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Rytoj įvyksta metinis “Lais-

Ruoškime žiemi
nes pramogas “Lais
vės” paramai. Jos 
yra didelė atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.

vės” bendrovės dalininkų su
važiavimas. Jame šėrininkai 
išklausys direktorių tarybos, 
administracijos ir redakcijos
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metinius pranešimus-raportus, 
juos aptars, išgvildens, o pas
kui darys naujus nutarimus; 
dar paskiau išrinks naują di
rektorių tarybą, kuri per 1940 
metus vairuos mūsų dienraščio 
va i ra.

—o—
Amerikoj yra tik dvi lietu

vių įstaigos, leidžiančios laik- 
' raščius, kurios taip demokra

tiškai ir draugiškai taria savo 
reikalus. Jomis yra 
ir “Vilnies” bendrovės. Ne
paisant, kiek čia žmogus turi 
šėrų, jis teturi tik vieną bal
są. šių bendrovių metiniai šė
rininkų suvažiavimai esti ma
siniai.

Dėl to mes džiaugiamės ir 
didžiuojamės. Džiaugiasi ir 
visa pažangioji lietuvių* visuo
menė. i

—o—
Po suvažiavimo visi jo da

lyviai eis į Central Palace 
svetainę, 16-18 Manhattan 
Avė. (prie Broadway), Brook
lyne; 6-tą vai. ten prasidės va
karienė arba bankietas, ku
riame dalyvaus visi “Laisvės” 
draugai ir prieteliai.
/Užkandę, pasiklausę puikių 

dainų ir muzikos, jie galės sau 
pasišokti arba pasikalbėti po 
gražiai praleistos dienos.

Kitais žodžiais, laisviečiai 
sekantį sekmadienį praleis 
naudingai ir kultūriškai.

—o—
Kurie mūsų prietelių dar nė

ra “Laisvės” kooperatyvo na
riais — prašome patapti, įsi- 
gijant po šėrą. - Tatai galitę 
padaryti šiandien arba rytoj 
ir dalyvauti šėrininkų suva
žiavime.

Be to, ir į bankietą pakvie
timas 
Taigi

šis bus jau paskutinis, 
prašome įsitėmyti!

—o—
Bostono redaktorius ši-So.

taip rašo:
“Nacių generolai padeda 

bolševikams atakuoti Suomijos 
respubliką.” Nereikia nei aiš
kinti, jog ši “žinia” su tikrove 
nieko bendro neturi. Bet ar 
Michelsonas tik vienas, mokąs 
šitaip meluoti?

Kas šiandien Sovietų Są
jungos nešmeižia, kas apie ją 
nemeluoja, tas yra apšaukia
mas “Hitlerio agentu,” tas yra 
“komnacis.” Na, o Michelso
nas nori būti geras (reakci
nei buržuazijai) vyras.

Mes jam to nepavydim!
—o—

Tas pats redaktorius kelia 
klausimą: “Ar nevertėtų grą
žinti Vilnių bolševikams?”

Mano patarimas: tegu so
cialistai siunčia reikalavimus 
į Kauną, kad jis grąžintų Vil
nių Sovietams.

—o—
Kl. Jurgelionis nurodo “Tė

vynėje,” kad Amerikos lietu
viai smarkiai miršta. “Mes 
kaipo ateiviai esame į^esiog 
išmirimo padėtyje,” rašo jis, 
duodamas visą eilę pavyzdžių, 
kiek daug žmonių dabar 
miršta, o kiti — nusenę, nu- 
bie.dnėję atsiskiria nuo visuo
meninio lietuvių gyvenimo.

Kad šiandien daug Ameri
kos lietuvių miršta, to niekas 
neginčys. Tačiau būti dėlto 
dideliais pesimistais taip jau 
neverta. Kas gyvena — 
mirti. Pasilieka mirusiųjų 
kai, — sveiki, energingi, 
veikti ir tęsti savo tėvų 
dėtus darbus.

Turime išmokti prie jauni
mo prieiti ir jį įtraukti į mū
sų organizacijas.

SLA galėtų, rodosi, daugiau
siai tąja plotme nuveikti. De
ja, jis, matyt, nebepaiso to, 
nes iki šiol nuveikė labai ma-

turi 
vai- 
norį 
pra-

Naziai Piktumu
Reikalauja Ru
munijos Žibalo 

_______  S---------------------------------------- -----------------

Mainieriai Šaukia 
Panaikinti Dieso 

"Tyrinėtojus" 
---------------------------------------------------B _______

Bucharest, Rumunija. — 
Kaip pranešama, tai naziai 
pareikalavo, kad Rumunija 

Laisvės”1 pristatytų Vokietijai dau
giau žibalo-naftos; o jeigu 
Rumunija to nepadarys, tai 
naziai per prievartą pasiim
sią daugiau žibalo iš Rumu
nijos.

Anglija ir Francija 
Grūmoja Rumunijai

Anglija ir Francija šio
mis dienomis persergėjo 
Rumuniją, kad jinai nedrįs
tų siųst naziams žibalo, ku
rį Rumunijoj pagamina an
glų ir francūzų kompanijos.

Londono laikraščiai rašo, 
kad anglai atšauks pasiža
dėjimą gint Rumuniją, jei
gu jinai siųs tokį žibalą Vo
kietijai. Pusiau - valdiška 
Franci jos spauda dėl to 
grūmoja tiesioginiais karo 
veiksmais prieš Rumuniją.

Rumunų žibalo Pramone 
Svetimšalių Rankose

80 procentų visos žibalo 
pramonės Rumunijoj “pri
klauso” svetimiem kapitalis
tam: anglam, francūzam ir 
amerikonam.

Amerikonai, įdėję $6,400,- 
000 į Rumunijos žibalo pra
monę, valdo tenai 98 žibalo 
šaltinius, duodančius 6,385,- 
000 bačkų žibalo per metus.

IŠ SUOMIJOS KARO
Maskva, penktadienis. — 

Nieko svarbaus neįvyko 
Suomijos karo fronte, sako 
Sovietų komandos praneši
mas.

_ i.___
Helsinki, penkt. — Ko- 

mandieriai senosios Suomi
jos armijos skelbia, kad esą 
“atmušti” užpuolimai, ku
riuos raudonarmiečiai darę 
įvairiuose frontuose.

(Radio žiniomis, Sovietų 
kariuomenė yra jau už 16 
mylių nuo Viborgo, svar
baus Suomijos uosto ir pra
monės miestb. Tai reikštų, 
kad raudonarmiečiai pažy
giavo keturias mylias pir
myn per Mannerheimo tvir
tovių plotą. Sovietų kanuo- 
lių šūviai jau pasiekia Vi- 
borgą.)

Uleaborg, Suomija, saus. 
26.—rAtplaukė Norvegijos 
laivas “Bergensfjord”, 15,- 
000 tonų, su karo reikmeni
mis ir liuosnoriais Helsinkio 
Suomijai.

Helsinki, saus. 26.—Kiek
vienas atplaukiantis Ameri
kos laivas vis atgabena jai 
svetimšalių kariautojų prieš 
Sovietus.

Atvyko septyni ameriko
nai lakūnai talkon Helsin
kio suomiam prieš Sovietus.

ei-

žai.
LDS kur kas jaunesnė orga

nizacija, 
lėse turi

o jaunimo savo 
arti 2,000!

Vokiečiai Nuskandino 1 Suo
mių, 1 Švedų Laivus

London. — Nazių subma- 
rinas nuskandino prekinį 
Švedijos laivą “Gothia”, 1,- 
640 tonų, arti Škotijos.

Vokiečių mina sunaiki
no Suomijos laivą “Onto”, 
1,333 tonų, netoli Anglijos.

Berlin. — Bevielinis vo
kiečių telegrafas * skelbia, 
kad pačių anglų minos su
draskė prekinį Norvegijos 
laivą “Biarritz”, 1,752 tonų.

(Per savaitę su nuskan
dintais laivais žuvo 310 
žmonių.)

GANDAI APIE PASIMO- 
JIMĄ ANT STALINO 
Roma, saus. 26.—Italijos 

spauda, pasak “pranešimų 
iš Kauno”, rašo, būk Sovie
tinėj Ukrainoj buvęs suda
rytas sąmokslas nužudyti 
Staliną; dėl to esą daugelis 
areštuota.

