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Tarpe Lietuvos ir Sovietų 
Sąjungos žmonių kultūrinis 
darbas vis eina gerojon pu 
sėn. Jis platėja ir tampriau 

»

•«

jungiasi.
Kauno spauda praneša, kad 

neužilgo Maskvoje bus atida
ryta lietuviškos knygos paro
dą. O vėliau į Sovietų Sąjun
gą iš Lietuvos važiuos bent du 
žymiausieji dainininkai kon
certuoti.

Tuo pačiu sykiu Kaune įvy
ko Sovietų literatūros jau ne 
viena paroda. Nesenai Mask
vos radijo stotis davė koncer
tą, taikytą Lietuvai, kuris, 
sakoma, labai Lietuvos žmo
nėms patiko.

. —o—
Tai yra džiuginąs reiškinys. 

Juo arčiau Sovietijos žmonės 
pažins Lietuvos kultūrinius 
laimėjimus, o Lietuvos žmonės 
—Sovietijos, tuo bus abiems. 
kraštams sveikiau. Be kultūri
nio bendradarbiavimo, be arti
mesnės pažinties, bė geros 
nuotaikos politinės ir ekono
minės sutartys glaudžiai ne
sujungs.

Beje, nesenai Maskvoje iš
einąs žurnalas, “Internacio
nalinė Literatūra,” išsispaus
dino dailininko St. Žuko kū
rinių rinkinio (“Veidai ir 
Kaukės“) 5 karikatūras. Apie 
patį dailininką žurnalas, sako
ma, labai gražiai atsiliepęs.

“Veidai ir Kaukės“ kadaise 
buvo recenzuoti ir “Laisvėje“ 
—“Literatūra ir Menas“ sky
riuje.

Kalbant apie, meną ir kul
tūrą, tenka priminti, jog per
eitų meti# pabaigoj sukako ly
giai 40 metų, kai Lietuvoj 
(Kaune) įsikūrė Dainos Cho
ras. Tąją sukaktį paminėtasis 
choras gražiai atžymėjo.

Pirmaisiais savo gyvavimo 
metais Dainos Choras veikė 
slapta.

—o—
Šiomis dienomis atėjo iš 

Lietuvos laikraščių. Iš jų ten
ka patirti, kad Hitleris iš 
Lietuvos vokiečius gabens se
kantį pavasarį. Kur jis juos 
gabens, dar niekas nežino. 
Tūli mano, kad buvusion Su
valkijon, kiti—į .Lenkiją.

Yra žmonių, kurie mano, 
kad dabar pasiturintiems 
amerikiečiams Lietuvoj gali 
susidaryti auksinių progų 
pralobti. Girdi: kai tik vo
kiečius iš Lietuvos išgabens, 
tai jų ūkius ir biznius ameri
kiečiai lietuviai turėtų nusi
pirkti ir sau poniškai gyventi.

—o—
Bet abejotina, ar iš tų šiau

dų bus grūdų. Viena, dabar 
Europoj verda karas, gyveni
mas nenusistovėjęs, nes dar 
niekas negali pasakyti, kaip 
bus su Lietuva.' Antra, Lietu
voj dar vis tębesiaučia žiau
rus tautininkų režimas, — po
litiniai kaliniai (anti-fašistai) 
tebesėdi kalėjimuose, daug 
inteligentijos subrukta į kon
centracijos stovyklas, spauda 
suvaržyta, žmonėms nefeidžia- 
ma ‘susirinkti. Trečia, daug 
amerikiečių, kadaise nuvyku
sių į Lietuvą apsigyventi, su
grįžo nusivylę ir tas daugeliui 
pasišovusiųjų Lietuvon važiuo
ti apsigyventi visiškai pakir
to ūpą ir norą.

—o—
Išvada: reikia išlaisvinti po

litiniai anti-fašistai kaliniai; 
reikia atsteigti Lietuvoje de
mokratinės teisės žmonėms; 
reikia pravesti Lietuvoje eilė 
socialinių žymesnių reformų. 
Tuomet ir amerikietis su savo 
sutaupytu doleriu kitu gali į 
Lietuvą sugrįžti gyventi.

Jau Teisia Browderj,
Komunistų Partijos 
Gener. Sekretorių 
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Intelektualai Įspėjo, kad 
Byla prieš Browderj Pavo
jus Pilietinėms Laisvėms

New York. — Federalia- 
me apskrities teisme prasi
dėjo bylą prieš Earlą Brow- 
derį, generalį sekretorių 
Amerikos Komunistų Par
tijos. Jis teisiamas štai už 
ką:

Kai Browder andai ėmė
si pasportą važiuot į užsie
nį, tai į klausimą, ar jis ka
da pirmiau buvo išsiėmęs 
užsieninį pasportą, jis atsa
kęs, kad ne,—kaip teigia 
skundas prieš Browderj ir 
tvirtina, kad Browderis jau 
pirmiau buvo išgavęs užsie
ninį pasportą.

Už tą vieną Btfpwderio 
“ne” jam gręsia 5 iki 10 
metų kalėjimo ir 2 iki 4 tūk
stančių dolerių piniginės 
baudos.

Valdžia išstato liudinin
ku prieš Browderj Nicholą 
Dozenbergą, kuris andai 
buvo partijos narys, bet 
paskui išslinkęs iš jos.

Neseniai 60 profesorių, 
rašytojų, artistų, dvasiškių 
ir kitų intelektualų išleido 
pareiškimą, kur perspėjo, 
jog byla prieš Browderj dėl 
techniškų pasporto dalyku 
yra pasimojimas prieš pilie
čių laisves abelnai.

IŠ SUOMIJOS KARO
Maskva, saus. 17, — Rau

donosios Armijos komanda 
praneša, kad Sovietų ka
riuomenė padarė daug nuo
stolių kareiviams Helsinkio 
Suomijos, kai jų žvalgai 
pradėjo plačiu frontu užpul- 
dinėt raudonarmiečius. So
vietų lėktuvai bombardavo 
kai, kuriuos Suomijos gele
žinkelių mazgus ir kitus 
karinius taikiklius.

Peršalta Kariaut, Sako 
Helsinkio Suomiai

/ Helsinki, saus. 17. — Šal
čiai 33 iki 42 laipsnių že
miau zero sustabdė beveik 
visus karo veiksmus tarp 
Suomijos ir Sovietų, kaip 
pranėsa Helsinkio suomių 
komandjeriai. Sušąla sužeis
tieji iš abiejų -pusių, sako 
tas pranešimas.

kinis korespondentas Helsin- 
kyj, be kitko, pripažįsta:

“Sovietiniai bombanešiai 
sulaiko ant svarbiųjų geležin
kelių linijų traukinių operaci
jas dienomis; tas sudarė ne
paprastai rimto rūpesčio val
džiai dėl susisiekimo ir ka
riuomenei. reikmenų pristaty
mo. . .“

P-nas Stowe pripažįsta, kad 
ilgėlesnis ir smarkesnis sovie
tinių orlaivių veikimas Suomi
joj gali privesti prie didelio 
krašte krizid ir, aišku, tuomet 
Helsinkio • vyriausybė turėtų

Ponas Leland Stowe, ameri-kudašių nešti.

Angly Laikraštis Rašė 
Vardu Savo Reporterio 
Išmislus apie Suomiją

Maskva. — Londono dien
raštis “Daily Express” tu
rėjo savo korespondentą 
Maskvoje Robertą Magidof- 
fą. Bet jei kurią dieną šis 
korespondentas netelegra
fuodavo savo laikraščiui 
pranešimų apie karą Suomi
joj, tai “Daily Express” iš- 
mislydavo neva žinią apie 
Suomijos karą ir spausdin
davo to korespondento var
du.
Korespondentas, Protestuo

damas, Pasitraukė
Anglų dienraščio “Daily 

Express” korės pondentas1 
Magidoff, pųgaliaus, užpro
testavo prieš jo vardu skel
biamas klastas ir pranešė 
tam laikraščiui, kad jis dėl 
to sutrauko ryšius su “Dai
ly Expressu.”

Mokslininkai 
Šaukia Sulaikyt
Dies’o Veiklą
Cambridge, Mass. — 150 

mokslininkų - profesorių, 
daugiausia iš Harvardo 
Universiteto ir iš Mass. 
Technologijos Instituto, at
sišaukė į Jungtinių Valsti
jų kongresą, kad jis dau
giau neskirtų pinigų vadi
namai “tyrinėjimų” komisi
jai, kurios pirmininkas yra 
kongresmanas Dies.

» Savo atsišaukime moksli
ninkai sako, kad Dies’as 
vartoja įvairius nupuolu
sius gaivalus bei krimina
listus : kaipo liudininkus 
(prieš ‘raudonuosius,’ prieš 
CIO darbo unijas ir prieš 
įvairias pažangesnes orga
nizacijas), ir kad Dies’o 
“tyrinėtojai” naudoja tuš
čius plepalus ir šmeižtus 
vietoj faktų ar įrodymų'.

Minimi mokslininkai per
spėja kongresą, kad Dies’o 
komisijos veikimas gręsia 
pavojum pilietinėms lais
vėms žodžio, susirinkimų ir 
organizacijų, ir mindžioją 
-žmonių teises, kurias užtik
rina šalies konstitucija.

....................... **

. Vokietijos Žydai Negalės 
Gaut Pirkt Pieno 

_______ , t
. Berlin. — Nazių valdžia 
neduoda žydam kortelių, pa- 
ghl ' kurias galima būtų 
pirkt šiek tiek pieno. Tai 
žydai visai negausią pieno.

Kelios dienos atgal buvo 
uždrausta pardavinėt žy
dam mėsą, pupas;' žirnius ir 
saldainiu^.

užslėpta] kodėl išspirtas anglų 
KARO MINISTER!S HORE-BELISHA

London. — Ministeris pir
mininkas Chamberlain sei
me buvo apipiltas klausi
mais, kodėl tapo išspirtas iš 
valdžios Hore-Belisha, ka
ro ministeris: ar todėl, kad 
jis yra žydų kilmės? ar to
dėl, kad jo neapkentė An
glijos generolai už Belishos 
įvedamus “demokratinius” 
pertvarkymus armijoj ? ar 
todėl, kad karo laivyno mi
nisteris W. Churchill susi
pyko su Hore-Belisha? ir tt.

Premjeras Cha mberlain

CHRYSLERIO DARBININ
KAI IŠVIJO RINKLIAVAS 

HELSINKIO SUOMIAM

Detroit, Mich. — Chrys- 
lerio automobilių korpora
cija visuose savo fabrikuose 
buvo prikalus prie sienų ir 
stulpų dėžutes, kad darbi
ninkai į jas mestų aukas se- 
nąjai Suomijos valdžiai. Bet 
kai atėjo kolektoriai, jie rar 
do tose dėžutėse primesta 
geležgalių ir prikimšta toi- 
letinės popieros ir kitokių 
šlamštų.

Darbininkai “pasveikino” 
k o 1 e k t orius niekinančiais 
baubimais ir.,.trukšmingais 
klausimais: “Ozkodėl nieks 
nesirūpina alkanais bedar
biais čia jau, Michigano val
stijoj?”
x Chryslerio fabrikę bosai, 
todėl, jau iškraustė laukan 
dėžutes, į kurias buvo šau
kiama dėt aukas Helsinkio 
Suomijai.

Francuos Seimas Iš
metė Visus Komunis

tus Atstovus ,
Paryžius. — Franci jos 

seimo atstovų rūmas 521 
balsu prieš 2 išbraukė 63 
komunistus seimo atstovus. 
Seime buvo 75 komunistų 
atstovai, bet 12 iš jų “nu
ėjo velniop.” Šis tuzinas 
padarė pareiškimą, kur pa
smerkė Komunistų • Parti
jos politiką. Todėl šiem dvy
likai atsimetėlių leidžiama 
pasilikt seime.

Daugiau kaip 40 komu
nistų atstovų yra areštuoti 
ir laukia teismo už tai, kad 
jie reikalavo, kad< seimas 
svarstytų taikos pasiūly
mus. ,

Labai Dideli Šalčiai 
Maskvoj ir Suomijoj

Maskva. — Šalčiai siekė 
čia 40 laipsnių žemiau zero 
pagal Fahrenheit x termo
metrą.

Helsinki. — Šiomis dieno- • ».' 
mjs Suomijoj buvo 51-nas 
laipsnis šalčio žemiau zero 
pagal Fahrenheit gradus- 
ninką. 

- - -t -..... _
Ryga, Latvija. — šalčiai 

Rygoje siekė 47 laipsnių že
miau zero.

atsakė, kad ‘nieko panašaus 
nebuvę/ bet Chamberlainas 
leido suprast, jog Hore-Be
lisha reikalavo smarkiau 
kariaut prieš nazius.

Seime kalbėjo ir pats Ho
re-Belisha, bet jis irgi ne
pasakė, kodėl buvo privers
tas pasitraukt iš valdžios.

Pranešama, jog už tą 
“džentelmanišką” Hore-Be- 
lishos nutylėjimą premjeras 
Chamberlainas prižadėjo 
jam kitą, “dar geresnę” vie
tą Anglijos valdžioje.

ROLANDU RADIO JAU 
PAJUOKIA “ŽINIAS” IŠ 
HELSINKIO SUOMIJOS

Amsterdam, Holandija.— 
Holandų laikraščiai ir radio 
paprastai skelbia Helsinkio 
Suomijos “žinias” apie “di
delius finų laimėjimus,” o 
Sovietų kariuomenės pralai
mėjimus.

Bet holandų radio stotis 
PHOH-1 sausio 14 d. jau 
pajuokė tokias Helsinkio ži
nias. Sako: “Laikraščių re
porteriai sėdi sau Helsinkio 
viešbučiuose, ir čia ant vie
tos rašo apie suomių žy
gius” (net už kelių šimtų 
mylių), nors tų suomių jie 
niekad nematė.”

Pranešimas iš Helsinkio 
skelbė, kad vienas jaunas 
suomis įlipęs į eglę Petsame 
ir iš jos nušovęs 57 rusus 
kareivius.- Bet. ta holandų 
radio stotis (pastebi, jog 
Petsame nėra nei- vienos 
eglės.

Kiek Nuskandinta 
Nazių ir Talkinin

kų Submarinų
Berlin. — Naziai sako, 

jog nuo karo pradžios jie 
sunaikino1 jau šešis Anglijos 
submarinus.

London. — Kai vokiečiai 
paskelbė, kad jie paskutinė
mis dienomis nuskandino du 
anglų submarinus ties Hel- 
golandu, Anglijos valdžia 
tatai užginčijo. Bet ant ry
tojaus jinai pripažino, kad 
žuvo net trys jos submari- 
nai, kurie mėgino užpult 
nazių karo laivus Helgolan- 
do vandenyse.

(Naziai praneša/ kad jie 
išgelbėję kai kuriuos jūri
ninkus iš sunaikintų angliš
kų submarinų.)

Paryžius. — Franci jos 
laivyno komandieriai sako, 
kad talkininkų lėktuvai ir 
kariniai Gaivai nuskandinę 
dar du, o gal tris vokiečių' 
submarinus.

London, saus. 17. —“Ne
žinia keno” mina nuskandi
no prekinį Belgijos laivą,A‘J. 
Charlotte,” 3,422 tonų.

London. — Su nazių nus
kandintais trimis Anglijos 
submarinaįs žuvo 108 anglų 
jūreiviai.

Nepritaria Amerikos
Paskoloms Senajai
Suomijos Valdžiai

0

Popiežius Nekritikuoja 
Talkininką; Jis Smerkia 

Tik Sovietų Sąjungą
London. — Kad popiežius 

savo pareiškime kalbėjo, 
jog kariaujant reikia atsi- 
žvelgt į teisybę ir taiką, to
dėl Anglija užklausė popie
žių, ar jis tuom pareiškimu 
norėjo kritikuot Anglijos ir 
Franci jos karą prieš Vokie
tiją-
Popiežius Smerkia Tiktai 

Sovietų Sąjungą
Popiežius dabar atsakė, 

kad jis nekritikuoja jokios 
šalies, apart Sovietų Sąjun
gos. Popiežius pakartojo, 
kad jis smerkia tik Sovietų 
Sąjungą.

Sausio 17. — Radio pra
neša, kad Sovietų armija 
smarkiai muša Helsinkio 
suomius.

