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KRISLAI
įsidėmėtini žodžiai.
Per Metus Mirė 50

Laikraščių.
Mūsų Spaudos Problemos. 
Pažadėjo Ginti. . .

Rašo R. Mizara

Pasikalbėjime su Paryžiaus 
dienraščio “Paris-Soir” kores
pondentu, Suomijos diktato
rius, baronas Mannerheimas, 
padarė šitokį pareiškimą:

“Tiesa, mes kariausime iki 
paskutinio seno vyro ir kūdi
kio. Mes sudeginsime mūsų 
miškus ir namus, sunaikinsi
me mūsų miestus ir pramones, 
ir tas, ką mes paliksime, bus 
gamtos prakeiktas.”

Tai yra įsidėmėtini žodžiai, 
nes jie aiškiai parodo barono 
Mannerheimo tikslus. Jis ža
da viską sunaikinti, kad nieko 
nepalikti Suomijos žmonėms.

Veikiausiai baronas Man
nerheimas bandys sunaikinti 
ir visus Suomijos žmones. 
Apie 70-80 tūkstančių ge
riausių suomių jis sunaikino 
1918 metais. To jam dar ne
gana. Jis dabar yra pasirįžęs 
nepalikti Suomijoj akmens ant 
akmens.

Bet ar jam tatai pavyks? 
Abejoju. Labai galimas daik
tas, kad jis pats gali būti (jei 
nepaspruks pas brolius socia
listus į Švediją) 
pačių Suomijos 
tų pačių karių, 
stumia į pražūtingą karą.

sunaikintas 
žmonių,—net 
kuriuos jis

įeina 
ir savaitraščiais 

buvo stambūs dienraš1-

Ar jūs žinote, kad per per
eitus metus Jungtinėse Valsti
jose numirė 50 angliškų laik
raščių? Tame skaičiuj 
dienraščiai 
Tūli 
čiai.

rius 
120

per pastaruosius penke- 
metus Amerikoje mirė 
angliškų laikraščių.

Jei pridėsime tai, kiek per 
tąjį laiką numirė kitakalbiškų 
laikraščių, tai mirusiųjų susi
darys labai didelis skaičius.

dienraštis
Ypačiai

Šiuo metu leisti 
—sunkus darbas, 
sunkus, jei laikraštis yra pa
žangus, jei jis negarbina 
stambiojo kapitalo, jei jis ta
ria žodį už geresnę, gražesnę 
gadynę, kurioj darbo žmogus 
galėtų gyventi kaip žmogus.

Be visų kitų priežasčių, 
laikraščiui šiandien sunku eg
zistuoti dar ir dėl to, kad ra
dijus savo žiniomis jam ken
kia.

Mūsų, lietuvių darbo žmo
nių, spaudai keliai taipgi nė
ra platūs ir tiesūs. Atžagariai, 
jie siaurėja, nes naujų imi
grantų iš Lietuvos neatvyksta, 
vietiniai sensta ir miršta, o 
jaunimas lietuviškos spaudos, 
aišku, neįvertina, kaip turėtų

Štai kodėl mums svarbu dė
ti visas pastangas ypačiai 
“Laisvei” ir “Vilniai” stiprin
ti — tuodu didelius Ame
rikos lietuvių švyturius.

spaudai

ORAS. — šalta. Pasnigo.

draugai 
paauko-

ti. Jiems tik rūpi įtraukti juc 
daugiau kraštų į savo “orbi
tą,” į karo sūkurį.

Jei ne anglai ir francūzai, 
tai šiandien ir Suomijoj būtų

Washington. , 
nes Valstijos gruodžio 22 d

Už savaitės įvyks “Laisvės” 
bendrovės šėrininkų suvažia
vimas. Prašome visus šėrinin- 
kus dalyvauti ir atsivežti nau
jų minčių, naujų sumanymų 
savo, dienraščiui geriati.

Kitą mėnesį , įvyks ‘Laisvės’ 
naudai ruošiamas bazaras — 
kita pramoga ’mūsų 
'palaikyti.

Kurie mūsų geri 
bei prieteliai galite, 
kite bazarui daiktų-daiktelių.

Ana, Alaskoj gyvenąs bro
lis Dulskis savo dienraščiui 
prisiuntė net virš 160 svarų 
(bačką) brangios žuvienos. 
Tik vienas persiuntimas jam 
kaštavo kelioliką dolerių.

žinios skelbia, būk Angli
ja ir Francija pažadėjusios 
“ginti nuo priešo Švediją ir 
Norvegiją.”

Tie patys Anglijos ir Fran
cijos valdovai žadėjo ginti ir .buvę ramu — tasai kraštas 
Lenkiją, ir čechoslovakiją, bet į būtų laimingai ir draugiškai 
kas iš to jų pažado! Jų pa-• gyvenęs su savo didžiuoju kai- 
žadai, pasirodo, nieko never-mynu.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Užsieniuose $6.00 
Brooklyne $6.00 

Metams

Profesoriai Reikalauja Ne- 
skirt Dies’ui nei Cento

New York. — Columbi- 
jos Universiteto profeso
rius Fr. Boas ir 11 kitų pro
fesorių ir dvasiškių, vadai 
Protiškos Laisvės K-teto, 
reikalauja, kad Amerikos 
kongresas neskirtų daugiau

1 nei vieno cento kongresinei 
Dieso “tyrinėjimų” komisi
jai, kuri tik pila vandenį 
ant fašistinio malūno.

NAZIAI PYKSTA, KAD 
ŠVEDIJOS MINA NU
SKANDINO JŲ LAIVA

Stockholm, Švedija.—Pra
nešamą, jog Vokietija pro
testuos, kad Švedijos mina 
nuskandino vokiečių laivą 
“A. Thysseną,” prie Alando 
salų, angoje į Bothnijos 
užlają. Švedija ir Helsinkio 
Suomija apsodino tas salas 
minomis iš abiejų pusių, 
idant Sovietų kariniai lai
vai nepraplauktų į Bothni
jos užlają.

Tas nazių laivas vežėsi 
geležies rūdą iš Švedijos 
uosto Lulea.

Švedų vyriausybė sako, 
kad nazių laivas turėjo pa- 
sisamdyt švedus “pravady- 
rius,” tai, girdi, būtų išven
gęs minų.

Iš Suomijos Karo
Maskva, saus. 19. — So

vietų lėktuvai apžvalginėj o 
Helsinkio suomių pozicijas. 
Kai kur persišaudė Sovietų 
ir Helsinkio kanuolės ir vie
tomis įvyko susikirtimai 
tarp žvalgų iš vienos ir an
tros pusės, kaip praneša 
raudonarmiečių komanda.

HELSINKIS SKELBIA 
SAVO LAIMĖJIMUS

Helsinki, Suomija, saus. 
19.—Senieji Suomijos valdi
ninkai skelbia, būk jų ka
riuomenė, greitai čiuožda- 
ma ant “ski,” atmušė So
vietų raudonarmiečius “30 
mylių atgal,” Salios fronte, 
68 laipsnių šaltyje žemiau 
zero. Bet, girdi, raudonar
miečiai niekur nesileido 
suomiams apsupti ir išgel
bėja savo ginklus ir amuni
ciją, pasitraukdami iki savo 
apdrūtintos linijos Marka- 
jaervi, Suomijoj, .50 mylių 
nuo Sovietų sienos. O Hel
sinkio suomiai, sako, atsi
ėmę iš raudonarmiečių mie
stelį Savukoski, į šiaurių 
vakarus nuo Salios.

i

New York. — CIO Mari- 
ninkų Unija persergėjo 
Amerikos valdžią daugiau 
neskolint pinigų svetimom 
šalim (kaip kad Suomijai), 
jei Amerika nori išvengt 
karo.

100,000 Išvykę iš 
Francijos Kariaut

Prieš Sov. Sąjungą
Jie, Ginkluoti Naujoviškais Ginklais, Išvažiavę į Suomiją;

Prieš Sovietus Jau Veikia 10,000 Švedą
Roma. — Įtakingas italų 

fašistų laikraštis “Popolo di 
Roma” praneša, kad jau 
100 tūkstančių liuosnorių iš
važiavo iš. Franci jos į Suo
miją kariaut prieš Sovietus. 
Tas laikraštis gavęs apie 
tai “tikrų” žinių iš Pary
žiaus. Bet francūzų “nesą” 
tarp tų liuosnorių kariau
tojų.

(Francijos valdžia ragino 
ir ragina lenkus ir ’ čecho- 
slovakus ateivius ir pabėgė
lius maršuot į Suomiją-Fin- 
lįandiją karui prieš Sovie
tų Sąjungą.)

Rolandai Prisibijo 
Siųst Savo Laivus į 
Anglų Prieplaukas

Amsterdam, Holandija.— 
Jungtine Rolandų Laivinin
kystės Kompanijaz’ nutarė 
šiuo tarpu sustabdyt savo 
laivų plaukimą į Angliją ir 
į jos kolonijas bei pusiau- 
kolonijas. Nes tai pavojin-

Neseniai vokiečių subma- 
rinas sunaikino didelį pre
kinį Holandijos laivą “A- 
rendskerk,” kuris plaukė su 
kroviniais į Pietų Afriką, 
Anglijos pusiau-koloniją.

Holandija rengiasi išvien 
su kitomis mažesnėmis be- 
pusiškomis šalimis protes- 
tuot, kad naziai skandina jų 
laivus, vedančius biznį su 
Anglija.

Iš Browderio Bylos
New York, saus. 19.— 

Šiuos žodžius berašant, pra
nešama, jog Earl Browder, 
Amerikos Komunistų? Par-, 
tijos sekretorius, kalbeš tei^ 
sme, kad jis nieku' hekėrįkęf 
ir nemanė kenkt Amerikai; 
kada jis 1931 m. ėmė užsie
niui pasportą svetimu var
dų,^— Nes tada būtų buvę pa
vojingą jam, važiuot per 
Europą sayų vardu, kaipo 
sekretoriui Amerikos Kom. 
Partijos, —nurodo Browde
rio advokatai.

Du ateivybės inspektoriai 
liudija, kad jie tatai žinojo 
ir nieko blogo tame nematė.

Dabar vyriausias valdžios 
skundų punktas prieš Brow- 
derį tai tas, kad jis paskui, 
imdamas pasportą savo 
vardu, sakęs, kad niekad 
pirmiaus neėmęs užsieninio 
pasporto. Browderis 1938 
m. vasaryj viešai sugrįžo su 
savu pasportu, ir tada joks 
valdininkas dėl to nebandė 
prie jo kibti.

“Popolo di Roma” sako, 
kad visi tie “liuosnoriai” 
apginkluoti naujausiais gin
klais.

Stockholm, Švedija.—Pra
nešama, kad jau 10 tūkstan
čių švedų (“liuosnorių”) 
kariauja Suomijoj prieš So
vietų raudonarmiečius.

(Pagal pirmesnes žinias, 
tai Švedijos valdžia „paliuo- 
suoja kareivius ir 4 oficie- 
rius iš reguliarės savo ar
mijos ir “leidžia” jiems 
vykt į Suomijos karo fron
tą prieš Sovietus.)

Anglai Kaltina Narius 
Ar Airius už Amunici

jos Sprogimą
Waltham Abbey, Anglija. 

—Eksplozija dirbtuvėje ni
troglycerine, labai smar
kaus sproginio, Royal Gun
powder fabrike, užmušė 
penkis darbininkus ir sužei
dė apie 30, kaip praneša 
anglų vyriausybė.

(Berlyno nazių radio pa
skelbė, jog per tą nitrogly- 
cerino sprogimą 15 žmonių 
užmušta ir keli šimtai su
žeista.)

Eksplozija taip smarkiai 
sukrėtė orą, jog išbeldė 
tūkstančius lankų ir sulau
žė stogus ir lubas per 6 my
lias aplinkui. Jos trenks
mas buvo girdėt net per 
90 mylių.

Anglų vyriausybė nužiū
ri, kad šį sprogimą padarę 
naziai ar airiai respublikie- 
čiai-teroristai.

London. — Žuvo trys an
glų kareiviai Anglijoj. Vy
riausybė nesako, kodėl.

ANGLIJA SULAIKO JAU IR AMERIKOS ORO PASTĄ; AT- 
i METĖ AMERIKOS P ROTESTĄ PRIEŠ LAIŠKU GROBIMĄ

' Hamilton, Bermuda. — 
Čionai tinę Anglijos vyriau
sybė sulaikė Amerikos or
laivį “American Clipperį”, 
kad percenzūruot jo gabe
namus laiškus ir visus ame
rikinius pašto siuntinius, 
užadresuotus į įvairias Eu
ropos šalis.

(Iki šiol kai kurie Ameri
kos lietuviai siuntė oro 
paštu laiškus bei dovanas į 
Lietuvą. Nes Anglija dar 
nesulaikydavo ir necenzū
ruodavo siuntinių, gabena
mų Amerikos lėktuvais. Bet 
dabar anglų valdžia jau ki
ša savo nagus ir į ameriki
niais lėktuvais nešamus 
pašto siuntinius.)

Jungti-

Kova Kongrese prieš Dieso 
“Tyrinėjimą” Komisiją

Washington. — Kongres- 
manai J. Coffee, V. Mar- 
cantonio ir kai kurie' kiti 
kovos, kad kongresas ne
skirtų daugiau pinigų fašis- 
tųojančiai Dieso komisijai, 
kuri neva tyrinėja prieš- 
amerikinius judėjimus, o 
tikrumoj tik varo kampani
ją prieš “raudonuosius” ir 
prieš CIO darbo unijas.

ir

DIES — MUSSOLINIO IR 
CHAMBERLAINO PATRO

NAS, SAKO REDAKTORIUS
Washington. — Italų re

daktorius Girolamo Valenti 
sako, kad jis jau keli mė
nesiai atgal pristatė kon
gresinei Dieso komisijai do
kumentus, rodančius, kaip 
Mussolinio agentai darbuo
jasi Jungtinėse Valstijos^, 
bet Dieso komisija vis nie
ko nedaro prieš tuos kari
nius Italijos agentus. Nes 
“Dies pataikauja Mussoli- 
niui todėl, kad Mussolinis 
vis dar laikosi bepusiškumo 
kas liečia Angliją. Dies ve
da vieną politiką su Angli
jos ininisteriu pirmininku 
Chamberlainu,” kaip pareiš
kė Girolamo Valenti.

Oslo, Norvegija. — Išvy
ko 1,000 norvegų “savano
rių” į Suomiją karan prieš 
Sovietus.

Washington, saus. 19. — 
Pirmininkas senato užsieni
nių reikalų komisijos, de
mokratas sen. K. Pittman 
taipgi reikalauja sutraukyt 
diplomatinius Amerikos ry
šius su Sovietais.

