartford ir 

LDS Jaunimo Kvartetas iš Shenandoah, Penn.

GEO. KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ
ĮŽANGA 20 CENTŲ

šokiai prasidės 6-tą valandą vakare ir tęsis iki 
vidurnakčio, nes ant rytojaus švente.

Sekmadienį, Feb. 11 th, nuo 1 iki 5 vai. po pietų

BUS VAIKŲ DIENA
Įžanga veltui kaip vaikams, taip ir suaugusiems iki 5-tai 
vai, vakaro. Vaikai gales pirkti daiktus nuo 1c ir aukštyn.

TAIPGI BUS VAIKŲ PROGRAMA

Visuotinas ir galutinas išpardavimas
* kurie yra sudovanoti ir supirkti

visų daiktų, 
bazar ui.

Pirmyn Choras iš Great Neck, vad. G. Kazakevičiaus
GĘO. KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ. ĮŽANGA 10c

Setas iš 5-kių dovanų, kuris skiriamas kitiem mies
tam bus išleistas pirmadienio vakare, vasario 12-tą.
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Amerikos Lietuviy Kongreso Pittsburgho 
Skyriaus Konferencijos Protokolas

Konferencija įvyko gruo
džio 17 diena, 1939 m., L. M. 
D. svetainėje, 142 Orr Street, 
Pittsburgh, Pa.

1. Konierenciją atidarė 
Skyriaus pirmininkas K. Koa- 
gers, z:io vai. po pietų.

z. i mandatų Komisiją pas
kyrė Šiuos draugus: jl». neKa- 
vicių ir hi. biieKienę.

3. iv oi Komisija sutvarkys 
mandatus, skyriaus pirminin
kas pasaKe trumpą auuarymo 
kalbą. raaisKino Kongreso 
Skyriaus tiksią, jo svaroą; 
primine, Kouei ši Konierencija 
yra mažesne uz kitas atsibu
vusias konferencijas. Delio, 
kad pirma šios konferencijos 
^vykimo buvo varoma plati 
agitacija per socialistus bLA 
kuopose ir vietinėse draugijo-

1938-39 ................... 4.00
95 kp., Coal Center, už

1938-39 ................ 2.00
353 kp., Pittsburgh, už

1938-39 ir auka deleg. 3.00 
ALDLD 33 k., Pittsburgh 1.00 
ALDLD 87 k., N. S. 2.00 
ALDLD 180 k., Wilmer

ding, Pa. 2.00
ALDLD 40 k., Pittsburgh 1.00 
LDS 10 k., New Kensing

ton, Pa. 1.00
LDS 37 lc, Wilmerding,

Pa............................. 2.00
LDS 105 k., New Eagel 2.00 
LDS 142 k., Pittsburgh 4.00 
LDS 145 k., Soho 3.00
LDS 160 k., N. S. Pitts. 1.00 
LDS 59 k., Braddock 1.00 
LDS 153 k., Coal Center 2.00 
LPD, McKees Rocks, Pa. 3.00 
LMD, Soho, Pittsburgh 2.00

KENNETH G. CRAWFORD, 
naujasis Amerikos laikrašti
ninkų Gildijos prezidentas, 
užėmęs mirusiojo Heywood 
Brouno vietą.

džia tylėjimu. Rodos, kad jie 
ten turi viską geriausiai, vis- 

» kas kaip sviestu patepta. Aš 
žinau, kad taip nėra. Iš mai
nų darbų daug ko tinkamo 
yra rašyt į mūsų spaudą. Bet 
ar mūsų draugai wilkes-bar- 
riečiai tą daro? Nieko pa
našaus.

Laukiantis Žinių 
iš Mūsų Miesto.

Dūdytėlė, dūda, dūda, 
Įstrigo į tvorą!

Bet gyvenimas turi daug 
dalių, jis sudėtingas. Jauni
mas mato ne tik Barborą, py
ragą, bet ir štai ką:
Provokuoja, kaip įmano 
Susitelkusius draugus,
Lieja platų kraujo tvaną, 
Sėja kritusiais laukus.

Vinco Duktė.

Berlin. — Naziai užginči
ja, kad bent viena Anglijos 
lėktuvų bomba pataikė į 
Hindenburgo užtvanką Sylt 
-Helgoland srityje.
Sumažėjo Skaičius Mirčių 

nuo Automobilių
Washington. — Pernai 

automobilių nelaimėse Jun
gtinėse Valstijose žuvo ke

turiais procentais mažiau 
žmonių negu užpernai.

Oslo, Norvegija.—Vokie
čių mina Šiaurinėje Jūroje 
susprogdino ir nuskandino 
prekinį norvegų laivą “Max 
Frederiksgad,” 1,343 tonų.
“Gaukite “Laisvei” Naujų 

Skaitytoji.