Naziai Skubiai Statosi 
Tris Karo Didlaivius 

po 40,000 Tony
Berlin. — Pranešama, 

kad Vokietija jau užbaigia 
statyt karo didlaivį,.4O tūk
stančių tonų. Todėl nuo 
“kišeninio” karo laivo “De- 
utschland’o” yra atimtas 
šis vardas ir jis bus duotas 
naujam karo didlaiviui. O 
tas? “kišeninis” karo laivas, 
10,000 tonų, lieka perkrikš
tytas į “Luetzow.”

Kiek geriausiai sužinota, 
tai Vokietija skubiai būda
vo j asi ir dar du karo didlai
vius po 40 tūkstančių tonų.

Jei šie kariniai didlaiviai 
bus užbaigti pirm karo pa
baigos, tai naziams ne taip 
baisus būsiąs Anglijos karo 
laivynas.

Vokietija jau turi du ka
ro laivus po 35,000 tonų, 
“Bismark” ir “Tirpitz,” ku
rie pernai nuleisti ant van
dens. Jinai taipgi turi du 
karo laivus po 26,000 tonų, 
“Gneisenau” ir “Scharn- 
horst.”

5 Milionai Motery Reikalauja 
Greitos Taikos

Washington. — Moterų 
Konferencija dėlei Karo 
Priežasčių ir Jo Panaikini
mo priėmė rezoliuciją, kur 
reikalauja, kad Amerika ir 
kitos bepusiškos šalys kaip 
galint greičiau sušauktų sa
vo konferenciją ir išdirbtų 
pasiūlymus taikytis talki
ninkams su Vokietija.

Moterų konferencijoj1 da
lyvauja delegatės nuo 11 di
džiulių organizacijų, kurio
se esą 5 milionai moterų, e

ORAS Vis šalta

SVEIKINAME “ LAISVES ” . 
DALININKVK2^VENCI.IA

Kviečiame Visus dalininkus-šerininkus “Laisves” 
Bendroves dalyvaut jos suvažiavime šį sekmadienį, sau
sio-January 28 d., Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo 
Svetainėje, 280 Union Avė., Brooklyne, N. Y., nuo 10 
vai. ryto iki 5 vai. vakaro.

Sveikiname visus suvažiavimo dalyvius ir linkime 
padaryti kuriamųjų žingsnių stiprinimui, gerinimui ir 
platinimui šio lietuviškos liaudies denraščio.

KVIEČIAME Į BANKIETĄ
širdingai kviečiame visus vietinius ir kitų kolonijų 

žmones į “Laisves” vakarienę—bankietą, koncertą ir 
šokius, kas įvyks Central Palace svetainėse, 16-18 
Manhattan Avė., Brooklyne, N. Y., blokas nuo Broad
way. Vakarienė čia bus 6 vai. vakare.

Įžanga į vakarienę su koncertu ir šokiais $1.25; tik į 
šokius 40 centų.

ADMINISTRACIJA IR REDAKCIJA. ,

Amerika Uždraudė Oro 
Paštu Siųst Daiktus 
į Lietuvą ir Kitur

Washington. — Jungtinių 
pašto vyriausybė uždraudė 
amerikiniais lėktuvais ga
bent “daiktus ar medžia
gas” kaip oro pašto siunti
nius į kariaujančias šalis, 
taipgi į tas bepusiškas šalis, 
į kurias siunčiami oro paš
tu daiktai iš Amerikos eina 
per ar pro kariaujančius 
kraštus.

Prie bepusiškų šalių, į ku
rias uždrausta oro paštu 
siųst daiktus, yra priskai- 
toma ir Lietuva, Latvija, 
Estonija, Suomija, Belgija, 
Sovietų Sąjunga ir eilė kitų. 
Išimtis daroma Italijai, Is
panijai ir Portugalijai.

Bet šis Amerikos pašto 
patvarkymas leidžia ameri
kiniais lėktuvais gabenti į 
Europą užlipintus laiškus, 
kaip pirmos klasės siunti
nius, taipgi “copyright” tei
se apsaugomus daiktus, 
kaip knygos ir „ judamųjų 
paveikslų filmos.

Jungtinių Valstijų vy
riausybė' tikisi, kad po šio 
patvarkymo gal Anglijos 
valdininkai taip .“nekrėsi ą” 
amerikinių pašto siuntinių 
Bermudoje, kur staptelėja 
Amerikos keleiviniai-pašti- 
niai lėktuvai Clipperiai, 
skrisdami per Atlanto Van
denyną į Europą.

Žuvęs Nazių Submarinas ir 
Prekinis Laivas

Paryžius.—Franci j os lai
vyno ;; ministerija > skelbia, 
kad jos šarvuotlaivis sunai
kinęs vieną nazių submari- 
ną; bet nesako, kur ir kada.

Pranešama, kad francūzų 
karinės žvalgybos laivai už
klupę prekinį Vokietijos lai
vą “Albert Janus”, 1,598 
tonų. Tada patys naziai, to 
laivo jūrininkai, jį paskan
dinę.

London. — Anglija stato
si devynis naujus stambius 
karo laivus. Du iš jų bus po 
35,000 tonų.

Paryžius, -r- Vakarų karo 
fronte taip salta, kad net 
vynas užšąlą.

Kongresmanai Paskyrė 
$75,000 Dieso “Tyri- 

nėjimu” Komisijai
Washington. — Jungtinių 

Valstijų kongreso atstovų 
rūmas nubalsavo 75 tūks
tančius dolerių kongresinei 
Dieso’o komisijai, kad jinai 
turėtų lėšų dar vienus me
tus “tyrinėti” taip vadina
mus “neamerikinius veiki
mus.”
Ministeris Ickes Reikalauja 

Pavaryt Diesą
Vidaus reikalu sekreto

rius (ministeris) Ickes grie
žtai pareiškė, kad kongres- 
manas Martinas Dies turi 
pasitraukti arba būt pava
rytas iš pirmininkystės ty
rinėjimų komisijoj. Ickes 
nurodė, kaip Dies iki šiol 
pasirinko nelemtus liu
dytojus, kaip Dies apšaukė 
komunistais žmones, kurie 
nieko bendra neturi su ko
munistiniu judėjimu; kaip 
Dies dalyvavo judėjime fa
šistinio “krikščionių” fron
to; kaip jis nelietė kunigo 
Coughlino ir Sidabramarš- 
kinių fašistų ir nuglostė 
Fritzą Kuhną, nazių vokie
čių vadą Amerikoj.

Roosevelto ministeris Ic
kes sako, kad kongresmanų 
komisija turėtų tyrinėti “ne 
amerikinius- veikimus”, bet 
kol jos pirmininku bus 
Dies, tai, girdi, bus tiktai 
komedijėlė-burleskas, o ne 
tyrinėjimai.

Nužiūri, Kad Amerika Įsi- 
velsianti į Karų

London. — Jan Masaryk, 
sūnus pirmo Čechoslovakijos 
prezidento, velionio Thomo 
G. Masaryko, tvirtina, kad 
Jungtinės Valstijos anks
čiau ar vėliau “turės įsi
traukti į karą” talkininkų 
pusėj prieš Vokietiją.

Savo kalboj susirinkime 
Angliškai-Kalbančių Tautų 
Sąjungos Jan Masaryk tei
gė, kad tai esanti “Ameri
kos pareiga sykiu su talki
ninkais apgintf civilizaciją.”

London. — Pranešama, 
kad paskutiniu laiku Vokie
tija pasistatė kelis naujus 
karinius laivus kaip lėktuvų 
išvežiotojus.

“Tiktai” 82 Nauji Kariniai 
Laivai Amerikai

Washington. — Kongres- 
manų laivyno komisijos pir
mininkas Vinson iš pradžios 
reikalavo paskirt $1,300,- 
000,000 didinimui Amerikos 
karo laivyno. Tai būtų buvę 
padidinimas 25-kiais procen
tais. Dabar Vinson sutinka 
.didint Amerikos laivyną tik 
10 procentų, o tam užtektų 
$600,000,000, už kuriuos ga
lima pastatyti 82 karinius 
laivus.

VOKIETIJA ŠAUKIA NA
MO SAVO ATSTOVUS 

Iš BALKANŲ
Berlin. — Nazių valdžia 

šaukia namo “pasitarimam” 
savo atstovus iš Rumunijos, 
J u g o s 1 a vijos, Bulgarijos, 
Graikijos ir Vengrijos.