Washington, saus. 19. — 
Senatorius Borah eina vis 
silpnyn; suprantama, 
mirs.

kad

šal- 
sie-

Helsinki, saus. 19. — 
čiai šiaurinėj Suomijoj 
kė 70 laipsnių žemiau zero.

prieš kalėdas, užprotestavo 
Anglijai, kad kariniai jos 
laivai grobia laiškus ir kt.: 
pašto siuntinius, kuriė>- ga
benami amerikiniais ir i 'bė- 
pusiškų kraštų laivais į‘ ne
kariaujančias bei kariau
jančias šalis Europoj.

Anglų valdžia tuos ame
rikinius laiškus ir siunti
nius atplėšia, cenzūruoja, ir 
pasilaiko sau randamus pi
nigus bei kitus siuntinius; 
taipgi užgrobia laiškus, nu
žiūrėdama, kad, girdi, per 
juos gali būt perduodama 
kokios priešui (Vokietijai) 
naudingos žinios.

(Taip anglų rankose “su
tirpo” ir daugelis laiškų ir 
dovanų,, kuriuos amerikie
čiai lietuviai siuntė į Lietu
vą savo giminėms ir drau
gams.)

Kongresmanas Dies 
Veikė Fašistiniame 
’Krikščionių’ Fronte

Dies Bendradarbiavęs su “Krikščionių Fronto” Teroristais, 
Kurie Ruošėsi Ginklais Nuverst Amerikos Valdžią

Washington. — Kongres
manas Dies, galva kongre
sinės komisijos, tyrinėjan
čios “prieš-amerikinius ju
dėjimus,” iki šiol nieko ne
sakė ir nedarė prieš fašis- 
tų-teroristų “K r i k š čionių 
Frontą.”

Tai, girdi, todėl, kad pats 
Dies veikė išvien su tuom 
“front u,” kaip tvirtina 
kongresmanas Frank Hook 
iš Michigano.

Kelios dienos atgal buvo 
Brooklyne suitata 17 to fa
šistinio fronto veikėjų, ir 
pas juos rasta nemažai šau-

Žuvo 2 Anglijos Laivai, 
2 Norvegijos, 1 Grai

kijos ir 1 Danijos
London. — Susprogo ir 

nuskendo žibalinis anglų 
laivas “Inverdargle,” 9,456 
tonu. Valdžia nesako, ko
dėl. ;

Vokiečių mina sunaikino 
Anglijos garlaivį “Cairn- 
cross,” 5,494 tonų.

sub- 
tor- 
pre-

London. — Vokiečių 
marinas bombardavo, 
pėdavo ir nuskandino 
kinį Norvegijos laivą “En
id”, 1,140 tonų. Tuo pačiu 
būdu naziai sunaikino iiAki- 
tą Norvegios laivą, “Fager- 
heim,” 1,590 tonų.

Mina nuskandino Graiki
jos laivą “Asteria,” 3,313 
tonų, Šiaurinėj Jūroj.

London. — Sudužo į uo
las ir nuskendo Danijos lai
vas “Olga;” 803 tonų.

Ankara, Turkija. — Per 
naują žemės drebėjimą Tur
kijoj žuvo dar 50 žmonių.

Amerikos Valdžia Nieko 
Nedaro prieš Anglų 

Sauvalių
Anglijos valdžia dabar, 

sausio 18 d., atmetė Jungti
nių Valstijų protestą prieš 
cenzūravimą ir grobimą 
Amerikos pašto siuntinių. 
Amerikos valdžia dar viešai 
nepaskelbė, kaip būtent An
glija atsako į tą protestą. 
Ir dar nežinia, ar Amerika 
siųs Anglijai dėl to kitą 
protestą.

Amerika protestuodama 
nurodė, jog Anglija tokiais 
pašto siuntinių grobimais ir 
cenzūravimais laužo • tarp
tautinę sutartį, kuri buvo 
padaryta Hagoje 1907 me
tais. Bet Anglija neturi in
tencijos skaitytis su šia su- 
tarčia.

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

tuvų ir bombų. Jie taikėsi 
išžudyt komunistus, žydus, 
nužudyt bent 12 pažanges
nių kongresmanų, ginklais 
nuverst Amerikos valdžią ir 
įsteigt hitlerišką diktatū
rą šioje šalyje, kaip sako 
Washingtono valdžios agen
tai.

Kongresmanas Fr. Hook 
pasižadėjo ateinantį pirma
dienį dokūmentališkai įro
dyt, kaip Dies veikė išvien 
su tuom teroristų “Krikš
čionių Frontu,” kurio dvasi
nis galva buvo kunigas Ch. 
Coughlin.
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Republikonas Senato
rius Šaukia Sutraukyt 

Ryšius su Sovietais

5

. Washington. — Republi- 
koųas senatorius A. H. Van
denberg (nuo Michigano) 
reikalauja, kad Jungtinės 
Valstijos sutraukytų diplo- 
matirlius ryšius su Sovie
tais, kad jos atšauktų savo 
ambasadorių iš Maskvos, ir 
kad Amerika toliau visai 
nepripažintų Sovietų val
džios.

Kad Amerika 1933 m. pri
pažino Sovietų valstybę, ta
tai senatorius Vandenberg 
vadina “milžiniška klaida” 
prezidento Roosevelto.

Sen. Vandenberg dabar 
įteikė senatui rezoliuciją, 
reikalaujančią, kad prezid. 
R-ooseveltas ištirtų, ar So
vietai nevarę savo propa
gandos Jungtinėse Valstijo
se. (O kongresinė Dieso 
“tyrinėlojų” komisija jau 
yra paskelbus, būk Sovietai, 
girdi, per savo agentus čia 
skleidę “raudonąją propa
gandą” bei “kišęsi į viduji
nius šios šalies reikalus.”)

*
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LinaNewark, N. J.
Wilkinsoniene, sulaukus 101 
metų, sako, kad jau nenorė
tų ilgiau gyvent.

■ fi-n
Berlin. — Naziai viešai 

pareiškė, kad Italija kariau
sianti išvien su A 
kai ateisiąs laikas.

Paryžius, saus. 19. —Len
kijos “valdžia” Francijoj 
sako, kad naziai nužudę 
18,000 lenkų ir pavergę ver
stiniem darbam 500,000 len
kų.

a

Hamburg, Vokietija. — 
Užsidarė pusė viso mo 
lų skaičiaus šiame mieste. 
Tai todėl, kad šalčiai dideli, 
o trūksta anglies mo 
lom apšildyti.

m
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Kame čia dalykas? Kodėl federalės 
valdžios prokuroras matė reikalo tatai 
klausinėti? Kodėl Lietuvoj, Rusijoj ar 
Latvijoj gimęs žmogus, paskui Ameriko
je patapęs piliečiu, negali būti džiūrima- 
nu?

Mums rodosi, atsakymas tegali būti 
tik vienas: Amerikos reakcininkai ban
do šiandien padaryti kiekvieną žmogų 
komunistu, kuris tik draugingai sugyve
na su Sovietų Sąjunga. Kadangi Lietuva 
padarė bendrą savitarpės pagalbos sutar
tį su Sovietų Sąjunga, tai, reakcininkų 
akimis žiūrint, dabar visi žmonės, gimę 
Lietuvoj, jau esą komunistai!*Kas kita, 
jei Lietuva būtų pradėjusi ginkluotą kon
fliktą su Sovietais. Tuomet lietuvis jiems 
būtų “geras ir* doras pilietis.”

LAKAI IR PAPROČIAI

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

Act of March 3, 1879.

Mainierią Unijai 50 Metą
Šiemet angliakasių — United Mine 

Workers of America—unija švenčia savo 
50 metų sukaktį.

Oficialiai mainierių unija tapo įkurta 
sausio mėn. 25 d., 1890. Mainierių unija 
—pati stipriausia ir ant geriausių pama
tų įkurta darbininkų unija Amerikoje. Ji 
įkurta pramoniniu pagrindu, t. y., tokiu, 
kur vienoj pramonėj dirbą darbininkai 
priklauso tai pačiai unijai. Dėka tam, 
ši unija sugebėjo gražiai gyvuoti ir gin
ti savo narių reikalus. Daugiau, dėka 
tam ši unija pajėgė pradėti platesnį dar
bą—organizuoti CIO. Šiandien mainie
rių unija yra ašis, aplink kurią sukasi 
visos kitos CIO unijos. 0 mainierių uni
jos vadas—John L. Lewis,—yra vadas 
(prezidentas) ir CIO.

Suorganizuoti mainierių uniją nebuvo 
lengva. Ėmė ne tik daug darbo, bet ir 
darbininkų gyvybių, daug vargo. Prieš 
50 metų, aišku, buvo ne vienas iš pačių 
darbininkų “neviernas Tamošius,” kuris 
sakė, būk mainieriai negalėsią įkurti 
štiprios unijos, būk samdytojams pavyks 
mainierius nugalėti. Bet jie klydo, kaip 
paprastai toki visur klysta. Ten, kur 
buvo vienybė, kur buvo dėta pastangų, 
pasirodė galybė.

Tie patys samdytojai, kurie kadaise 
nenorėjo su organizuotais darbininkais 
skaitytis, nūnai yra priversti skaitytis. 
Apie nepripažinimą mainierių unijos pas 
juos nebėra nei svajonių. Tai vis dėka 
darbininkų pastangoms ir pasiaukoji
mui!

Mainierių unijai priklauso ir daug' lie
tuvių angliakasių — tūkstančiai jų. Lie
tuviai mainieriai labai daug prisidėjo 
prie mainierių unijos įkūrimo ir augini
mo. Podraug su kitų tautų darbininkais, 
ir lietuviai mainieriai aukojo savo jėgas 
ir gyvybes unijai išlaikyti. Taigi šiandien 
ir jie gali gražiai pasididžiuoti savo dar
bo vaisiais.

Būtų gerai, kad senieji lietuviai mai
nieriai, kurie dalyvavo mainierių unijos 
įkūrime, parašytų apie tai savo atsimi
nimų mūsų dienraščiui.

Sausio mėn. 23 d. mainierių unija lai
kys savo kongresą arba suvažiavimą Co
lumbus, Ohio, mieste, kur prieš 50 metų 
ši unija buvo įkurta. Tai bus džiaugsmo 
suvažiavimas. Džiaugsis ne tik patys 
mainieriai, bet ir viso krašto darbinin-

Ponas Sandler Kalba
Švedijos socialistų lyderis ir buvęs už

sienio reikalų ministeris, p. Riępard 
Sandler, aną dieną smarkiai ; sielojosi, 
kodėl Švedija nekariauja. Jis parti
jos žmonės nori, kad Švedija dr Norvegi
ja juo greičiau būtų įvelta į kąrąj: ; '

Sandleris Švedijoj, Blumas Friancijoj, 
Attlee Anglijoj,—visi už imperialistinį 
karą. Amerikos socialistai daro tą patį.

Taigi, jei Skandinavijos kraštai bus 
įtraukti į karo sūkurį, tai žinosime, kas 
yra dėl to vyriausi kaltininkai—ponai 
socialistų lyderiai!

Eksplozijos
Pereitą ketvirtadienį Londone 

baisi eksplozija: parako fabrikas tapo iš
neštas į padanges, penki darbininkai žu
vo ir daug tapo sužeista.

Apie paminėtąją ir kitas eksplozijas 
smulkmenų, aišku, vargiai dabar begau
sime. Tik po karo tatai pilnai išaiškės. 
Šiuo metu Anglijos cenzūra slėps faktus.

Galimas daiktas, kad eksploziją pagim
dė vokiečių sabotažninkai-šnipai. Gali
mas daiktas, jog ir anglų sabotažninkai 
galės panašų šposą iškirsti vokiečiams. 
Kai karas prasideda, tuomet paisoma tik 
tai, kaip daugiau* turto ir žmonių sunai
kinti savo oponento.

Blogybė su tokiomis eksplozijomis yra 
tame, kad ten žūva nekalti darbininkai, 
karui priešingi. Būtų gerai, jei ten žūtų, 
tie, ką imperialistinius karus ruošia.

įvyko

■h
kai ir visi pažangūs žmonės.

Mes taipgi prisidedame prie to ir reiš
kiame savo džiaugsmą, kad ši unija pa
sekmingai išgyvavo 50 metų.

Drauge su tuo mes sveikiname Tris
dešimts Šeštąjį United Mine Workers of 
America Suvažiavimą ir linkime, kad 
mainierių unija jgyvuotų ir bujotų! 

________

Suomiją Remia ir Dairosi
Sekmadienį “New York Times” redak

ciniame straipsny j dejuoja, kad nors ir 
yra teikiama didelė parama Helsinkio 
valdžiai Suomijoj, bet jos dar neužtenka.

Brazilija pažadėjo pasiųsti į Suomiją 
500,000 kavos maišiukų. Kavos, kuomet 
ten—“Times” sako—reikia amunicijos ir 
ginklų.

Kas dėl Anglijos ir Franci jos, tai laik
raštis daro išvadą, kad tų kraštų buržu
azija daug rėkia, bet tuo kartu bijanti. 
Tūli Anglijos ir Franci jos karininkai siū
le tuojaus siųsti karo laivynus ir armi
jas prieš Sovietus. Bet kiti mano, kad 
dabar Anglija ir Franci j a užtektinai tu
ri “darbo” vien su Vokietija. Kam čia 
daugiau bėdų jieškoti. Jiems ypatingai 
nesmagu, kad Raudonoji Armija galį pa
siekti Anglijos koloniją—Indiją, kad ji 
gali pasiekti ir Mesopotamijoj aliejaus 
šaltinius. Todėl, “Times” jau pradeda bi
joti, kad Anglijos ir Franci jos teikiama 
Suomijai pagalba, gali būti neužtenka
mai didelė.

Todėl Wall Suryto ponai pradeda dai
rytis. Jiems darosi baisu. Jie stato klau
simus: kas bus, jeigu tik mes vieni Hel
sinkio vyriausybę remsime?

(Feljetoniuks)
Kai aš sugryžtu mintimis 

puskapį metų atgal, aš ma
tau, kaip naujai atvykęs 
lietuvis j ieško žmogaus, 
nuo kurio jis galėtų vieną 
ir kitą dalyką pasimokinti, 
vieną ir kitą nesupranta
mą gyvenimo užduotį išsi
aiškinti. Jis j ieško ne tik 
žmogaus, bet ir įstaigos, 
kurioje galėtų daug ko nau
dingo sužinoti. Tokia jieš- 
koma įstaiga jam buvo va
karinė mokykla.