Švedų .Valdžia 
Siunčia Bedar
bius j Suomiją
Stockholm, Švedija.—Val

dininkai ragina bedarbius 
važiuot į Suomiją-Finlian- 
diją statyt tvirtoves arba 
kariaut p r i eš Sovietus. 
Stockholmo vice-gubernato- 
rius žada mokėt pusę senos 
algos valdininkėliam ir tar
nautojam, kai jie nuvyks į 
Suomiją karui prieš “rau
donuosius.” Geros algos iš 
kitų švediškų šaltinių yra 
žadamos liuosnoriam ka- 
'riautojam Suomijoj.

Švedų socialistų laikraš
tis “Social-D e m o k r a ten” 
praneša, kad “tūkstantis 
bedarbių mūrininkų iš Bo- 
huslano bus pasiųsti į Suo
miją, kur jie dirbs prie 
tvirtovių statymo.”

Japonija Gerins Santikius 
Su Amerika ir Sovietais 

y ' •

' Tokio, saus. 17. — Nau
jasis “virš-partijinis” Japo
nijos ministerių kabinetas 
stengsis, kaip galint grei
čiau, išlygint “nesusiprati
mus” su Jungtinėmis Vals
tijomis ir su Sovietais,—pa
reiškė užsieninis < japonų 
ministeris H. Arita. Minis
terių prmininkas admirolas 
M. Yonai žada atidaryt 
tarptautinei prekybai 
Yangtse upės klonį Chini- 

■ • • 
JOJ.

London. — Anglų vyriau
sybė praneša, jog nuo sau
sio 7 iki 13 d. vokiečių sub- 
inarinai, orlaiviai ir minos 
sunaikino 12 prekinių > An
glijos laivų, viso 34,077 to
nų įtalpos, ir keturis bepu- 
Siškų šalių-laivus, 7,792 to

nų.

Siųst Amerikos Karo Laivą 
Suomijai Tas Pat, Kaip 

Skolint Jai Pinigus

Washington. —Prez. Roo
sevelt pasiūlė, kad kongre
sas nutartų, jog Amerika 
gali duot Helsinkio Suomijai 
daugiau paskolų iš valdiš
kos Finansų Atsteigimo 
Korporacijos, kiek matys 
reikalinga. Tai, girdi, būtų 
“nekariškos paskolos,”' už 
kurias senoji Suomijos val
džia galėtų pirkt iš Ameri
kos lauko ūkio produktus ir 
fabrikinius dirbinius.

Iš artimų Roosevelto val
džiai šaltiniu sužinota, kad v 7

Roose vėl tas turi intenciją 
paskolint dar $25,000,000 
Helsinkio Suomijai. Ameri
ka jau paskolino jai 10 mi- 
lionų dolerių.

Prezidento laiškas kon
gresui sako, kad Amerika 
panašiai galėtų skolint ir 
Švedijai, Norvegijai ar Da
nijai (kurių valdžios remia 
Helsinkio Suomiją).

Senatorius Walter F. Ge
orge (nuo Georgijos) griež
tai išstojo prieš paskolą se
najai Suomijos valdžiai. Jis 
užreiškė: “Pagal tarptauti
nius įstatymus, tai nėra 
skirtumo ar mes duotume 
tokią paskolą ar pasiųstume 
savo karo laivą Suomijai.”

Kai kurie kiti senatoriai 
taip pat nusistatę prieš pa
skolas Helsinkio Suomijai. 
Jie supranta, kad senoji 
suomių valdžia, bus sumuš
ta, ir tada pražus suskolin- 
ti jai Amerikos pinigai. Ki
ti senatoriai ir kongresma- 
nai bijo, kad skolinimas pi
nigų senajai Suomijos val
džiai veltų Jungtines Vals
tijas į europinį karą.

ŽINIŲ ŽINELES
London, saus. 17. — Vis 

dažniau sugenda Anglijos 
geležinkeliai ir daugiau 
įvyksta traukiniam nelai
mių. Anglų valdžia už tai 
kaltina nazių šnipus.

Rio de Janeiro, Brazilija, 
17.— čia siaučia 97 iki 101 
laipsnio karščiai. , ,

Washington, saus. 17. — 
Dauguma narių senato fi
nansų komisijos priešinasi 
davimui naujos paskolos se
najai Suomijos valdžiai.

New York. — Amerikos 
Darbo Federacijos čionaiti- 
niai vadai žada surinkt iš 
savo unijistų $250,000 aukų 
senajai Suomijos valdžiai.

Washington. — Vis dau
giau senatorių ir kpngres- 
manų išstoja prieš paskolas 
Helsinkio Suomijai. Sako, 
jog tos paskolos traukia 
Amerika į karą. J

Paryžius. — Franci jos 
vice-ministeris pirmininkas 
C. Chautemps paskelbė, kad 
visoj šalyj komunistai yra 
tūkstančiais areštuojami.
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Kas Stovi Už Krikščionių 
Fronto Nugaros?

Skaitytojas, be abejo, bus skaitęs, kad 
New.Yorke federales valdžios agentai 
suėmė t. v. Krikščionių Fronto narių 
grupę ir daug ginklų. Pasak p. Hooverio, 
federalės žvalgybos galvos, pareiškimo, 
tai suimtieji buvo kėsinęsi nuversti gink
lu Amerikos vyriausybę ir išžudyti žy
dus.

Tenka atsiminti, kad apie tąjį Krikš
čionių Frontą mes jau ne kartį rašėme, 
nurodinėdami, jog tai yra organizacija, 
užsiimanti teroru; jog tai organizacija, 
palaikoma turčių ir fašistinių sutvėrimų 
Amerikoj.

Visų pirmiausiai, šiuo metu kiekvie
nam bus žingeidu, kas stovi už to Krikš
čioniškojo Teroristų Fronto nugaros? 
Kas tą visą mašineriją suka?

Kai tik teroristai buvo suimti, tai p. 
Murphy, einąs teisingumo sekretoriaus 
pareigas žmogus, pasiskubino išteisinti 
kunigą Coughliną. Jis, girdi, nieko ben
dro neturįs su šituo teroristų lizdu.
- Bet žmonės, kurie atydžiai sekė kalba
mų “frontiečių” žygius, puikiai žino, kad 
juos visuomet gražiai globojo ir jiems 
įkvėpimo davė kun. Coughlinas^Jo laik
raštis “Social Justice*?kartą labai 
juos gyrė. Jis juos užtaravo. New Yorko 
gatvėse jau per tūlą laiką Krikščionių 
Fronto nariai podraug su coughliniečiais 
ruošė masinius mitingus prieš žydus ir 
“komunistus.” Jie terorizavo tuos, kurie 
prieš fašizmą kalbėdavo. Ne vienam bu
vo galva suskaldytą New Yorko gatvė
se.

Be to, labai daug įkvėpimo “frontie- 
čiams” suteikė ir p. Diesas savo neleisti
nais žygiais.

Mums, kuriems rūpi krašte rimtis ir 
taika, taip ir norisi patarti ponui Hoo- 
veriui imtis griežtesnių žygių ne tik 
prieš tuos, kurie ginkluojasi, kurie dir
ba taip sakant “juodąjį darbą,” bet ir 
prieš tuos, kurie jiems suteikia įkvėpi
mu, prieš jųjų vadus.,

Norint krašte palaikyti demokratiją, 
rimtį ir taiką, prisieina suvaldyti tuos, 
kurie kiršina vieną tautą prieš kitą, vie
ną rasę prieš kitą, vieną tikybą prieš ki
tą; suvaldyti tuos, kurie sėja žmonėse 
terorą.

metus tik iš vieno Salia miestelio 200 
suomių komunistų pabėgo į Sovietų Są
jungą, matyt, nuo baltojo teroro. Dabar 
tie žmonės yra kovotojų eilėse už naują 
Suomiją.

Iki šiol buvo mums skelbiama, būk 
Raudonosios Armijos divizijas, kovojan
čias Suomijoj, sudarą “kirgizai ir kitoki 
azijatai.” Dabargi jau pripažįstama, kad 
čia kovoja ’gerai išlavinti ir pasišventę 
jauni vyrai ir daug jų tarpe yra suomių.

Mes tatai visuomet teigėme. Dabar, 
gal pripuolamai, jau pripažįsta tatai ir 
toji žinių agentūra, kuri per ilgą laiką 
skelbė ir tebeskelbia visai kitos rūšies 
“žinias.”

Pagyvensim, pamatysime dar daugiau 
ir įdomesnių atidengimų.

Svarbi Konferencija Taline
Gruodžio 8-tą dieną Taline įvyko tri

jų Pabalčio valstybių užsienio reikalų 
ministerių konferencija. Dalyvavo Lietu
vos, Latvijos ir Estijos ministerial. Kon
ferencijoj buvo kreipiama didžiausio dė
mesio į ūkinius Pabalti jos valstybių san
tykius, rašo “L. Aidas.” Pasak laikraš
čio: H

“Čia turima ypačiai galvoje tie klausi
mai, kurie iškyla dėl kariaujančių šalių 
blokados, o taip pat ir dėl savo vidaus 
gamybos derinimo. Ligi šiol Baltijos val
stybių tarpusavis ūkinis santykiavimas 
buvo labai mažas, nes visų trijų valsty
bių vidaus gamyba yra maždaug vieno
da. Nurodoma, jog galėtų būti derina
mos gamybos šakos tuo būdu, kad nerei
kėtų kurti / naujų gamybos įmonių ir į 
jas investuoti kapitalus, jei tokių gamy
bos šakų įmonių esama kaimyninėje 
Valstybėje, kuri gali aprūpinti antrąją 
a\net dvi kitas Baltijos valstybes. Va
dinasi, kad kuriant kurios srities gamy
bas įmonę, būtų stengiamasi jos produk
cija aprūpinti visas tris valstybes, kad 
kitos valstybės į tos srities gamybą savo 
kapitalų neprivalėtų inevestuoti, o rūpin
tųsi kurti kitas gamybos šakas, kurių 
gamyba vėl būtų naudinga ir kitoms kai
myninėms Baltijos-valstybėms.” .

4š tikrųjų, mūsų nuomone, šis klausi
mas yra didžiausios svarbos. Mums tik 
keista, kodėl to klausimo iki šiol nebūvo 
galima išrišti. Gal būt todėl, kad visos 
trys valstybės tarptautinėj politikoj viso
kius spėliojimus ir pasisukinę j imus darė 
ir dėlto neturėjo reikalo išrišti tos svar
bios problemos. ‘ 4

Šiandien, kaijvisos trys valstybės yra 
padariusios bendro apsigynimo ir preky
bos sutartis su Sovietų Sąjunga, tai jos 
turi didžiausios progos įdėti juo daugiau 
energijos į sukbordinavimą savo ūkinio 
klausimo. Jeigu tatai būtų padaryta, tai 
Pabalčio valstybėse greitu laiku gyveni
mas galėtų būti kur kas gražesnis.

Dr. Ęduardo Suarez (kairėj), Meksikos finansų minis- 
teris, tariasi su Meksikos ambasadorium Washingto
ne, Francisco C. Najera; jiedu aplankė prezidentą 

Rooseveltą.

Dvi Dienos Tariamojo 
Šnipo Rolėje

Įdomus Pranešimas iš Suomijos
Pereitą antradienį Associated Press 

pranešė iš Suomijos įdomią žinią. Be kit
ko, toji žinių agentūra skelbia:

“Suomiai teigia, kad Sovietų komunis
tinis jaunimas, kariaująs Raudonosios 
.Armijos eilėse, yra geriausi kariai, ko
kius suomiams teko matyti bile karo 
fronte.

“Retai jie kada pasiduoda į nelaisvę ir 
keli, kurie buvo suimti, tapo suimti tik 
tuomet, kai buvo sunkiai sužeisti. Ne
galima iš jų išgauti jokių informacijų, 
sako suomiai, ir daugelis jų atsisako 

. valgyti ir priimti medikalinę pagalbą.
“Mūšio lauke šie komunistiniai vaiki

nai šaudo iki paskutinio šūvio, o tuomet 
ginasi šautuvais, kaip su lazdomis.”

Tai»nors kartą suomiai priversti pri
pažinti tatai, kas yra tiesa: Sovietijos 
jaunimas kovoja, kaip liūtai, nes jie yra 
gerai išmankštinti ir išmokslinti; jie, pa
galiau, žino, už ką kariauja.

Kitas toj pačioj žinioj pranešimas taip
gi turi daug naujo. Jis sako, kad Rau
donosios Armijos eilėse yra daug suo
mių, kurie duoda raudonarmiečiams pa
tarimų apie krašto* geografiją ir kitas 
SfnulTmenaT Girdi, prieš septynerius

Gavo į Akį
Washington© administracija manė, 

kad pasinaudojant Europos karu, Wall 
Stryto turčiai kietai įsigalės kaip Pietų, 
taip Centralinėj Amerikoj,

■ Todėl buvo sušaukta visų Amerikos 
respublikų konferencija. Jungtinių Vals
tijų viešpačiai, kurie yra galingiausi 
Amerikos kontinente, tuojau pasisakė 
“globosią” visas Amerikos šalis, nusta
tė 300 mylių zoną nuo krašto, kas nesu
tinka su jokiais tarptautiniais susitari
mais.

Bet Argentina, įtakoj Anglijos ir 
Franci jos, atsisakė klausyti Washingto- 
no komandos; net prekybos reikalais de
rybos suiro su Washington© ponais. Tai 
vienas smūgis.

Meksikos prežidentas ponas Lazaro 
Cardenas pareiškė, kad jis nepripažįstąs 
Monroe Doktrinos, tai yra Jungt. Valsti
jų viešpatavimo,' nereikalaująs jokios 
globos, o kas dėl aliejaus turtingų šalti
nių, kuriuos nuo Jungtinių Valstijų ka
pitalistų Meksika atsiėmė, tai “pati Mek
sika taip pasielgs, kįip jai patinka.” Tai 
jau ne vien ekonominis, bet ir politinis 
Washingtonui smūgis. ,

Tuojau stambioji spauda pradėjo šauk- 
,ti, kad tai esanti “nepakenčiama padė
tis.” Girdi, Meksika, taip darydama, su
daro pavojų... Meksikoj galįs išlipti 
Jungtinių Valstijų priešas. Kitais žo
džiais, jie pripažįsta, kad Meksika galin
ti virsti prieš Jungtines Valstijas tokia 
karo baze, 'kokia Suomija yra prieš So
vietų Sąjungą. Mes kol kas 'to pavojaus 
iš Meksikos pusės nematom, Meksika, vi
so labo, nori būti tik politiniai ir ekono
miniai laisva šalis nuo Wall Stryto dik-
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Šioje vietoje noriu papa
sakoti apie Klaipėdos gar
sųjį Malkų gatvės kalėjimą, 
į kurį dar tik prieš keletą 
savaičių buvau patekęs. 
Nieko neslėpdamas ir ne
perdėdamas aš papasakosiu, 
kaip ten pakliuvau ir ką 
pastebėjau. 1

Lapkričio pradžioje nuvy
kau į Kretingą ir su užsie
nio pasu bei vizomis per 
Bajorų pereinamąjį punktą 
įvažiavau į Klaipėdos kraš
tą. Ten visą laiką gyvenau 
ir nuvykau parsivežti liku
sios savo mantos. Klaipėdo
je viską susitvarkęs, pasiė
męs didįjį Štylerio atlasą, 
naująjį Vokietijos ir Lenki
jos padalinimo žemėlapį, 
esant gražihm orui, sėdau 
ant dviračio, ir vėl per Ba
jorus nutariau grįžti į Lie
tuvą. Buvo jau kiek sute
mę, bet nuo Klaipėdos iki 
Bajorų apie> 23 klm. plento 
dviračiu ne kažinkoks kelio 
gabalas. Išvažiavau.