Amerika Pristatys Tal
kininkams “Tik” 

8,000 Orlaivių
Washington. — Jungtinių 

Valstijų iždo ministeris 
Morgenthau pareiškė, kad 
šiai šaliai reikią plačiai bu- 
davotis daug karinių lėktu
vų. Todėl Amerika galė
sianti pristatyti Anglijai ir 
Franci j ai tik 8,000 lėktuvų. 
Anglija ir Francija norėjo 
užsisakyti Amerikoje iki 10 
tūkstančiu karo lėktuvu. V v

ŽINIŲ ŽINELES
Roma. — Mussolinio val- 

žia įsakė darbininkams: 
“Tylėkite ir dirbkite!”

Hamilton, Bermuda. — 
Čionaitiniai Anglijos valdi
ninkai suėmė tris laiškus, 
kurie buvo Hitleriui siun
čiami Amerikos lėktuvu. 
“Clipperiu.”

London. — Anglai spėja, 
kad nesugrįžęs į Vokietiją 
nazių “kišeninis” karo lai
vas “Deutschland,” kuris 
naikino talkininkų laivus 
Atlanto Vandenyse.

Berlin. — Naziai nukirto 
galvas trim vokiečiam kaip 
išdavikam bei plėšikam; jie 
taipgi sušaudė , tris lenkus 
“už priešinimąsi areštui.”

Stockholm, Švedija. — 
Amerikos atstovybė patarė 
visiems 700 amerikiečių iš- 
sikraustyt iš Švedijos. Nu
mato ir čia karo pavojų.

Shanghai. — Japonai pra
dėjo stabdyti ir krėsti An
glijos laivus. Tai esą kerš
tas dėl to, kad anglai pa
grobė 21-ną vokietį jūrinin
ką nuo japonų laivo.

Columbus, Ohio. — CIO 
Jungtinės Mainierių Unijos 
s u v a ž i a vimas vienbalsiai 
priėmė rezoliuciją, šau
kiančią panaikinti kongre
sinę Dieso neva “tyrinėji
mų” komisiją.

Rezoliucija, be kitko, pri
mena, jog fašistuojantieji 
Dieso tyrinėtojai pasirinko 
kriminalistus, buvusius ka
linius ir streiklaužius kaip 
savo liudytojus prieš pažan
gias darbo unijas ir prieš 
“raudonuosius.”

Laike unijos pirmininko 
J. L. Lewiso kalbos, skleid
žiamos per radio, priešiai- 
provokatoriai staiga iš pa
lubės nuleido sovietinę vė
liavą su Kūju ir Pjautuvu. 
Tuom jie stengėsi diskredi
tuoti šios unijos vadovybę 
arba ir visą uniją neva 
kaip “komunistus.”

Lewis gi, atsiliepdamas į 
tą provokaciją, pareiškė, 
kad jis pripažįsta tik Ame
rikos vėliavą ir kad mainie
riai yra neblogesni šios ša
lies patriotai už bet kuriuos 
kitus amerikiečius.

Talkininkai Sunaikinę Tik 10
Vokiečių Submarine <

Berlin. — Pasak nazių, 
tai kariniai Anglijos ir 
Franci jos laivai iki šiol su
naikinę ne daugiau kaip 10 
Vokietijos submarinų.

(O anglai tvirtina, kad 
jie ir francūzai nuskandinę 
bent 30 nazių submarinų.)

Nustojo ir Žvalgai Veikę 
Vakarų karo Fronte

Paryžius. — Francūzų ko- 
mandieriai saus. 25 d. pra
nešė, kad jau beveik visai 
liovėsi veikt ir žvalgai iš 
francūzų ir vokiečių pusės, 
vakarų karo fronte.

Tik į vakarus nuo Vosges 
kalnų nazių artilerija pra
dedanti dažniau šaudyti.

Kiek Naziai Turi Submarinų;
Kiek Gali Dasistaty t

Berlin. — Manoma, kad 
Vokietija dabar turi tik 60 
submarinų. Trečdalis to 
skaičiaus yra taisoma, kitas 
trečdalis “ilsisi.” Tai tik 20 

’ submarinų veikia prieš lai
vus Anglijos ir Francijos ir 
jom tarnaujančių “bepu^iš- 
kų” šalių. * " .

Naujų submarinų dasta- 
tymas nėra toks greitas, 
kaip laike praeito karo. Nes 
dabar yra išvystyta geresni 
priešo pabūklai prieš sub- 
marinus; todėl ir submari- 
nai turi būt tobuliau stato
mi.

Praeitame kare Vokietija 
pasistatydavo po 30 naujų 
submarinų per mėnesį. O 
dabar, turbūt, nepajėgs pa
sistatyti daugiau kaip po 
15 submarinų per mėnesį.

arai
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Labai teisingai pasakyta. Gerai, kad 
kalvinistų vadas tą numato ir atvirai 
pasako. To, deja, nepasako socialistų 
lyderiai. Pastarieji stovi už karą. Jie, 
kaip ir 1914-1918, tebeskelbia, būk šis 
imperialistinis karas yra vedamas už 
demokratiją ir silpnąsias tautas! Prisi
dengę tuo bjauriu melu, socialistų lyde
riai remia šią skerdynę ir siunčia darbo 
žmones į karo frontą žūti už Anglijos 
ir Francijos imperialistų interesus.

Pažymėtina ir tas, kad ir Skandinavi
jos kraštų socialistai nori kraujuosna 
paskandinti savo krašto žmones. Belgi
jos socialistų- lyderiai, sakoma, daro tą 
patį, žodžiu, socialistų lyderiai įmanytų 
visą pasaulį uždegtų karo liepsna. Jiems 
jau pavyko įstumti į karo liepsną Suo
miją.

Tarptautinė Peržvalga
šeštadienis, Sausio 27, 1940

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

Act of March 3, 1879.
■

Sveikiname
Rytoj, sausio mėn. 28 d., Brpoklynan 

suvažiuos “Laisvės” bendrovės dalinin
kai į savo metinį suvažiavimą. Esame 
įsitikinę, kad suvažiavusieji delegatai, 
kaip kas metai, taip ir šiemet, dalykus 
gražiai ir nuosekliai riš ir padarys nau
dingų nutarimų.

"Gyvename nepaprastu laikotarpiu— 
laikotarpių, kai pasaulis yra krečiamas 
karo, kai Amerikoje tam tikros jėgos 
darbuojasi mūsų kraštą įtraukti į karo 
sūkurį. Taigi lietuviams darbo žmonėms 
turėti savo dienraštį—stiprų, gerą-—yra 
būtinas reikalas.

Sveikindama visus suvažiavimo daly
vius, “Laisvės” redakcija linki jiems kuo- 
didžiausio pasisekimo dienraščio reikalus 
spręsti!

Tai Šitaip
Washington© mieste pradėtas vaidinti 

žymusis veikalas “Abraham Lincoln in 
Illinois.” Ten parodoma, kaip Lincolnas 
kovojo už negrų laisvę.

Deja, Washingtone tegalės veikalą ma
tyti tik baltieji; juodveidžiams yra už
drausta įeiti į tą teatrą, kur sueina bal- 
tveidžiai...

Tai yra niekas daugiau kaip tik pa
sityčiojimas ne tik iš negrų tautos, 
ir iš Didžiojo Laisvintojo—Lincolno.

Baltveidžiai ir juodveidžiai, kuriems 
rūpi krašto gėris ir laimė, dabar tąjį te
atrą pikietuoja.

Kuodaugiausiai jiems energijos!

bet

Sakoma, Gen. Raštikis Pasitraukęs
a

Iš Kauno atėjusi kablegrama skelbia, 
būk Lietuvos kariuomenės vadas gen. St. 
Raštikis trims mėnesiams pasitraukęs, 
o jo vietą užėmęs gen. Vitkauskas.

“Amerika” dėl to verkšlena. Girdi, 
Raštikis “buvo gaivinantis šaltinis, jun
gęs visas Lietuvos gyventojų sroves, ku
rios gen. Raštikio asmenybėje matė nau
ją tautinio gyvenimo aušrą, žadėjusią 
Tėvynei skaistesnį rytojų.” Ir “Amerika” 
prideda: “Baisu, kad savanaudžiai vėl 
nebūtų atgavę prarastų pozicijų.”