Nuėjęs į mokyklą, naujai 
atvykęs lietuvis buvo1 pa
klaustas, kaip jis vadinasi. 
O vardas jo buvo Kazimie
ras Pikielis. Taip jis ir pasi
sakė. Bet kąi registruotojas 
paprašė jį suslebizuoti savo 
vardą ir pravardę, jis ne
įstengė, nes jo tariamų rai
džių garsai buvo skirtingi 
nuo registruotojo tariamų 
garsų. Čia Kazimierui at
ėjo pagelbon jo draugas Jo
nas. Jonas jau buvo “gud$' 
resnis.” Jis jau žinojo, kad 
iš vardo Jonas, galima pa
daryti John. Pasakysi regis- 
truotojui “John” ir slebi-' 
zuoti nereikės. Jonas jau 
žinojo, kad ir Kazimierą 
kai kas pakeitė,—pasivadi
no Charles. Jis patarė ir 
Kazimierui Pikieliui pasiva
dinti Charles Pikiel,—reiš
kia, nukirsti ir pravardės 
galūnę “is”. Kaip tik .regis-' 
truotojui pasakė “Charles”, 
tai slebizuoti ir nebereikėjo, 
o pravardę vargais negalais 
abu su Jonu suslebizavo ir 
reikalą tuomi baigė.

Taip, seniau daug kas 
norėjo pasimokyti. Bet da
bar jau ne. Dabar beveik 
visi jaučiasi esą mokyti ir 
galį pamokyti kitus. Tik 
mokinių trūksta. Nauji at
eiviai neatvyksta, o seni— 
jau visi moka gana.

Žiūriu anądien laikraštį 
ir matau: , Charles Pikiel 
(nežinau, ar tai tas pats 
maųo žinomas Kazimieras 
Pikielis, ar tai jo giminai
tis, o gal ir visai nesirišąs 
su mano pažįstamuoju) mo
kina plačią lietuvių publiką 
Amerikoje, kaip rašyti laiš
kus į Lietuvą. Bet pats mo
kytojas, matyt, dar neatski
ria dviejų paprasčiausių 
e 1 e m e n ta r inių dalykėlių, 
būtent: (1) kaip rašyti laiš
kus, ir (2) kaip adresuoti 
laiškus. Jis po antrašte 
“kaip rašyti laiškus,” moki
na, kaip- adresuoti. Apie 
laiškų rašymą, jis savo 
“pamokoje” visai nekalba.

Na, tiek to, kad jo pamo
kos antraštė ne ta, kuri tik-

tų turiniui. Gal jo antraštę 
vaikai pamainė (juk Ameri
koje jie tėvams visokių špo
sų išdarinėja!), o gal visų 
bėdų kalnais verčiami laik
raščio raidžių rinkėjai (ze- 
cęriai) klaidingai surinko? 
Kas čia dabar atspės ir iš
aiškins? Et, palikime tatai!

Bet visgi įdomu, kad at
sirado drąsuolis Charles 
Pikiel asmenyje ir bando 
pamokyti tuo^ v Amerikos 
lietuvius, kurie rašė laiškus 
ir adresavo juos į Lietuvą 
per dešimtys metų, ir tie 
jų siunčiami laiškai pasiekę 
adresatus — asmenis, ku
riems laiškai skiriami. Da
bar — kokia tai netikėta 
staigmena!—džingt, ir ne
begerai ! “Jūs \ nebemokate 
laiškų adresuoti!”

Na, o kad mes paprašy
tume tą “mokytoją” pasira
šyti savo vardą lietuviškai, 
kažin ar jis mokėtų susle- 
bizuoti? Juk visi lietuvių 
kalbos vadovėliai vienodai 
teigia, kad lietuvių kalbos 
žodžiai nesirašo su “ch”, o 
šis “mokytojas,” būdamas 
lietuvis, drįsta apeiti visus

mūsų kalbos mokslo teigi
mus ir rašosi net savo var
dą su “Chas.”

A-a, tai<Ws laikai, tai vis 
papročiai! Mokytis ne labai 
kas benori, bet kitus mokyti 
—tik paduok. O kad moky
tojas, nežinąs net papras
čiausių elementarinių daly
kėlių, išrodytų autoritetu, 
jis turi prisisegti bent kokį 
titulą. Šį reikalą supranta 
ir mūsų neprašytas mokyto
jas. Tik jis nežino, kaip sa
vo titulą sujungti su vardu 
ir pravarde. Vieton pasira
šyti .Chas. K. Pikiel, Ame
rikos Liet. E k onominio 
Centro pirmininkas, arba: 
Amerikos Liet. Ekonominio 
Centro pirmininkas, Chas. 
K. Pikiel, — jis pasirašo: 
Amerikos Liet. Ekonominio 
Centro. (Padeda po centrui 
tašką ir tada rašosi vardą 
pravardę ir prisega pirmi
ninką.) Chas K. Pikiel, 
pirm. (Žiūr. “Nauj.” 1940 
m. sausio 10 d.)

Prieš žmogų tituluotą, 
Nei kipšą tą raguotą, 
Nedrįskie kelti šluotą.
Ką tarti jis privalo, 
Pakol dar nesušalo,— 
Te taria iki galo!

Es-Džei.

Klausimai ir Atsakymai

Sveikinimai “Laisves” Šerininkų 
Suvažiavimui

Gražus laiškas iš Pitts- 
burgho apylinkės. Jis turė
tų sujudinti patį Pittsbur
gh ą ir visą Ameriką. Skam
ba sekamai:

“Lietuvių Literatu ros 
Draugijos 236 kuopos susi
rinkimas, laikytas sausio 
14-tą, nutarė pasipirkti 
‘Laisves’ Šerų už $10 ir kar
tu su pasveikinimu suvažia
vimui siunčiame $2 auką.

“Marija Yanavičienė, 
“Washington, Pa.”

Gražus tarimas! Pasvei
kinimas bus perduotas su
važiavimui. Daugelis orga
nizacijų dar neturi “Lais
vės” bendrovės šėrų. Jos tu
rėtų įsigyti. Taipgi ir asme
nys, kurie dar neturi šėrų, 
privalo įsigyti.

Lietuvių L i teratūros 
Draugijos 2-ras Apskritys, 
savo konferencijoje sausio 
7 d., Bayonne, N. J., nutarė 
pasveikinti savo dienraštį 
su $25. Tai irgi pagirtinas 
dalykas.

Daugiau aukų .šiomis die
nomis suvažiavimui gavome 
nuo G. Bubliausko iš Dear
born, Mich., $1, ir nuo V. 
Kavaliausko iš Tacoma, 
Wash., $1.

Tikimės, kad kaip visuo-

met, taip ir šiUom kartu vi
sos lietuvių kolonijos pasi
rūpins pasveikinti suvažia
vimą ir suteiks dolerį kitą 
dovanų savo dienraščiui.

I

Labai svarbu dalyvauti 
suvažiavime. Kiekvienas šė- 
rininkąs privalo rūpintis 
dalyvavimu suvažiavime ir 
duoti geros iniciatyvos nau
dai savo dienraščio.

P. Buknys.

Klaipėda. Vieton ligšiol bu
vusio Klaipėdos uosto bend
rovės tarybos pirmininko, da
bar finansų ministerio, E. 
Galvanausko nauju tarybos 
pirmininku išrinktas dir. inž. 
Augustaitis. Lietuvos laisvoji 
zona Klaipėdos uoste, kuriai 
eksploatuoti ši mišri lietuvių 
vokiečių uosto bendrovė buvo 
sudaryta, praktiškai vis dar 
negali pradėti veikti.

Kaunas. — “Marijampo
lės” laivo kapitonas J. Ka
minskas, kurs yra baigęs jū
rininkystės mokslus Italijoje 
ir dalyvavęs italų hidrogra
finėse ekspedicijose, išrado 
naują prietaisą, kurs automa
tiškai nustato tikslią laivo pa
dėtį jūroje ir pats braižo jū
ros žemėlapyje laivo kelią ir 
kursą.

I <> *
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Kas Čia?
Amerikos komunistų vado, Earl Brow- 

derio, teisme įdomių dalykų paaiškėjo. 
Kai buvo renkami džiūrimanai, tai fede
ralinis Jungt. Valstijų prokuroras p. J. 
T. Cahill, be kitko, statė jiems šitokį 
klausimą:

“Ar tamsta ar bet kuris tamstos šei
mos narys esate gimę Rusijoj, Lietuvoj 
ar Latvijoj? Ar tamsta bet kada turėjo
te kokį biznį Rusijoj, Latvijoj ar Lietu
voj?...”

Kuris užklaustųjų atsakė “taip,” tąjį 
ponas Cahill mandagiai atmetė kaipo 
džiūrimaną; jis buvo p. Cahill nepagei
daujamas.

Kanalas Tarp Baltijos ir 
Juodą Jūrą

Greitai plaukios laivai iš Baltijos į 
Juodąsias Jūras ir atgal. Sovietų Sąjun
ga gilina Bugo ir, Pripet upių kanalus 
Vakarinėj Baltarusijoj ir Ukrainoj. 
Vokietija tą pat daro savo pusėj.

Iš Juodųjų Jūrų laivai plauks Dniep
ro upe į Pripet upę. Tarpe Pripet ir Bu
go upių buvo kanalas, bet Lenkijos ponai 
jį apleido, tai dabar Sovietai jį taiso ir 
gilina. Bugo upė įteka į Vislą, o pastaro
ji į Baltijos Jūras prie Danzigo.

Šis vandens kelias turės didelės reikš
mės prekybai tarpe Vokietijos ir Sovietų 
Sąjungos.

Žmonos ir vaikai,, motinos ir tėvai, susirinkę prie angliakasyklos Bartley miestelyj, 
W. Virginia, ir nekantriai laukia žinių apie saviškius; toj kasykloj, įvykus eksplio- 
zijai, žuyo 91 maipierys . . . ...

Kad Obuoliai Nekirmytų
Drg. Slielca^ (“Laisvėje”, 

sausio 13 d.) klausia, kaip 
apsaugoti auginamus obuo
lius, kad jie nekirmytų?

Kas verčiasi sodo vai
siais, tas seka patarimus, 
kaip juos auginti ir kaip 
juos laikyti. Gi žmogus, ku
ris prie savo * namelio turi - 
vieną ar kitą vaismedį, jis 
plačiu tyrinėjimu nė neuž
siima. Poros medžių priežiū
rai gal nė įrankiai neapsi
moka susipirkti.

Obelių šakos turi būti ap
karpytos, išganė tos, kad jos 
nesibrūžintų viena į kitą; 
praretintos, kad saulė jas 
visas pasiektų glamonėti. 
Liuosą medžių žievę reikia 
apgramdyti, kad visokių 
vabzdžių perai nesilaikytų, 
tik gramdant nepažeisti ža
lios žievės.

Vabzdžiai kenkėjai pra
deda veikti anksti pavasarį, 
dar medžiams neišsprogus. 
Ir todėl reikia pradėti jų 
naikinimą taip pat anksti. 
Reikia obelį gerai apipurkš
ti su tam tyčia įtaisu, pada
rius Lime Sulphur skiedi
nio. Lime Sulphur galima 
gauti ūkio reikmenų krau
tuvėse. Ant dėžės ar mai
šiuko yra paaiškinta, kiek 
reikia dėti į galioną van
dens. Tai bus pirmas anks
tyvas darbas.

Kai tik medžiai peržydės, 
reikia juos vėl apipurkšti 
kitu skiediniu, padarytu iš 
Arsenate of Lead. Kai 
obuoliukai būna užsimezgę 
ir ūgtelėję, sakysime, gero 
žirnio dydžio, reikia tuo pa
čiu skiediniu apipurškimą 
paantrinti. Liepos mėnesyje 
reikia, dar sykį apipurkšti. 
Ir jei taip bus padaryta, ga
lima’ tikėtis gražių, sveikų 
obuolių.

Reikia prisiminti, kad tų 
nuodų dalis pasilieka ant 
obuoliukų žievių, ir dėl to, 
prieš valgant reikia obuo
lius visuomet gerai numaz
goti. J.

švarus Rekordas Reikalin
gas Natūralizacijai

Klausimas
1923 m. įsimylėjau su mo

terim, kurios vyras gyvena 
Europoje. Gyvename viena
me name ir jau tukime kelis 
vaikus. Ar galiu tapti Ame
rikos piliečiu?

Atsakymas
Tikime, kad daugumas 

natūralizacijos teismų J. 
Valstijose tamstai atsakytų 
pilietystę, pakol nesutvar
kysi savo naminės padėties 
ir legaliai apsivesi su mo
terim, su kuria gyveni. Ar 
ji negal gauti persiskyrimo 
nuo jos pirmo vyro?

FLIS.

šveicarai Suėmė Prancūzą 
Kaip Jų Karo Sekretų 

Pardavinėtoją

Geneva. —• Slapta Švei
carijos policija areštavo 
francūzą Aug. Va raudą, di
rektorių šveicarų Tovaro 
amunicijos fabriko, kad jis 
pardavinėjo fabriko sekre
tus kokiai tai svetimai ša
liai. ,

Nagpur, Indija. — Anglų 
vyriausybė uždraudė susi
rinkt daugiau kaip penkiem 
žmonėm Burhanpure, kur 
įvyko kruvinos riaušės tarp 
indų mahometonų ir bud- 
distų. Susikirtimuose už
mušta vienas, asmuo ir su
žeista 12. Tarp sužeistų yra 
<7
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Montello, Mass

Trečias puslapis
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Choras, Kuris Šventė 

40 Metų Sukaktį

pasisekdavo apeiti rusų režimo varžy- 
tiek buvo veikiama visose kultūros sri- 
Darbas buvo našus ir sėkmingas, dėlto, 
prie jo mielai dėjosi visa ano meto

*

f

Gruodžio mėn. 16 d., 1939, Kaune buvo 
-minėta Dainos Choro Draugijos 40 metų 
gyvavimo sukaktis. Apie Dainos Choro įsi
kūrimą ir veiklą platokai rašė Kauno spau
da. Mes čia paduosime tūlus iš “L. Aido” 
bruožus:

“Daina” įsikūrė Kaune 1899 m.---- slap
tai. Pradžioje ji turėjo apie 50 asmenų, 
komp. J. Naujalio vadovaujamų, kurie slap
ta mokėsi dainuoti ir slapta pas privačius 
asmenis ruošė vieną kitą choro koncertėlį. 
Tačiau po 1904 m., gavus Draugijai leidimą 
veikti viešai, “Dainos” veikla didėjo ir įvai
rėjo. Jau ,1905 m. ji suruošė pirmą viešą 
koncertą — spektaklį, Kaune, suvaidindama 
Keturakio “Amerika Pirty.” Vėliau, susi
darius nuolatiniam vaidintojų būreliui, nuo
latos lietuviški vakarai gausėjo J buvo vai
dinami nauji veikalai ir kartojami seni. 
Koks platus buvo tos draugijos veikimas ir 
populiarumas, galime spręsti iš to, kad ji 
turėjo per 500 narių, o 1905-1913 metų lai
kotarpyje pastatė daugiau kaip 50 įvairių 
scenos veikalų.