Prie Bajorų ant plento 
pasitiko mane pora vokiečių 
pasieniečių ir sulaikė. Nu
vedė į Gestapo būstinę ir 
pradėjo tardyti. Iš kur, 
kaip, kodėl ir tt. Aš jiems 
viską išguldžiau. Rodos, tu
rėjo tik patikrinti doku
mentus ir paleisti. Tačiau 
jie atkreipė dėmesį į mano 
vežamus žemėlapius. Tuo 
laiku Gestape buvęs vienas 
inspektorius, šnairiai pažiū
rėjo į mane ir pasakė:

—Ja, das ist špionaž.
Bandžiau teisintis, bet 

kur tau! Tuojau buvau 
smulkiausiai iškrėstas ir 
įkištas į Bajorų “šaltąją”. 
Anksčiau ir maniau, kad su
deginus didįjį mūsų Bajorų 
kalėjimą jau nėra kur pilie
čius ten besodinti. Pasirodo, 
kad prie Gestapo yra įreng
ta medinė patalpa ir atro
do ne mažiau saugi, kaip 
buvęs mūrinis kalėjimas. 
Toje rhedinėje patalpoje bu
vau išlaikytas iki gero pu
siaunakčio. Iki trečios va
landos vidurnakčio sušalau 
ir drebėjau kaip epušės la
pas. Mano laimei atvažia
vo iš k Klaipėdos Gestapo 
viršininkas su keliais valdi
ninkais ir mane iš tojo šal
tojo urvo išvadavo. Vėl pa
sienio Gestape buvau nu- 
klausinėtas. Su manim visą 
laiką buvo elgiamasi kaip 
su tikru šnipu, todėl su
prantami ir tie šiurkštumai, 
kurie man jbuvo taikomi.

Po pusvalandžio buyau iš
vestas į automobilį, kuria
me važiavo Gestapo virši
ninkas ir dar pora valdinin
kų. * Buvauęįspėtas, kad ne

bandyčiau bėgti. Vienas 
valdininkų, ištraukęs iš ki
šenės parodė pistaletą. Aš 
dar nebuvau atsigavęs nuo 
šalčio. Automobilis neturėjo 
apšildinimo, tad turėjau ka
lenti dantis dar - apie gerą 
pusvalandį, kol pasiekėme 
Klaipėdą. Gestapo viršinin
kas išlipo, prie savo buto, o 
likusieji pareigūnai buvo 
įpareigoti mane nugabenti į 
Malkų gatvės kalėjimą. Jie 
tuojau taip ir padarė.

Nevalgęs ir sušalęs bu
vau įvestas į vieną celę rū
syje. Ten radau dar porą 
suimtųjų. Iš celės į kalėjimo 
kiemą vedė langelis, kuris 
buvo celės palubėje ir lygus 
su kiemo grindiniu. Abu su
imtieji > atsigulė ant' vieno 
naro, o man užleido kitą 
narą. Tačiau ant mano be 
kieto čiužinio, daugiau nie
ko nebuvo. Oras iš pradžių 
jautėsi nepaprastai, tvan
kus, nes celė visai mažytė, 
panaši į kaimo duonai kep
ti krosnį. Šiaip taip sulau
kiau dienos Švviesos. Atsi
kėlėm. Pradėjau kalbėtis su 
tais dviem suimtaisiais. Pa
sirodo, tai du klaipėdiečiai, 
kurių vienas visai gerai mo
ka lietuviškai, vienas jų 
apie 20, kitas heleriais me
tais vyresnis. Jie pateko į 
kalėjimą už nedrausmingu
mą. Jiedu priklausė “gren- 
cpolicei” ir Klaipėdos lais
vojoje zonoje buvo paskirti 
tarnybai. Jie jauni vyrukai, 
tad ir susigundyti greičiau 
gali. Nors ir tarnyboje bu
vo, bet užėjo ant vieno lai
vo ir gerokai su jūrininkais 
išsimetė. Vienas sakosi pri
simenąs, kad gulėjo laisvo
sios zonos patvoryje, o kitas 
ir to neprisimenąs. Jie ži
no ir bausmę, kad po tris 
paras teks už tai atsėdėti.

Po pietų atvyko į kalėji
mą Gestapo valdininkas ir 
mane nusivedė į Gestapo. 
Ten ir vėl tardymas vis dėl 
tų atlasų. Bandžiau aiškin
ti, kad tokių atlasų galima 
gauti ir Kaune vokiečių 
knygyne, kad šiuos žemėla
pius. ne kur nors iš pasalų 
gavau, bet pirkau viename 
Klaipėdos knygyne, kad ne
žinojau apie tai, jog svetim
šaliai negali pirkti ir iš Vo
kietijos tokių prekių išsi
vežti ir t.t. Bet tai nieko 
negelbėjo. Po poros trejetos 
valandų tardyhlo buvo pa
reikšta, kad rytojaus dieną 
greičiausiai būsiu paleistas. 
Vėl buvau, nuvestas į kalė
jimą. Iš pradžių į tą pačią 
kamerą .patalpino, bet po 
keletos valandų buvo atver
tas vięnas pilietis ir mes j&u

buvome keturiese. Kalėjimo 
valdininkas padūmojo, pa
dūmojo ir mane tame pat 
požemy perkėlė į kitą kame
rą. Ten buvo kokius tris 
kartus didesnė kamera, bet 
už tai tris kartus ir žmo
nių daugiau buvo. Tiesa, 
narai gulėjimui tebuvo tik 
penki, bet žmonių 11.

* Kameroje vienuoliktu bu
vau aš. Kiti kaliniai mane 
stebino ne tik savo poel
giais, bet veido bruožais ir 
kalba. Ir kai sužinojau, kad 
veik pusė toje kameroje sė
dinčių kalinių yra jūrinin
kai, pradėjau suprasti tai, 
kas mane stebino. Jūrinin
kai linksmi vyrai, tad ir ka
lėjime jų laikysena nenuo
bodi, o ypač kai jų daugiau 
kaip vienas. Ten buvo ir lat
vis ir estai ir, gal būt ang
las. Su vienu pradėjau kal
bėti. Jis labai nustebo, kai 
pamatė, kad ir aš šiek tiek 
angliškai “graibau”. Tas jū
rininkas buvo latvis, rygie- 
tis, mokąs ir lietuviškai. 
Tad nutarėm kalbėtis lietu
viškai. Jis man pradėjo pa
sakoti, kad plaukiojęs apie 
3,000 tonu talpumo laivu 
“L LARSEN”, kuris pri
klausęs vokiečiams. Laivas, 
Danijoje prisikrovęs miško 
medžiagos atplaukė į Klai
pėdą. Klaipėdoje jūkininkai 
sužinoję, kad ant kitų vals
tybių laivų jūrininkams at
lyginimas padidintas iki 
150 nuoš atlyginimo dau
giau. ' Ant vokiškų laivų 
temokėjo tik 30 nuoš. karo 
brangenybės priedų. O be 
to, laivo kapitonas pasaky
davo, kad bus plaukiama 
kur nors Baltijos jūromis, 
o pasiekdavo Šiaurės jūras. 
Ten žinoma, daug pavojin
giau kaip Baltijos jūroje.' 
Vokiečiai jūrininkai negalė
jo kokių nors reikalavimų 
statyti kapitonui, bet jie, 
kaip svetimšaliai tą parei
gą pasiėmę. Kapitonas su
žinojęs, kad mes norime pa
didinti atlyginimo arba iš
einame, pranešė Gestapui ir 
mes buvome suimti.

Pagaliau, sekančią dieną 
buvau vėl nuvestas į Ges
tapo ir ten galutinai išsi
aiškinom, kad aš nesu joks 
šnipas, bet visai padorus ir 
Vokietijos valdžiai lojalus 
pilietis. Žinoma, mašininkė 
ir tai į protokolą įrašė. O 
tas protokolas netrumpas, 
apie penkis kartus ilgesnis 
už šį straipsnį.' Surašė vis
ką nuo mažens iki suėmimo 
dienos ir valandos. Net kil
mę neužmiršo įrašyti. Ir iš
siaiškinome, kad aš esu 
Rytprūsių lietuvis!!! . Ges
tape mano kilmė buvo išves
ta maždaug taip: tikyba— 
evangelikas reformatas, tė

vai vokiškai mokėjo (nors 
tikrumoje tėvai pirmą kar
tą vokiečių kalbą teužgir- 
do tik 1915—1918 metais, 
vokiečiams Lietuvą okupa
vus), tad kilmė ir tapo iš
vesta! Po šitokių išvadų su 
manim pradėjo labai malo
niai elgtis ir kalbėtis. Bu
vo leista man per sieną grįš- 
ti į Lietuvą visai laisvai ir 
išsivešti visą tai, dėl ko aš 
buvau suimtas ir tardytas. 
Atsisveikinant buvau pa
vaišintas vokiškais cigare- 
tais, primenant, kad kitą 
kartą atvykęs į Klaipėdą aš 
turėsiu ponus Gestapo val
dininkus pavaišinti lietuviš
kais cigaretais.

Jmžk.
(“Laikas”)

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Gerbiami Draugai: Mel
džiu man atsakyti į šitą 
klausimą. Aš esu pilietis, 
pilnas popieras esu išsiėmęs 
1924 metais. O mano mote
ris atvažiavo iš Lietuvos 
jau 284netai. Tai ar ji yra 
pilietė? Iš kalno tariu ačiū.

S. Banket.
Atsakymas

Tas tiesa, kad kadaise 
piliečio žmona automatiškai 
tapdavo šios šalies piliete. 
Bet berods tuojau po Pa
saulinio Karo buvo išleistas 
įstatymas, pagal kurį ir 
moteris turi imtis pilieti
nes popieras, jeigu ji nori 
tapti šios šalies piliete. 
Tačiau, dėl viso ko, nueiki
te pa^ miesto klerką ir pa
siteiraukite.

Washington. — Patikrin
ta, kad naziai gauna dau
gius gazolino iš Rumunijos 
mąinais už nazių ginklus ir 
amuniciją Rumunijai.

Premjeras Daladieras, 
kurio patvarkymu yra nu
mušama 15 nuoš. kiekvie
no Francijos darbininko 
uždarbio; tie pinigai, aiš
ku, eis imperialistiniam 

karui.

ŠYPSENOS
APIE ŽEMĖS REFORMĄ

Jul. Boks.
Kai del visuotinės žemės reformos,
Tai šis klausimas atrodo taip, nuo kokios į jį žiūri platformos;
Vienaip jis atrodo žiūrint iš centrelio parko altankos
Ir visiškai kitaip iš mažažemio įgriuvusios zemliankos.
Jęi žvilgterėsim į šią reformą iš raudono dvaro,
Kuris savo samdinius per žiemą į daržinę gulti varo,
Kuris diena iš dienos sukinėjasi aplink stovyklas koncentracijos,
Susidarysime nuomonę, kad mums nereikia dvarų parceliacijos.
Jei pažiūrėsime nuo grįtelės želmenio į šį klausimą
Įspūdį visiškai priešingą gausime;
Įspūdį gausime, kad 60 ha yra kontingentas,
Iš kurio gali pragyventi ir neišmaningiausias inteligentas.
Jei, pagaliau, į šį reikalą pažiūrėsime iš redakcijos
Kokios nors linksnių vyrukų frakcijos,
Kurie gauna gerą algą ir dar geresnį honorarą— 
Įspūdis vėl kitoniškas susidaro.
Taigi, dėl visuotinės žemės reformos
Visas reikalas atrodo taip, nuo kokios į jį žiūri platformos:
Vienaip šis reikalas atrodo iš dienraščių skilčių
Ir visiškai kitaip pav. iš vėjo nešiojamų Dzūkijos smilčių.

(Kuntaplis)
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Tvirtumas?

Ketvirtadienis, Saitsio 18,1940

t

, Seniau tvirtumas dažniau
siai imdavo urmu, kada ant 
jų puldavo armija, lipdavo, 
kriušindavo. Urmu paiihti 
daug atsieidavo gyvasčių. 
Prie siu dienu karo techni-V v

kos, ištobulintos artilerijos, 
pagreitintos šautuvų ug
nies, rankinių granatų, kul- 
kasvaidžių, ui*mu paimti 
tvirtumas negalima.

Antras būdas nuo senai 
vartojamas — apgula, kada 
tvirtumoj užsidariusią ar
miją priverčia pasiduoti ar 
tai badu, amunicijos stoka, 
išsiplatinimu ligų, ir tt. Bet 
dažnai apgulą jungia su 
atskirų punktų užkariavi
mu, kada pagelba nakties, 
tirštų rūkų, specialių dūmų 
paskleidimu prisidengę pa
ima vieną po kitai apdrū- 
tintą priešo poziciją ir taip 
artinasi prie galutino sie
kio. Atskirų pozicijų užka
riavimo taktiką dažniausiai 
pritaiko ’apdrū tintų rajonų 
užkariavimui, nes ten at
skiri fortai ir fortifikacijos 
sudaro visą sieną. Kartais 
arti prisiartina, užeina iš 
tos pusės, iš kurios mažiau 
veikli apsiginančiojo ugnis 
ir ima urmu.

Visais atvejais naudoja-' 
ma artilerija, didelių kalib
rų kanuolės, mortiros, kad 
suardžius fortifikacijas, iš
mušus apsiginančio gyvąją 
jėgą, bombarduoja orlai
viai. Pėstininkai pridengti 
iš orlaivių dūmais puola ur
mu, ir daug kitokių būdų.

Ispanijoj, Chinijoj ir Suo
mijoj kovos rodo, kad ypa
tingai apdrūtintus rajonus 
galima įveikti tik staigiu 
kanuolių ir orlaivių ’ bom
bardavimu ir atskirų punk
tų užkariavimu.

Sovietų karo specialistas 
A. Gotovciev mano, kad ne
galima nei vienos artileri
jos, nei orlaivių bombarda
vimo pagelba įveikti apdrū- 
tintus rajonus. Nežiūrint, 
kaip didelis bus .bombarda
vimas vis vien dar nemažai 
pasiliks priešo prieštanki
nių kanuolių, kanuolių, kul- 
kasvaidžių lizdų, atskirų 
granatų svaidytojų, kuriuos 
prisieis tankams ir pėsti
ninkams iš savo kanuolių, 
kulkasvaidžių, rankinėmis 
granatomis ir net durtuvais 
dabaigti naikinti. Ir net pa
čiai artilerijai persikeliant 
į naujas pozicijas ir orlai
viams savo ugnimi dabaig
ti nuslopinti priešo ugnies 
punktus.

Nuslopinti ugnies punk
tus, tai nesunku pasakyti, 
bet nelengva padaryti, čia 
mes paminėsime kelis fak
tus. Prie Verduno, vien 
prieš Diamond fortą buvo 
išleista 120,000 įvairaus dy
džio kanuolių svaidinių, 
tame skaičiuje labai daug 
didelių. Fortą išrausė žemė
je, ta cemento ir plieno “bo
le” nukrypo į šalį, iš jo ka
nuolių nebuvo galima šau
dyti, bet fortas nebuvo su
daužytas.

Prie Shanghajaus, 1937 
metais, nieko negalėjo chį- 
nams padaryti japonų ar
tilerija, pėstininkai ir tan
kai. Japonai lindo drąsiai į 
mūšį. Jų pėstininkai pri- 
šliauždąvo prie cemento sky
lių, pro kurias chiniečiai šau
dė ir jas užmūrydavo, bet 
jiems tas daug atsiėjo. Jie 
žiauriai mušėsi su chiniečių 
pėstininkais. Bet vis vien 
buvo. atmesti. Tada japonų 
pėstininkams, tankams ir

artilerijai į pagelba pribu
vo 140 karo orlaivių, kurie 
mėtydami bombas ir sėdami 
iš kulkasvaidžių mirtį virš 
chiniečių, sulaužė jų pasi
priešinimą ir privertė pasi
traukti.

Dažnai prieš apdrūtintą 
rajoną, prieš fortifikacijas 
prisieina būdavot! savo for
tifikacijas. Tada karas pa
virsta į pozicinį: ant vietos. 
Abiem pusėm sunku pasiju
dinti. Kad pralaužti apdrū
tintą poziciją, tai prisieina 
labai bombarduoti.

Kad kanuolės galėtų pra
laužti vartus apdrūtintose 
pozicijose, tai prisieina iš
eikvoti milionus svaidinių.

Prie Malmaison, 1917 me
tais, francūzai sutraukė po 
185 kanuolės ant kiekvieno 
kilometro; viso 1,608 kanuo- 
les; pastatė veik vieną prie 
kitos ir per kelias dienas 
be pertraukos griovė. Jie 
pasiuntė į vokiečių pusę mi
lionus svaidinių.