Baltimore, Md.
Kas Bus?

se prieš Kongresą. Antras kal
bėjo J. Baltrušaitis. Jis savo 
kalboje perbėgo šių dienų 
svarbesnius klausimus, , pri
mindamas padėtį Lietuvoje, 
Lietuvos dabartinę ’demokra
tiją, nurodydamas, kad Lie- 

. tuvos valdžioje dar nėra jo
kios demokratijos, demokrati
ja yra tik Lietuvos žmonėse. 
Užtai ir Kongresas čia dar yra 
reikalingas dėl vedimo kovos 
už įsteigimą demokratijos 
Lietuvoje. Poliaus sakė, kad 
Kongresas dar turi gyvuoti ir 
bujoti. Pasitraukimas iš Kon
greso Centro Komiteto kelių 
žmonių neturi pakenkti Kon
greso gyvenimui.

4. Mandatų komisija rapor-
tuoja, kad yra prisiųsta 13 
delegatų nuo sekančių drau
gijų: SLA 258 kp., Washing
ton, Pa., M. Mikalauskas; 
286 kp., McKees Rocks, J. 
Mažeika, nuo LDS 10 kp., 
New Kensington, Pa., P. Kriš
čiūnas; nuo 37 kp., Wilmer
ding, K. Levonavičius; nuo 59 
kp., Braddock, L.Priežmantas; 
nuo 142 kp., Pittsburgh, J. 
Kvederas; nuo 145 kp,, Soho, 
P. Vicinas ir Emma Sliekienė; 
nuo 160 kp., N. S., Pittsburgh, 
D. Lekavičius ir J. Sakalaus
kas; nuo ALDLD 40 kp., Mc
Kees Rocks, E. Kvederienė; 
nuo 180 kp., Wilmerding, S. 
Jevanauskas; nuo Pittsburgho 
Liet. Moterų Kliubo—V. Sher- 
binienė. Tie visi delegatai at
stovavo 404 narius. Taipgi 
dalyvavo 5 komiteto nariai ir 
3 svečiai ,sykiu 21. Mandatų 
komisijos raportas priimtas.

5. Perskaitytas dienotvarkis 
ir priimtas be pataisymų.

6. Į konferencijos prezidiu
mą išrinkta šie draugai': prm. 
F. Rodgers, pagelb. J. Mažei
ka, sekr. A. Pipiras, pagelb. 
S. Ivanauskas. Į rezoliucijų 
komisiją išrinkta D. Lekavi
čius, E. Sliekienė ir J. Baltru
šaitis.

7. Komiteto raportai: Pir
mininkas F. Rodgers rapor
tuoja: Nuo spalio 30 d., 1938 
m., iki gruodžio 17 d., 1939 
metų, turėjome 13 posėdžių. 
Komiteto nariai lankėsi į po
sėdžius gerai. Per tą laiką su
rengėme 11 parengimų, 8 ap- 
švietos ir 3 bizniškus. Apšvie- 
tos parengimai šie: Paskaita 
apie demokratiją, prakalbos ir 
diskusijos. Atsibuvo sekančio
se vietose: McKees Rocks, 
Wilmerding, N. Side, New 
Kensington, Carnegie ir Soho. 
Paskaitas skaitė J. Baltrušai
tis. Apšvietos parengimai, rei
kia pasakyti, buvo pasekmin
gi, geri. Iš bizniškų parengi
mų ir skyriaus stovio rapor
tuos finansų sekr. Taipgi pa- 
siuntėme delegatą į Kongre
są už Taiką ir Demokratiją, 
kuris įvyko sausio 6, 7 ir 8 d., 
193(b) m., Washington, D. C. 
Tam darbui kaikurios draugi
jos prisidėjo su aukomis. Fi
nansų raporte bus atžymėta. „

Finansų sekretoriaus rapor
tas apima tą- patį laikotarpį, 
kaip ir pirmininko.
Balansas likęs nuo

spalio 30 d., 1938 $9.80
Draugijų metiniai mo

kesčiai :
SLA 40 k.,
Soho, Pittsburgh, už x

Viso sumokėta metinių 
duoklių ir aukų de
legatui ($10.00)

$45.80
įplaukos iš Veikimo:

Aukų surinkta per įvy
kusias paskaitas apie
demokratiją $4.80

Dviejų vakarienių
įplaukos 113.50

Pikniko įplaukos 110.00

Viso iš veikimo $228.30
Metinių duoklių ir de

legato pasiuntimui
aukų 45.80

Viso įplaukų • $274.10
Išmokėta:

Dviejų vakarienių išlai-
dos ir pikniko sykiu $210.92

1938 m. Komiteto
išlaidos 14.51

J. Baltrušaičiui už
spaudą 14.30

Delegato pasiuntimas i
Washington, D. C. 16.85

Važinėjimas su paskai
tomis ir pirmininko
dalis išlaidų 7.17

Viso išlaidų $263.75
Sutrauka: J

Viso įplaukų $274.10
Viso išlaidų $263.75

Balansas $10.35
Komiteto išlaidos už 1939 

metus $14.60. Nedaktelius 
$4.25.