“Daina” nesitenkino vien choro ir scenos 
darbu. Tais laikais ji kasmet suruošdavo vi
dutiniškai apie 18 įvairių spektaklių: kon
certų, istorinių ir kitų žanrų scenos veikalų, 
literatūros vakarų, viešų paskaitų ir pan. 
“Dainos” iniciatyva 1908 ir 19M mt. iš 
Vilniaus Kaunan buvo atkeltos lietuvių me
no parodos. 1907 m. sukviesta pirmas lietu
vių moterų suvažiavimas Kaune, žodžiu, 
kiek 
mus, 
tyse. 
kad
Kauno lietuviškoji inteligentija, be jokių iš
imčių.

“Daina” veikė ne tiktai Kaune, bet ir 
provincijoje, kur buvo keliolika jos skyrių 
ir kur retkarčiais nuvykdavo Kauno vaidin
tojai. Karo metu darbas buvo kiek nu
trauktas, bet vokiečių okupacijos laikais vėl 
atgijo ir Lietuvai kuriantis jau intensyviai 
dirbo iki 1924 m., vadinasi, iki galutinai su
siformavo mūsų dabartinis V. Teatras. “Dai
na” dar 1920-24 m. laikotarpyje pastatė 
keletą dramos veikalų ir keletą operečių. 
Ir tik nuo 1924 m. jinai, nustojusi anų laikų 
reikšmės ir naujam gyvenimui užvirus, už
leido daugumą savo veikimo sričių kitoms 
organizacijoms, o pati sau pasiliko tiktai 
chorinį darbą, kuris ir iki šios dienos išliko 
veiklus. Jos choras veikia aktyviai, kasmet 
suruošia 10—15 koncertų. Be viešų koncer
tų Kauno visuomenei, choras yra aplankęs 
daugelį provincijos vietų, koncertavęs ra
diofone, kariams, darbininkams, pradžios 
mokyklų auklėtiniams bei jų tėvams ir yra 
dalyvavęs įvairių organizacijų sukaktuvių 
ar tautos šventėse.

“Dainos” nuopelnai lietuvybei gaivinti ir 
kelti, Kaune, kur iki Nepriklausomybės lai
kų, tebuvo girdima rusų, lenkų ir žydų kai- ’ 
bos, yra labai dideli. Kaip jau minėjau, Į 
“Dainos” gyviausias darbo laikotarpis buvo 
1905—1^14 m. Iki “Dainos” Kaunas nebuvo 
girdėjęs lietuviškų choro koncertų nei matęs 
scenos veikalų. Ano, meto Kaune, be rusų, 
dar buvo daug ir lenkų, kurie jau sąmonin
gai stengėsi kenkti bet kokiam lietuvių kul
tūriniam darbui. Pav., slaptoji “Daina” 1901 
m. gegužės 13 d. suruošė pirmą lietuvių ge- 
gužynę. Jos rengėjai tada ne tik turėjo 
vargti, kol su rusų žandarais šiaip taip su
sikalbėjo, juos papirko, bet ir lenkų buvo 
gąsdinami ir net įskųsti ir turėjo aiškintis 
tuometiniam Kauno vyskupui Cirtautui. ži
noma, “Dainai” pradėjus viešai veikti ir 
sustiprėjus, daugelis Kauno 'visuomenės, net 
ir sulenkėjusios, ėmė lankyti koncertus ir 
vakarus, o ypač jaunimas, mėgstąs pramo
gas. Tad išpopuliarėjus lietuvių veikimui, 
nemažai aplenkėjusių jaunuolių, mokančių 
dainuoti ar vaidinti, stojo į “Dainą”. Ir ne
retai—pasakoja ano meto draugijos nariai 
—jaunuolis, kuris stodamas vos keletą žo
džių lietuviškai temokėjo, po metų kitų jau 
buvo susipratęs lietuvis, o dažnai 
moję imdavo vyrauti lietuviškas 
daina.

“Daina,” būdama nepolitinė ir
draugija, vien meną propaguodama, vis dėl 
to labai aiškiai suvokė ano meto lietuvybės 
skleidimo būdus ir galimumus. Dėl to “Dali
na” ir nevengė rinktis savo nariais nors ir 
lenkuojančios jaunuomonės. Kad šiuo keliu 
nemaža sulenkėjusių Kauno m. šeimų buvo 
grąžinta lietuvių tautai, gali būti įrodyta ir 
tuo, kad 1908 m. viename “Dainos” susirin-

“Lietuvių Dr-jos SSSR 
Tautų Kultūrai Pažinti” 

10-mecio Sukaktuvės 
r *

Gruodžio 8 d. suėjo dešimt metų, kai 
Kaune įsisteigė “Lietuvių dr-ja SSSR tautų 
kultūrai pažinti.” Steigiamajame susirinki
me, kuriam pirmininkavo M. Biržiška, da- . 
lyvavo visa eilė profesorių, visuomenininkų, 
menininkų, rašytojų, kurių tarpe — prpf. 
Vabalas - Gudaitis, profes. M. ir V. Bir
žiškai, prof. Augustaitis, prof. P. šalčius, 
Mykolas Šleževičius, inž. Kalodnas, prof. 
Krėvė-Mickevičius, Pov. Galūnė, St. šilingas, 
adv. L. Šmulkštys, prof. I. Jonynas ir dau-c 
gelis kitų. Į pirmąją dr-jos valdybą ^uvo 
išrinkti: V. Krėvė-Mickevičius, V. Biržiška, 
M. Biržiška, I. Jonynas, ir prof. Augustaitis. 
Kandidatai: dr. Purickis ir B. Sruoga. Į re
vizijos komisiją: prof. V. šalčius, O. Mašio
tienė ir St. šilingas.

Per dešimtį metų nors ne visuomet pa
lankiomis sąlygomis, kultūrinio susiartinimo 
su SSSR srityje, d-ja nudirbo eilę atžymė- 
tinų darbų.

Dešimtmečio būvyje, o ypač paskutiniuo
ju laiku žymiai pagyvėjus dr-jos veiklai, bu
vo suruošta visa eilė paskaitų, parodų, kon
certų, minėjimų, kurie, šiokiu ar tokiu būdu 
mūsų visuomenę supažindino su Sovietų Są
jungos'tautų laimėjimais mokslo, meno, li
teratūros, muzikos srityse. Tik prabėgdami 
čia prisiminsime sovietų vaikų knygos, pie
šinių parodas, foto parodą, Puškino, Šev
čenkos, Lermontovo minėjimus, sovietų 
tautų dainių ir muzikos koncertus, ruoštus 
dr-jai tarpininkaujant radiofone, eilę pa
skaitų apie SSSR užkariavimus Arktikoje, 
apie SSSR kultūrinį gyvenimą, eilę pasida
lintų įspūdžių apie dr-jos narių keliones į 
Sovietų Sąjungą ir t. t.

Dr-jai veiklą lengvino tą aplinkybė, kad 
visuomenė visuomet gyvai domėjosi ir gau
siai lankėsi jos parengimuose. Tuo galima 
paaiškinti ir didelį mūsų visuomenės susi
domėjimą Sovietų Sąjungos gyvenimu bei 
įvairiausiomis SSSR tautų kultūros paraiš
komis.

Be viso skaičiaus parengimų, vakarų, pa
skaitų, dr-ja visais atvejais stengiasi tarpi
ninkauti mūsų meno, mokslo bei kitoms kul
tūrinėms įstaigoms ar asmenims,, norintiems 
užmegsti ryšius su Sovietų Sąjungos pana
šiomis įstaigomis. Būtų neteisinga manyti, 
kad dr-jos veikla apsiriboja vien tik SSSR 
tautų. kultūros reiškinių atžymėjimu Lietu
voje. Įvairios Sov. Sąjungos mokslo, meno, 
literatūros įstaigos visuomet pageidavo ir 
tebereiškia dr-jai pageidavimų 
sovietų visuomenę ir su lietuvių 

. mėjimaisk_(
Ta linkme einant, netrukus

Maskvoj pasirodyti su lietuviškos knygos 
paroda, o netolimoj ateityj į- Sov. Sąjungą 
pasiųsti su koncertais porą žymesnių mūsų 
dainininkų.

Pažymėtina, kad visą laiką dr-jos dar
bams talkininkavo ir visokeriopai padėjo 
esanti Maskvoje VOKS’o organizacija, pa
rūpindama dr-jos ruošiamoms parodoms ek
sponatus, kino spektakliams—geriausias fil- 

)mas, o taip pat nuolat siųsdama 
jausiąs Sov. Rusijoje išeinančias 
vertingus leidinius.

Ryšiams su VOKS’u palaikyti
dėjo VOKS’o atstovas Kaune p. F. F. Mo- 
ločkovas, kuris visuomet parodė tikrų dr- 
jos pageidavimų ir reikalų supratimą.

šiandien, peržengdama į antrą savo veik
los dešimtmetį, dr-ja gerokai ištobulėjo ir 
p/gyvino savo veiklą, kuri, tikimės, dar daug 
padirbės lietuvių ir Sov. Sąjungos tautų kul
tūrinio bendravimo dirvoje.

Į dabartinę “Lietuvių dr-jos SSSR tautų 
kultūrai pažinti” valdybą įeina: prof. V. 
Krėvė-Mickevičius—pirmininkas, Liudas Gi
ra—vice pirmininkas (laikinai koptuotas), 
adv. L. Šmulkštys—sekretorius, P. Cvirka— 
iždininkas ir prof. I. Jonynas—knygininkas.

supažindinti 
kultūros lai-

ruošiamasi

dr-jai nau- 
knygas' bei
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Vaizdelis iš “Pins & Needles” veikalo, lošiamo New 
Yorke; šiems metams veikale yra įdėta anti-karinių 
dalykėlių: Štai Dorothy Harrison (lošėja) taria savo 
sūnui: “Užtenkamai turi darbo namieje, todėl 
nesirūpink kovomis pasaulyje.”

recenzijas, 
ir leidėją.

platesnius

Aukos dėl Vilniaus nukentėju 
siu lietuvių sušelpimo

Sausio 3 d. Roko Pašai 
pine Draugija savo metiniam
susirinkime paaukavo $25. 
'Brocktono Lietuvių Piliečių 
Draugija sausio 4 d. metinia
me susirinkime padarė tą paL 
tį, paaukavo $100. Kazimiero 
Pašalpinis Kliubas aukavo 
$50. Susivienijimo Amerikos 
Lietuvių 17-ta kuopa aukavo 
$10. Jonas Stoškus—$1, taip, 
kad dabar jau montelliečiai—.
turi surinkę $186. »

Dar daugelio draugijų ne- v 
buvo susirinkimų. Aš manau, 
kad montelliečiai supranta šio 
reikalo svarbumą ir užtai ne
atsisako paaukauti.

Tą patį padarys ir kitos 
draugijos, kurios dar nėra pri
sidėjusios, kurių dar nebuvo 
susirinkimų. , '-A*

Broliai, draugai ir kaimy
nai, neatsisakykite paaukauti 
dėl Vilniaus krašto lįetuvių 
šiame sunkiame jų gyvenimo 

• momente. Nors ir mums pa-, 
tiems, čionai gyvenantiems, 
laimė nepilniausia žydi, tenka 
pergyventi visko, bet visgi 
me/ negalime palyginti savo 
gyvenimo su jų dabartiniu gy
venimu.

Dabar mus pradeda jau pa
siekti laiškai iš buvusios Len
kijos užimtų kraštų. Ten 
žmonių baisus nusiskundimas 
sunkumu dabartinio gyveni
mo; Mano brolis rašo laišk«___
į mane ir sako, kad geriau bū
tų buvę, kad būtume gyvi ne
likę, nei kf> dabar reikia per
gyventi tokis gyvenimas. Sa
ko, lenkų kariuomenė ėmė iš 
mūsų viską, ką tik mes turė
jome — gyvulius, javus, dra
bužius, nieko nepalikdama, 
liko tik tie daiktai, kuomi bu
vome apsirengę iš drabužių, ir 
iš valgio, tai tik tas, k^bur- 
noje turėjom. O iš gyvulių, tai 
turėjau arklį, dvi karves, tris 
kiaules, keturias avis, tai da- 
bar neturiu nieko. Rusų ka- / \ 
riuomenei užėjus, buvo įtaisy- J 
ta kuknia, kur virdavo valgį ( 
dėl vietinių gyventojų. Kurie 
dar buvome likę, dAvė du sy
kiu valgyti. Valgis nebuvo 
prastas, bet nebuvo užtekti
nai. Dabar jau gyvename po 
Lietuvos valdžia, bet paki kas, 
dalykai nepagerėjo, už tai, 
kad daugelis žmonių yra taip 
likusių, kaipo mes, ir visiem 
pagelba yra reikalinga.

Toliau jis sako, jauni vy
rai buvo paimti į kariuomenę, 
kurių ir dabar dar 'daugelio 
nėra, nekurie sugrįžo, bet 
daugelis iš jų yra sužeisti, ku- > .. 
rie dar daugiau 
vo šeimynas ir 
gyvenimą.

Taip panašiai
mūsų, Čionai gyvenančių, ga
vome ir gausime tokio turinio 
laiškų, kaip tai iš Perlojos, 
Varėnos, Mergažerio, Zarvi- 
nų ir iš visos apylinkės.

Taigi, mes amerikiečiai lie
tuviai, kiek kas kaip išgalimu 
ypatiškai ir visuomeniškai, 
morališkai ir finansiškai turi
me paremti Vilniaus krašto , 
lietuvius šiame sunkiame jų 
gyvenime.

Aukas geriausia siųsti per 
Lietuvos Generalį Konsulį, 16 
West 75th Street, New York,

Nauji Raštai
“VELNIAS STATINĖJE”, vienaveiksmė ko- 
medija-operetė, iš uk’rainų kalbos vertė Pra
nas Balsys; LMS’leidinys 42-ras, kaina 50c.

’’Velnias Statinėj” labai juokinga opere
tė, turinti 9 lengvas daineles. Ja galės pasi
naudoti visi mūsų chorai. Svarbiausia, kad 
ji bus prieinama mūsų mažiems chorams, 
nes šiai operetei suvaidinti iš viso tereikia 
keturių asmenų (trijų vyriškių ir moters).

Visas dalykas įvyksta Mato valstiečio 
kambaryj.