Prie Champagne, 1918 
metais, francūzai sutraukė 
p^rieš vokiečius tūkstančius 
kanuolių, kas keli mastai 
viena nuo kitos pastatė ir 
į 6 ir pusė valandos pasiun
tė į vokiečių pusę 1,675,000 
svaidinių. Ir po tokio bai
saus bombardavimo nekažin 
kiek pasivarė pirmyn.

Prie Ypres, 1917 metais, 
anglai iš 3,000 kanuolių, per 
19 dienųzį vokiečių pusę pa
leido 4,283,000 kanuolių 
svaidinių, kurie bendrąi 
svėrė 107,000 tonų; kurių 
vertė buvo $110,000,000, ku
riuos į frontą pristatė net 
220 traukinių.

Prie Somme talkininkai, 
1916 metais, iš 1,028 kanuo
lių į 7 dienas, paleido į vo
kiečių pusę 4,000,000 kanuo
lių svaidinių.

Prie St. Mihiel—Chateu 
Tierry, 1918 metais, ameri
kiečiai į vokiečių pusę iš 
1,555 kanuolių, paleido 1,- 
093,217 svaidinių.

Tai čia mes suminėjome 
tik kelis faktus. Didžiumoj 
tos pozicijos, kurias talki
ninkai taip baisiai bombar
davo, toli gražu buvo nuo 
Mannerheim Linijos. Ir to
dėl, kada tūli žmonės kalba,

| kad būk Raudonoji Armija 
yra silpna, netikus, nesuga- 
bi, kad ji į kelias dienas ne
įveikė Finliandijos baltuo
sius, tai kartoja buržuazi
jos pasakas, kuriai rūpi nie
kinti Raudonąją Armiją.

Jokiame atsitikime nega
lima lyginti^ Finliandijos— 
Sovietų karą prie Lenkijos- 
Vokietijos karo. Tiesa, Fin- 
liandija daug mažesnė už 
buvusią Lenkiją, o Sovietų 
Sąjunga daug didesnė už 
Vokietiją. Bet reikia atmin
ti,! kad Sovietų Sąjunga tik 
dalį savo armijos galėjo pa
statyti prieš Finliandiją. 
Vyriausias savo armijos jė
gas yra priversta laikyti ki
tur.

Lenkijos niekas negelbė
jo, o Finliandijai į pagelbą 
eina visas kapitalistinis pa
saulis. Lenkija buvo apsup
ta Vokietijos, ji neturėjo 
prieš Vokietiją tvirtumų, 
karas ėjo vasaros metu, ka
da gamta nesudarė jokių 
kliūčių, o Finliandijoj ka
riauja (šiaurėje) naktį, kur 
visai nėra saulės; prie bai
siausių šalčių; šalis pilna 
ežerų, , kalnų, girių. Stoka 
kelių, kur yra keliai, tai 
skersai juos tarpežerėse ir 
tarpkalnėse pastatyta tvir
tumos. Kapitalistinis pasau
lis jau nuo senai ruošė ją į 
užpuolimo bazę prieš Sovie
tų Sąjungą, tai nei negali
ma norėti, kad lengvai bū
tų gabma paimti viso pa
saulio kapitalizmo išbuda- 
votas tvirtumas.

Kaunas. — Vokiečiai Balti
jos jūroje buvo suėmę ir nusi
varę į savb uostą Lietuvos pre
kinį laivą “Kretingą,” bet ka
dangi laivas plaukė tuščias, jį 
greit paleido. —Vieton ■ pa
skendusių “Kauno,” “Panevė
žio” ir “Nidos” numatoma 
pirkti naujus laivus. Esą gauti 
keli rimti pasiūlymai.

Senatoriai Užgiria Murphy
Washington. — Senatinė 

teisių komisija vienbalsiai 
patarė, kad senatas užgirtų 
generalį prokurorą Frank 
Murphy kaip Vyriausio Tei
smo teisėją. Jį į šią aukštą 
vietą skyrė prezid. Roose- 
veltas.

Lpndon. — Vokiečių lėk
tuvas bombomis sunaikino 
karinį Anglijos laivuką 
“Wm. Ivey,” 538 tonų.

BANKIETAS IR ŠOKIAI

“Laisvės” Dalininkų Suvažiavimas

Laikymas suvažiavimo į pavasarį—pasirodė nepraktišku. 
Todėl šiemet suvažiavimas bus laikomas pradžioje metų.

Suvažiavimas prasidės 10 vai. ryto ir tęsi^ iki 5 vah- ' 
' vakaro. Po suvažiavimo vakare bus - *

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

Conn.; Antanas Višniauskas is Bayonne, N. J. ir
“Ansamble”-Aidbalsiai, iš Bropklyno V

Šiemet dienraščio “Laisvės” suvažiavimas, 
bankietas ir šokiai bus

Trys kongresmanai, kurie daug darbavosi pravaryti per 
kongresą anti-linčio bilių. Iš kairės į dešinę: Raymond 
S. McKeough, Arthur H. Mitchell ir Joseph A? Gava- 

gan. Tasai bilius šiuo metu yra senate.

Nieko Naujo Philadelphi jos Fronte
Nuo ALDLD 6-to apskri

čio konferencijos praslinko 
jau ne vienas mėnesis. Kon- 
ferencijon suvažiavę dele
gatai pasikalbėjo, pasidis- 
kusavo, vieni ant kitų pasi
barė, padarė gražių tarimų, 
priėmė trejetą rezoliucijų, 
pasižadėjo daugiau darbuo
tis kuopose, paspaudė vieni 
antru dešines ir išsiskirstė, v

Gi po konferencijos, po 
išdavimo ar neišdavimo ra
portų kuopų susirinkimuo
se, vėl užviešpatavo ramybė 
ant žemės, pakajus dan
guje—nieko naujo 6-to aps
kričio ribose, vėl laukiame 
kitos konferencijos, kur vėl 
pasikalbėsime, apsiversime 
ant kito šono ir vėl užmig
sime saldžių ramybės mie
gu.

Sekdamas spaudą, neišlie- 
ku neperskaitęs nė vienos 
korespondencijos. Bet, de
ja, niekur nemačiau, kad 
bent viena Literatūros 
Draugijos 6-to apskričio 
kuopa būtų ką nors tarusi 
konferencijos tarimams įkū
nyti! Konferencijos tarimai 
pliumptelėjo nei akmenėlis 
į vandenį ir vėl mūsų dar
buotės upeliukas ramutėly- 
čiai sau tyvuliuoja, griuve
na.

Juk buvo nutarta, kad 
kuopos, kurios tik gali, ku
rioms tik aplinkybės’ leidžia, 
surengtų bent kokį parengi- 
mėlį apskričio naudai, 
idant jo iždas visai neišsi- 
semtų. O apie tokius paren- 
gimėlius, nė žvirblelis dar 
nečirkštelėjo.

’ Buvo nutarta, kad stip
resnės kuopos, pasiteiravu
sios apie silpnesnes savo 
kaimynes ir su apskričio 
komiteto draugų ' pagelba, 
bandytų jas sustiprinti. Nė 
laputė apie tai dar neviauk-

tus, sustiprėti progą pralei
sime tik versdamiesi ant ki
to šono, kad pasirodžius, 
jog tinginiu dar nesame 
amžinai suakmenėję, kad 
dar turime teisę vadintis 
save visuomenės darbuoto
jais?

Mūsų darbuotė, draugai, 
beldžia į mūsų sąžines, kla
bina mūsų širdis—prašo ir 
reikaląuja daugiau paslan
kumo, daugiau pasiaukoji
mo savo idėjai. Šaukite kuo
pų susirinkimus, išrinki
me iš draugų užsilikusias 
duokles, renkime parengi
mus, kvieskime į juos kal
bėtojus ir verbuokime nau
jus narius į kuopas, kuomet 
duokles taip numažintos, 
kuomet yra proga net dvi
gubai mums paaugti ir dva
siniai ir medžiaginiai su
tvirtėti.

ALDLD 6-to Apskričio
Organizatorius,

Senas Vincas.

Newark N. J-
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Eltos Žinios iš Lietuvos
Vilnius. — šiuo metu žemės 
uo ministerijos pareigūnai 

jau baigia paruošiamuosius 
darbus žemės reformai Vil
niaus’srityje. Kraštė renkamos 
žinios apie nusavintus dvarus, 
aiškinami jų savininkai, sura
šomi ūkiai ir bendras dvarų 
stovis, trobesiai. Jau atvyko j 
Vilnių apie 70 matininkų, ku
rie pavasarį turės parceliuoti 
dvarus ir skirstyti kaimus į 
vienkiemius. Tikimasi ateinan
čiais metais išparceliuoti ir iš
skirstyti apie 30 tūkstančių 
ha. žemės. Į darbų planą į- 
traukiami 200-250 kaimų. Li
gi pavasario bus pasiruošta iš
skirstymui apie 150 kaimų.

th atom a įkurdinti Vilniuje ir 
Valst. operą, bet kol patalpų 
klausimas bus išspręstas, ope
ra važinės iš Kauno į Vilnių 
gastrolėms.

Kaunas. — Vidaus Reikalų 
Ministerija baigia ruošti 1940 
metams viešųjų darbų planą, 
kuriam numatoma 
apie 5 milijonus 
numatyta atlikti 
gų dalykų, ypač 
vykdomi miestų 
kelių gerinimo darbai. Vilniui 
numatomas atskiras viešųjų 
darbų planas.

paskirti 
litų. Plane 

daug vertin- 
bus plačiai 
tvarkymo ir

V
r

*1

J

minis- 
įsteigti 
dabar1-, 

gimnazi-

Vilnius. — švietimo 
terija nutarė Vilniuje 
m u z i k os k onservator i j ą 
tinės Vytauto Didž.
jos patalpose, kur yra tinka
miausia koncertams salė. Gim
nazija persikels i savo anksty- 
besnes patalpas, iš kurių len
kai buvo ją iškraustę. —Po 
Naujų Metų didžiajame Vil
niaus teatre įsikuria Valstybės 
Dramos teatras. Ateityje nu-

Kaunas. — Iš šiaurrytinės 
Lietuvos pranešama, kad iŠ 
Latvijos ir Sovietų Sąjungos 
pusės artimųjų miškų į Lietu
vą atbėga nemažai vilkų, ku
rie čia jieškosi grobio. Kaikur 
tie žvėrys sudaro gyventojams 
pavojų.

Hillside, Harrison ir kitų apy
linkių.

Mes nuoširdžiai visus kvie
čiame ir visi gausite dvasines 
naudos už milioną.

Varde Sietyno,
Jo Reporteris.

Klaipėda. —Ypatingojo tei
smo posėdyje po trijų valandų 
svarstymo nuteista 2 metams 
sunkiųjų darbų kalėjimo Ona 
Piaulokienė už tai, kad klau
siusi užsienio radio ir pasako
jusi kitiems ka girdėjusi. Piau- 
lokiėnė yra klaipėdiškė, ište
kėjusi už vyro iš D. Lietuvos; 
ji turėjo mažą krautuvėlę.

A

Garsinkite savo bizni dien
raštyje “Laisvėje”.

A

K oncertas ir Šokiai
RENGIA SIETYNO CHORAS

Aidbalsiai iš Brooklyn, vadovaujanti B. Šalinaitės.

n r 1 R

Sausio 28 d. Jan. 28th

BANKIETAS IR ŠOKIAI
Yra parandavotos dvi didelės svetainės. Vienoje bus 

duodama vakarienė, o antroje bus šokiai', 
griežiant gerai, orkestrai.

Prašome iš anksto įsigyti bilietus
ĮŽANGA $1.25 ASMENIUI

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

'Žiema jau galima sakyt 
baigiasi, o dar nė viena kuo-; 
pa nesurengė jokio paren
gimo apskričio naudai. Ver- 
skitės, draugai, nors ant ki
to pono, nes nė nepajusite, 
kad jau ir pusiaužiemis 
praėjo. Tačiau dar nėra 
pervėlu padaryti tai, ką pri
valėjom ir buvom pasižadėję 
padaryti. Tad nors 'dabar, 
surėmę petį prie peties, sto
kime prie darbo.

Tuoj prasidės Literatūros 
Draugijos vajus už naujus 
narius, kuomet nauji nariai, 
bus priimami nė tik be jo
kio įstojimo, bet ir tik už 
vieną dolerį metinės duok
lės. Tuom patim laįkotar- 
piu minėsime ir 25 metų 
draugijos sukaktį. Argi mes 
ir Šitą vienintelę, per 25 mė-

Sietyno Metinis Koncertas
. Čia Pat, Sausio 20 d.
Mes atsikreipiame į darbo 

liaudį ne tik Newarke, bet ir 
apylinkėj, kviesdami 
vauti skaitlingai visus i 
sas be skirtumo amžiaus 
pažiūrų. Laikas sunkus 
siems gyventi, tas tiesa, bet 
irgi tiesa, kad tas kriziš atsi
liepia ir ant choro, nes dvasia 
“šveūita” dar nė jokia organi
zacija nepasilaiko, o ypatin
gai choras, kuris veikia labai 
daug dėl visų dvasinės nau
dos. ‘

Sietynas įžengė į 26 metus 
saVo amželio. Jis šį kartą 
duos tokį koncertą, kuriuo vi
si gėresitės pilnoj šių žodžių 
prasmėj. Programoj dalyvau
ja panelė Biruta Ramoškaitė, 
New Yorko muzikos konser
vatorijos puikiausia daininin
kė, dar pirmą kartą ir gal 
paskutinį Newarke. Bangos 
Choras iš Elizabeth, pereitą 
metą čia palikęs labai gilų 
įspūdį. Brolis ir sesuo Sime- 
levičiai, piano duetistai. Myli
mas liaudies dainelių rusų 
darbininkų choras. Skambieji 
Aidbalsiai iš Brooklyno. Tr 
pats Sietynas su naujausiomis 
dainelėmis.

Po koncerto bus smagūs šo
kiai iki vėlai nakties.

Įsitėmykite gerai laiką ir 
dieną: Sausio 20, Lietuyių 
Svetainėj, 180 New York 
Ave., Newarke. Pradžia ly
giai 8 vai. Ar daug publi
kos bus ar mažai, vistiek bus 
pradėta koncertas 8 vai., 
minutės vėliau. Įžanga 
75 ir 50 centų.

Mes laukiam' ir tikimės 
rėti apsčiai savo gerų rėmė
jų iš Jersey City, Elizabeth, 
Paterson, Linden, Bayonne,

daly- 
ir vi- 

ir 
vi-

nei
tik

tu-

Šeštadienį., 20 Sausio (Jan.)
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

180 NEW YORK AVE. NEWARK, N. J.
Pradžia 7:30 v. v. —:— Įžanga 75c ir 50c

Gerbiama Publika! Nereikia daug aiškinti Sietyno 
Choro parengimų. Jis visuomet duoda daugiau negu 
garsina.

Programoj dalyvaus šios meno spėkos: Paskilbus lie
tuvių dainininkė Biruta Ramoškaitė; fciano duetas brolio 
ir sesers Walter ir Lillian šimalevičiai; Brooklyno 
“Aidbalsiai;” Bangos Choras iš Elizabetho; Rusų Dar
bininkų Choras iš Newarko ir pats Sietyno Choras.

Po programo Įvyks šokiai prie puikios orkestras.
Širdingai kviečia SIETYNO CHORAS.

“Laisves” Administracija
427 LORIMER STREET, BROOKLYN, N. Y.
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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- w 
' riais norite, su lietuviškais ar su amerikoniškais.
1 Užsakymus siunčiant prašome antrašuoti:
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D. M. šolomskas
(Tąsa)

/ Kada pirmieji Sovietų šarvuočiai įva
žiavo į miestą, tai gyventojai 
juos gėlėmis. >

—Ura Raudonajai Armijai!
—Ura Stalinui!
—Ura Vorošilovui! — šaukė

kur tik pasirodė Raudonoji
Žmonės puolė prie raudonarmiečių, bu
čiavo ir iš džiaugsmo verkė. Viena sene
lė ilgai ėjo greta kareivių ir prašė užeit 
į svečius:

—Aš sutaupiau biskelį pieno ir duo
nos... Užeikite, mano brangūs, pasilsė
site ir pavalgysite!