Apie kokius savanaudžius “Amerika” 
kalba, nėra visai aišku. Jeigu ji turi gal
voj tautininkus, tai, reikia pasakyti, jie 
dar jokių pozicijų Lietuvoj nėra praradę 
(dar tik praras). Gen. Raštikis jiems 
niekad nebuvo priešingas.’

Tiesa, gen. Raštikis galėjo suvaidinti 
žymų vaidmenį, bet jis to nepadarė. Ka
da tautininkai kadaise buvo nuleidę 
sparnus, kada kun. Mirono vyriausybė 
sugriuvo ir ją sudaryti buvo pavesta 
gen. Černiui, tuomet daugelis žmonių 
tikėjosi matyti Lietuvoj reformų. Tūli 
teigė, kad šiuo metu Lietuvoj kariuome
nė savo žodį tarsianti ir viskas bus per
tvarkyta—Lietuvoj bus sugrąžinta žmo
nėms laisvių ir demokratinė santvarka.

Deja, tiek gen. Černius, tiek gen. Raš
tikis nuolankiai tautininkams nusileido; 
juos faktinai sustiprino ir dėlto šiandien 
tautininkai vėl jodinėja ant Lietuvos 
žmonių sprando.

Taigi gen. Raštikio pasitraukimas ne
sudarys jokių žymesnių Lietuvoj atmai
nų, kaip jų nepadarė gen. Černiaus val
džion įėjimas ir iš jos pasitraukimas.

nejo ir pardavinėja ginklus 
ir amuniciją.

Kada Anglija ir Franci
ja pradėjo karą prieš Vo
kietiją, tai Roosevelto val
džia nuėmė embargo ir 
Jungtines Valstijas pavertė 
į Francijos ir Anglijos im
perialistų ginklų ir amuni
cijos gaminimo fabriką. Da
bar Amerikoj tūkstančiais 
stato karo orlaivius, už šim
tus milionų vertės gamini 
ginklų ir amunicijos. Sako, 
kad į tris mėnesius Ameri
koj už bilioną dolerių užsa
kyta karo reikmenų. Ponas 
Rooseveltas pavedė ponui 
Morgenthau, šalies iždinin
kui, pridaboti tuos karinius 
užsakymus.

Nors mūsų šalis “neutra- 
liška,” bet kiekvienas ma
to, kad tas “neutralitetas” 
tik laikinas. Visaip remia 
Angliją ir Franciją, kenkia 
Vokietijai. Ginkluoja ir fi
nansiniai remia Finliandijos 
dvarponius ir kapitalistus 
prieš Sovietų Sąjungą. 
Spaudoj .bjauriausia propa
ganda prieš Sovietus, už 
Angliją ir Franciją. Ponas 
prezidentas kongresą atida
rant pasiūlė ant pusės bi- 
liono dolerių padidinti karo 
išlaidas, daugiau rengtis 
karan, tuo kartu ant pus
antro biliono sumažinti 
WPA darbus, kelių taisy
mą, jaunuolių pašalpos rei
kalus, farmerių fondą ir tt.

Jungt. Valstijų imperia
listai nori įsigalėti Ameri
kos kontinente, bet jie su
tinka jau pasipriešinimą iš 
Argentinos, Meksikos ir kt. 
valstybėlių. Jų įtakoj ame
rikinės respublikos nutarė, ševikai 
kad kariaujančių šalių karo 
laivai laikytųsi 300 mylių 
nuo Amerikos pakraščių. 
Tas tarimas nesutinka su 

i tarptautiniais nutarimais, 
tai jau Anglija ir Francija

Holland!ja Sako '‘Ne”
Šiuosz žodžius rašant, Hollandijos par

lamento nariai diskusuoja savo krašto 
ateitį. Daugiau: jie diskusuoja Anglijos 
laivyno ministerio Churchillo grąsinimą 
neutr&liams kraštams. Kaip žinia, perei
tą šeštadienį p. Churchill reikalavo, kad 
visos neutralės šalys stotų su Anglija ir 
Franci ja į karą prieš Vokietiją. Vyriau
siai Churchillas norėjo įtraukti į karą 
Belgiją, Hollandiją, Švediją, Norvegiją ir 
Daniją.

Mes jau senai nurodėme, kad Anglijos 
imperialistų politika yra kuodaugiausiai 
kraštų įtraukti į karą. Jie mano, juo 
daugiau kraštų įsitrauks į imperialistinį 
karą, juo tas karas bus didesnis, tuo 
greičiau bus galima įtraukti į skerdynę 
ir Ameriką. O tuomet—Anglija ir vėl 
išeis laimėtoja ir diktuos pasauliui tą, 
ką tik ji nori.

Šis pono Churchillo gąsdinimas neut- 
ralinių kraštų Hollandijoj susilaukė pa
smerkimo. Parlamento nariai vienas po 
kito smerkė Anglijos imperialistų politi
ką ir grąsino ištraukti savo kraštą iš 
Tautų Sąjungos. Tautų Sąjunga, kaip 
jau visiems yra žinoma, nūnai patapo 
Anglijos ir Francijos įrankiu karui plės
ti. Taigi visai gerai Hollandija padarytų 
iš Tautų Sąjungos pasitraukdama ir lai
kydamasi griežtos neutralumo politikos.

Labai įdomų pareiškimą padare Hol
landijos parlamento narys kalvinistų va- 

. das profesorius A. Anema. Jis, be kitko, 
sakė:

"Churchillo argumentas, būk neutrali- 
nės šalys turi kovot, neišlaiko jokios lo
gikos. Šis karas nebuvo pradėtas civili
zacijos naudai, už teisę arba už mažųjų 
tautų reikalus. Anglija ir Franci ja ne
kovoja už žydus bei už Ethiopiją, Alba
niją, Austriją bei už Čechoslovakiją. Nei
gi Anglija kovoja už Lenkiją. Ji kovoja 
už savo pačios reikalus. Taigi, išeinant 
iš to, nėra jokio pagrindo reikalauti, 
kad Hollandija į šį karą įsiveltų.”

glus ir francūzus ir varyti 
kan.
erialistai puolėsi prie pa- 
racijos žygių—įstumti į 
.as šalis. Jiems pavyko iš
imi ją į karą prieš So vie-

Anglija Jaučia Savo Galą
Anglijos imperialistai turi kolonijų vi

sam pasaulyj. Jie turi pavergę apie 500,- 
000,000 kitų tautų žmonių. Per šimtme
čius jie kitų rankomis žarijas žarstė. Bet 
dabar jie jaučia prisiartinantį savo galą.

Dėjo pastangas, kad ant Sovietų Są
jungos užleisti Vokietiją, Italiją, Japoni
ją, Lenkiją, bet tas nepavyko. Tos provo
kacijos atvedė Lenkijos ponų viešpatavi- 
vimą prie galo. Su Vokietija pati Angli
ja susikibo. Japonijai turi nusileisti To
limuose Rytuose. Drebėdami žiūri į Ita
lijos fašistus, ar tik tie nepradės Afri
koj kulti 
juos iš te

Anglij 
skutinių
karą neu 
provokuo c __ -c x-___ _____
tų Sąjungą^SJJ, nepaisant “suomių po
pierinių pergalių,” džiaugsmo yra mažai. 
Visi žino, kad Mannerheimo galas jau 
netoli.

Dabar Anglijos imperialistai deda des
peratiškų pastangų, kad sudaryti kitus 
frontus. Pietuose jie jungia Rumuniją, 
Graikiją, Jugoslaviją, Turkiją, Persiją ir 
Afganistaną, kad jas visas užleisti ant 
Sovietų Sąjungos. Nori ir Italijos fašistų 
smūgius nukreipti prieš Sovietus.

Šiaurėje jie organizuoja antrą neutra- 
liškų valstybių frontą, būtent, iš Belgi
jos, Hollandijos, Danijos, Švedijos ir 
Norvegijos prieš Vokietiją ir Sovietų 
Sąjungą. Prieš Sovietų Sąjungą organi
zuoja po priedanga pagalbos Suomijai. 
Šiomis dienomis Belgija ir Hollandija 
mobilizavosi. Pasaulis nežinojo, kodėl. 
Dabar paaiškėjo. Anglijos imperialistai 
prasimanė, būk jie, numušę vokiečių lėk
tuvą, pas lakūną radę planus užpuolimui , 
ant Belgijos. Žinoma, tai buvo provoka
cija. Tokius planus niekas neduos lakū
nui.