Matas išvažiuoja malūnam.Jo žmona, Ma
rė, pasilieka namie. Malūnininkas gi pasi
naudodamas Mato prasišalinimu iš namų, 
eina pas Matienę pasilinksminti, paulioti. 
Bet paskui malūnininką, Martyną, paseka 
Matas. Martynas, žinodamas kūmo Mato 
silpnybę, pasiūlo užeit karčiamon. Nutarta 
ir padaryta. Ten ateina ir Medauskas, Mato 
draugas, svotas. Prasideda gurkšniavimo 
lenktynės. Matas su Medausku gerokai nu- 
silesa, prageria savo pinigus ir “baryšiams” 
maišą kviečių, atvežtų malūnam Grįžę iš 
karčiamos malūnan, užmiega., O Martynas 
dabar drąsiai nusiduoda pas Matienę. Jai 
papasakoja, kaip Matą nugirdė, kaip mai
šą kviečių pragėrė ir kur paliko Matą. Mar
tynas su Matiene ulioja: valgo karosus, ge
ria “arielkėlę”, myluoja Matienę ir viskas 
eina, kaip priguli, kol pagaliau, išgirsta gir
tą Matą, grįžusį iš malūno. Jis sau nieko 
neatbodamas muštravoja arklius kieme su 
“išvirkščia” kakarine. Ir tai laimė, kad 
jis netylomis grįžo. Martynas. dabar turi 
progą pasislėpti. Bet‘vis tiek padėtis pasi
daro labai kebli. Matienė jam siūlo lįst po 
pečium. Planas atrodo, neblogas. Nuo Mato 
galima pasislėpti. Bet jei jis per nakt bus 
grįčioje ir Martynui prisieis po pečium gulėt 
iki rytdienos, tai,, jo manymu, po pečium 
žiurkės galėtų pasikėsinti ant jo 
Tad jis nusprendžia lįst 
pat stovėjo.

Vos Matui įsirioglinus 
pfadeda savo pamokslą,
esant girtu. Ji savo apsukriu liežuviu plaka 
prie gėdos stulpo senį ir griežtai pastato 
jam klausimą: Kur padėjai antrą maišą 
kviečiiį. 'šis, žinoma, riečia savo istorijas. 
Sako, malūnas užverstas. Negalėjęs sumal
ti abiejų maišų .kviečių, tad vieną sumalęs, 
kitą—palikęs malūne. Bet Matienė, kaip tas 
“neviernas” Tamošius; jos'neįtikinsi. Ji ži
no viską nuo a iki z. Ir jai, suprantama, ne 

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Apie “Lietuvių Tautinio 
Atgimimo Pionierius”

Lietuvoj išeinąs žurnalas “Mintis” (lei
džia social-demokratai) parašė apie ne” 
senai išėjusią dr. A. Petrikos knygą “Lie
tuvių Tautinio Atgimimo Pionieriai” (iš
leido ALDLD). Įdomu paminėti tatai, kad 
girdamas šią knygą, recenzentas nepasa
ko, kas ją išleido,—matyt, tiksliai bandy
damas nuslėpt Lietuvių Literatūros Drau
giją kaipo leidėją. Kultūringi žmonės, da
rydami kad ir .trumpas knygų 
visuomet greta autoriaus stato 
—“L.” Red.

Matyt, turėdamas prieš akis
Amerikos lietuvių, o gal ir Lietuvos skaity
tojų sluogsnius, tokią didžiai naudingą ir 
reikalingą knygą apie lietuvių tautinio at- ( 
budimo veikėjus yra parašęs Amerikos lie
tuvis rašytojas ir žurnalistas Dr. A. Petriką. 
Ta jo knyga—“Lietuvių Tautinio Atgimimo 
Pionieriai”. Knyga gana stambi (320 psl.), 
ir joje autorius supažindina su 7 lietuvių 
tautinio atgimimo pionieriais—rašytojais, 
publicistais, visuomenininkais, stambiau
siais ir įdomiausiais,—V. Kudirka, P. Višin
skiu, G. Petkevičaite-Bite, J. Biliūnu, J. Žy
mantiene—žemaite, Lazdynų Pelėda ir Šat
rijos Ragana. Aišku, kad autoriaus apimtasis 
pionierių sąrašas nėra pilnas, bet vargu ap
siriksime pasakę, kad tai tikrai įdomiausi 
ano meto žmonės. Tiesa, į šį sąrašą, kuriame 
yra vis dėlto įvairių krypčių žmonių, dar 
galėjo būti sudėti Vaižgantas, Basanavičius, 
bet autorius nebus turėjęs tokio plataus tik‘- 
slo duoti pilną viso lietuvių ano meto veiki
mo ir visuomeninio gyvenimo vaizdą. Jis 

.ima atskirus žmones, veikėjus, rašytojus, ro
do jų gyvenimą ir tas sąlygas, kuriose jiems 
teko dirbti, vargti, kentėti, kovoti už lietu
vių tautos ir jos liaudies, vargo žmonių rei
kalus ir dažniausiai be laiko nueiti į kapus, 
štai be laiko mirė Kudirka, Višinskis, Bi- 
•liūnas, pačioje jaunystėje, nespėję įvykdyti 
savo užsimojimų ir darbų. Ir vis dėlto skai
tytojui, perskaičiusiam tai, ką Dr. A. Petri
ką yra parašęs apie šiuos jaunus mirusius 
žmones,; susidaro toks įspūdis, kad jie buvo 
milžinai. Ne kūno, nes kūno jie buvo su- 
menkusio, džiovos suėsto, bet, dvasios mil
žinai, pajėgę organizuoti ir dirbti visuome
ninį darbą, atiduoti šiam darbui tikrai mil
žiniškas savo dvasines jėgas ir energiją.

Dr. A. Petriką savo knygos įžangoje sa- 
kosi stengęsis būti kiek galėdamas objekty
vesnis, vengęs būti šališkas, bet esą sunku 
išsilaikyti šaltu epiku, neparodžius simpati
jos pažangiajai gyvenimo pusei. Kad ir sun
ku buvo autoriui rašyti, neparodžius vienam 
ar kitam asmeniui simpatijų, bet aiškios, iš- 
kišamos tendencijos nematyti. Beveik vie
nodai ryškūs iš po autoriaus plunksnos išei
na ir Višinskis, ir katalikiškoji, klerikališkų 
laikraščių bendradarbė rašytoja Šatrijos Ra
gana. šitai iš dalies atsitinka ir dėl to, kad 
autorius naudojasi gana'1 gausia literatūra, 
leisdamas kalbėti vienos ar kitos pasaulė
žiūros žmonėms—kritikams, visuomeninin
kams, atsiminimu autoriams, paliečiamųjų

j statinę,

grįčion, 
įtardama

gyvybės, 
kuri čia

Matienė 
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ir jo šei-
žodis ir
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pa-

Pripažinta; 
sulenkėjimo
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kime buvo keliamas klausimas, ar negręsia 
“Dainai” sulenkėjimas. Tuo reikalu randa
me A. Jakšto užrašuose apie “Dainą” (1908 
m. sausio mėn. 22 d.), tokį pasisakymą: 
“Buvau visuotiniame “Dainos” susirinkime. 
Nutarta dar kartą atmainyti paragrafą įs
tatų apie nepriėmimą nemokančių lietuviš
kai šnekėti ir neapsiimančių per 8 mėn. lie
tuviškos kalbos išmokti. 
“Dainai” Visai negrūmoja 
vojus.” >

veikėjų draugams, ir priešams, pats tik jų 
mintis sujungdamas.

Perskaičius šią įdomią knygą, tikrai gali
ma susidaryti gana aiškų vaizdą mūsų tau
tos poaušrinių metų kovų. Tų kovų ir persi
laužimų grandinės jungėjais yra žymieji vi
suomenės žmonės, su kuriais autorius kny
goje supažindina skaitytoją. Amerikos lietu
viams tai graži ir senai laukiama dovanėlė. 
Pasinaudos ja ir mūsiškis skaitytojas ir bus 
dėkingas knygos autoriui už tą meilę, kurios 
persunkta knyga, vaizduojanti dar taip ne
seną mūsų gyvenimo laikotarpį.

apsunkina sa- 
panašiai visų

daugelis iš

4

Jonas Stoškus. " 
_________________ ' ’****’

London. — čia pasilaiko 
girdai, kad vis įvyksta sui ‘ 
kirtimų tarp paprastos 
“komunistines” chinų 
riuomenės Shansi * provii • • • ' * JOJ.
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Baltasis Aras Svetimais Sparnais I Gibbstown, N. J
D. M. šolomskas -------------------------------------

buvo komandieriaus vietoj. Jo buveine 
pavirto į knibždantį skruzdėlyną. Važia
vo prie jos vežimai, gyventojai gabeno 
ginklus, pulkai atvarydavo lenkus be
laisvius, šimtai ir tūkstančiai žmonių 
rinkosi su įvairiais reikalais. Starostinas 
su savo padėjėjais tvarkiai dirbo ir nuro
dinėjo, kas daryti.

Vilniuje nėra duonos. Jis pasišaukė di
džiosios duonkepyklos savininką ir pa
klausė kame dalykas.

—Miltų nėra,—pasipūtęs atsakė savi
ninkes.

—Miltų mes duosime, atvežėme iš So
vietų Sąjungos. Kiek gali duonos iš-

(Tąsa)

—Už krūmo pasimatė figūra su žiban
čiais oficieriaus antpetimis. Paleidau šū
vį, figūra nuvirto. Toje pat minutėje pa
jutau skausmą krūtinėj. Griebiau ranka 
—veržėsi kraujas. Greitai netekau sąmo
nės. Sanitarai pristatė mane į ligoninę. 
Sužinojau, kad mano gurguolių skyrius 
įveikė lenkus, daug nukovė ir 35 jų su
ėmė į nelaisvę.

Lenkų karo jėgos bandė sulaikyti Rau
donosios Armijos pirmyn žengimą. So
vietų tankai žygiavo priešakyj Švenčio
nių kryptim. Jų žygiui vadovavo komi
saras Zobovas. Prisiartinę naktį prie 
Švenčionių tankiečiai susekė, kad ten 
prasideda lenkų apsigynimo punktai Vil
niaus kryptimi. Tankai staiga ataka su- 
trėškė lenkų pasipriešinimo jėgas, suė
mė belaisvius ir leidosi pirmyn.

Kada buvo netoli Vilniaus, tai komisa
ras Zobovas paaiškino draugams jų už- 
cJaArinį •

—Vilnius didelis miestas. Lenkai jį 
gins. Mūsų uždavinys,—sakė jis,—stai
giais ir kietais smūgiais išmušti priešą, 
išvaryti iš miesto, kad jis nesuspėtų jį 
sudeginti. Tuoj aus reikia užimti gelžke- 
lio tiltą.

Sovietų tankai puolėsi pirmyn. Pirma
me tanke važiavo ir komisaras.

—Trach!... Tra-ta-ta!—Mušė lenkų 
prieštankinė kanuolė ir kulkasvaidžiai 
nuo tilto.

—'Bum! Bum!—taiklia ugnimi atsakė 
tankiečiai iš patrankų ir greitai lenkų 
ugnį nutildė. Lenkai pradėjo bėgti, bet 
jie suspėjo padegti tiltą, manydami, kad 
taip sulaikys Raudonosios Armijos puo
limą. Bet tankiečiai priešakyj su savo 
komisaru užgesino tiltą ir įsiveržė į 
miestą.

—Trata-ta-ta!—tratėjo vienoj gatvėj, 
kur lenkų pėstininkų kuopa buvo įsitvir
tinus. Zobovo tankai smarkiai puolė ant 
lenkų ir privertė pasiduoti. Suimta 40 
lenkų kareivių, penki oficieriai ir 
20 tonų gazolino, kuris labai jau 
reikalingas Sovietų tankams.

Dar istorijoj negirdėta sparta
donoji Armija si tėjo iki Vilniaus,—ant 
rytojaus rašė “Krasnaja Armija.”—Į 
pusantros paros Raudonoji Armija atli
ko virš 150 kilometrų nuo Sovietų sienos, 
tai yra, per 100 amerikoniškų mylių. So
vietų tankai, sunkvežimiai parodė, ką jie 

“gali išlaikyti, o kovotojai, be miego, be 
poilsio, be nusiskundimų, žygiavo pir
myn.

Dar vakar mes buvome toli nuo Vil
niaus. Lenkai nesitikėjo, kad Raudonoji 
Armija pasiektų jį greičiau, kaip į ke* 
turias dienas. Bet mes atlikome tą mar- 
šą žaibo greitumu. Švenčionių mieste 
gyventojai apkaišė mūsų tankus gėlėmis, 
kvietė užeiti į namus, norėjo susirinki
mo, bet mes negalėjome apsistoti. Mes 
skubėjome į Vilnių.

Rugsėjo 19 dieną, vakare mes prisiar
tinome prie Vilniaus. Radome lenkų ant 
greitųjų iškastus apkasus, bet dar grei
čiau juos palikusius, kaip tik atidengė^ 
me ugnį. Lenkų kareiviai tuojau išbė
giojo, o oficieriai slapstėsi ir iš pakam
pių šaudė.

Pamiškyj Jurgis Petuchinas susikir
to durtuvu su dviem lenkais oficieriais. 
Jis abu lenkus privertė pasiduoti. Tan
kistai Rybkin, Anktovas ir Aniusenko 
taikyklinga ugnimi privertė lenkų kuopą 
pasiduoti.

Taip Raudonoji Armija kovėsi prie 
Vilniaus, išmesdama lenkų daug skait- 
lingesnes jėgas ir suimdama jų armiją 
į nelaisvę.

—Nežinau!—pro nosį išstūmė savinin-. 
kas.

—Kokis iš tavęs gaspadoriuš, kad ne
žinai, kiek gali tavo kepykla duonos iš
kepti !—sušuko Starostinas.

—Nežinau, nežinau,—tvirtino savinin
kas.

—“Nežinai.” Gerai, aš patsai išskait- 
liuosius. Kiek kepykloj yra pečių, kiek 
telpa į kiekvieną duonų, kiek kartų pe
čius gali kepti į dieną?—pastatė jis klau
simus.—Duok teisingus atsakymus!—pa
grūmojo.

Savininkas atsakė į klausimus. Staros
tinas su paišeliu išskaitliavo ir pranešė 
savininkui skaitlinę. Tas nustebo ir iš
vertė akis.

—Dabar žinai, kiek kepykla gali duoti 
duonos! Eik ir kepk, miltai jau prista
tyta! Žiūrėk, kad rytoj Vilniuje būtų 
duonos! Atmink tą įsakymą!

Greitai mieste pakvipo kepančios duo
nos kvapsnys. Ryte jau buvo Vilniuje 
duona.