Tuo kartu Sovietų mechanizuotos da
lys' nemažindamos tempo varėsi pirmyn. 
Vakare 18 dieną, mūsų jėgos prisiartino 
prie Švenčionių miestelio. Iki Vilniaus 
dar buvo apie šimtas kilometrų. Bet mū
sų komandierius nusprendė iki sekančio 
ryto užimti Vilnių.

Lenkų valdžia, sužinojus, kad taip 
greitai artinasi Raudonoji Armija, sku
bėjo apleisti miestą. Jie skleidė visokius 
melus ir šmeižtus Raudonosios Armijos 
antrašu.

Lygiai penktą valandą, rugsėjo 19 die
ną, iš šiaur-ryčių pusės prie Vilniaus 
priąiartino Sovietų tankai. Mūsų kolo
nai vadovavo majoras Zazimko ir komi
saras Andrianovas.

—Bum!... Bum!—mušė iš kanuolių 
lenkų armijos likučiai, kurie dengė sa
vosios armijos pasitraukimą.

Prasidėjo mūšis,' kuris tęsėsi dvi va
landas. Mūsų galingi tankai sulaužė len
kų pasipriešinimą, suvarė į žemes jų kul
kasvaidžius ir sutrėškė kulkasvaidinin- 
kus.

Miesto vartuose plevėsavo raudonos 
spalvos vėliava. Gyventojai su džiaugs
mu ir pasitenkinimu sutiko savo išliuo
suotojus. Vilniaus darbo liaudis skubėjo 
į pagalbą raudonarmiečiams, kad grei
čiau nutrenkus neapkenčiamą lenkų po
nų jungą. Jie padėjo iš vidaus.

—Auštant Sovietų tankai įvažiavo į 
Vilnių. Atrodė, kad miestas tuščias, len
kų visai neliko, visur tyla, bet tai buvo 
apgavinga tyla.

—Tra-ta-ta!—staigiai sutratėjo šūviai 
išilgai gatvės. Tai šaudė iš palėpių len-. 
kai oficieriai. Vilniaus darbininkai nuro
dė raudonarmiečiams, kur yra lenkai. Ir 
būrys raudonarmiečių, vadovystėje leite
nanto Legačevo, urmu paėmė lenkų gru
pę mokykloj. Ten surasta daug ginklų ir 
amunicijos.

Ne vien Vilniaus gyventojai, bet tūli 
ir lenkų kareiviai padėjo raudonarmie
čiams. Aš buvau liudininku charakterin
go įvykio, kuris buvo netoli Lietuvos sie
nos. Į pagalbą bėgantiems iš Vilniaus 
lenkams skubėjo du eskadronai 13-tojo 
lenkų ulanų pulko.

—Ta-ta-tak!... Ta-ta-tak!—sutartinai 
arkliai mušė į žemę.

Keturi Sovietų tankai greitai pasileido 
ir užkirto lenkų ulanams kelią. Tankams 
vadovavo Lomanko. Prasidėjo mūšis.

—Bum!... Bum!... Bum!—mušė tan
kų kanuolės.

—Tra-ta-ta!—tauškėjo kulkasvaidžiai.
Mūšis.tęsėsi neilgai. Lenkai ulanai 

nustojo klausę savo oficierių ir kėlė ran
kas.

—Mes neturime dėl ko kariauti prieš 
Raudonąją Armiją,—sakė jie vėliau. — 
Mes laukėme progos, kad pasiduoti į ne
laisvę.

Ir lenkai kareiviai pagelbėjo Sovietų 
tankiečiams surinkti ginklus, išmėtytus 
kovos lauke ir sudėjo į vežimą. O kada - 
buvo laikomas belaisvių susirinkimas, 
tai daugelis lenkų kareivių sakė:

—Leiskite ir mums tarnauti Raudono
joj Armijoj!

Vilnius užimtas. Visose gatvėse pasta
tyta ginkluotų darbininkų milicija. Gy-

- Ventoj ai nuolatos atnešė ginklus. Kiek
vieną raudonarmietį apsupa didelis bū
rys gyventojų ir stato dešimtis, klausi
mų. Mieste tuojau buvo įsteigta tvarka. 
Atidaryta krautuvės. Baltarusių kalboj 
išėjo laikraštis “Kovos Vėliava.”

III.
Rugsėjo 17 dieną Raudonosios Armijos 

dalys gavo Sovietų valdžios įsakymą per
eiti sieną, skiriančią Sovietų Sąjungą 
nuo Vakarinės Baltarusijos,—rašo kitas 
dalyvis M. V. Samokurovas.—Raudonar
miečiai, komandieriai ir politiniai veikė-

• apibėrė

minia, 
Armija.

jai nusidžiaugė gavę taip svarbų istori
nės reikšmės įsakymą. Kiekvienas supra
to, kad jį laukia labai atsakomingas ir 
garbingas darbas—paliuosavimas brolių 
Vakarinėj Baltarusijoj ir Ukrainoj iš po 
lenkų ponų priespaudos, pavergimo, ty
čioj imosi; kad artėjo valanda, kada bus 
ištiesta jiems broliškos pagalbos ranka, 
kad apsaugojus jų gyvastį, šeimas, turtą.

Komanda fronto įsakė mūsų daliai pa
ryčiu būti prie sienos ir užimt Voložino 
miestelį. Kovotojai išmaršavo. Kiekvie
nas skubėjo. Tuoj aus pasiekėme sieną, 
nuginklavom kelis lenkų pasienio sargus. 
Suėmėme nemažai karo medžiagos: gin
klų, amunicijos, arklių ir kitko. - 

‘ Dienos gale komanda pranešė, kad Vo-~ 
ložino miestelis paimtas su mažais mūsų 
nuostoliais.

Laukė tolimesni mūšiai už'paliuosavi- 
mą Vakarinės Baltarusijos. Gavome įsa
kymą maršuoti linkui Lydos ir Gardino. 
Sekančios dienos rytą, mūsų armijos da- 

\ lis, pasilsėjusi, paliko Voložiną'ir išmar- 
savb Lydos link. Kelyj turėjome daug 
nedidelių susikirtimų su lenkais.

—Tra-ta-ta!—sutauškėdavo jų šūviai.,
—Bum!... Tra-ta-ta!—atsakė mūsų 

tankų kanuolės ir kulkasvaidžiai.
Gyventojai visur mus karštai sveiki

no. Jie nesibijojo nei susirėmimo pavo
jaus. Kiekvienas iš mūsų kovotojas lin
kui gyventojų atsinešė, kaip brolis, kaip 
paljuosuotojas jų. Kiek tai buvo sujudi
nančių susitikimų! Liaudies, prispausta 
vargo ir kančių, ištiesė savo nugarą, 
sveikino išliuosuotojus, bučiavo ir iš 
džiaugsmo verkė!

Kada mūsų dalis jau buvo pasivarius 
dvidešimts penkis kilometrus pirmyn, tai 
gautas įsakymas:

—Pasukti į šiaurės ir paimti Vilnių!
Naujas karo uždavinys buvo svarbus 

visam karo frontui. Vilnius—tai senas ir 
didelis miestas, svarbus gelžkelių ir in
dustrijos centras. Raudonoji Armija pa
imdama Vilnių ne vien paima didelį 
miestą, bet uždaro lenkų armiją, kaip 
kokiame maiše.

Mūsų dalis žygiavo. Staigiai tankų ko
lona pasisuko į šiaurės, linkui Vilniaus. 
Iki Vilniaus dar buvo nuo 120 iki 125 
kilometrų. Mums įsakyta paimti Vilnių 
•18 dieną vakare, tai į labai trumpą lai
ką. Tankai padidinta sparta skubėjo prie 
savo tikslo. Jiems pasiųsta padrūtinimas. 
Mus, raitelius, nusodino nuo arklių, su
sodino į automobilinius sunkvežimius ir 
pasiuntė paskui tankus. Tokiu būdu už- 
nugaryj tankų buvo stipri raitelių jėga 
automobiliuose.

Tankai važiavo greitai. Dar su šviesa 
jie pasiekė Vilniaus priemiestį iš pietų 
pusės ir įsiveržė. Staliniški tankistai, tai., 
drąsūs kovotojai. Vilniuj dar matomi po
žymiai viduramžių. Mažos, kreivos gat
vės, kaip kurios aklos, neleidžiančios tie
siai išvažiuoti'. Tankiečiai turi kanuolės 
ir kulkasvaidžius nuslopinimui priešo 
pasipriešinimo. Bet lenkų oficieriai ir fa
šistų grupės sulindę į namus ir pasto
ges, o namuose yra nekaltų gyventojų. 
Tankiečiai vedė ugnį tik prieš lenkų’ka
ro jėgas, apsaugodami civilius gyvento
jus.,

Vilniuje susirėmimai buvo aštrūs.
- —Buch!... Buch!—lenkai metė į tan
kus rankines granatas. Draskė kelius, 
statė barikadas, kad sulaikyti juos.

Tankięčiai iš kanuolių ir kulkągvai- 
' džių ugnimi apvalė gatvę po gatvės ir 
įrėši pirmyn. Neužilgo jiems į pagalbą 
pribuvo raiteliai automobiliniuose sunk
vežimiuose. Priešas nugalėtas ir leidosi 
bėgti. Bet ne toki Sovietų kovotojai, kad 
leisti jam išsprukti: nei viena lenkų ar
mijos dalis, kuri buvo užklupta Vilniuje, 
nepabėgo. Bendromis tankiečių ir raite
lių jėgomis buvo suimta virš 1,000 oficie- 
rių ir per 10,000 lenkų kareivių!

Vilpius šventė pergalę ant savo am
žinojo priešo. Vilniaus gyventojai išsi
pylė į gatves, karštai sveikino Raudoną
ją Armiją ir darbininkai gelbėjo nurody
dami, kur yra pasislėpę lenkų oficieriai 
ir fašistai.

Pe? kelias dienas Vilniuje ėjo apskait- 
liavimas suimtų medžiagų. Suimta 97 
garvežiai, l,500s vagonų, keli taukiniai 
su ginklais ir karo medžiaga, šarvuotas 
traukinys; trys orlaivių namai ir 5 lėktu
vai, 600 tonų benzino ir • daug- kitokių 
medžiagų. Ginklų ir amunicijos kiekis 
dar neapskaitliuotas. (Bus daugiau)

Kas metai sausio menesį at- 
sibūna svarbiausi susirinkimai, 
taipgi ir apskričių konferenci
jos. Taip ir Clevelanęle orga
nizacijų nariai rengiasi, kad 
konferencijos įvyktų pasek
mingos, ir valdybos rūpinasi, 
kad atlikti darbą kuogeriau- 
siai.

LDS 4 apskr. parengimas į- 
vyksta sausio 27 d., o konfe
rencija ant rytojaus, sausio 
28, toj pačioj svetainėj. Tad 
kuopų delegatai turi ;
progą pribūti subatoj ant 
rengimo, pernakvojus ] 
Clevelan-do draugus, būti ant 
konferencijos. Konferencija 
prasidės kaip 10 valandą ry
te, 920 E. 79th St., Darb. Švet.

4-to apskričio parengimo 
yra išplatintos laimėjimo se
rijos, tad kurie draugai turite, 
malonėkite priduoti ant pa
rengimo, bus lengviau komisi
jai sutvarkyti dalyką.

A. M-tis.
ALDLD 15-to apskr. konfe

rencija įvyksta sausio 21 d., 
920 E. 79 $t., 10 vai. ryte. Pa
geidaujama, kad susirinktų 
skaitlingas skaičius delegatų 
ir konferencija būtų skaitlin
ga. Taip pat pageidaujama, 
kad delegatai užsimokėtų' 
kuopų duokles į apskritį.

Konferencijos surengimu rū
pinasi 57 kp.

Kaip žiemos laiku, tai labai 
linksma tokiai progai pasitai
kius susieiti su toliau gyve
nančiais draugais pasikalbėti 
kasdieniniais reikalais.

Užr. Rast. A. M-tis.
—o—

DIENOTVARKIS
IV Apskr. Konferencijos, 
28 d. Sausio, 1940 

10 vai. ryto

gerą 
; pa- 
p a s

randasi bedarbių dideliame 
skurde ir negali gauti užtek
tinai pašelpos. Taip pat Work
ers Alliance reikalauja, kad 
gubernatorius Bricker tuojau 
veiktų, sušauktų seimo sesiją 
dėl svarstymo bedarbiams pa
skirti $6,000,000 tuojautinės 
pašelpos. Tuo reikalu WPA 
darbininkai' bedarbiai išsiuntė 
savo delegaciją pas valstijos 
gubernatorių į Columbus, O., 
su virš mii/ėtais reikalavimais.

Workers Alliance yra viena 
iš žymiausių organizacijų, ku
ri be atidėliojimo rūpinas be-, 
darbių reikalais. Todėl bedar
biai visi privalėtų stoti į 
Workers Alliance kuopas ir 
ten veikti patiems savo reika
lais.

Koncertas

Vasario 25 d. bus gera kul
tūrinė programa su prakalbo
mis. Šį koncertą rengia vieti
nė L. K./ kuopa. Parengimas 
įvyks Lietuvių Salėje, 6835 Su
perior Ave. Clevelando lietu- 

turės gerą progą išgirsti 
programą ir prakalbas.

vi ai 
gerą

Binghamton, N. Y

LDS

Atidarymas konferenci-

Mandatų Komisijos išrim

1.
jos.

2.
kimas.

3. Delegatų minčių išsireiš
kimas.

4. - Prezidiumo rinkimas.
5. Mandatų komisijos 

portas.
6. Rezoliucijų komisijos 

rinkimas.
7. Protokolo skaitymas.
8. Kuopų raportai.
Pietūs.

ra-

iš-

II Sesija
9. Jaunuolių raportai.
10. Apskr. valdybos rapor

tas.
11. Rezoliucijų komisijos 

raportas.
12. Apskr. valdybos rinki

mas 1940 m.
13.
14.

Nepabaigti reikalai.
Nauji sumanymai.
Konferencijos uždar,y-

mas.
LDS IV Apskr. Sekr.,

J. W. Petrauskas.

dic*-

W. 
ge- 

ir

im-

Masinis mitingas prieš 
imperialistinį karą

Sekmadienį; sausio 21 
ną, 2 valandą po pietų, Pub
lic Auditcrrium Music Hall, į- 
vyksta masinis mitingas su 
kultūrine programa. Kalbėto
jai bus šie: Elizabeth Gurley 
Flynn, viena iš žymiausių mo
terų vadovių Amerikoj, 
W. Weinstone, vienas iš 
riaušių oratorių-kalbėtojų 
darbininkų vadų.

Dabar, kuomet Europoj
perialistinis karas vis tebesitę
sia ir gręsia visą pasaulį į- 
traukti į tą liepsną, Ameriką 
kapitalistai irgi grūmoja įvel
ti.

Šiame mitinge kalbėtojai 
plačiai aiškins, kaip Ameriką 
išlaikyti nuo karo ir apginti 
šios šalies demokratiją. Todėl 
visi išnaudokite šią progą, 
ateikite patys.ir atsiveskite sa
vo pažįstamus į šį mitingą. s
Reikalauja daugiau pašelpos

Šiomis dienomis Workers 
Alliance išleido lapelius, ku
riuose reikalauja daugiau pa
šelpos bedarbiams. Atsišauki
me nurodo, kad Ohio valstijoj 
ir Cleveland^ daug tūkstančių

Šis ir tas
Lietuvių Tautinės Bendro

vės direktoriais šiems metams 
tapo išrinkti: J. Gabužis, S. 
žvirblis, S. Jasilionis, P. Gri
nius, A. Marciuška, J. Mike- 
lionis, A. Kaminskas, K. Vai
cekauskienė ir A. Knizikevi- 
čius. Jie iš savo tarpo išsirin
ko komitetą: Gabužį — prezi
dentu, Vaicekauskienę —vice- 
prez., žvirblį — sekr. ir Jasi- 
lionį — ižd. Savo susirinki
mus jie laikys antrą antradie
nį kiekvieno mėnesio.-

* * *

L.1 T. Bendrovės name (Liet. 
Svetainės >pryšakyje) išsiran- 
duoja kambarys, tinkamas 
krautuvei -arba kokiam amat- 
ninkui. Paranki ir plačios pu
blikos praeinama vieta. Jei 
kas iš toliau norėtų kreiptis, 
gali rašyti, sekr. S. Žvirbliui, 
124 Prospect Ave., Bingham-

* ❖
d. įvykusi Amer.Sausio 13

Liet. Kongreso skyriaus pra
moga sušelpimui Vilnijos lie
tuvių, buvo permenka. To
kiam plačios visuomenės rei
kalui buvo tikėtasi daugiau 
publikos. O atsilankiusi publi
ka —< tikėjosi didesnės pro- 
gramds, bet gavo tik du nu
meriu : rusų St. Michael’s cho
rą, padainavusį keletą dainų, 
ir talentingą smuikininką 
Stanley Opalach. Net pats va-' 
karo rengimo tikslas nebuvo 
pąaiškintas. Teko girdėt, kad 
renginio komisijoj trūkę susi
tarimo.