Taigi, kad išgelbėti savo viešpatavijną, 
Anglijos imperialistai provokuoja eilę 
valstybių.' Tai sena jų taktika.

Trys Karo Frontai
Dabar yra trys karo 

frontai. Vienas tarpe Vo
kietijos, Francijos ir Angli
jos, kuris kol kas neveik
lus. Bet jis virs į baisią 
žmonių skerdynę. , Abi pu
sės ruošiasi, tūkstančiais 
gamina orlaivius. Pavasario 
laukia nekantriai.

Kitas karo Frontas Fin- 
liandijoj, kurią Anglijos, 
Franci j ds'ir Amerikos im
perialistai sukurstė prieš 
Sovietų Sąjungą. Finliandi- 
ją jie stengiasi padaryti 
karo baze prieš Sovietų Są
jungą. Bet vargiai jiems 
tas pavyks. Kaip tik oras 
kiek pasidarys geresnis, tai 
išgaruos jų viltys.

Chinijos — Japonijos ka
ras, kaip ir užmirštas. Bet 

7 jis turi milžiniškos reikš
mės. Apie du milionai ka
reivių fronte. Jis tęsiasi 
virš tūkstantį mylių. Chini
jos armija stiprėja ir darosi 
daugiau veikli.

Stumia Kitas Valstybes 
Karan

Anglijos ir Francijos im
perialistai pasirinko slidų 
kelią. Jie siunčia ginklus ir 
amuniciją į Finliandiją, 
oficialiai be karo paskelbi
mo kariauna prieš Sovietų 
Sąjungą, daro suokalbius 
prieš ją. Jie nori suorgani
zuoti iš Danijos, Švedijos ir 
Norvegijos bloką iš šiaurių, 
prieš Sovietų šalį, o prijun
gus prie šio bloko Holandi- 
ją ir Belgiją ir prieš Vo
kietiją. Iš kitos pusės, pie
tuose, Anglija ir Francija 
stengiasi suorganizuoti iš 
Afganistano,, Persijos, Tur-

- kijos, Graikijos, Jugoslavi
jos, Rumunijos bloką prieš 
Sovietų Sąjungą. Stengiasi 
savo pusėn gauti ir Italijos 
fašistus. Vis daugiau į ka
rą traukia Jungtines Vals
tijas. Ir tas provokacijas 
atlieka tuo pat kartu ban
dydamos atsiekti tos padė
ties, kad Sovietų Sąjunga 
nesudarytų su Vokietija 
vieną bloką. Šis slidus An
glijos ir Francijos imperia
listų kelias nieko gero jiems 
nesiūlo. Churchill savo kal
boj reikalauja iš neutrališ- 
kų šalių, kad jos remtų An
gliją ir Franciją. O Angli
jos valdžia užsiima viso
kiomis provokacijomis, kad 
neutrališkas šalis įvėlus ka
ran- jos pusėj.

Jungtines Valstijos ir 
Karas

Kada Ispanijos liaudis 
gynėsi nuo užpuolikų, tai 
Roosevelto valdžia įvedė 
embargo ir nepardavė Ispa
nijai ginklų ir amunicijos. 
Bet tuo pat kartu Chinijos 
—Japonijos karą neskaitė ištisiems 
karu, ir Japonijai pardavi- jam paskirta šimtai

ja Jungtinių Valstijų paš
tą. Jie paėmė vokiečius jū
reivius nuo Japonijos laivo. 
Lenkijos ponai sudarė val
džią Paryžiuj, pasikvietė 
sau į pagalbą nusenusi pia
nistą Paderewskį. Valdžią 
turi, bet Lenkijos nėra.

Anglijos ir Francijos im
perialistai daro spaudimą į 
Rumuniją. Nori ją išprovo
kuoti karan prieš Sovietų 
Sąjungą ir Vokietiją. Jie 
nori dar vieną valstybę 
įstumti į bėdą.

Romos popiežius visaip 
pataikauja Anglijos ir 
Francijos i m p e r ialistams. 
Jis suokalbiauja prieš So
vietus. Kursto mažąsias ne-. 
utrališkas šalis į karą. Ne
sirūpina dangaus karalyste, 
bet rūpinasi kapitalistų ka
ralyste ant žemės.

Švedijos, Danijos ir Nor
vegijos valdonai ir jų men- 

ministerial puola 
Sovietų Sąjungą. Po prie
varta iš darbininkų atlupa 
dienos uždarbį, reikalauja 
aukų Suomijos darbo liau
dies priešams. Jie neprieš
tarauja Anglijos ir Fran- 

pareiškė, kad jos nesiskai-'cijos imperialistų planams 
tys. įstumti ir tas šalis į karą.

Vokietija uždavė kelis

tančių dolerių. Dūksta prieš ji laužo savo neutralitetą, 
CIO unijas ir kitas darbi- padeda Vokietijai, kad pa- 
ninkiškas organizacijas, teisinus Anglijos, Francijos 
Rooseveltas užmezgė ryšius ir kitų užpuolimą ant Sovie- 
su Romos popiežium, su ku- tų Sąjungos.
riuomi jau nuo 1867 metų 
Amerika neturėjo ryšių. 
Rooseveltas patsai išsižada 
to, už ką jis pirmiau kovojo. 
Jo pozicijoj įvyko griežtas 
pasisukimas po to, kaip sū
nus apsivedė su parako ka
raliaus duPont dukra, kaip 
pas Rooseveltą pasisvečia
vo Anglijos karalius ir ka
ralienė.

Painiavos Kitur
Japonijos imperialistų 

spėkos išsekdinėja kare 
Chinijoj. Jie bandė sudaryti 
sau paklusnią valdžią, prie
šakyj su išdaviku Wang, 
bet nevyksta. Anglijos im
perialistų karo laivai sauva
liauja jūroj. Jie konfiskuo- \ 
■i Tnnrri-i mil Voleliui Y>nč_ I

Kiek mums atrodo, tai 
Anglijos ir Francijos impe
rialistai užsiners sau kilpą 
ant kaklo, jeigu jie įsivels 
karan su Sovietų Sąjunga. 
Tą numato ir tūli gudresni 
Anglijos ir Francijos politi
kieriai, persergsti Cham- 
berlainus ir Churchillus, bet 
reakcininkai kąro isterijoj 
gali paimti viršų.

Vaikas ir Kunigas
Vaikas (į kunigą): “Ko

dėl, tėvelį, mes prašome 
Dievo, kad duoiių duonos 
šiandieną, užuot! grašius 
visai savaitei ar mėnesiui?”

Kunigas: “Todėl, vaikeli, 
kad gauti visada šviežią 
duoną.”

* * *
šeimininkas Myli Artimą

Japonijos ir Jungt. Vals
tijų pasibaigė prekybos su- skaudžius smūgius Anglijai 
tartis. Jungtinių Valstijų ant jūrų. Ji ruošiasi prie 
valdonai pranešė Japonijai, 
kdd nemano sutartį atnau
jinti, bet biznį vesti diena iš 
dienos ir be sutarties.

Prasidėjus karo isterįjaį 
už Suomijos dvarponius ir 
kapitalistus, vystoma - ne

didelių mūšių. Budavoja 
daug naujų orlaivių ir sub- 
marinų.

Karo Propaganda
Sovietų Sąjungos priešų 

spauda vęda propagandą, 
vien agitacija prieš Sovie-1 kokios dar niekados pir- 
tų Sąjungą, bet didinama . miau nebuvo. Visa tai yra 
užpuolimai ant prieškarinių tikslu, kad paruošus dirvą 
elementų, darbininkų judė
jimo. Pirmoj vietoj pasi
rinkta Komunistų Partija. 
Jos generalis sekretorius E. 
Browder jau nuteistas ke
turiems metams kalėjimo 
ir $2,000 bausmės. Visa eilė 
partijos ir unijų organiza- ti tam tikrą gelžkelį, arba1 
torių laukia to paties. Re- kad būk Sovietai leidžia vo-- 1 • • • t _ 1 ' 1 • • 1 1 • i • 1 •

kapitalistinio pasaulio už
puolimui ant darbininkų — 
valstiečių valdomos šalies.