(Bus daugiau)

Nauji Raštai
(Tąsa ant 3-čio pusi.) 

rūpi kviečių maišas, kiek senį išvyt,rasta 
buvo

Bau-

VI
Kada Raudonoji Armija užėmė Vil

niaus miestą, tai reikėjo padaryti tvar
ką. Komandarmas paskyrė Vilniaus ko- 
mandierium Raudonosios Armijos majo
rą Starostiną.

Padėtis buvo sunki,—rašo kapitonas 
F. Stoliarovas.—Vilniuje ir jo apylinkė
je dar slankiojo lenkų oficierių ir fašis
tų gaujos, kurios ant kiekvieno žingsnio 
stengėsi kenkti. Lenkai bėgdami iš Vil
niaus stengėsi pakenkti jam kuo dau
giau; viską draskė, ardė, plėšė. Rinkoj 
nebuvo duonos, cukraus, druskos, brie- 
žiukų ir kitų reikmenų.

Starostinas nenusiminė; Nors jis nie
kados pirmiau nebuvo administratorium, 
bet su Raudonosios Armijos pasišventi
mu ėmėsi už darbo. Per ištisą parą jis

ši

tiek 
kad galėtų kaip nors prašalinti savo mejltfzį 
iš grįčios.

Jai pavyksta priversti Matą ''grįžt malū- 
nan parvežt nemaltą kviečių maišą. Matas 
pradeda jieškoti tuščio maišo. Sako, kū
mas gal sumalė kviečius ir tą maišą bus nu
metęs kur nors ir tt. Ir taip bejieškodamas 
maišo jis nusprendžia miltus, kuriuos parsi
vežė iš malūno, supilt į statinę, o su tuo 
maišu parsivežt likusius kviečius.' Jam be
pilant miltus statinėn, staiga iš statinės iš
šoka Martynas, kuris ten slėpėsi. Kadangi 
senis buvo girtas, o malūnininkas miltuotas 
ir dar taip netikėtai pasirodęs, tai Matas jo 
nepažino. Matas nusigando ir sudribo ant 
aslos rėkdamas: (velnias statinėje, velnias 
statinėje, o Martynas, kaip bailus zuikis, 
spruko pro duris lauk. Jį pagavo Medaus
imas, kuris tuo laiku ėjo pas Matą. Bet Mar
tynas jam kirto veidan, kad net Medauskui 
žvaigždės akyse pasirodė ir pabėgo. Matas, 
Medauskas ir Marė nusprendė, kad tai 
tikrai velnio būta statinėje. Jiems be- 
diskusuojant sugrįžta pas Matą ir malūni
ninkas Martynas. Ir taip smagiai baigiasi 
komedijukė Matui dainuojant:

“Jei žmona ne kaip išrodo, 
Jos nereikia saugoti;
Namuose ramu, malonu,
Negausi vanoti.

(Martynui)
Imki, kūmai, mano žodį: 
Nevesk gražią pačią, 
Jei nenori susilaukti 
'Velniūkščio už svečią.

(Martynas)
Kam gyvenimas nerpielas, 
Te eina į poras.
Aš pavieniu nugyvensiu, 
Vest’—-ne maho noras.

■ Mano darbas malti miltus, 
O ne čia buvoti...
Sudiev kūmui ir kūmutei!
Saldžiai jums miegoti.

(Marė)
Jei aš jum, geri žmonės, 
Kuom nors nusidėjau, 
Dovanokit, nerūgokit. . . 
Kitaip negalėjau.

(Visi)
Keliauk sveikas sau namo, 
Ar grįžk į malūną; 
O kas čionai atsitiko— 
Te paslapčia būna!.. .

Veikalas neilgas, bet mintis sklandžiai 
plaukia, gyvas ir tikslus. Norintiems lošti, 
patartina pasinaudoti šiuo veikalu. O Pra
nui /didelis ačiū už kruopštumą. Jis jau ne 
pirmą veikalą sulietuvino ir tuo padidino 
Meno Sąjungos veikalų repertuarą.

Pr. Pakalniškis. .

S

Yonkers, N. Y.
Sausio 9 dieną, 1940 m., 

pasimirė M. Rubetienė. Mo
teriškė mirė vos sulaukus 47 
metus amžiaus. Paliko nuliū
dime vyrą ir tris sūnus.

Reporteris.

GEN. FRANCO GAVO 
HITLERIO DOVANĄ

Barcelona, Ispanija.—Ge
nerolas Franco gavo nuo 
Hitlerio šarvuotą automo
bilį kaip dovaną. Prancūzai 
buvo sustabdę laivą, kuris 
vežė tą automobilį. Bet kai 
jiem buvo paaiškinta, kad 
laivas gabena Hitlerio dova
ną Ispanijos valdovui Fran- 
co’ui, tai franėūzų šarvuot
laiviai praleido tą laivą.

kas jos nežinos... Bet galima 
drąsiai tikrinti, kad tai skubi- 

_______ nimo sistemos pasėka. Per tą
Eksplozija DuPonto Fabrike ' skubinimą, darbiniu-

kui apie save apsižvalgyti visai 
Sausio 17 dieną, apie 11 vai. nelieka laiko nė pamislyti ir 

prieš piet, baisi eksplozija su- štai kas įvyksta.
krėtė net trijų valstijų apielin-, Bet ar tai du Ponto kompani- 
kę, o daugiausia nukentėjo, tai jai tas baisus trenksmas ištren- 
mūsų miestukas, Gibbstownas, ke bbnt vieną plauką iš galvos? 
šalia kurio randasi išsimėtę to Ar jai apeina, kad ten žuvo du 
fabriko apibarikaduoti pasta- žmonės? Ji tokiais menknie- 
tai — gyvųjų kapais vadinami, kiais visai nesirūpina. Ji atsiųs

Eksploziją pasekė miestuko 
krautuvių bei gyvenamų namų 
langų stiklų žvangėjimas, šė
pose lėkščių šukių čerškėjimas 
ir žmonių ant valandėlės apglu- 
šinimas. Net ir mano lango sti
klai sulėkė į vidų, o nuo trenk
smo buvom apglušę ir aš ir 
žmona, ' nors mes gyvename 
apie vienos mylios atstume nuo 
eksplozijos vietos.

n Bene daugiausia bus nuken
tėję ir daugiausia panikos ap- 
laikę, tai miestuko mokykla, 
mokiniai ir mokytojos. Mat, 
mokykla randasi tik apie pusė 
mylios nuo eksplozijos vietos 
ir 2 aukštų pastatas. Tokiu bū
du, žvangėdami mokyklos lan
gų stiklai, tinkas krisdamas nuo 
lubų bei sienų ir baisus trenks
mas — apglušino visą mokyk
los gyviją ir iššaukė paniką. 
Tačiau niekas nenukentėjo.

Gi po trenksmo, kaiprir vi
suomet, pas mus įvyksta ne tik' 
žemės, bet ir širdžių sukrėti
mas. Moterys' ir motinos, kurių 
vyrai bei sūnūs dirba tąme fa
brike, neteko lygsvaros, •, Jos, 
kaip kuri buvo apsitaisius, 
kuom apsiavus, pusplikės—bė- 
go prie fabriko, apgulė geleži
nius vartus, kad tik sužinoti, ar 
jos vyras bei sūnus nėra žu
vę. O jas pasekė visos apielin- 
kės automobilistai ir visą mies
tuką surakino automobilių 
grandinės iki pribuvus išlauki
nė tvarkadarių pagelba, išnar
pliojo miestuką iš automobilių 
rezgynės. /

Ant gyvųjų .kapo vietos, ku
riame kilo eksplozija, nieko ne
liko, tik gili ir plati, trenksmo 
išrausta duobė. Ten 2-jų dar
bininkų kūnai suplėšyti į šmo
telius ir palaidoti... Jei pasi
seks bent šmotelis kurio suras
ti, tai, bus įdėtas į mažutėlį 
grabelį, atvežtas saviškiams ir 
pasakyta: >

“Tai tavo, motin, sūnus,” ar
ba: “Tai tavo, misis, vyras.”

Rimčiau ar lengviau sužeistų 
randasi tik keletas. Mat, tie gy
vųjų kapai taip apibarikaduoti, 
kad jau jeigu įvyks eksplozija, 
tai kas kape buvo, viskas tebū
nie ir sumalta. Įtaisytos barika
dos, kad neišleistų lekiančių 
skeveldrų į išlaukinę barikados 
pusę. Tik skeveldros, iškilusios 
į orą ir išsisklaidžiusios, krisda
mos pasigauna ir išlaukinę au
ką. Tuose gyvųjų kapuose pa
prastai dirba tik po 2-3 darbi
ninkus.

Kaip dirbtuvės bosai sako, 
tai eksplojavę apie 6000 svarų 
taip vadinamos nitro-glycerinos. 
Tai medžiaga, kurį popieros, 
medžio ar kitokios medžiagos 
sumaltų miltų košę užartavoja, 
padaro eksploduojančia ir ap
krikštija dinamitu.

Eksplozijos priežastį nusine
šė jos baisus',trenksmas ir nie-

iš Wilmingtono investigaciją, 
ta atvažiavus apžiūrės trenks
mo išraustą prarają, parvažia
vus patraukys pečiais, skėste
lės rankomis ir pareikš: “Grei
čiausia tai pačių darbininkų ne
atsargumas.,. O gal ir sabo
tažas.”

Du Pontas pasiųs apdraudos 
kompanijai apskaitliavimą, 
kiek eksplozija padarė nuosto
lio, keliems darbininkams turės 
išmokėti apdraudas už jų gy
vastis, tai ir visas tos dramos 
finalas. Senas Vincas.

“SINGELIO” AUKA KET- 
VERIUKAMS

Nauvoo, Alabama. — Ne
vedęs fabrikantas M. C. 
McGehee atsiuntė $1,000 do
vaną trims mergaitėms ir 
berniukui, kuriuos vienu 
pradėjimu pagimdė žnįpna 
01. Shorto. O jis dalinai yra 
farmeris randauninkas ir 
dalinai' maihiėrys.

Berlin. — Nazių valdžia 
uždraudė apšildyt bažny
čias, nes trūksta anglies.

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

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių B MT Line. 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6191
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SIŲSKITE Į LIETUVĄ
Pasaulines Parodos ir New Yorko Miesto

PAVEIKSLŲ ALBUMĄ
Kurie siuntė tą Albumą į Lietuvą, gauna širdingų 

padėkų už taip gražią dovaną.

KNYGA Iš 56 PUSLAPIŲ
Dydžio 9 colių pločio, 12 c. ilgio 

Spalvuotos Spaudos Viršeliais
\ ■ KAINA 80 CENTŲ

Siųskite tuojau, tai bus jūsų giminėm Kalėdų dovana 
Pasiuntimas tos knygos į Lietuvą kainuoja 9 centai

LAISVĖS ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St. 1 Brooklyn, N. Y.

Dienraščio “Laisvės”

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

16-18 Manhattan Ave. Brooklyn, N.
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 Typewriteris, $29.75
Bus išleistas penktadienio vakare. Gaukite jį.

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

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

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

John Mikalausko Orkestrą. Įžanga 20c

*r

ŠTAI DAIKTAS, KURIS INTERESUOJA KIEKVIENĄ 

Kiekvienam reikalingas ir kiekvienam brangus.

G & E Radio Phonograph Comb. $59.50
Puikus radio grojantis rekordas. Juomi galima prisitai
kyti tokią muziką, kokįps tik pageidaujate. Tai orkestrą 

ir žinių šaltinis jūsų namuose.

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

išdirbinių, kurie bus parduodami žemom kainom.

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

visokiais gėrimais.

Sekmadienį, Vasario 11 Feb.
Dainuos Sietyno Choras iš Newark, N. J., vad. B. 
Šalinaitės. Soliste: Birūta Ramoškaite iš Hartford ir 

LDS Jaunimo Kvartetas iš Shenandoah, Penn.

GEO. KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ
ĮŽANGA 20 CENTŲ

U O”-----------
šokiai prasidės 6-tą valandą vakare ir tęsis iki 

vidurnakčio, nes ant rytojaus švente.

Sekmadienį, Feb. llth, 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.

PASKUTINĖ BAZARO DIENA
Visuotinas ir galutinas išpardavimas visų daiktų, 

kurie yra sudovanoti ir supirkti bazarul

Pirmadienį, Vasario 12 Feb
Abraham Lincoln gimimo dienos šventė.

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

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

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

lė. Ji yra risai nauja ir su lietuviškais akcentais.

Setas iš 5-kių dovanų, kuris skiriamas kitiem mies
tam bus išleistas pirmadienio vakare, vasario 12-tą.

M



Penktos poslapis

Hartford, Conn.
Sausio 14 d., Laisvės Stygų 

Orkestrą parengė savo nauaai 
koncertų. Uras pasitaikė labai 
blogas — drėoė sniegu ir lie
tumi. Bet publikos susirinko 
nemažai. Jei oras būtų buvęs 
gražus, daugiau ir publikos 
būtų susinnKę. Tarpe publikos 
matėsi nevvhaveniečių, new- 
britainieėių, torringtoniečių ir 
kitų apielinkių kolonijų. Net 
ir brooKlyniečių buvo.

Orkestriečiai buvo pasipuo
šę lietuvių tautiniuose rūbuo
se. Pati orkestrą išpildė dides
nę dalį programos. Tik porą 
solų orkestnečiai davė į pro
gramą; o jie galėjo kur-kas 
daugiau solų duoti, programa 
būtų buvus įvairesnė, gražes
nė, nors ir šiaip buvo pagirti
na, graži.

Kiti iš publikos klausinėjo: 
Kodėl orkestros mokytojas, d. 
V. Visockis, neįsitaiso lietuvių 
tautinio kostiumo ?

Laisvės choras, vadovystėj 
d. V Visockio dalyvavo pro
gramoj su gražiomis dainomis. 
O prieš užbaigimą programos, 
choras dainavo, o orkestrą 
pritarė. Išėjo labai tinkamai.

Taipgi New Britaino lietu
viško radio pusvalandžio cho
ras dalyvavo programoj ir 
gražiai sudainavo. Tam cho
rui vadovauja M. Čeponytė. 
Viena choro narė padainavo 
solo. Balsas silpnas, bet gra
žiai dainavo. Jos vardas nebu
vo pasakytas publikai, šis ra
dio choras įprato pakraipyti 
lietuviškų dainelių meliodijas. 
Atrodo, kad choras gražiau 
dainavo, kada jis tas meliodi
jas “traukė” pagal kompozi
torių originalus.

Programai užsibaigus, buvo 
dar smagiai pasišokta prie tų 
pačių orkestriečių muzikos.