Lietuvių Svetainėje tapo pa
kabinti du gražūs “Laisvės” 
išleisti sieniniai kalendoriai. 
Vienas tokių kalendorių teko 
ir populiariškai Juozo Undre- 
jūno užeigai.

:i: * *

Teko matyti moteris parda
vinėjant “Vilnies” išleistą Ka
lendorių—knygą, tupinčią gra
žių ir įdomių skaitymų ir la
bai daug visokių informacinių 
žinių. Kas dar nesate šio Ka
lendoriaus įsigiję — įsigykite!

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 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marlon St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMTLinfe 

BROOKLYN, N. Y. x 
Tel.: Glenmore 5-6101

Dienraščio " Laisvės”

BAZARAS
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.

john Mikalausko orkestrą
ĮŽANGA 10 CENTŲ

Visiems atsilankiusiems bus duodami gražūs 
1940 m. kalendoriai.

•
Remington Remette Typewriterisj $29.75

Bus išleistas penktadienio vakare. Gaukite jį.

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

— ■ ■ < t ---------------------

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

Dainuos Bangos Choras, vad. A. Klimaitės, iš Eliza
beth, N. J. Gražių soly 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. Judmi galima prisitai
kyti tokią muziką, kokios tik pageidaujate. Tai orkestrą 

ir žinių šaltinis jūsų namuose.

BUS PUIKIŲ MAISTO PRODUKTŲ IŠ LIETUVOS
I

Daugybe gražių rankdarbių, siuvinių, mezginių ir įvairių 
išdirbinių, kurie bus parduodam! žemom kainom.

•
Ant vietos bus gaminami įvairūs valgiai, virti ir kepti, 

karšti, kai tik nuo ugnies. Taipgi bus patarnaujama 
visokiais gėrimais.

iijiiul. 
........... . ■ ♦ e

Sekmadienį, Vasario 11 Feb.
Dainuos Sietyno Choras iš Newark, N. J., vad. B. 
šalinaitės. Soliste: 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 šventė.

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

BUS VAIKŲ DIENA
įžanga veltui kaip vaikams, taip ir suaugusiems iki 5-tai 

vai. vakaro. Vaikai galės pirkti daiktus nuo 1c ir aukštyn.

TAIPGI BUS VAIKŲ PROGRAMA'

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

išleistas sekmadienio vakare. *
——» »--------

PASKUTINE BAZARO DIENA
Visuotinas ir galutinas išpardavimas visų daiktų, 

kurie yra sudovanoti ir supirkti bazarui.

Pirmadienį, Vasario 12 Feb.
Abraham Lincoln gimimo dienos švente.

t 

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

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

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

lė. Ji yra visai nauja ir su lietuviškais akcentais.

Setas iš 5-kių dovanų, kuris skiriamas kitiem mies
tam bus išleistas pirmadienio vakare, vasario l£-tą.
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i ALDLD REIKALAI
Finansinė Atskaita už Spalį, Lapkri

ti ir Gruodį, 1939 metais. 
Spalių Mėnesio Įplaukos:

Kp. Kas prisiuntė. Miestas. Suma 
46—S. 
98—A.

131—S.

“Laisvei” užmokėta už knygos 
spausdinimą ......   212.00

Am. Piliečių Kliubo svetainėj, 
376 Broadway. Tad"kviečiam 
visas organizacijas, kuriose 
tik randasi moterų, dalyvauti 
šiame suvažiavime.

L.M.N.A.S. Komitetas.

Vilnius. — Arkivyskupai 
Jalbržikovskis įteikė savo do
kumentus Lietuvos pilietybei 
ir pasui gauti. Tačiau jis yra 
apsigyvenęs Vilniuje tik nuo 
1926 mėtį.

W, Weinstone. Tema: “Kaip išlaikyti 
Ameriką nuo Imperialist iškos karės” 
ir kitus šių dienų klausimus aiškins. 
Todėl kviečiame vietos ir iš apylin
kės lietuvius dalyvauti. — M. Va
lentą. (15-16)

Vrubliauskas, De Kalb 
Zelenka, Frackville 
M. Leesis, Saginaw 
Jančius, Worcester 
Rūbas, Middlefield

$1.60
1.50
1.50 ,

33.30
1.50

12.40
51—J. , .

8— A. Rudžinskas, Somerville
9— L. Trakimavičius, Norwood 13.70 

68—B.
50—L.

Muleranka, Hartford 11.00 
Bekis, Rochester 
Kvietkauskas,. Racine 

Urbonas, Chicago19—J.
148—F. Saučiulis, W. Frankford 
Pav.—M. Kaspariūnienė,

Brookdalbin .............
-----S. M. Leesis, Saginafo 
17—K. Motuzą, Shenandoah 

Pav.—A. Navikauskas,
New Cannon 

Jasaitis, Baltimore 
Jackson, So. Boston 
Paukštys, Richmond

Hill 
Bagdonas, So. Bend 
Klunc, Wilkes Barre 
Varaneckienė, Detroit 
Pūkis, Los Angeles

25—J.
2—J.

185—V.

35—K.
43—J.

188—A.
145—M.
22—J. S. Stripeika, Cleveland 
78^-S. 'Straukas, Chicago 

Andriūnas, Elizabeth 
Vaišnorienė, Cicero 
Lideikis, Great Neck 
Diamond, Pittsburgh

4.70
2.10
6.20
1.60

1.60
.25

4.70

4.00
7.10
6.50

1.60
1.60
4.75
2.00
4.80
6.10

13.15 ■
16.90
4.70

17.10
2.60

Viso išmokėta $350.40
Sutrauka: ,

Balansas buvo
Lapkr. mėnesį įplaukė

... $7.45

. 392.57
Detroit, Mich

Lapkr. mėnesį
Viso $400.02

išmokėta ..... 350.40

Straukas, Chicago 
Diamond, Pittsburgh 
Jančius, Worcester 
Ragauskas, Shelton 
Žolynas, Chicago 
Rudis, Cleveland 
Rusaitis, Springfield

13.60 
26.30 

3.00 
1.00 
3.35

13.70
9.40

14.70
3.10

12.10 
3.00 
9.40 
6.40 
7.70

17.70 
1.00

54—C.
92—K.
72—F.
87—J.
20—St. Jasilionis, Binghamton 6.30 

203—V. Sandargas, Inkerman __ (
Pav.—J. A. Jarome, S. Barr'e 1.50

2—P. Antanuk, So. Boston
Pav.—J. Shagow, Anson
86—M. Chesna, Chicago 

103—M. Kazlauskienė, Hudson
6 -Geo ^Šimaitis, Montello 

KVK-K. Kilikevičius, Montreal
84—S. Bimbienė, Paterson 
94—J. Jurgaitienė, Kenosha 

190—J. Rudis, Cleveland

6.60

Dr.J.J.KaškiaučiusClement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

• 50 Court Street •
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. JT.

Newark, n. j.
Sietyno Choro koncertas, 20 d. 

sausio bus Lietuvių Svet., 180 New 
York Avė. Pradžia 8 vai. Įžanga! 
75c ir 50c. Šis bus nepaprastai mu-Į 
zikalis koncertas. Sietynas minės' 
savo 26 metų \gyvavirho. • Sekančios 
spėkos dalyvaus: Ęiruta Ramoškai
tė iš New Yorko, Aidbalsiai iš 
Brooklyno, vad. Šalinaitės, Bangos 
Choras, Rusų Choras, Walter ir 
Lillian Šimulevičiai, ir kiti. Kviečia-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
EASTON, PA.

Sekmadienį, sausio 21 d., 51 kp. 
rengia skanią vakarienę, IWO Sve- 
tainiukėj (buvusiame kliube) 634 
Ferry St. Pradžia 6 vai. vakare, 
svetainės durys bus atdaros 5 vai. 
po pietų. Vakarienė susidės iš namie 
gamintų dešrų ir kopūstų, žinoma, 
su įvairiais pridėčkais ir šaltu alum. ( mc pietinius ir iš apylinkės daly-' 
Bus ir muzika šokiams. Kviečiame i vauti.

1 i c? ir* ic icJncnnc jinvl i nlroc '

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179
VALANDOS: 2—4 ir 6—8. 
Nėra valandų sekmadieniais.Svarbus Pranešimas

ALDdd 52 kp. metinis 
sirinkimas Įvyks sausio 20 
7:30 vai. vakare, Draugijų 
Svetainėj, 4097 Porter St.

Visi nariai malonėkit būti
nai dalyvauti, nes metiniame 
susirinkime bus šiem metam 
išdirbta veikimo programa.

Kurie da nepasimokėjot 
duokles už šiuos metus, puti
nai pasimokėkite šiame susi
rinkime ir atsiimkit knygą 
"Lietuvių Tautinio Atbudimo 
Pionieriai," iš kurios daug ką 
sužinosit apie Lietuvos praei
tį.

Visi lietuviai kviečiami pri
sirašyti prie Lietuvių Darbi
ninkų

sū
ri.,

lietuvius ir iš tolesnės apylinkės da
lyvauti. Tikietas vakarienės tik 65 
centai asmeniui. Užtikriname, kad 
visi būsite patenkinti. Visus užkvie- 
čia — Rengėjai. (15-16)

(14-16). FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St Brooklyn “Laisves” Name,
YONKERS, N. Y.

šeštadienį, įvyks balius, 
Community Center, 92 Waverly St.! 
Durys atdaros nuo 6 v. v. šokiai 8 
v. v. Įžanga 35c. Gera Orkestrą. Vi-j 
sus širdingai kviečia St. Vincent de 
Paul Society. (14-16)

Polish

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAIMINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 21 d., 7 v. v. Nariai kviečia
mi dalyvauti, nes bus renkama nau
ja valdyba 1940 m. Taipgi kviečia
me organizatorius dalyvauti susirin
kime ir išduoti raportus. — Valdy
ba. ' (15-16)

Gaminami Eugopiisko ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs 
lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; 

gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai. 
Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

WORCESTER, MASS.
Penktadienį, sausio 19 d., 7 v. v. 

įvyks “Laisvės” 
nis. Bus gardžių 
mų visiems ‘ 
tui. Būkite Liet. 
St. — Kom.

skaitytojų pažmo- 
užkandžių ir gėri-l 

“L.” 'skaitytojams vel-
Svet., 29 Endicott 

, (14-16) į

Balansas yra $49.62
Gruodžio Mėnesio Įplaukos:

86— M. Chesna, Chicago .......
5—J. Miškeliūnas, Newark 

Apskr. 9—A. Žioba, Minersville
----- Leon Unas, Somerville
17—K. Motuzą, Shenandoah
49—G’. Bendik, E. St. Louis 

171—M. Paulauskas, Aurora
79—S.
87— J.
11—V.

117—J.
154—B. 
190—J.

7—S.
1—K. Rušinskienė, Brooklyn 

J. Devacko, Weehawken
Pav.—A. Steponaitis, Mt. Vern. 3.10 

,185—M. Klimas, R. Hill
145—M. Pūkis, Los Angeles 

Katinas, Bridgeport 
Gudžinskas, Scotia 
Butkevich, Worcester 
Šlekaitis, Scranton 
Rūbas, Middlefield 
Vaikšnorienė, Cicero 
Jurgaitienė, Kenosha 
Unas, Somerville 
Beržanskas, Cudahy 
Sasna, Brooklyn 
Kraujalis,

White Plains

63—A.
91— A.
----- P.
39—P.
51—J.
92— V.
94—J.1.50

10.50 81--S
14.60
41.20
9.30 
2.00 

23.60

118—A.

$50.50
6.70
3.15

.50
2.40

už ALDLD reikalais 
darbus .................... 6.38
už “Šviesos” atspaus- 
No. 3 .................. 193.88

5.50

Viso įplaukė $322.55
Spalių Mėnesio Išeigos:

Sekretoriaus ir knygiaus alga 
už spalio mėnesį

Atmokėta, Meno Sąjungai aukos 
Atmokėta “Laisvei” 72 kp. bila 
„Laisv.” už 2 Paš. Par. Alb. 
Atmokėta aukos Liet. Draug. 
Užmokėta randa už liepos-rugp.-

rugsėjo mėnesius ..................  37.50
Užmokėta

spaudos
Užmokėta 

dinimą
Bankas išskaitė už čekius
Už knygos viršelius ir paveiks. 54.80 
Pirkta anglų kalboj knygų jaun. 9.87 
Už ALDLD reikalais spaudos 

darbus ...f..........................
Pirkta knygų už ....................
Atmokėta "L.” už pren..........
Už atvirutes “Šv.” reikalais
Už Lietuvos žurnalų prenum. 5.00 
Pašto ženklelių pirkta ............. 6.00

7.14
3.85

11.00
5.00"!

Viso išėjo $409.17
Sutrauka:

Balansas buvo ......
įplaukė per spalį .

Išmokėta

.. $94.07

.. 322.55

Kartu 416.62
................  409.17

Balansas $7.45
Lapkr. Mėnesio Įplaukos: 

E. Sinkevičienė, Easton 
Petkevičius,

Mahanoy City 
Jančius,. Worcester 
Bimbienė, Paterson 
Ginaitis, Detroit 
Julius, Moline

116—A. Matukaitis, Chicago
225—J. - *• ~
39—P.

48—K.

11—V.
----- S.
52—J.

146—J.

Čepulis, Southbury
Šlekaitis, Scranton

Bulauka, Phila.
Jagminienė, Chicago 
Šimaitis, Montello
Šimkus, Harrison

3.10

9.00
13.50
4.66

13.60
1.50
7.60
1.60
3.00

14.70
18.40
16.60
10.30136—F.

27—S. Jurkinas, New Britain 3.00 
187—J. A. Dementis, Chicago 1.60 
Aps. 3—A. Ginaitienė, Hartford 25.00 
185—V. Paukštys, Richmond 

Hill 
Cibulskas, Maspeth 
Rušinskienė, Brooklyn 
ZambaseviČius, Reading 
Jasulaitis, Shelton 

Žemaitis, Waterbury
93— F. Žavis, Bethlehem 
50—L. Bekis, Rochester

188—A. Varaneckienė, Detroit 
2—P. Jackson^ Boston

26—P. Kuosevičius, Collinsville 9.50 
34—S. Puidokas, Rumford 
30—A. Rinkus, Chester 

Pav.—F. Miller, Flint
57—P. Cigas, Cleveland 
85—S. Benkus, Haverhill 

145—M. Pūkis, Los Angeles
94— J. Jurgaitienė, Kenosha 
19—J. Urbonas, Chicago

217—M. Bukauskas, Winnipeg 
Bubliauskas, Detroit 
Kondrat, Forest City 
Weiss, Brooklyn 
Sasna. Brooklyn 
Valinčius, Pittston 
Long, Scottville 
U. Kuzas, Worcester 
Dijokas, Chicago 
Vasiliauskas, Cleveland 
Šlekaitis, Scranton 

Klune, Wilkes Barre 
Cibulskas, Maspeth 

Ginaitis, Detroit

138—P.
1—K.

143—K.
117—K.

52 —J.
219—J.
24—J.
81—S.
12—A.

218—M.
155—M.
104—D.

22—J.
39—P.
43—J.

138—P.
52—J.