Toki prasimanymai, kad 
būk Sovietai duoda Vokie
tijai submarinus, kad lei
džia vokiečiams kontroliuo-

artimo,” sako senas šeimi
ninkas. “Aš eidamas gulti 
nešuosi lovon karštą plytą. 
Pusę nakties ji mane šildo, 
o kita pusę aš ją šildau.”

* * *
Valgykloj

“Ale tamsta duodi valgy
ti kiekvienam trampui?”

“Ir kodėl ne? Ar ne sma
gu matyt žmogų, kuris val
go ir neišmetinėja, kad val
gis prastai pataisytas,” at
sakė šeimininkas.

❖ * *
Gatvekaryje

“Nekuriuos žmones kom
panija turėtų vežioti imda
ma mokestį nuo svarų, o ne 
nuo asmens,” murmėjo lie
sas vyriškis, kada 300 sva
rų moteriškė prislėgė jį 
prie lango.

“Taip; bet jei kompanija 
įmtų už pervežimą nuo sva
rų, tai dėl tamstos gatveka- 
ris visai nei nesustotų; juk 
neapsimokėtų,” sragiai at
šovė moteriškė.
Surinko J. M. Lukauskas.

Republikonų Kandidatas 
Prieš Paskolas Suomijai
New York. — Vienas iš 

republikonų kandidatų į 
prezidentus, Frank E. Gan
nett pareiškė, kad jis prie
šingas Amerikos pinigų 

• skolinimui Helsinkio Suomi- 
akcinis Dies komitetas vėl! kiečių karo laivams taisytis Sako, jog tokios pasko-
345 balsais prieš 21 paliktas Murmanske, visa tai tiks- 

mėtams veikti, liai skleidžiama, kad apkal- 
tūks-'tinus Sovietų Sąjungą, būk

Nacijonales Jūrininkų Unijos (CIO) savo posėdyj New Yorke; jie paVadai
smerkė pasikėsinimą pervesti Amerikos laivus kitiems kraštams, kad jiė tarnautą 

į į a europiniam imperialistiniam karui,

RMIMa mmmmmr

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Gal žinote ir paaiškinsite: 
Kaip toli iš submarino gali 
matyti, kas dedasi ant van
dens paviršiaus? Man nesu
prantama, ar submarinas 
turi visai arti priplaukti 
prie laivo ir tik tada jį pa
mato? Skaitytojas.

Atsakymas
Sakoma, kad iš pasinėru

sio submarino galima ma
tyti laivą ant vandens už 
apie penkiolikos mylių. Pri
klauso nuo to, kaip ilgas 
yra periskopas, kuris esti 
iškištas iš vandens ir per 
kurį iš submarino žiūrima, 
kas dedasi ant vandens.

<*
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2.00

20.13
10.00

1.00
3.00

1.50
1.50
1.50

9.93
4.00
1.25

3.38
5.00
4.77
2.61

3.00
3.00
5.00

2-50
2.55

11.15
1.00
1.00
5.00
5.00

5.00
5.00
9.85
2.00
2.55

10.00
2.00
2.50
2.00

6.18
1.85 
2.00 
5.00
1.10 
1.00 
2.00

2.00
2.00

1.00
2.00

4.00
5.50
1.20

1.50
4.45 
1.00 
1.00
3.35

metines 
dar nė-

$ .40 
5.00 
1.70 
8.00 
1.00 
3.60 
3.17

_ . ... _ .....— . . ...

Iš viso .............................  .
Išlaidų iš viso ...........................

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Lietuvių Meno Sąjungos 
Finansinė Atskaita

suvaidini- 
3 vyrų ir 1 
išspausdinta 
Vienos ko- 

imant 5 ko-

Baltimorės Lyros Choras jau 
suvaidino operetę “Nebaigta 
kova.” Bet apie pasekmes ne
girdėjome. Praneškite! (Jau 
atsiųsta.—Red.)

dienomis VISI LMS 
aplaikys iš Centro 
laiškus, reikale bū-

pastatyta 
pjesės — 
kt. 1891

Bayonnės (N. J.) vaidinto
jai užsisakė reikalingą skai
čių komedijos “Aš numiriau.” 
Artimoj ateityj ta juokinga 
komedija ten bus suvaidinta.

Philadelphijos Lyrps Cho
ras parsitraukė iš LMS centro 
operetę “Meilės nuskriausta.” 
Choras p'aėmė tik 1 kopiją, 
peržiūrėjimui. Bet esame ti
kri, kad lyriečiam ši operetė 
patiks. Jie ir dainų užsisakė 
didelį pundą.

Kaip matome, deficitas labai mažas. Be 
to, turime truputį ir skolų, kaip tai: p. J. 
Žilevičiui už papirktas nuo jo dainas $40; 
St. Jasilioniui už veikalą “Kuprotas oželis” 
—$9. Jeigu visi vienetai būtų . užsimokėję 
metines duokles už 1939 metus ir atsilyginę 
centrui skolas už įvairią medžiagą, — LMS 
centras 1940 metus būtų pradėjęs be jokių 
nedateklių.

Brooklyno y\idas ir Newar- 
ko Sietynas turėjo savo meti
nius koncertus. Koncertai vi
sapusiai pavyko.

Ark ne aręs, vargas kietas 
Vis ant viršaus bus dirvos ' 
Ir nė kauptas, nė ravėtas 
Dar labiau išsikeros.

Nors dar ardams ir su koja 
Mini vargą po žeme, 
Bet jis vis trąšiau lapoja 
Pas tave ir pas mane.

Ar tai molį ar tai smėlį, • 
Arsi vildamas naudos, 
Savo vargą, nei šešėlį, 
Nepamesi iš pėdos!

Rasi rytą atsikėlęs, 
Rasi guldama patale— 
Vis prie tavęs kaip pašėlęs, 
Iš paskos arba—šalę.

Ar bus vasara lietinga,
Ar begalo bus sausa,
Vargo pjūtis vis derlinga,' 
Tarpus prakaito rasa.

Užein’ audra, ledų lietus,
' Viską maišo su žeme,
O čia tavo vargas kietas, 
Klesti pilnam gražume!

Ir taip vargai visur žydi
Prie vartelių, dirvone,
Vieni veda, antri—lydi, 
Kaip tave, taip ir mane.

Laukus aręs, išakėjęs, 
Džiaugies pasėjęs javus, 
Tuoj žiūri nusistebėjęs, 
Kad tik vargo pjūtis bus.

Ar pradalgę nušvytravęs,
Dėsi dalgį ant peties,
Tavo vargas, kaip žaliavęs, 
Išbujojęs vis klestės.

Neišbrist tas vargo klonis, 
Gaižaus prakaito klane, 
Tau, kurio rūbas marškonis— 
Pas tave ir pas mane.

Senas Vincas

LMS 3-Čio Apskričio meti
nė konferencija įvyks kovo 3 
d. Ji bus laikoma Brooklyn®, 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo salėje.

Nauji Vienetai 1939 Metais
1939 m. įstojo į LMS šie nauji vienetai: 

1) Choras “Aidas,” Torrington, Conn.; 2) 
Ch. “Balsas,” Lowell, Mass.; 3) D. L. K. 
Vytauto Kliubas, Montreal, Canada; 4) 
Laisvės Stygų Orkestrą, Hartford, Conn.;
5) Liet. Liaudies Teatras, Brooklyn, N. Y.;
6) Liaudies vaidhitojai, New Britam, Conn.;
7) Liet. Stygų Orkestrą, Brooklyn, N. Y.

Taigi, 1939 m. LMS dasivarė iki 36 ori
ginalių vienetų. Jimant 6 afilijuotas gru
pes (3 ALDLD ir 3 LDS kuopas), viso 1939 
metais Liet. Meno S-je buvo 42 vienetai. 
IŠ to skaičiaus, 11 dar nėra užsimokėjusios 
metines duokles į LMS centrą už 1939 m.

Gruodis:
Už padarymą sekamų dainų: “Paimsiu Lyrą Aš, 

“Eikime Drąsiai,“ “Šalia Kelio“ ....... ..........
Už krasaženklius ........................................!.........
Sekretorės alga ......... ........... .................................
Nurašymas 4-ių dainų ir prirengimas spaudai

veikalo “Velnias Statinėj“ ...............................
Už dainą “Vienas Žbdis ne Šneka“ ..... .... ..........
Už atspausdinimą 200 kopijų veikalo “Velnias

Statinėj“ ................ . .................................. ...........