Sovietus per Suomiją, taip 
kaip planuoja ir rengia kari
nius frontus per Balkanų ša
lis, per artimuosius ir toli
muosius rytus. Nurodė, kad 
Sovietai dėjo visas pastangas 
susitarti su Suomija dėl So
vietų ir Suomijos apsigynimo 
nuo pasaulinio imperializmo, 
nuo karo. Bet Suomijos reak
cinė valdžia nusikreipė link 
kapitalistinių šalių, prieš So
vietus. Raudonosios Armijos 
apvalymas Suomijos krašto 
nuo pasaulio imperialistinių 
agentų šiuo laiku, kol dar te
nai neįsteigtas neįveikiamas 
karo frontas prieš Sovietus, 
duos daug gero Sovietų šaliai 
ateity.

Rožytė.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11770 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
268 Brooklyn, Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS & IRVING GROSS 
D-B-A Gross Brothers

268 Brooklyn Ave. Brooklyn, N. Y.

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

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

antrą Stoughtone, trečią Bridge- 
wateryje. Būtų daugiau jėgų 
energijos, neleiskim veltui laiko.

Sauka, Debatų Kom.
(16-17)

A.

ir BAR ir GRILL

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
HARTFORD, CONN.

ALDLD 68 kp. šaukia speciali su
sirinkimą, kuriame turėsime apkal
bėti svarbius šių dienų klausimus. 
Susirinkimas įvyks sekmadienį, 21 
d. sausio, 2 vai. po pietų, Laisvės 
Choro Svet., 155 Hungerford St.— 
B. Muleranka.

Pittston, Pa.
Iš Lietuvių Literatūros Draugi
jos 12 Kuopos Susirinkimo
Susirinkimas įvyko sausio 7 

d. Susirinkimą turėjo atidaryt 
sekretorius. Mat, organizato
rius d. Petras Kizevičius išva
žiavęs, nepribuvo, o d. Radi- 
šauskienė serga.

• Susirinkimui pirmininkavo 
S. Rauduvė. Perskaičius per
eito susirinkimo tarimus, pri
imta raportai komisijų. Va
karienės rengimo komisija 
pranešė, kad kambariai dar 
negatavi, todėl vakarienės 
negalėjo surengti. Kai kam
bariai bus paruošti, tai vaka
rienė bus surengta. Išrinkta 
kita komisija, idant vakarie
nę surengtų Pittstone, ųeigu 
Wyominge tuo tarpu ‘ negali
ma.

. BALTIMORE, MD.
LLD 25 kp. susirinkimas įvyks 

antradienį, 23 d. sausio, 8 v. v. Lie
tuvių Svetainėje, 853 Hollins St. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti šia
me susirinkime. Susirinkimo laikas 
buvo perkeltas, kaip visiems yra ži
noma, dėl priežasties rengiamos 
operetės

Todėl, 
mirškite 
rinkimo 
susirinkime visi. — A. V.

dėl priežasties 
“Nebaigta Kova.” 
draugės ir draugai, 
aukščiau suminėtos 

dienos. Dalyvaukite

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. moterų skyriaus 

susirinkimas įvyks sekmadienį, sau
sio 21 d., pas drg. Indrulienę, 129 
W. Market St. Pradžia 2 vai. po 
pietų. Visos narės malonėkite da
lyvauti, nes turime svarbių reikalų 
apsvarstyti. — Sekr. (16-17)

Lietuvių Restaurantas
Mfne

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

Estate of

BARRY P. SHAUNS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

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

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783.
NIGHT—IIAvemeyer 8-1158

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

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

UNDERTAKER

337 UNION AVĖ
BROOKLYN, N. Y

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel; Triangle 5-8622

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

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

580 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.
•„ 7

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

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St Brooklyn “Laisvės’1 Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta p ari iena; 
gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

Šiomis dienomis sunkiai ap
sirgo draugė Pilkauskienė. 
Linkime draugei pergalėti li
gą ir vėl stoti į sveikųjų eiles.

Kiek pirmiau, sunkiai apsir
go d; Gudaitienė.

Draugas Vasiliauskas ir 
draugas J. Aibavičius jau ap
veikė ligas ir vėl sveikųjų tar
pe darbuojasi.

Andai čia kalbėjo žurnalis
tas Fišeris, kuris per keliolika ' 
metų gyvenęs Sovietų Sąjun
goj. Kalbėjo apie Sovietų Są
jungą ir pasaulinę politiką. 
Jis sakėsi buvęs Sovietų užta
rėjas iki to laiko, kaip Rau
donoji Armija įžengė į Suo
miją; nuo to laiko nebegalįs 
sutikti ir smerkiąs Sovietus.

Tačiau jis pripažino, kad 
Jungtinių Valstijų karinė pa
rama Suomijai įtrauks Jungt. 
Valstijas į pasaulinį karą. Jis 
pasmerkė ir Hooverio komite
tą rinkimui aukų dėl Suomijoj 
reakcinės valdžios; klausė — 
kur Hooveris buvo, kada rei
kėjo teikti pašelpą Ispanijos 
liaudžiai kovoje prieš fašiz
mą ?

Po jo prakalbai pasiprašė 
balso daktarė Pierson ir nuro
dinėjo, l^aip kapitalistinės ša
lys rengė garinį frontą prieš

Išdavė raportą delegatai iš 
Amerikos _ Lietuvių Kongre
so Skyriaus konferencijos, ku
ri įvyko gruodžio 31, 1939. 
Raportas priimtas ir nutarta 
skyrių palaikyti.

Buvo skaitomi “Laisvės” - ir 
^‘Vilnies” laiškai su atsišauki
mais. Laiškai priimti. Po ilgų 
apkalbėjimų pasirodė, j kad 
mūsų kuopos iždas yra tuš
čias, tai kelios ypatos tikie- 
tukų pasipirko. Mat, perei
tais metais M. Kalauskui pa
sisekė u£ 15 centų tikietuką 
laimėti rašomą mašinėlę ver
tės $49.50. Tai šiemet gal ir 
vėl kam nors iš pittstoniečių 
pasiseks laimėti^

Dar iki šiol pas mus šalčių 
didelių nebuvo ir sniego taip- 
gi mažai teturėjome.

Sekretorius.

nepa- 
susi- 

šiame 
(16-18)

PITTSBURGH IR APYLINKĖ
LDS 160 kp. rengia puikią vaka

rienę, 4 d. vasario, 7 v. v. 1320 
Medley St. Prašome draugijų, kliu- 
bų ir kitų organizacijų nieko ne
rengti tą dieną, bet dalyvauti pa
rengime.

LDS 8 Apskritys šaukia metinę 
konferenciją, 28 d. sausio, 1320 Med
ley St. Pradžia 1 vai. po pietų. Po 
konferepcijos bus skani vakarienė. 
Prašome dalyvauti. Jeigu delegatus 
neišrinkote, galite dalyvauti kaipo 
svečiai. Dar vienas svarbus paren
gimas, tai moterių kliubiečių, rodos 
bus 18 d. vasario, pelnas skiriamas 
vilniečiams. Taipgi prašome nieko 
nerengti toj dienoj, bet dalyvauti 
parengime. — Rep. (16-17)

montello,mass.
Sekmadienį, sausio 21. d. įvyks de

batai, 2 vai. po pietų,] Liet. Taut. 
Namo Svet. Debatų tema: “Užgir- 
ta, kad Sovietų Sąjunga yra patei
sinama dabartiniame kare su Fin- 
landija.” Kviečiame atsilankyti, im
ti dalyvumą arba pasiklausyti. 
Stoughtonas, Bridgewater imkite da
lyvumą, padarykime sutartį seka
mai: vieną sekmadienį Montelloje,

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

Tel. TRObridge 6336

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central SkrSro, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedėliomis ir šventadieniais!
10-12 ryte

“Laisvės” Dalininkų Suvažiavimas

BANKIETAS IR ŠOKIAI
Šiemet dienraščio “Laisvės” suvažiavimas, 

bankietas ir šokiai bus

Sausio 28 d. Jan. 28tli
•

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

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

BANKIETAS IK ŠOKIAI
Yra parandavotos dvi didelės svetainės. Vienoje bus 

duodama vakariene, o antroje bus šokiai, 
griežiant gerai orkestrai.

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

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

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

Prašome iš anksto įsigyti bilietus
ĮŽANGA $1.25 ASMENIUI

> •
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Didelis Išpardavimas
Nupigintam Kainom

SIUTAI ir
OVERKOTAI

Išparduodami dabar už

originališkos kainos

NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave

Brooklyn, N. Y,

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Kongreso skyriaus posėdis
Amerikos Lietuvių Kongre

so skyriaus posėdis įvyks sau
sio 28 dieną, Stasio Norkaus 
kambariuose, po num. 92 
Searle St., Pittstone. Prasidės 
1 vat po pietų. Gruodžio 31 
dienos konferencija paliko 
valdybą tą pačią 1940 me
tams.

Taigi, draugai, įsitėmykite, 
kurie buvote išrinkti kovo 26 
d., 1939 m.,’ dalyvaukite po
sėdyje. Draugijos, kurios no
ri palaikyti skyrių, turi rei
kalaut iš savo atstovų, kad 
jie išduotų raportus iš posė
džių, kai jie įvyksta. Posė
džiai garsinami “Laisvėje.”

M. Kalauskas.

CHARLES’
- UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patryę Barberini

Bruce King, 
Vasiliausko mokytojas, Mi
lano operos žvaigždė skam
bins pijanu, sekmad., sau
sio 21 d., Grand Paradise 
salėje Brooklyne, 6 v.v.

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes elevelterio stoties

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai

Brooklyn, N. Y.
TeL Evergreen 4-9508

Violeta Tamkiūtė,
Muzikos mokytoja, dainuos 
ir vadovaus Lietuvos Dainos 
merginų grupę sausio 21 d., 
Grand Paradise salėje,

Brooklyne, huo 6 v.v.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborins (Undertaker) 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842.

Dr. B. Bagdasaroff
✓

200—2nd Avė., tarpe 12 ir 13 Sts. 
Valandos: 11-1; 5-8; NcdėlloJ: 11-1 

New York City
Staigios ir chroniškos kraujo ir ędoa 

ligos gydomos.
Daroma Kraujo ir Šlapimo Tyrimu

Tel. Algonquin 4-8294

m

fįė-Z~xGERIflŪSIfl DUONA
jj^OĮSCHOLEŠ BAKING lĄgO

XSx~532 Grand St., Brooklyn
NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. lIūsu duoną valygyda-; 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui 
Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, į krautuvei 

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

-Mokyklos Baigimo Specialai
Mokyklos baigimo, žiedai
Riestiniai laikrodėliai
Rožančiai

$3.00 ir aukštyn
$2.00 ir aukštyn
$1.00 ir aukštyn

nuo $1.50

Visi Laikrodžiai Garantuoti

augštyn

Maži Rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą.

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JOSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)
• • •

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

• .

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

Telefonas EVergreen 7-1661

mmmmhI
Visi daimontai Melsvi- 

balti ir pertekto

“'.T,r

Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą

ROBERT LIPTON
/ . J E W E

701 GRAND STREET
TC R

BROOKLYN, N. Y.
Bet. Graham & Manhattan Avės.

Įsteigta 1892 TeĮL Stagg 2-2178



Šelfas puslapis

Office Phone ' 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
F. Ver green 4-6485

Arthur ^Discher, 45 m., ne
gras, rastas mirtinai sušalęs 
kiemo pri<» 163 W. 133 St., 
N. Y.

H---------- ------------------------------

Gasas Anglies Sandėlyje 1 
Užmušė; 24 Darbininkus-

Gelbėtojus Pridusino
Pradėjus rusenti anglis mil

žiniškame anglies sandėlyje 
Riverside Fuel Co. patalpose, 
144th ir Exterior Sts., Bronx, 
prigamino carbon monoxide 
dujų ir sandėlyje dirbę darbi
ninkai ūmai pradėjo kristi.

Pirmasis krito John Rainie, 
69 m., negras, 2041 5th Avė., 
N. Y. Jis mirė už trijų va
landų po nuvežimo ligoninėn. 
Keturi iš pirmiausia nuken
tėjusių buvo bandžiusieji gel
bėt Rainie, kartu su juo dir
busieji darbininkai. Kiti buvo 
pašauktieji pagelbon polici
ninkai ir gaisragesiai.

Rainie dirbo viršui šimto 
pėdų aukščio milžino kubilo 
(aruodo) jin pildamas-kasda- 
mas mechaniškais neštuvai be 
pertraukos užkeliamą anglį, 
kuri neseniai buvo atvežta 
vagonais. Apačioje dirbusieji 
išgirdo jo šūkį, kad jis susir
gęs ir nuskubino viršun pas 
jį. Bet jį rado jau nupuolusį 
aruodan. Aniems negrįžtant, 
pašaukta gelbėtojai.

Nenumatę pavojaus, pir
miausia pribuvę policistai ir 
gaisrininkai, užlipę ant sandė
lio be gaso maskų, irgi krito 
viens po kitam vos spėję pa
siekt viršų. Kiti jau ėjo su 
maskomis, bet ir iš tų nevie
nas krito. Gelbėjimas ėjo lė
tai, kadangi tokioje pavojin
goje padėtyje, siauručiais 
laiptais negreit galėjo nukel- 
dinėt ir pradėt gaivinimą, ku
rį vedė apie desėtkas daktarų 
iš Morrisania, Lincoln ir Har
lem ligoninių, vartojant polici
jos ir gaisragesių departmen- 
to atvežtus dirbtino kvėpavi
mo aparatus.

Nelaimės priežastis — ug
nis sandėlio apačioj iš pradžių 
nepastebėta. Iš karto buvę 
manoma, kad kaitinimas įša
lusios anglies sudaręs dujas. 
Anglis esanti kaitinama, kad 
atliuosuot nuo vagonų, prie 
kurių ji būna prišalus.

Šiandien ir Vėl Mokinsimos
Nūnai, sausio 20, ir vėl vai

kai visi susirenka “Laisvės” sa
lėje, 2-rą vai. po pietų; atsineša 
visi naujus elementorius—“La
bas Rytas,” ir mokinamės lie
tuviškai. Paskaitysim, parašy
sim; paskiau trhputį padainuo
sim; o po to, komitetas sako, 
bus gražūs krutami paveikslai 
—“kino”; sako, J. Ormanas ga
vęs naują gražią komediją.

Būkim visi; išmokim užduo
tas lekcijas ir eiles!

Mokinys.