Iždininkas ir kasos globėjai 
su tuo raportu sutiko. Rapor
tas priimtas visų sykiu.

8. įnešimai:
1. Kad būtų išrinkta spau

dos komisija iš trijų asmenų, 
kurios bus užduotis rašyti į 
spaudą apie Kongreso sky
riaus veikimą ir kad nušviesti 
vietinius Kongreso ir jo sky
riaus griovikus, jų kenksmin
gumą ir jau padarytas žaiz
das skyriuje. Įnešimas priim
ta vienbalsiai ir tafn darbui 
išrinkta šie draugai: J. Bal
trušaitis, Emma Sliekienė ir D. 
Lekavičius.

2. Kad likusieji Amerikos 
Lietuvių Kongreso Centro Ko^ 
miteto nariai tuojaus dapil- 
dytų Centrą į vietą pasitrau
kusių iš Centro. Taipgi, kad 
darytų žingsnius prie visuoti
no suvažiavimo Kongreso 
1940 metais, šis įnešimas pri
imtas vienbalsiai. x

9. Konferencijoje neišsireiš- 
kė nei vienas delegatas už 
Kongreso panaikinimą.

10. Komitetas išrinkta 19.40 
metams iš šių draugų: K. Kai
rys, G. Porciauskas, S. Iva
nauskas, E. Sliekienė, D. Le
kavičius, J. Baltrušaitis ir J. 
Mažeika.

11. Rezoliucija “Prieš De
mokratijos Ardytojus’’ skaity
ta per J. Baltrušaitį ir priimta 
vienbalsiai. Nutarta pasiųsti į 
šiuos laikraščius: “Tėvynę,” 
“Tiesą,” “Keleivį,” “Vilnį” ir 
“Laisvu.” .

Konierencija užsidarė 5 v. 
vakare.

Pirm. F, Rodgers.
Sekr. A. Pipiras.

Wilkes Barre, Pa.
Visokios Žinelės iš Mūsų 

Miesto
Šventėms praėjus ir 1939 

metams pasibaigus, dabar 
daug rašoma, koks tas metas 
pelningas buvo kapitalistams, 
bankams, didžiosioms krautu
vėms ir kitokiems vertelgoms, 
kurie padarė dideles sumas 
pinigų, apskriausdami darbi
ninkus.

Kietųjų anglių mainų savi
ninkai taipgi džiaugiasi, kad 
pereiti metai buvo gana pel-
ningi, nes 5,000,000 tonų an
glies buvo parduota daugiau 
kaip 1938 metais. Korųpa- 
nijos prisižėrė milionus dole
rių su mažu skaičium dirban
čių darbininkų, taipgi su ma
žu skaičium dirbamų dienų, 
nes dabar mainose yra di
džiausia paskuba, taipgi su
dėta visoki “šeiker šiūts” ir 
kitoki paskubos pabūklai, su 
kuriais per dieną išleidžiama 
labai daug anglies. Kompani
jos netrunka savo užsakymus 
išpildyti. O tą padariusios ir 
vėl palieka darbininkus pu
siau badaut ir laukt, kada 
gaus dieną kitą padirbėt.

* —o—
Mūsų miestelis nors nedi

delis, bet vietos pašte pirm 
švenčių buvo smarkiai dirba
ma. Apie savaitę laiko pirm 
švenčių buvo paimta extra 25 
trokai iš vietos 109-to pulko 
kariuomenės ir sakoma, kad 
publikai buvo duota vienas iš 
geriausių patarnavimų. Taipgi 
per keturias dienas laiškų bu
vo pervaryta per paštą 1,- 
687,893 ir per tas 4 dienas 
įplaukų už štampas buvo 
$28,662.

—o—
Dabar, kada oras gana 

šaltas, tai ir mainos pradėjo 
geriau dirbt, nes anglies vi
sur daugiau reikia. Laimingi 
tie, kurie dirba, tai nors turi 
kuom savo namus apšildyti, 
gali nusipirkt toną kitą an-' 
glies. Bet daugumos - bedar
bių padėtis labai bloga, nes iš 
.tos bado pašalpos negaįi tiek 
anglies prisipirkti, kad galėtų 
tinkamai apšildyt savo namus.

—o—
Mūsų mieste lietuviškas ju

dėjimas labai šlubuoja. Mū
sų buvę veikėjai dar vis veda 
sėdėjimo streiką prieš visokį 
veikimą ir, man rodos, prieš 
darbininkišką spaudą dau
giausia. Tenka laukti mėne
sius ir net metus, kad pama
tyt kokią žinelę spaudoje iš 
mūsų miesto, bet negalima 
sulaukti. Rodos, kad čia visai 
niekad nieko naujo nėra kas 
parašyti.

Aš yisgi manau, kad mūsų 
draugai su pradžia šių metų 
atšauks savo tokį ilgą streiką 
ir pradės darbuotis, pasirodys 
su raštais ąpaudoje ir šiaip ki
tokioj darbuotėj.