Už 1939 m. savo 
duokles į LMS centrą 
ra užsimokėję 11 vienetų. Tų 
vienetų viršininkai prašomi 
pasirūpinti, kad chorai atsi
teistu !

Liepos:
M. K. Sukackienė už dainas ............................
Lyros’ Choras, Baltimore, Md., už dainas ....
ALDLD 70 kp. ir 29 kp. už 1939 m. duoklę . 
Lyros Choras, Kenosha, Wis. už “Baud. Nuot 
Pelnas nuo

šioj ‘/Literatūros ir Meno’ 
skyriaus laidoj atydžiai per 
žvelgkite C. Sekretorės skel
biamą finansinę apyskaitą 
Ten matysite, kaip “bagotas* 
jūsų centro iždas.

Pavieniai Nariai
1938 metais pavienių narių LMS-je turė

jome tik 3, o 1939 metais galėjome pasi
džiaugti jau 33 nariais. štai jų vardai- 
pavardės:

Albinas Kairiūkštis, C. P. Lackus, Birutė 
Ramoškaitė, Lilija Kavaliauskaitė, Nik. Pa
kalniškis, B. šalinaitė, Juozas Sukackas, Jo
nas Kuodis, Jonas Siurba, Ignas Chyzas, R. 
Mizara, S. Sasna, G. Stasiukaitis, V. O. Va
liukas, Bertha Klimaitė, Dr. A. Petriką, V. 
Andrulis, Dr. J. Repšys, Joe Bowe, A. Mu- 
reika, B. GalinauskAitė, W. Kubilius, Aldo
na Žilinskaitė, D. Krūtis, A. Rainienė, G. 
Klimas, J. Jankauskaitė, Senas Vincas, Dr. 
J. Kaškiaučius, S. Kaškiaučiei/ė', Lucilė Kaš- 
kiaučiūtė, Jonas Kaškiaučius ir Jonas Gužas.

A (Iš LMS Raštinės)
Haverhill, Mass., vėl susior

ganizavo choras. Mokytojau
ja K. Kinderis.

Linkime gero pasisekimo!

Rugsėjis:
ALDLD 185 kp., E. New York, auka ................ !
LDS 13 kp., E. New York, auka ..........................
Lietuvių Stygų Orkestrą, Brooklyn, N. Y., už 

1939 m., duoklę ............................................
LDS 1 kp., Brooklyn, N. Y., surinkta auka .....
J. Bender, Philadelphia, už veikalą ............... .
Antrinett Roach, Stoughton, Mass., už dainas 
Marie Schultz, už dainas .....................................
ALDLD 
ALDLD 
ALDLD

Mass., 
ALDLD 
Aido Choras 
ALDLD 33 kp., Pittsburgh, Pa 
LDS 41 kp., Grand Rapids, Mich 
L. P. Kliubas, Hudson, Mass 
ALDLD 236 kp„ Washington, Pa., auka ............
ALDLD 25 kp., Baltimore, Md., auka ..............
ALDLD 43 kp., Wilkes Barre, Pa., auka ..........
Jeanette Jankauskas, Cleveland, O., už dainas 
P. Pakalniškis, Brooklyn, N. Y., už dainas .....
L. Kavaliauskaitė, Brooklyn, N. Y., už dainą .... 
LDS 53 kp., Chicago, Ill., auka .........................
J. A. Pilky, W. Hartford, Conn., surinkta auka 
Senas Vincas, Gibbstown, N. J., pav. narystės 

duoklė už 1939 m............................................
LDS 65 kp., Kenosha, Wi§., surinkta auka .......
V. Karlonas, Maspeth, N. Y., auka ....................
LDS 44 kp., Cleveland, O., auka .................... z
LDS 58 kp., San Francisco, Cal., auka .........
Bangos Choras, Elizabeth, N. J., už dainas ir

1 kop. “Pepita” ................................................
LDS 23 kp., Buffalo, N. Y., auka ......................
LDS “Žvirbliai,” Kenosha, Wis., už dainas, veik. 
J. T. Visockis, Wilkes-Barre, Pa., už “Išdykus

Pati” .....................................................................
LDS 21 kp., Detroit, Mich., duoklės 1938, 1939

Lapkritis:
Už LMS 1939 m. vajaus dovanas ...................
Už krasaženklius .... ...........................................
Sekretorės alga .................................................
Apgarsinimas “Laisvės“ koncerto programoj 
Už išvertimą komedijos “Velnias Statinėj” ....
Už krasaženklius ir atvirutes ...........................

Šiomis 
vienetai 
Raštinės 
siančio LMS suvažiavimo ir 
manomo ruošti Dainų ^Festi
valio.

Chorų sekretoriai šiuomi 
prašomi tuos laiškus perskai
tyti artimiausiuose chorų su
sirinkimuose ir nevilkinant 
pranešti C. Sekretorei, ką jū
sų choras tuo reikalu bus nu
taręs.

Atsakymai Centro Raštinei 
turi būt prisiųsti ne 
kaip iki kovo 1, 1940Spalis:

Už 4-ias ukrainiškas "libretto” knygutes .......
Sekretorės alga ..........................................................
Už krasaženklius ....................................................
Už perrašymą ir sutaisymą dainų “Šalia Kelio’

ii’ “Eikime Drąsiai“ ...........................................
Už krasaženklius ..................................................
Už atspausdinimą ir apdarymą veikalo ‘Lietuva’ 45.30
Už “Velnias Statinėj” veikalo 1 kopija muzikos .70
LMS koncerto deficitas ............  13.86

Nuo Liepos 1-mos dienos, 1939 m., iki Sausio 1-rnos 
dienos, 1940 rn.

„ Finansai
Bėgyje 1939 m. įplaukų LMS turėjo $641.65
Išlaidų per tą patį laiką turėjo 651.28

141 kp., Philadelphia, Pa., auka ...........
10 kp., Philadelphia, Pa., auka ........ .....
155 kp. (Moterų Skyrius), Worcester, 
auka .’............................. ,..........................
155” kp., Worcester, 1938 m. duoklė

Worcester, Mass., auka ............
auka ..,.............

auka ..........
auka ........... ......

B. šalinaitė už dainas ....................................... $ .50
Dr. J. J. Kaškiaučius už 1939 m. pav. narystės 

duoklę ................................................................ 1.50
Zofija Kaškiaučienė už 1939 m. pav. nario duoklę 1.50 
Lucilė Kaškiaučiutė už 1939 m. pav. nar. duoklę 
Jonas Kaškiaučius už 1939 m. pav. nar. duoklę 
Jonas Gužas, už 1939 m. pav. narystės duoklę 
ALDLD 12-tas Apskr. už knygas ......................
LDS 20 kp., Bridgewater, Mass, auka ..............
ALDLD 71 kp., Bridgewater, Mass., auka .......
Lyros Choras, Philadelphia, Pa.,’ už 1939 m. 

duoklę ir už dainas .........................................
L. L. Teatras, Chicago, Ill., už 1939 m. duoklė ir 

auka ......  10.00
Bangos Choras, Toronto, Can., už dainas ......... 3.00
Pelnas nuo LMS CK-to parengimo gruod. 11 d. 11.91 
A. Kelly, Montreal, Can., už ‘Gyvieji Nabašnikai’ .50 
Sietyno Choras, Newark, N. J., už gaidų viršelius 3.50 
Aido Choras, Worcester, Mass., už 1939 m. duo

klė, už dainas ir veikalą ............................. 9.93
Jaunimo Choras, Montreal, Can., už M. Petraus

ko paskaitą, dainas, veikalą ...................... 5.56

Gruodžio 23-d. Sov. Rusijoje buvo minimos\ 
80 metų didžiojo teatralo Nemirovičiaus- 
Dančenko gimimo sukaktuvės.