3.10
6.30
9.10
3.10
1.60
9.20
1.75
6.40
1.60

10.30

10.80
1.50
3.50
7.80
7.60
4.80

11.75
6.20
1.73
1.50
1.83
3.50
3.10
4.60
6.00
7.65

25.40
3.20
3.10
1.50
7.20
6.20

.25
6.10
6.30

20.10 
5.00 
4.60 
1.50
7.20 
3.00 
1.50 
7.90
5.60

10.10

. Viso įplaukė $247.39
Gruodžio Mėnesio Išmokėjimai:
Sekr. ir knygiaus alga už
gruodį .....................  $50.50

"Lais.” prenum. atmokėta .... 16.50 
Atmokėta kp. auk^s “Laisvei” 2.00 
Už išsiuntimą “Šv.” No. 4 25.00
Už knygų ekspediciją ............. 31.00
Bankas išskaitė už čekius ........2.66
Drg. Smito kelionė į CK pos. 2.50 
Drg. Seno Vinco kelionė į CK

posėdį ..................................... 5.00
Paštui išmokėta ...........   1.00
Pašto ženklelių pirkta ......... 22.00
Knygų pirkta už ...J............... 1.58
Bankas išskaitė už čekį ........ 3.26 
Jaunuoliams anglų kalboj kny

gų pirkta .............................. 16.61
Už žurnalus prenumerata ..... 5.0Ct
Atmokėta “Laisvei” prenum. ,5.50 
Už atvirutes "Šviesos” reikale 5.80

Viso išmokėte! $195.91
Sutrauka:

Balansas buvo .........
Įplaukė gruodžio mėn.

$49.62
247.39

Kartu $297.01
Išmokėta gruodžio mėnesį $195.91

Balansas yra ant 1940 metų $101.10 
D. M. šomolskas, 

ALDLD CK Sekretorius.
Ona Depsienė, 

ALDLD CK Iždininkė.
Komisijos Pareiškimas.

Mes ALDLD 2-ro Apskričio meti
nės konferencijos išrinktą, komisija 
peržiūrėjome ALDLD Centro Kom- 
teto knygas ir bilas už 1939 metus. 
Viską suradome geroj tvarkoj. Per 
metus 
tą pat 
lansas

Sausio

buvo $4,860.98 įplaukų; per 
laiką išmokėta $4,759.88. Ba- 
ant 1940 metų yra $101.10

Komisija:
G. Wareson,
K. Rušinskienė, 
J. Kovas.

13, 1940. motais.

So. Boston, Mass
Puikus Koncertas

didžiojoj So.
Munici-

Senai laukiamas koncertas, 
kurį rengia .Naujosios Angli
jos Lietuvių Moterų Sąryšis, 
jau čia pat. Ta didžioji iškiL 
mė bus 21 d. sausio (Jan.), 
6 :3(b vakaro,
Bostono svetainėj 
pal Bildinge, ant East Broad
way.

So. Bostono visuomenė tu
rės progą išgirsti dainuojant 
Biru tą Ramoškaitę iš; New 
Yorko, kuri jau yra pagarsė
jusi netik tarpe lietuvių, bet 
ir kitataučių. Taipgi yra su
kviestos gabiausios muzikos 
spėkos iš Bostono ir tolimes
nių kolonijų. Rengėjos deda 
pastangas, kad padarius šį 
koncertą tikrai žavėjančiu.

J šį koncertą suvažiuos sve^ 
čių iš visos plačios Naujosios 
Anglijos, nes tą pačią dieną 
įvyksta moterų suvažiavimas, 
čia bus galima susitikti senus 
draugus ir pažįstamus. Čia 
bus tikras pažmonys. Tai ger
biamieji nepraleiskite šios 
progos, visi būkite koncerte. 
Svetainė yra didelė ir graži, 
vietos užteks visiems. Įžanga 
tik 40c.

Organizacijoms
Lietuvių Moterų Naujosios 

Anglijos Sąryšio konferencija 
(su važia virpąs) įvyks sausio

Viso įplaukė $392.57
Lapkričio Mėnesio Išmokėjimai:

Sekretoriaus ir knygiaus alga" 
už lapkričio mėn.............. $50.50

Atmokėta kuopų aukos Meno
Sąjungai ............................... 2.38

Atmokėta kp. aukos Apšvietos
fondui ....................................- 4.66

Atmokėta kp. aukos '-D. W.” 5.00
Atmokėta kp. aukos K. P. .... 10.00
Atmokėta kuopų aukos “L.”t 10.00 
Bankas išskaitė už Čekius ..... 2.54
Užkknygųgišmokėta .... 51 00 21 d., 10 vai. ryto; Lietuvių

Literatūros Draugijos.
Šekr. J. B.

Serga Lietuviai
Ganiprauskas (Gani-

apsirgo šalčiu, bet

HARTFORD, CONN.
Didelis metinis balius su šokiais. 

Rengia Lietuvių ūkėsų Kliubas. šeš
tadienį, sausio 20 d., Lyric Svet., 
583 Park St. Pradžia 7:30 v. v. šo
kiams grieš stygų orkestrą, paimta 
dvi svetainės. Viena šokiams, kita 
gėrimams ir užkandžiams. Įžanga 
25c. Kviečiame dalyvauti. (14-16)

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

prom)
greit pagavo plaukių uždegi
mą. Randasi Fordo ligoninėj. 
Gyvena 5002 Nickel St., Dear
born, Mich.

Jonas Valavičius taipgi sun
kiai serga Fordo ligoninėj. Gy
vena ant Reuter St., Dear
born.

Linkiu draugams kuo grei
čiausiai pasveikti.

J. Bubliauskas.

PHILADELPHIA, PA.
Birutės Kliubo susirinkimas įvyks 

18 d- sausio, ketvirtadienio vakare, 
8 vai., 735 Fairmount Avė. - Visos 
narės dalyvaukite, atsiveskite ir 
naujų narių. — Sckr. *(14-15)

Aido Choro Naujienos

WORCESTER, MASS. .
Suyięnytų Worcestcrio Lietuvių 

Draugijų susirinkimas įvyks ketvir
tadienį, 18 d. sausio. ‘Savame Na
me, 29 Endicott St. Visų draugijų 
atstovai ir pavieni šėrininkai malo
nėkite dalyvauti. Bus daug svarbių 
dalykų, kuriuos visus bendrai turėsi
me išdiskusuoti. — Kom.

(14-15)

SCRANTON, PA.
LDS 82 kūopos susirinkimas įvyks! 

antradienį, 16 sausio, pas draugą F.j 
M. Indriulį, po num. 129 W. Mar
ket St., 8-tą valandą vakare. Visi: 
nariai atsilankykite į susirinkimą. | 
— Sckr. J. Norkus - (13-15) i

Sveikata Ligoniams

NAUJAUSIOS
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ

SIŪTAI ir OVERKOTAI

RUDENS MADOS

Jau turime pradžią 1940 
metų, skirtumo mažai, o gal 
ir visai nesimato. Choro na
riai, kurie buvo darbštūs, to- 
kieTr tebėra’. Gi kurie pripra
tę visur būti paskutiniais, irgi 
tokiais tebėra.

Operetę jau pradėjome mo
kintis praeitą sekmadienį, tik 
gaila, kad ne visi artistai at
silankė. Kitą sekmadienį turė»- 
sim viso choro praktikas, nes 
turime išpildyti dalį progra
mos LPP Kliubo parengime. 
Visi nariai dalyvaukite ir ki
tiems praneškite: 10:30 vai. 
ryto, sekmadienį, nepamirški
te !

Jeigu kas turite kokių nors 
senų Aido Choro rekordų, tai 
yra choro susirinkimų knygų 
ar kitokių dokumentų nuo 19- 
19 metų ligi 1940 m., malo
nėkite prisiųsti <šiuo 
4097 Porter St., Al. 
anksto tariu ačiū.

Choro pramogų 
suplanavo visą eilę 
nariai ateikite ir 
choro praktikose, 
bus tik choro nariams ir arti
miems draugams. Vasario 10- 
tą bus šaunus šokių vakaras, 
Draugijų Svetainėje. Daugiau 
apie tai vėliau parašysiu. Tu
rime užkvietimą vykti Chica- 
gon didžiulin "Vilnies" kon-' 
certan. Visi nariai entuziastin
gai ruošiasi šiam nepapras
tam choro pasirodymui. Gir
dėjau, nekurie sako: mes pa
rodysim čikagiečiams,, kaip 
Detroite dainuojama. Yra ruo
šiama originalus veikalas su 
dainomis poros choro narių. 
Kaip pasiseks—nežinia.

A. U'rbon.

PHILADELPHIA, PA.
Penktadienį, 19 d. sausio, 8 vai. 

vakaro įvyks svarbus susirinkimas. 
Bus Academy Music Foyer, Broad 
& Locust Sts. Tema: “Defense of 
Bill of Rights.” Kalbėtojai: Ned 
Dearborn, Osmond K. Fraenkel. Pir
mininkė, Josephine T. Adams. Kvie
čiame dalyvauti. (14-16)

CLEVELAND, OHIO
Sekmadienį, 21 d., yra rengiamos 

svarbios tarptautinės masinės pra
kalbos paminėjimui Lenino mirties. 
Public Auditorium “Music Hali,” 
ant E. 6th St. ir St. Clair Ave., 2 
vai. po pietų. Išanksto bilietas 20c, 
prie durų 30c. Pirmininkams bus 
gerai žinomas Andrew R. Onda. 
Kalbės Elizabeth Gurley Flynn, W.

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas
Mine/

adresu:
Geralt. Iš

komisija 
pramogų, 

sužinokite 
Keletas, jų

Kaunas. — Jau gauti visi 6 
naujieji garvežiai, kurie buvo 
prieš m.etus užsakyti čekų 
"Škoda" fabrikuose. Garve
žių greitis yra 130 kilometrų 
per valandą. Jie bus paleisti 
su greitaisiais traukiniais tarp 
Kauno ir Vilniaus ir kitčfrnis 
linijomis. —Paliktiems tarny
boje Vilniaus krašto geležine 
kelininkams nustatyta, kad jie 
sausio z15 d. turės laikyti ek- 
zaminus iš techninių dalykų, 
be to, visi paliktieji mūsų ge
ležinkelių tarnyboje buvę len
kų geležinkelių tarnautojai ir 
darbininkai turi išmokti lietu
vių kalbą raštu ir žodžiu; 
Apie padarytą pažangą jie 
bus patikrinami kas mėnesį.

“Gaubite “laisvei” Naujų 
Skaitytoj

įiąuco

Gaminam valgius ir 
t u r iih-e Amerikos 
Išdirbimo ir impor
tuotų degtinių, vi
sokių vynų ir gero 

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

Knygelė, kuri aprašo apie 350 
visokių žolių, medžių žievių, 
žiedų ir šaknių su nurodymais! 

dėlko juos vartuoti.
I Taipgi yra nurodymai Europos laivy

nų ir orlaivynų, kurie dabar 
vauja mūšiuose; jų kelių toliai 
Tas viskas parodoma spalvuotu žem- 
lapiu. Kaina 85c, 3 setai už $1.00.

M. ZUKAITIS !
334 Dean Street 

Spencerport, N. Y.

daly- 
ir tt.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Suširinkimų ir 
tt. Puikus steičiūs šu riaujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842

Tel.: MArkot 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas 
Gamintojas Geriausios Rūšies 

Nesvaiginančių Gėrimų 
Pamėginkit mūsų specialų Drink- 

Mixer TOM COLLINS 
Taipgi parduoda lietuviško bra

voro alų iš New Britain
Cremo "Connecticut Best"
Pristato pareikalavimus: saliū- 

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

SODES IR ALAUS
91-93 Warwick St., Newark, N.

SPECIALI
LIETUVIŠKAM MONOPOLY!

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

Kvorta $2-09
Pint $1-07

Imant 12 kvortų, 10% nuolaidos

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

J.

O

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

laisniuoTas graborius
660 Grand Street Brooklyn, N. Y,

\ • ’ • • \ •

Puikiai įrengtos dvi koplyęios duo-
< damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Jei jūs esate patiklus dėl madų ir dėl kokybės drabužio, 
tai jūs turėtumėte atsilankyti į mūsų krautuvę, 

ir pritaikymu modelių.
Mes turime sizų pritaikymui visokio nuaugimo žmonėm.

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

drabuži dideliais kiekiais.

Siūtai ir Overkotai,Vyram ir Jauniem Vyram 
Vertes $22.50 už $16.50 

už $19.50Vertes
Vertes

$25.00
$30.00 uz

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 Susiejimams Įstaiga

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

Kiekvieną subatą 
karsta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užejimui su 
moterimis. N e de
ltomis atdaras 
nuo 1 valandos

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes elevelterlo stoties

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

Mokyklos Baigimo Specialai
Mokyklos baigimo žiedai $3.00 ir aukštyn 
Riestiniai laikrodėliai 
Rožančiai

$2.00 ir aukštyn
$1.00 ir aukštyn

nuo $1.50 augštyn

Visi Laikrodžiai Garantuoti

VERI-THIN
Baimr liBa

$29.75

Maži Rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą.

Visi daimontai Melsvi- 
balti ir pertekto

Fontaninių plunksnų 
Jr paišelių setai. f 
žemos kainos ir 

garantuoti. ’ \\

Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą

ROBERT LIPTON
JEW

701 GRAND STREET
Bet. Graham &

Įsteigta 1892

BROOKLYN, N. Y.
Manhattan Aves. 

Tel. Stagg 2-2178

V.' fy’r I' V' *'• * C'‘-jį’ ■'* : J ■ •Si'
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kams. Jos dabartinė laivų sta
tybos programa, sako Stan
dard, duos laivų savininkams 
500 naujų laivų, o senus iš jų 
pri i m anti d a u gi au n egu d u os- 
niais kreditais. T-s.

Komunistai Rengia Lenino 
Minėjimą Sausio 22-rą, 

Madison Są. Gardene

Rytoj Labai Svarbios Prakalbos Jūrininky Unija Reikalaus

suKomunistai ir simpatikai 
dideliu entuziazmu darbuojasi 
padaryt šį Lenino mirties minė
jimo mitingą vienu iš didžiau- 
sių-sekmingiausių iš visų buvu
sių. Jis įvyks šį pirmadienį, 
sausio 22-rą, 7:30 vakaro, Ma
dison Sq. Gardene, 50th St. ir 
8th Avė., N.

Mitingo vyriausiu kalbėtoju 
bus Earl Browder, Am. Komu
nistų Partijos geenralis sekre
torius, taipgi William Z. Fos
ter, Israel Amter, Elizabeth 
Gurley Flynn, jr Henry Wins-, 
ton iš Jaunų Komunistų Lygos.

Šimto balsų choras dainuos 
“Baladą Amerikonams” solistui 
Mordecai Baumannui išpildant 
solo dalis. Taipgi bus šokikų 
grupė.

Bilietai jau parduodami Darb. 
Knygynuose. Jų kainos 40c, 
55c, 83c, ir $1.10. L. K. N.

Turbūt, kaip svietas svie
tu, tai dar nebuvo tiek daug 
pasaulyj įvykių. O tai yra to
dėl, kad senas kapitalistinis 
pasaulis jau negali toliau vi
suomenę bent kiek patenkin
ti. Imperialistai imasi vieni ki
tiems už gerklių. Amerikoj, 
nedarbas viešpatauja jau de
šimts metų. Ir šios šalies kapi
talistai. ir imperialistai jieško 
išeities iš nedarbo karo suku- 
ryj, paversdami šią šalį į An
glijos ir Francijos ginklų ir 
amunicijos fabriką, 
kartu vilkdami 
Valstijas į karą,

Greenpbintės Pilietinė Ta
ryba reikalauja prailgint Mee
ker Ave. busų kursavimo lini
ją.

tuo pat 
ir Jungtines 
nors darbi- 

ninkai ir smulkūs biznieriai to
labai nenori.

Iš antros pusės jau dvide
šimts treti metai gyvuoja nau
jas pasaulis — darbininkų 
tvarka, ten, kur pirmiau buvo 
Rusija. Anglijos, Francijos ir 
kitų šalių imperialistai ruošė 
Vokietijos, Italijos ir Japoni
jos atakas ant Sovietų šalies. 
Jiems, tas nepavyko! Tai da
bar veda karą p6r .Finlandiją, 
organizuoja 'kitus Sovietų Są 
jungos kaimynus karan prieš 
tą šalį. Kas gi iš to bus?