Nors čia daug lietuvių ran
dasi be darbo. Vienok dar jų 
geras skaičius ir dirba maino
se. Bet tie dirbantieji mū
sų draugai taipgi viską pralei

Kas ateis, daug kas pasaky
ti negalima. Bet kas planuo
jama, tas tikrai įvykti turės. 
Taip, sausio 21 d. šių metų, 
Lietuvių Svetainėje, 853 Hol
lins St., operetė “Nebaigta 
Kova” tai tikrai įvyks.

Jos autorius Senas Vincas. 
Trijuose aktuose 'savo kovos 
nepabaigė, žinomą, ir mūsų 
Lyros Choras dar nėra jos 
baigęs, mokosi, kovoja, dai
nuoja, kad tikrai kiek galima 
geriausia palinksminus atsi
lankiusius veikalą pamatyti. 

| Kas svarbiausia, tai ateina 
gandų, jog Shenandoah, Pa., 
ir Brooklyn, N. Y., draugai 
žingeidauja. mūsų darbu, ren
giasi mus atlankyti ir tą die
ną mus palinksminti, bet pas
kui kritikuoti. Bet mes, drau
gai, tik iš to ir mokomės.

Todėl laukiame, draugai ir 
draugės, iš visur jūs atsilan
kant. Įžanga 50c. asmeniui, 

,25c. vaikams.
Be operetės lošimo ir dai

nų, bus dar ir daugiau įvairu
mų, iš kurių tik vieną šį kar
tą jums pranešu, tai smuiko 
solo, kurį grieš Charles Gra- 
nofsky, narys National Sym
phony.

O dar kas bus, sužinosite 
atsilankę.

žinoma, saviškiams-baltimo- 
riečiams ir daugiau šis tas pa- 
sakyti-pranešti reikia. Juk 
jau ir taip jie prisiklauso Lie
tuvių Svetainėje dainų, kuo
met mes mokomės, bet kur 
jos tinka, kad suvedus jas 
punktais, tai labai mažai kas 
žino, ir, žinoma, aš jums visų 
nesakysiu.

Bet kada turtingas ūkinin
kaitis Birbilas (S. Meškys) 
Onutės (A. Watts) apdainuo
jamas:
Birbil’s važiav- į Alvitą 
Pirkti sūnui dūdą.

Tai jaunimas pritaria:
Oi dūdą ir vėl dūdą, 
Dudytėlę, dūdą, dūdą, 
Pirkti sūnui dūdą! *

Nebūtų Birbilas, jei neatsi
mintų Barboros. Bet dėl jos 
pyrago ir į tvorą tenka įstrig
ti, tada jaunimas juokauja.

LICENSES
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 Beve/ago Control Law at 445 
Lewis Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

SOL GILCHICK 
Sol Dairy and Groceries 

446 Lewis Ave., , Brooklyn, N. Y. 

NOTICE is hereby given that License No. 
11730 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under 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.

FRANCUOS OFICIERIUS 
PRAŠĖ NAZIUS ŠAUDYT 

PRO ŠALĮ

Berlin. Pusiau valdiška 
nazių spauda rašo, kad va
karų fronte vienas francū-, 
zų artilerijos oficierius, iš
kėlęs baltą vėliavą, atėjo į; 
vokiečių poziciją ir pasakė 
tokią kalbą:

“Aš esu komandierius 
francūzų kanuolių batare- 
jos/ Iki šiol aš tyčia taikiau 
šūvius pro šalį. Bet vakar, 
vokiečiai bombardavo mano 
batareją ir užmušė tris ma
no kareivius. Toliaus taip 
negalės būti. Todėl aš pra-' 
šau, kad jūs tuojaus liautu
mėtės taip darę; o jeigu ne,s 
tai ir aš būsiu priverstas 
rimtai veikti.”

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

Iš senų padarau 
lūs i r krajavus 
n a u jus paveiks- 

1 sudarau su ame- 
t rikoniškaiš. Rei- Į 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., tarpo Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line.

BROOKLYN, N. Y.
Tei.: Glenmore 5-6191  /

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas
Mtnetf Gaminam valgius ir 

ES jn t u r im e Amerikos 
Išdirbimo ir impor- 

gL’^Jral tuotų degtinių, vi- 
1. šokių vynų ir gero

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

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

530 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

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)

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

NOTARY
PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABOR1US
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai 

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

Telephone
STagg 2-5043

■j—

i Sifi 1
J
i

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St * Brooklyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

1 Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro
4* 4* 4*

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

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
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
Vertės $30.00 už $22.50

Jūsų atsilankymas į mūsų krautuvę įtikins jus, jog mūsų

NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave.