Muzika-Dainos
Nesenai išėjo nauja daina 

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

J. P. žemaitaitis pradėjo 
mokytis muzikos nuo keptynių 
metų amžiaus. Pirmas instru
mentas smuiką, vėliau pianas. 
Taip mokinosi apie 12 metų 
Lietuvoje. Mokinosi smuiką 
Rusų caro mokykloj, Veive
riuose, Suvalkų gub. Iš Lie
tuvos atvažiavo Amerikon 
1912 m. Amerikoj baigė mu
zikos kursą teorijos, harmoni
jos ir kontrapunkto dviejose 
konservatorijose, ‘ Brooklyne 
ir New Yorke, vėliaus pas žy
mius kompozitorius P. A. Yon, 
New York, N. Y., ir J. Žile
vičių, Elizabethport, N. J., kur 
padarė didelę pažangą. Turi 
prirašęs daug kompozicijų, 
kurios dar neišėję iš spaudos.

F. H.

Iš Vinco Retikevičiaus 
Šermenų ir Laidotuvių

Vincas Retikevičius mirė 
sausio 13 d., 1940. Buvo pa
šarvotas Bieliausko (Ballas) 
šermenyčioj, 660 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. Palaidotas 
sausio 16 d., St. Trejybės ka
pinėse (Retikevičių šeima ten 
turi “lotą” nuo senų laikų).

Laike Vinco šermenų viską 
labai pavyzdingai tvarkė ir 
vedė velionio duktė Alena ir 
sūnus Petras.

Vincas Retikevičius gyven
damas turėjo labai daug gimi
nių, draugų ir prietelių. Tą 
liudijo atsilankymu dideliais 
būriais atiduoti paskutinę pa
garbą velioniui — gausa gė
lių vainikų ir taip daug auto
mobilių palydėjimas į kapus.

Gėlių vainikus prisiuntė se
kamai : nuo šeimos: Ona Re- 
tikęyičienė (velionio žmona), 
duktė Alena ir sūnus Petras, 
sūnus Juozas (Juozas dabar
tiniu laiku gyvena Chicago, 
Ill., ir dėl blogo oro negalėjo 
nė orlaiviu atskrist į savo tė
velio laidotuves).Nuo giminių: 
Stakovai, Papikai (iš Water
bury, Conn.). Nuo draugijų: 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubas, LSS 19 kp., ALDLD 
138 kp., Independent Musi
cians Union. Nuo orkestrų: 
“Mikado” orkestrą iš Chica
go, Ill., Tamošausko orkestrą, 
Chopin Musical Club. Nuo 
buvusių draugų ir prietelių— 
nuo šeimų: Kreivėnų, Levan
da, Mr. ir Mrs. Stebbin, Mr. 
ir Mrs. Miller, Mr. ir Mrs. 
Bekman, Mr. ir Mrs. Slader. 
Nuo pavienių ypatų: Mr. J. 
Witkus, Mr. Wendel, Miss 
Minni, Miss Nicotra, Mr. Lore, 
Mr. Hayes, Mr. Rogalsky, 
Miss Taranto, Miss Winham, 
Dr.-C. G. Eichel, Mr. W. M. 
Butler ir Peter Lisauskas (nuo 
Kleenkol Co.).

Pirm išnešimo Vinco Reti
kevičiaus iš koplyčios, d. Mi- 
zara, “Laisvės” redaktorius, 
pasakė prakalbėlę prilaiky
damas momentui. Nešant ve
lionį iš koplyčios, jo draugų- 
muzikantų sudarytas didelis 
triūbų benas grojo maršą. 
Benas grodamas maršus lydė
jo kol velionį apvežė pro 
“Laisvę”, L.A.P. Kliubą (aiTt 
Kliubo durių buvo iškabinta 
juodas gedulu ženklas) ir at
gal pro tą vietą iš kur buvo 
išlydėtas. Benas, grodamas 
maršus ir būrys (regis) šven
to Vincento Draugystės narių 
eidami paskui velionio karstą 
atlydėjo iki Stagg ir Bush
wick gatvių.

Velionį į kapines palydėjo 
35 automobjliai. Gėles vežė 
dviem karais.

Įleidus Vincą Retikevičių į 
duobe amžinai ilsėtis, grabo- 
rius P. Ballas-Bieliauskas var
de velionio šeimos pakvietė 
visus sugrįšt L.A.P. Kliuban 
ant pietų.

Pargrįžus į Kliubą radom 
stalus apdėta įvairiais val
giais ir gėrimais. Pavalgius 
pietus velionio duktė Alena 
ypatiškai visiem dalyviam pa
dėkojo už taip didžią užuo
jauta tokioje skaudžioje va
landoje. Vėliaus varde velio
nio šeimos P. Ballas-Bieliaus
kas paeiliui pakvietė J. Kar
pų, L. A. P. Kliubo gasnado- 
rių, K. Kreivėną ir M. Stako- 
vą, kurie pasakė trumpas 
kalbeles apie velionio. pavyz
dingą gyvenimą, jo darbus ir 
nuopelnus. Taipgi linkėjo ve
lionio šeimai ką lengviausiai 
pergyventi taip skaudžias va
landas.

Velionis paliko dideliame 
nuliūdime moterį Oną, duk
terį Aleną, du sūnus, Juozą ir 
Petrą. Taipogi- paliko dvi se
seris — Oną žambrickienę, 
Philadelphia, Pa., ir Magdę 
Čern'auskienę, Vokietijoj.

Likę artimieji velionio gimi- 
nes: brolienė Lietuvoj, brol- 

, duktė Ana Stakovienė Brook-

Majoras Sušaukė Pasitarimą 
Išrisi Anglies Prekėją 

ir Vežikų Problemą
Majoro LaGuardijos pastan

gomis sutaikyt anglies prekėjų- 
pristatytojų firmas su anglies 
išvežiotojais sušauktas bendras 
atstovų pasitarimas penktadie
nio ryto 10 vai., miesto salėj.

Unija iššaukė streiką prieš 
pačią centralinę firmą Central 
Coal,, Co., kada ji atsisakė pa
kelt algas ir leist 40 valandų 
savaitę. Bosai nori, kad išve- 
žiotojai dirbtų po 48 valandas 
per savaitę žiemos mėnesiais. 
Unijai paskelbus streiką, firma 
paskelbė “lock out.”

Majoras kvietimo .pasitari- 
man telegramoj sakė: “Miestas 
negali drebėt, kada jūs bara
tės. Nors priėjote krantą trijų 
savaičių derybose, .tačiau aišku, 
jog kada nors turėsite susitai
kyt. Dėlto geriau pradėkim da
bar.”

Unija svarstanti planus aprū
pinti mažiukus prekėjus, kurie 
padengia laužynių distri.ktus, 
streikas taikoma daugiausia 
prieš stambiąsias įmones ir na
mus.

lyne, sesers Magdės vaikai, 
Černauskai 6 Vokietijoj, Vin
cas ir Jonas Brooklyne, Juo
zas Union City, N. J. Vaikai 
sesers Uršulės Papikienės (pa
staroji jau mirus) 3 sūnūs ir 
3 dukterys Waterbury, Conn. 
Vaikai sesers Onos žambric- 
kienės, 2 dukterys ir 1 sūnus 
Philadelphia, Pa. Taipgi ve
lionis turėjo daug tolimesnių 
giminių.

Nors velionis buvo naudin
gas visuomenei, bet kadangi 
jis mus apleido, mes jį paly- 
dėjom į amžiną atilsį, tai lai 
būna jam lengva šios šalies 
žemelė, o mes jo ilgai nepa
miršime.

M. Stakovas.

Vieša Padėka
Dėkojame visiems ir visoms, 

kurie suteikė mums tokią di
delę užuojautą laike tokios 
liūdnos valandos, tai yra lai
ke šermenų mylimo vyro, tė
velio ir brolio. Dėkuojame vi
siem, kurie atsilankė į šerme
nis. Dėkojame giminėms, 
draugams, draugėms, draugi
joms, kliubams ir orkestroms 
už prisiuntimą gėlių vainikus. 
Ypatingai L. A. Piliečių Kliu- 
bui, kuris taip daug pagelbė
jo. Dėkojame d. Mizarai už 
pasakytą prakalbėlę. Dėko
jame tiem, kurie taip skaitlin
gai palydėjot į kapus. Dėko
jame muzikantam, kurie su
darė tokį didelį beną. Taipgi 
dėkojame graboriui P. Ballas- 
Bieliauskui už tinkamą patar
navimą.

Moteris Ona, duktė Ale
na, sūnūs Petras ir Juo
zas Retikevičiai ir sesuo 
Ona* Žambriskiene.

Laura Fidal, 20 m., 562
West End Ave., rasta prigė- 
rus savo maudynėj. Manoma, 
kad svaigulio suimta ji galė
jus virsdama mirtinai užsi
gauk. -

SUSIRINKIMAI
DIREKTORIŲ ATYDAI

Lietuvių Kooperatyvės Spaudos 
Bendrovės direktorių susirinkimas 
Įvyks pirmadieni, sausio 22-rą, 1940 
m. “L.” ofiso. Pradžia 7:30 v. v. Pra
šome nesivėluoti ir ateiti paskirtu 
laiku. — J. Nalivaika, Sekr. (16-17)

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar ir Grill, visokių 

tautų apgyventoje vietoje. Pilni gė
rimų laisniai. Biznio darome nuo 
$300.00 iki $350.00 i savaitę. Par
duodame už $2300.00. Prašome tuo
jau kreiptis šiuo antrašu: 699 Gates 
Ave., Brooklyn, N. Y. (16-18)

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuoti kamba

riai vyram, garu apšildomi ir visi 
kiti parankumai. Ona Stanaitienė, 
105 Reid Avė., Brooklyne. Geras pri
važiavimas iš visur. Aplinkui geros 
restauracijos. (16-18)

FLESHING
Šį Sekmadienį Visi Susitiks Vienoj Vietoj

Sekantį sekmadienį, sausio 21 d., Brooklyno, New Jersey ir 
plačiosios apylinkės lietuviai ir kitų tautų; lietuvių meną mylį, 
žmonės iš pat ryto tarsis su savo draugais, kaip smagiai, ver
tingai ir naudingai dieną praleisti vienoj vietoj ir malonioj 
draugijoj, kurioj susitiks visus tuos, kurių nori susitikti ir ku
riuos galima susitikti tik didėlėse, reikšmingose ir .gražiose 
pramogose. Tokia proga susitikti bus. Tokia proga gražioj 
kompanijoj būti bus. Pramoga, kurioj rekomenduotina būtų 
yra apie 50-ties lietuvių rinktiniausių meno jėgų susibūrimo 
pramoga, Aleko Vasiliausko koncertas Grand Paradise salė
je, kampe Grand ir Havemeyer Sts., Brooklyne.

Į šią^salę sekmadienį visi kviečiami atvykti bent 5 vai. Tu
rėsite prbgą pasirinkti geras vietas. Koncertas prasidės ly
giai 6 vai. Tad, per valandą laiko galėsite susitikti savo drau
gus, susigrupuoti, susipažinti' pasirinkti vietas. Juk vieniems 
patinka sėdėti arti, kitiems toli. Vieni norės rezervuotų vietų 
po $1, kiti pasitenkins kiek toliau sėdėti už 75c, dar treti už 
50c pasigerėti koncertu iš kiek toliau. Dar ketvirti ateis tik 
už 35c pasišokt Tamo Radio orkestrui grojant nuo 9 vai. vak.

Kodėl visi <lietuviai ir visi meno mylėtojai susirinks Vasi
liausko koncerto išgirst? Dėl to, kad visi artistai, kurie Vasi-

Alekas Vasiliauskas,
Tenoras^ dainuos sekm., sausio 21 d., Grand Para

dise salėj, Brooklyne, nuo 6 v.v.
liausko koncerte dalyvaus, jau yra pripažinti artistai, gerai 
perkošti ir pasiruoš'ę meno programai. Pats Vasiliauskas, ne
abejojamai, girdėtas, žavės jus naujomis, iš Lietuvos par
siųstomis, pagal Lietuvos madą dainomis ir Amerikoj sukur
tais meno kuriniais. Marijona Kižytė, daug dainos mene nu- 
progresavusi, šiandien yra viena geriausių dainininkių Ame
rikoje. Vasiliausko muzikos mokyklos choras, vienas geriausių 
New Yorke, vadovaujamas artisto Bruce King, jus sužavės/ 
O kas gali pamiršti Lietuvos Dainą, kuri anais metais laimė
jo New York Journal dienraščio pripažinimą, kaip geriausio 
choro New Yorke? Lietuvos Dainos, vadovaujamos Violetos 
Tamkiutės, dainininkių merginų grupė padainuos žavingai 
paruoštų dainų. Grupėje dainuos: Elena Paulauskas, Joan 
Šertvietytė, Emilija Tamkus, Emilija Simniškytė, Elena Rokas, 
Sofija Jankus. Milano operos žvaigždė Bruce King paskambins 
pijanu. Juozas Tamašauskas, jaunas radio muzikantas mik
liais pirštais akordeonu pagros įvairių lietuvių meliodijų. Ta
mo Radio orkestras gros įvairių meliodijų koncertui ir šo
kiams. Per ištisas tris valandas, tik 10 min. pertraukai įvy
kus, girdėsit stebėtinai puikiai paruoštą meno programą. Jos 
išgirst, pamatyt, dalyvaut su visais meno mylėtojais ir susi
tikti su savo draugais—šios pramogos rengėjai ir kviečia vi
sus į koncertą sekmadienį, sausio 21 d. Atvykti į salę prašomi 
nuo 5 vai. čia pasiruošite koncerto laukti, o 6 vai. pradėtas 
koncertas jus nuves į meno svajonių pasaulį, į tolimą Lietuvą, 
daug ko primins, daug žavės. Atminkite, geras meno kon
certas—niekad nebus pamirštas. Jis tuo svarbesnis, kad tuoj 
po jo Vasiliauskas vyksta į Chicago ir ten ilgiau pabuvos.

G.

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

(Kampas Roebling St.)

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

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

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

"Special

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RUSIŲ GĖRIMŲ

t

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

Managed by

RHEA TEITELBAUM

Open Day and Night

Vapor Room, Turkish Room, Russian 
Room, Large Swimming Pool, Fresh 
Artesian Water, Restaurant, Barber 

Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

GENTS’ DAYS
Wed., Th urs., Fri., Sat. and 

Sun. all day and night
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jQ VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY M1SUNAS 

Savininkas
Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį ir šeštadienį 
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

r Alus ir Valgiai

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

Prie R. K. O. Republic Teatro
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MATTHEW P. BALLAS •
(BIELIAUSKAS) /

LAISNIUOTAS GRABORWS <
660 Grand Street Brooklyn. N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo- d
damos mylimiems pašarvoti dovanai ;

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

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

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

Siunčiame duoną per paštą | kitus miestus, speclulial greitai pristato 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj. tr kaina*

VARPAS BAKERY 36-42 StBKtt Street Brnnklm N V

SKELBKITES “LAISVĖJE
m