Maspeth’e Policijos Leitenantas 
Buvęs “Fronto” Nariu

Kongreso Tirt Kompanijų 
Didelius Pelnus

Na-
Ta-

skelbia, 
Bimba ir 
geriausių 
kad bus

Penktadienį, sausio 19 die
ną, 8 vai. vakare, Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo Sve
tainėj, 280 Union Avė. ir 
kampas Stagg gatvės, atsibus 
prakalbos. Rengėjai 
kad kalbės Antanas 
Rokas Mizara, du iš 
kalbėtojų. Jie sako, 
išaiškinta:

Kas kaltas už kara Finlan- 
dijoj ? Kodėl Anglija ir Fran- 
ęija stumia į karą prieš Sovie>- 
tų Sąjungą Švediją, Norvegiją, 
Daniją, Rumuniją, Turkiją ir 
kitas kapitalistines šalis? Kas 
bus, jeigu dar daugiau karas 
išsiplės? Ar galės Lietuva iš
silaikyti neutrališka? Kur link 
veda Jungtines Valstijas da
bartinė valdžios politika? Ką 
reiškia Jung. Valstijų 
tralitetas” tada, kada
mis jėgomis remia Finlandiją 
kare prieš Sovietų 
Franci ją ir Angliją 
kieti ją ?

Tai labai svarbūs
Todėl visi ir visos ateikite ma
siniai į šias prakalbas, kad su
žinojus tiesą.

Sąjungą, 
prieš Vo-

klausimai.

Aš Būsiu.

Pradėjom Pamokas

Tik Lašas Kibire *
Pereitą sekmadienį pylęs 

lietus, “tai tik lašas kibire,” 
sakė p-lė L. L. Kraft, Vande
niui Tiekt Dep-to sekretorė, 
antradienį per radio atsišauk
dama taupint vandenį, nes bu
vęs lietus neprašalinęs van
dens stokos pavojaus.

unijos pre- 
raporte perspė

ję aro ruošėjų 
prieš norinčius 
karą. 
Standard, uni- 

p er

MIRE
Juozas Rinkevičius,^ 135 

Grand St., Brooklyn, mirė sau
sio 14 d. Pašarvotas Aromiskio 
koplyčioj, 423 Metropolitan 
Avė. Bus laidotas sausio 18 
d., antrą vai. po pietų, Ever
green kapinėse.

Laidotuvių reikalais rūpina
si direktorius S. Aromiskis.

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
I JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

Mflsp inžinieriai išmieruos jūsų namus ir |d6s tinkamų 
“burner” arba visų garo arba karšt j vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonai EVergreen 7-1661

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6486

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

Ketvirtadienį, 11 d. sausio, 
maspethiečiai turėjo labai pa
vyzdingą ALDLD 138 kuopos 
susirinkimą. Išklausę metinių 
raportų valdybos, įvairių ko
misijų ir delegatų iš Apskri
čio konferencijos, ėjome prie 
naujų sumanymų. . •

Nors kuopos iždas veik tuš
čias, vienok nutarėm paau
kauti “Laisvės” bazarui $2. 
Ant vietos dvi mūsų geros na
rės, dd. K. Rėklienė ir K. Pet- 
lickienė, paaukavo po $1. 
Draugas J. Kaulinis pirm sti- 
sirinkimo paaukavo $2. Taip
gi jau, kiek man žinoma, su
rinkti sekami dalykai: K. 
Kaulinis davė bonką vyno, 
Zabelskis bonką degtinės, 
Anelė Juškaitė ,dėžutę saldai
nių. žinoma, kiti draugai turi 
daugiau surinkę, nes visi kuo
pos nariai turi blankas ir dar
buojasi, bet man dar neteko 
sužinot, kiek kas daugiau tu
ri. Kai sužinosiu, tai pranešiu.

Į “Laisvės” šėrininkų suva
žiavimą išrinktas delegatu d. 
J. Kaulinis.

Kovo 16 d. nutarėme su- 
rengt vakarienę Zabelskio 
svetainėj. Įžanga bus tik $1 
ypatai. Kaip žinote, Maspe- 
the turime gerų gaspadinių, 
kurios ne sykį pagelbėjo ir 
brooklyniečiams prie suruoši
mo vakarienių, tad esame už
tikrinti, kad mūsų vakarienė 
bus nepaprastai gera. Visi 
gausime valgyt ir gert kiek tik 
norėsime, ir tik kainuos vienas 
doleris. Prašome visų tos die
nos nepamiršt ir atvažiuot į 
Maspethą. Vėliau bus praneš
ta daugiau apie šią vakarienę/

, Policijos komisionierius Le
wis J. Valentine pereitą an
tradienį pripažino, jog Polici
jos Departmentas tiria kalti
nimus, kad leitenantas Tho
mas A. Cavanaugh buvęs na
riu prieškomunistinio-priešdar- 
bininkiško “Krikščionių Fron
to,” kuris pastarosiomis die
nomis paskilbo pas juos rasta 
gausa šautuvų, buožių ir amu
nicijos. Už tai 17-ka jų su
laikyti po $50,000 kaucijos 
kiekvienas iki ištardymo.

Cavanaugh, pirmiau įkaitin
tas kaucijų rakete, įtartas at
virai prikalbinėjęs policistus 
stot frontininkų teroristų or
ganizacijom Tačiau Valentine 
sako, kad tie kaltinimai prieš 
jį nebūsią keliami, nes jis sa- 
kęsis “rezignavęs” iš fronti
ninkų organizacijos.

Sausio 16-tą lietuvių grupė 
pradėjom anglų kalbos ir ra
šybos pamokas Eastern Dis
trict High Schoolėj, kambarys 
221 (ne 222, kaip tikėjomės 
ir iš anksto pranešėm). Moky
kla randasi prie Marcy Ave. 
tarpe Rodney ir Keap Sts. Įė
jimai iš tų abiejų gatvių.

Mokina pirmadienių, ant'ra-

Anglies Pristatytojų 
Streikas

(Int:

tadienių vakarais nuo 7:30 lig 
9:30. Mokinimas nieko nekai
nuoja.

Kas mano lankyt mokyklą, 
lai pasiskubina pradėt tuojau, 
šiandien, nes vėliau gali prįL 
trūkt vietos, šiemet labai sun
ku gaut mokytojus ir gauti 
jie nesėdi pustuščiuose kam
bariuose, klasės užpildytos. 
Moterų Apšvietos Kliubo ko
misija jau nuo rudens vaikš
čiojo ir laiškus rašinėjo įvai- 
riams įstaigoms. Per du atve
ju jau buvo ir pažadėję, mo
kiniai buvo sušaukti, • tačiau 
vėl būdavo atidedama ir tik 
trečiu sykid sušaukus pradėta 
mokint.

dvi 
su 
dėl

rytą pradėt streiką 
anglies prekėjų 
kuriomis unijos 
naujo kontrakto

firmoms atsisakant'

fir- 
de- 
nu- 
iš- 

rei-

Mūsų kuopos narys, d. V. 
Retikevičius, mirė 13 d. sau
sio. Mūsų organizatorius, d. 
Kaulinis, pasitaręs su kitais 
dd., nutarė parinkt aukų tarp 
gerų rėmėjų ir narių, idant 
nupirkus gėlių vainiką d. Re- 
tikevičiui, nes iš iždo nebuvo 
galima tatai padaryt. Aukavo 
sekami draugai: Po $1— M. 
Liepus, V. Skuodis, J. Kauli
nis, J. Kalvaitis, P. Pakalniš
kis ir |Z. Kaulinis; po 50c — 
Eva Tamuliniutė,- R. > Laukai
tienė, A. Kalakauskienė, S. 
Cedronienė ir P. Cibuskis; J. 
Stanelis 40c; P. Dumblys 30c; 
po 25c — J. Zablackas, N. 
Pakalniškis, A. Bimba, A. 
Briedis, J. Cedronas ir P. če»- 
pas. w Viso surinkta $10.70. 
Ačiū visiejns draugams už 
kas. Draugas Retikevičius 
vo mūsų, kuopos narys per 
lis metus.

Helen Kaulinienė

au-
bu-
ke-

Open Day and Night

RHEA

Special Rates per Week

KABARETAS

337 UNION AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

ši

t

neu- 
viso-

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

seniau 
vado- 

Black,

šalies
N

C. BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kp. mėnesinis susirinki

mas bus trečiadieni, sausio 17-tą, 
7:30 vai. vak. P. Burneikio kamba
riuose, 76 Hudson Ave. ’Visi nariai 
būkite, neš reikės valdybą išrinkti ir 
kiti svarbesni reikalai atlikti. —
Valdyba. . (13-15)

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

Sun. all day and night

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

MOTERŲ ATYDAI
Lietuvių Moterų Apšvietos Kliubo 

susirinkimas įvyks sausio 1^-tos va
karo 8 vai., 419 Lorimer St. Kvie
čiame ir ne nares. Lankančios anglų 
kalbos klasę, kurioms galima, prašo
mos užeit po pamokų. — Valdyba.

(14-15)

STJSTRTNKTMAT
ALDLD 2-ro APSKRIČIO 

VALDYBAI
Apskričio susirinkimas įvyks

penktadienį, sausio 19-tą, Laisvės 
ofise, 8 vai. vakare. Sena valdyba ir 
naujai išrinkta valdyba privalo būti.

(15-16)

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

36-42 Stagg St. TeL Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

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

Valandos: 11-1; 6-8; Nedėlioj: 11-1
New York City

Staigios ir chroniškos kraujo ir odos 
ligos gydomos.

Daroma Kraujo ir Šlapimo Tyrini, 
Tel. Algonquin 4-8294

IŠRANDAVOJIMAI
Du kambariai ant rondos, ' 67 

Scholes St. (rear hęuse). Klausk 
Mr. Mathew Corel. / (13-15)

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamo!

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store

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

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

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

UNDERTAKER

New Yorke įvykusiame 
cionalės Jūrininkų Unijos 
rybos posėdyje, kuriame daly
vavo delegatai iš visos šalies 
žymiausių jūrininkystės cen
trų, pasireikšta už kongresinį 
tyrimą jūreivystės kompanijų 
veiklos ir didelių pelnų, kurie 
gaunama liaudies lėšomis.

Joseph Curran, 
zidentas, savo 
jo nepatekt į 
kilpas, budėt 
įtraukt J. V. į 

William L.
jos advokatas-patarėjas, 
skaitė delegatams 8,000 
džių raportą, kuriame jis nu
rodė, kaip laivų savininkai su
kelia milijonus dolerių pelnų 
iš investmentų, padarytų sub
sidijomis iš taksų mokėtojų pi
nigų.

Prisiminęs apie laiškų sub
sidijų skandalą, iškeltą 
per Senato Komitetą, 
vaūjamą per Hugo 
Standard pareiškė:

“Esu kraštai įsitikinęs, kad 
jei Blacko kitas tyrimas bū
tų įsakytas tuojau, mes galė
tume vieton iškelt , išvengt 
skandalo.” Jis sakė, kad kon
ferencija tuojau pasitartų su 
senatorių tikslu pasiūlyt tokį 
tyrimą. Kaip matėsi iš uni- 
jistų atsinešimo, tas ir bus pa
daryta artimoje ateityje.

'Aukso Mainos
Standard nurodė-suminėjo 

16-ką žinomų žymių laivų 
kompanijų, kurios tebegauna 
valdžios subsidijas (para
mas), tačiau tūlos iš jų ant 
$500 dolerių investmentų (lai- 
vyninkystėn įdėtų pinigų) pel
nė $5,000,000 per mažiau nei 
6-šių metų laikotarpį. Vienon 
kompanijon įvesdinti $9,000 
atnešę pelno net $1,175,000.' 
Net svetimšaliai investoriai 
valdžios šelpiamose kompani
jose susižėrę $11,000,000 tak
sų mokėtojų pinigų, kaip nu
rodė p. Standard savo rapor
te.

Standard kaltino J. V. Jū
reivystės Komisiją, kuri sta
tydina laivus be atodairos ir 
tuo patarnauja laivų savinin-

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms Ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Managed by

TEITELBAUM

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

Shop,. Sleeping Accomodations.

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

O VIENATINIS LIETUVIŠKAS
I1 iri r-j

STANLEY MISUNAS 
Savininkas •

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

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N. Y 

Prie R. K. O. Republic Teatro 
xCHARLES’

UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patrye Barberini

VARPO KEPTUVE

i

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.

184-02 Jamaica Ave. 
Opposite Forest Parkway 
WQODHAVEN, N. Y.

A
i

Kaip greit klasės užsipildo, 
galima matyt iš to, kad perei
tą pirmadienį atsiustas .mūsų 
grupei mokytojas (kol spėjom 
savo grupę pakviest) antra
dienio vakarą rastas jau su 
arti puse klasės kitų mokiniu. 
Kadangi mūsų grupės ne visi 
susirinko pirmą vakarą, tad 
atėjęs viršininkas apžiūrėjo ir 
pamatęs, kad vietos gana, pa
liko abi grupes kartu. Kada 
vienos ir 'kitos grupės moki-

unijos niai pastebėjo, jog iš jų gru
pės dar ne visi; ateis daugiau, 
vedėjas atsakė, kad tie, ku
rie ateis kol bus vietos, galės 
mokintis, o vėliau atėjusiu ne
galės priimti.

Kas norit’ pasimokint, ne
delskit. O mokintis visiems 
svarbu. Ypatingai būtinai rei
kalinga tiems, kurie dar ne 
piliečiai, kuriems prisieis j ieš
kot pilietybės. Gi jįeškot pilie
tybės reikėtų rūpestingai ir 
greitai, Aes ribos gyvent ne- 
piliečiui kasdieną siaurėja. 
Vienur darbu nebeduoda ne- 
piliečiams, kitur patalpų, dar 
kitur senatvės pensijų bei ap
saugas, Aną dieną atsidarė 
mažmenų pardavinėjimui mie- 
stava turgavietė, kurion su
leista gatvėse prekėjai — bet 
Parinkta tik piliečiai. Dabar 
Washingtone siūloma ir į nau
jus WPA lėšomis statomus na
mus leist tik piliečius. O pilie
tybę dabar labai sunku gauti 
tam, kuris visai nemoka anglą 
kalbos ir rašybos, kuris nieko 
nenusimano apie šios 
valdymosi tvarką. \

ne

pa-

Iš vežioto jų Unija
Broth'erhood of Teamsters) 
pranešė 5,000 savo narių tre
čiadienio 
prieš 
mas, 
rybos 
trūko
pildyt reikalavimus. Unija 
kalauja pakelt algas 20 nuo
šimčiu.

Streikas paliečia visas dalis 
miesto išskiriant Staten 
Island, taipgi miesto ligonliu- 
čius ir miestavas įstaigas, ku
rios, majorui' prašant,
pažadėta aprūpint anglimi. 
Taip pat nepaliesią Edison ir 
transportacijos firmų, kurios 
kurą parsiveža laivais, 
sunkvežimiais-trokaią.

Kompanijos sako, kad
kėlimas algų pakeisiąs anglies 
kainą. Unijos viršininkas Mi
chael J. Cashel nurodo, jog 
algų pakėlimasx anglies kai
nas pakeltų Ųik po 3 centus 
per toną, o kompanijos iš ank
sto jau pakėlė kainas po 50c 
per toną. Kompanijos, kaip 
sako unija, taipgi reikalaujan
čios dirbt nežmoniškai ilgas 
valandas — po 40 per savaitę 
vasarą ir 4.8 vai. per savaitę 
žiemos mėnesiais.

Kaulinio žmona, orlaiviu nu
skrido į Miami Beach, Florida, 
ant kelių savaičių. H. Kauli- 
nienė buvo susirgus i? išbuvo 
apie dvi savaites ligonbutyj, 
tad dabar Floridos šiltam ir 
patogiam ore bando atgaut 
sveikatą. Helen mano par- 
skrist orlaiviu taipgi.

Eva.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

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

(Kampas Roebling St.)

Tel. EVergreen 7-1645 License No. L. 880

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ rūsių garimų

Rūgšti ruginS, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke 
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 Roll*

Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato 
Ant jūsų pareikalavimo, sutelksime Informacijas apie svori ir kainas

VARPAS BAKERY 3642 Stagg Street Brooklyn. N V

SKELBK1TES “LAISVĖJE