Brooklyn, N. Y.
drabužiai yra puikiausios rūšies.
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NewWko^i^g^Zlnfta
Darbuojasi Išlaikyt 
Ameriką nuo Karo

I

Williamsburge prieš tūlą 
laiką susidaręs įvairių orga
nizacijų veikėjų bei šiaip įta
kingų visuomenėj asmenų ko
mitetas, bendrai su žmonių 
Gerovės Konferencija, išlei
do atsišaukimą į visuomenę, 
raginantį budėti ir darbuotis, 
kad mūsų šalis būtų išlaikyta 
nuo karo.

Savo principų ir tikslų de
klaracijoj nurodęs, kad Ame
riką skiria nuo Europos karo 
du vandenynai, komitetas sa
ko :

Ką Mums Reikštų Karas?
“...Aukso ir garbės medė

jai vylingai Jiesia bombomis, 
šautuvais ir orlaiviais pri
krautas rankas. Pavojus A- 
merikos įsitraukimo kruvinan 
karan vis labiau artinasi link 
mūs čionai, Jungtinėse Vals
tijose. Nei vienai ameriko
niškai šeimynai nėra ko lai
mėt iš paaukojimo gyvasties 
ar dalies gyvenimo bile kurio 
iš savo narių. Karas reiškia 
mirtį, sunaikinimą; galą mūsų 
laisvėms. Karas reiškia prie-, 
vartą ir mašinališką regimen- 
taciją. Karas reiškia maisto 
porcijas ir susilpninimą dar
bininkų judėjimo. Karas reiš
kia galą menui ir švietimui. 
Karas reiškia pabaigą progre
sui. Karas yra pradžia pelnų 
amunicijos gamintojams ir 
pelnagrobiams. Karas yra 
pradžia garbinimo durtuvo, 
ne knygos. Karas yra pra
džia baisių karo pasekmių, 
kaip kad buvo po pereito ka
ro. Karas reiškia praradimą 
gyvasčių ir kalnus nacionalių 
skolų.

“Karas negali išrišt n e i 
▼ienos mūs problemų,” sako 
pareiškimas, stipriai pabne- 
žiant, kad trečdalis mūs ša
lies ir apylinkės gyventojų 
yra nedamaitinti, blogai ap
rėdyti, gyvena laužynėse; 
kad šimtai tūkstančių žmonių 
yra be darbo ir be vilties. Ir 
komitetas sako: “Mes turime 
savo karą—karą prieš nesau
gumą, nesveikatą ir skurdą. 
Ir daug kitų gražių, išganin
gų minčių pareikšta.

Komitetas, kaip matyt iš 
j*o sąstato, susideda iš įvairių 
pažiūrų žmonių, tačiau sutin
kančių vienu klausimu—dar
buotis už palaikymą taikos, 
išsaugojimą Amerikos nuo 
įsikišimo Europos karan. O 
kad šios apylinkės gyvento
jų valia būtų žinoma valdžio
je, komitetas išleido peticijas, 
po kuriomis prašo pasirašyti 
visus taiką mylinčius apylin
kės gyventojus. Peticijos adre
suotos ir bus pasiųstos Brook
lyno * kongresmanams: John J. 
Delaney, Joseph L. Pfeifer ir 
Emanuel Celler.

Komiteto priešakyje stovi 
Afcron F. Goldstein, assem- 
blymanas iš 14-to distrikto; 
Anthony Linkus, jaunas lie
tuvių veikėjas; Louis M. Not- 
kin, Am. žydų Kongreso pir
mininkas; Angelo Vidai, Cro- 
covis Dem. Kliubo veikėjas; 
Pear Lax, žydų Vaiku Auk- 
lėtuvės direktorė: Samuel 
Machlis, United Mine Work
ers of Am. organizatorius; 
Julius Schatz, žmonių Gero
vės Konferencijos sekretorius; 
John Joseph Dunne iš Nacio- 
nalės Advokatų Gildijos.

Komitetas prašo organizaci
jų narius ir pavienius darbu 
už taiką susidomėjusius as- j 
menis pasidarbuoti rinkime 
parašų mitinguose, sueigose, 
šapose ir po namus. Jis sa
kot: “Amžinas budėjimas yra 
kairia išlaikyt laisvėms — h* 
taikai.”

Pasakyta 
gai. Reikia 
kam brandi
prisidės savo petimi prie pa
laikymo taikos.

; ■; J-

Siūlo Taksuot Krautuves
na,

Susirgo

f

1260

aiškiai ir teisin- 
tikėtis, kad visi, 
taika, suprąs ir

Ii

Susirgo J. Kosmach, 8014— 
19th Avė., išvažiavo į ligoni
nę. Linkime greitai pasveikti 
ir grįžti prie darbo.

i Draugė.

fe

Tyrinėjimų komisionięrius 
Herlands areštuodinoA Thomas 
Scalene, Bronx, kaltinamą švie
timo Tarybai atvežus permanai 
pjuvenų.

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBĘR SHOP
K. Degutis, Savininkas
Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue'

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN, N.

Gerai .Patrye BarbeHal

■■■M

)

Amerikos Lietuviu Kongresas
Brooklyno Skyrius

KAIP EINA ORGANIZACIJŲ PASISAKYMAS SKYRIAUS 
LIKVIDAVIMO KLAUSIMU

Pirmiausiai ALK Brooklyno 
Skyriaus likvidavimo klausi
mą svarstė LDS 1-ma kuopa. 
Nors laiške buvo prašyta apie 
nutarimą painformuot Sky
riaus sekretorių, bet jau veik 
2 savaitės po susirinkimo, o 
kuopos sekretorius dar nieko 
nepranešė. Kaikurie iš susi
rinkime dalyvavusių asmeniš
kai painformavo, kad 14 bal
sų prieš 9 susirinkimas pasi
sakė už Skyriaus palaikymą.

LDS 13 kuopa, Richmond 
Hill, 6-šiais balsais (5-ki ne
balsavo) pasisakė irgi už Sky
riaus palaikymą.

Kriaučių Lokalas, išklausęs 
laišką, į Kongresą ranka nu
mojo.

Piliečių Kliubas vienbalsiai 
pasisakė už likvidavimą.

ALDLD 1 kuopa 13 balsų

Dainininkas Vasiliauskas 
Ruošia Savo Koncertą

Už savaitės, sausio 21-mą, 
įvyks dainininko Aleko Vasi
liausko koncertas, į kurį jis 
yra sutraukęs nemažai žymių 
ir brooklyniečiams naujų me
no spėkų. Apart paties A. 
Vasiliausko, dainuos Marijo
na Kižiūtė, Violetos Tamkiū- 
tės vadovaujamas merginų 
kvartetas, broliai Vasiliaus
kai iš Detroito, taipgi King 
Choras, sudarytas iš to vardo 
muzikos mokyklą lankančių 
dainininkų. Pianu skambins 
tos mokyklos mokytojas Bruce 
King, taipgi grieš Juozo Ta
mašausko orkestrą laike pro
gramos ir, paskui, šokiams.

Koncertas bus Grand Pa
radise salėj. Jžanga $1, 75c 
ir 50c. Vien šokiams 35c.

V. Retikevičius Mirė

po išbuvimo ligoninėj

Vincas Retikevičius, plačiai 
žinomas muzikantas, orkestrų 
vadas, mirė sausio 13-tos ry
to 8:3.0, Kings County ligoni
nėj, 
apie pora savaičių. Pabuvus 
apie savaitę ligoninėj, sveika
ta atrodė pagerėjus, turėta 
vilties, kad jis pasveiks; bet 
paskiau vėl pasuko blogyn ir 
išsiskyrė iš gyvųjų.

Likosi dideliam * liūdėsyj 
žmona, du sūnūs ir duktė Ele- 

iš profesijos mokytoja,
plačiai žinoma kaipo žymi 
muzikė, per eilę metų vado
vavus lietuvių chorams.

Apie velionio Retikevičiaus 
šermenis bus pranešta vėliau.

Tiems, Kurie Myli 
Gražius Šokius

Center teatre, kuris randasi 
New Yorke, ant kampo 6th 
Ave. ir 49th St., pereitą ket
virtadienį atsidarė nepapras
tai gražūs baleto šokiai. Per
statyta du veikalai—“Giselle,” 
vertimas iš rusų kalbos, ir 
“Voices of Spring,” iš buvu
sios Austrijos sostinės Vienos 
gyvenimo. Pirmas veikalas 
turi du aktus, o antras tik 
vieną.

Tačiau ne vien tik šitie du 
veikalai bus perstatomi. Bė
gyje trijų savaičių ta šokikų 
grupė duos žiūrovams visą ei
lę gražių baletų. O šokikų 
grupė labai didelė. Vadovau
jamos rolės tenka Annabelle 
Lyon ir Anton Dolin. Tai ne- 
paprastąi gabūs šokikai. Ir 
visi kiti parinkti šokikai.

Tiems, kurie myli baleto 
šokius, verta nueiti ir pama
tyti. Rep

i
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prieš 1 už likvidavimą.
Taigi iki šiol 2 organizaci

jos pasisakė už Skyriaus pa
laikymą, o 3—už likvidavimą.

Prašau organizacijas šio 
klausimo nevilkint — išspręst 
jį artimiausiam susirinkime, 
kad žinotum, kaip stovim.

Drg. Stakovas sako, kad 
Skyriaus Komitetas turėjęs 
ne likvidavimą organizacijom 
siūlyt, bet konferenciją su
šaukt ir ten šį klausima iš- 
rišt. Nejaugi būtų demokra- 
tingiau, jei ne pati organiza
cija už save pasisakytų, o jos 
atstovas konferencijoj už ją 
nubalsuotų ? Komitetas no
ri, kad visi organizacijų nariai 
turėti) progą šiuo klausimu 
pasisakyt.

J. Kuodis, Sekr.

Lietuviy Jauny Vyry 
Sąjungos Pramoga

Są-Lietuvių Jaunų Vyrų 
junga ruošia taip vadinamą 
pribuišių metų (leap year) 
“parę” sausio 20-tos vakarą, 
savoj patalpoj, 425 Grand 
St., Brooklyne. Atsižvelgiant 
į tradicijas, kliubiečiai žada 
merginoms pirmenybę visame 
ir tikisi, kad jos nepraleis tos 
progos. Kviečia visas ir visus 
atsilankyti.

Lankėsi “Laisvėje”

šiomis dienomis “Laisvėj” 
lankėsi southbostonietis F* J.■ t y f < . f • •
Borisas, vaistininkas. / Jis lan
kėsi New Yorke savo profesi
jos reikalais, tai užėjo ir pas 
laisviečius pasakyti “helio.”

Ginčai dėl Pieno

Ji siūlė parduo- 
rūšį, pažymėtą 

Tas turėtų būti 
rugsėjo 1-ma.

Sveikatos Taryba nubalsavo 
panaikint pieno rūšiavimą A 
ir B rūšimis, 
ti tik vieną 
“Grade A.”‘ 
pravesta su
Taipgi siūloma visai uždengt 
bonkų viršiukus ir padaugint 
nuošimčius riebumų.

Atrodo, kad vartotojų ir 
darbininkų organizacijos ne
leis panaikint pieno rūšiavi
mą, kadangi ta proga žymiai 
pakeltų kainas ir biednuome- 
nei tektų liktis visai* be pieno. 
Majoras irgi pasisakęs prieš 
panaikinimą.

Pagelbėjo Užmušusiam 
Jos Tėvą

Moe Crawford, negras, auto 
nelaimėj. mirtinai užgavo 
Frank Clarry. Už tai jis buvo 
pašauktas teisman pereitą 
penktadienį. Kaltintas ne už-- 
mušystėj, kadangi senukas 
Clarry ėjęs prieš šviesas, bet 
apsileidime; buvo atrasta, kad 
jo stabdytu vai buvę perprasti.

Kada kaltinamasis nuteis
tas užsimokėt $5 baudos arba 
dieną kalėti, jis pasisakė ne
turįs pinigų, išstojo užmuštojo 
duktė p-lė Dorothy Clarry ir 
pasisiūlė užmokėti už Craw- 
fordą. Teisėjui paaiškinus, 
kad Crawfordui iš tos dienos 
beliko tik trejetą valandų ir 
kad j£m finansinis taupumas 
svarbiau, kadangi jo šeima 
alksta, mergina už tuos pini
gus nupirko maisto ir nusiuntė 
Šeimynai.

Tik Dvi Savaitės iki 
Didžiosios Iškilmės

“Laisvės” dalininkų suvažia
vimas ir metinis bankietaš 
jau vos už poros savaičių. Jis 
įvyks sausio 28-tą, Central 
Palace salėse, 16-18 Manhat
tan Avė., Brooklyne.

šiemet, kaip ir visada, ti
kimasi gana iš toli svečių 
šėrininkų ir šiaip “Laisvės” 
gerU'^draugu, kurie atvyksta 
paremti “Laisvę” ir pasimaty
ti su draugais brdoklyniečiais 
ir iš apylinkių1,

Bankiete bus trumpa, bet 
parinktinė programa, dainuos 
žymioji dainininkė Biruta Ra
moškaitė iš Hartfordo ir An
tanas Višnjąu^kas iš Bayonne, 
N. J., taipgi šaunieji 
šiai, vadovybėj B. L. 
tės. ,

Iškilmėms paimta 
džiulės ' salės. Vienoj 
vakarieniaus, o kitoj be per
traukos eis šokiai. Bankieto 
bilietas $1.25, kurį visi gerieji 
“L.” draugai ir rėmėjai pra
šomi įsigyti iš anksto, kadan
gi taip geriausia galima pa
tenkint svečius ir turėt nau
dos dienraščiui.

Aidbal- 
Šalinai-

dvi di- 
svečiai

MUZIKA-DAINOS

Patarti- 
ch orams 
daina.
prad ėjo

Nesenai išėjo nauja daina 
“Tegu Skamba Mūsų Dainos,” 
mišram chorui. Parašė J. P. 
žemaitaitis su paįvairinimais 
maždaug panašumu yra į ope
ros dainas, dviejų didelių pus
lapių.'Galima gauti 1883 Ma
dison St., Brooklyn, N. Y. Kai
na kopija po 6 centus. Ateina 
16-ta d. vasario, Lietuvos Ne- 
prigulmybės šventė, 
na chorvedžiams bei 
pasirodyti su nauja

J. P. žemaitaitis 
mokytis muzikos nuo septynių 
metų amžiaus'. Pirmas instru
mentas smuiką, vėliau pianas. 
Taip mokinosi apie 12 metų 
Lietuvoje. Mokinosi smuiką 
Rusų caro mokykloj, Veive
riuose, Suvalkų gub. Iš Lie
tuvos atvažiavo Amerikon 
1912 m. Amerikoj baigė mu
zikos kursą dviejose konser
vatorijose, Brooklyne ir New 
Ydrke, vėliaus pas žymius 
kompozitorius P. A. Yon, New 
York, N. Y., ir J. Žilevičių, 
Elizabethport, N. J., kur pa
darė didele pažangą. Turi 
prirašęs dauo* kompozicijų, 
kurios dar neišėję iš snaudos.

F. H.

Vieton palaikyt taksus ant 
cigaretų, naujai išrinktas 
Brooklyno dem. tarybininkas 
Walter R. Hart pasiūlė ap- 
taksuot komnaniškap krautu
ves. Jis siūlė ant 2 iki 10 
krautuvių uždėt po $10 taksų 
ant kiekvienos aptart pirmo
sios; sekami dešimčiai po $20 
ant kiekvienos, trečiai dešim
čiai po $30, o ketvirtai de
šimčiai po $40 ant kiekvienos 
krautuvės.

Felice Vizzari,19 m.. 758 
Metropolitan Ave., pasiųstas 
neribotam laikui į Elmira Re
form atori ja už mašinos nelai
mei užmušimą vieno keleivio. 
Teisėjas Bohan sakė tai darąs 
perspėti neatsargius motoris
tus. ' 1

NOTICE is hereby given that Licence No. 
OBĮ1611 has been issued to the under
signed to sell beer ht retail under Section 
7.5 of tne Alcoholic Beverage Control Law 
at .<1260 Flatbush Ave., Borough of Brook-, 
lyn,'/County of Kings, to be consumed off 
the premises. T

LOUIS MAGENHEIM 
(Trading Post)

Flatbush AVė. Brooklyn, N. Y.

Prie Dariaus-Girėno Fondo
Patėmijau “Laisvėj” šešta

dienį, sausio 13 d., 1940 m., 
įdėta pasakyta prakalbėlė per 
radio sausio 6 d., Jono Va
laičio programoj. Labai dė
kui laikraščiui už patalpintą 
žinią fondo reikalu.

Kas link redakcijos pasta
bos, būk komitetas prisiuntė 
žinią vėliau, negu kitiems 
laikraščiarps, turiu pasakyti, 
gal ir tiesa. Mat, prirengimas 
nuorašų spaudai dėl greites
nio atlikimo perduotas’ kitai 
ypatai, kuri teikėsi ir išsiun
tinėti, dėl to pasidarė nesma
gumų išsiuntinėjime vietos 
spaudai. Komiteto sekreto
rius ir pirmininkas iki šiolei 
laikėsi vienu kartu pasiųst 
pranešimus spaudai ir ateityj 
to laikysis.

Dariaus-Girėno
Fondo Pirmininkas,

J. Šaltys.

Lietuviu Kuro Kompanija 
(DEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
I JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamu 
“burner” arba visą garo arba karšt > 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 8-1080

Inside Phone 
EVergreen 4-6486

*

SUSIRINKIMAI
ALDLD 185 KP. NARIAMS

Trečiadienį, 17 d. sausio, 8 vai. 
vakare, Buzelio patalpoj, kampas 
Crescent St. ir Atlantic Ave., įvyks 
kuopos susirinkimas. Kurie nariai 
ir narės galite, malonėkite atsilan
kyti, nes turime svarbių dalykų, 
kuriuos reikės svarstyti.

V1. Paukštys.
(12-14)

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

Managed by

TEITELBAUM

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

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

Staigios ir chroniškos' kraujo ir odos 
ligos gydomos.

Daroma Kraujo ir Šlapimo Tyrim* 
Tel. Algonquin 4-8294

RHEA

Open Day and Night

Turkish Room, Russian
Swimming Pool, Fresh

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

Shop, Sleeping Accomodations.

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

Special Rates per Week

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.

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

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

Sun. all day and night

j VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Te!.: STagg 2-3842

»

VARPO KEPTUVĖ
Tel. Stagg 2-0783.
NIGHT—HAvemeyer 8-1168

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVANDA E. LeVANDA 
(Tėvas ir sūnus Le van cl a us kai) 

UNDERTAKER
. •

337 UNION AVE.
BROOKLYN, N. Y.

STANLEY MISUNAS 
Savininkas

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

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N. Y

Prie R. K. O. Republic Teatro

36-42 Stagg St Tel Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniau*?

Estate of

BARRY P. SHAL1NS
(Shallnskas)

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, Sielų kviečių, čielų rugių, senv> 
Čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke 
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniauaiv 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple *Cake, Cheese Cake 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolb

Siunčiame duona per paltą I kitus miestus, specialiai greitai pristato 
1 Ant jūsų pareikalavimo, sutelksime Informacijas apie svori Ir kalnas 

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn.

SKELBKITES “LAISVĖJE