Nemirovičius - Dančenko gimė Kaukaze, 
mokėsi Tifliso gimnazijoje ir Maskvos uni
versitete. Studentaudamas jis pradėjo sa
vo literatūrinę veiklą, rašinėdamas laikraš
čiuose feljetonus, apysakėles ir teatro re
cenzijas. Tuo pačiu laiku Nemirovičius-Dan- 
čenko, aistringai pamilęs teatrą, dalyvauja 
mėgėjų spektakliuose. 1882 metais Maža
jame teatre buvo pastatyta pirmoji jo pjesė 
“Erškėtrožė.” Didelio pasisekimo susilaukė 
jo komedija “Paskutinė valia’ 
1888 metais. Po jo ėjo naujos 
“Auksas,” “Gyvenimo kaina” 
metais pasirodė pirmasis Nemirovičiaus- 
Dančenko romanas “Literatūrinė duonelė,” 
1892 metais jo apysaka “Su diplomu,” vė
liau “Gubernatorišftoji revizija,” “Drama už 
scenos” ir tt. Literatūrinė, veikla Nemirovi- 
čių-Dančenką pastatė į vieną eilę su žy
miausiais XIX amžiaus pabaigos rusų dra
maturgais ir beletristais.

Kaip dramaturgas, Nemirovičius-Dančen- 
ko artimai susipažįsta su teatru. Jis nepa
sitenkina teatro stebėjimu ir tyrinėjimų.

LMS konstitucijos skyrius V, 
paragrafas 12-tas žymi:

“Vienetai, afilijuotos gru
pės ar pavieniai nariai, norin
ti skaitytis gerais LMS na
riais, privalo užsimokėti savo 
metines duokles bėgyje pir
mųjų keturių (4) mėnesių po 
Naujų Metų.”

Mokesčius siųskite C. Se
kretorei, 46 Ten Eyck Street, 
Brooklyn, N. Y, Pr. Bssya.

Drg. K. Petrikienė įstojo į 
LMS kaip pavienė narė.

Tai pirmutinė 1940 m. pa
vienė narė. Kas ją paseks?

Lewiston,- Me., dainininkų 
grupė, kuriai vadovauja Ig
nas Chuzas, užsisakė 5 kopi
jas veikalo “Velnias statinė
je.” Galimas daiktas, kad 
lewistonieciai duos premjėrą 
tai Liet. Meno S-gos išleistai 
lengvutukei operetei.

“Velnias statinėj 
<nui tereikia tik 
moters. Muzika 
sykiu su libretu, 
pijos kaina 50c; 
pijąs, kainuoja $2. ,

Užsakymus siųskite LMS 
Sekretorei B. šalinaitei, 46 
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y..

Gruodžio mėn. 3 d. VD universiteto stu
dentų draugija “Sciencija” suruošė Liau
dies Namų salėje didžiojo rusų poeto Ler
montovo 125 metų gimimo sukakties pami
nėjimą.

Paminėjimą atidarė “Sciencijos” draugi
jos pirmininkas, pažymėdamas, kad ir lie
tuviškajai visuomenei yra artima Lermon
tovo poezija, todėl poeto gimimo sukaktis 
kaip tik sudaro gerą progą pabrėžti tą domė
jimąsi didžiojo rusų kūrėjo asmeniu ir ati
duoti pagarba jo genijui.

Toliau “Sciencijos” draugijos globėjas 
prof. V. Krėvė-Mickevičius savo kalboje 
apibūdino Lermontovo asmenybę, vaduoda
masis daugiau jo individualinio būdo bruo
žais ir palinkimais. Lermontovo būta kon
trastingo ir maištingo, netgi nelabai sugy
venamo būdo žmogaus, tačiau drauge jis 
buvo ir nemažas opozicijonierius ano meto 
caro režimui.

LRD pirmininkas Liudas Gira savo žodyje 
ypač sugretino Lermontovą su Puškinu tiek 
jų kūrybos reikšmės, tiek asmeninio likimo 
atžvilgiu ir taip pat pabrėžė, jog lietuvių 
visuomenė gerbia šiuos abu didžiuosius rusų 
tautos rašytojus.

Tikrai išsamų ir platų pranešimą apie 
Lermontovo gyvenimą ir kūrybą padarė kri
tikas K. Korsakas-Radžvilas. Remdamasis 
nauja, jau po Didžiojo karo iš įvairių ar
chyvų iškilusia medžiaga, kritikas įtikina
mai įrodė Lermontovą žuvus kaip carinės 
reakcijos ir aristokratijos intrigų auka. Iš 
pranešimo paaiškėjo visas Lermontovo li
kimo tragiškumas, kuris atsispindi ir poeto 
kūryboje, kurios gilią analizę ir ryškų api
būdinimą pateikė pranešėjas. Jis taip pat 
nurodė didelę Lermontovo kūrybos progre
syvinę reikšmę tiek rusų literatūros raidai 
ir visuomeninio gyvenimo plėtrai, tiek ir 
apskritai visai žmonijai, taigi ir lietuviams.

Antroje minėjimo dalyje Valstybės teatro 
artistai: solistė Staskevičiūtė ir aktoriai Ky- 
montaitė ir Kernagis meniškai padainavo ir 
padeklamavo Lermontovo kūrinius.

Visas paminėjimas praėjo labai pakilia 
nuotaika ir atsilankius gausiai publikos. Jos 
tarpe buvo ir VOKS’o atstovas Lietuvai So
vietų pasiimt, sekr. p. F. Moločkovas ir 
Tass’o korespondentas Lietuvoje p. Lumia- 
kovas.

Netrukus Nemirovičius-Dančenko pereina į 
teatro pedagogiką ir dėsto scenos meną 
Maskvos filarmonijos mokykloje. Dančen
ko jieško teatrui naujų kelių, jam rūpj nau
jos šio meno problemos. 1898 metai 
ge su Stanislavskiu jis' įkuria naują teatrą, 
šiame teatre su nepaprasta jėga pasireiškia 
Nemirovičiaus-Dančenko —- gero organizato
riaus, idėjinio vadovo ir režisieriaus savy
bės. Nemirovičius-Dančenko įvedė scenon 
naują drafnaturgiją, suartino savo teatrą su 
Čechovu ir Gorkiu.

Kaip talentingas ir puikus režisierius, 
Nerimovičius - Dančenko užsirekomenduoja 
Čechovo ir Gorkio pjesių pastatymu, drau
ge dirbdamas su Stanislavskiu. Su tokiu pat 
meniškumų jis parodo savo teatre Šekspyrą, 
Dostojevskį Ostrovskį. » /

šiuo metu Nemirovičius-Dančenko vado
vauja garsiam Maskvos akademiniam Dai
lės teatrui, i Jo išauklėta ir paruošta dešim
tys talentingiausių Sovietų aktorių, pastaty
ta daugybė 
spektaklių.

LDS 135 kp., Linden, N. J., 1939 m. duoklė ....
P. Casper, Newark, N. J., už lMS VIII Suv. 

knygas ...........................................................
LDS 45 kp., Auburn, Me., surinkta auka .......
ALDLD 5 kp., Newark, N. J., surinkta auka .
LMS 4-to Apskr. Konferencija, auka ...............
Jaunimo Choras, Montreal, Can., duoklė už

1939 m...................... ;.........................................
LDS 225 kp., So. Boston, Mass., už dainas ir 

veikalus ............... ...........................................
Lietuvių Stygų Orkestrą, Brooklyn, N. Y. už 

gaidas ................... ........................................ ,

Lapkritis:
B. šalinaitė už dainas ........................................... 1
Laisvės Choras, Rockford, Ill., auka ....................
ALDLD 11 kp., Worcester, Mass., surinkta auka 
Laisvės Choras, Hartford, Conn., auka ..............
ALDLD 72 kp., Great Neck, N. Y., auka ..........
Bangos Choras,' Elizabeth, N. J., surinkta auka 
B. Šalinaitė, Brooklyn, N. Y., surinkta auka 
ALDLD 95 kp., Kapuskasing, Ont., Canada, 

surinkta auka ................................................ $
ALDLD 94 kp., Kenosha, Wis., auka ................
DLK Vytauto Kliubo Dramos Grupė, Montreal,

Can., už veikalus .......................... .....................
J. Karsokienė, Worcester, Mass., už dainas ......
V. Živatkauskas, Kenosha, Wis., auka ..............
ALDLD 217 kp., Winnipeg, Can., surinkta auka 
ALDLD 149 kp., Philadelphia, Pa., auka ..........

Lietuvių Meno Sąjunga neturi savo raš
tinėje nei vieno pilnai apmokamo žmogaus, 
kuris galėtų dažnai ir tinkamai painformuo
ti vienetus bei narius apie organizacinę 
veiklą. Todėl čia paduosiu, kas buvo veikta 
ir nuveikta LMS CK-to bėgyje 1939 m.

Naujos dainos išleistos: 1) “žiemos dai
na,” 2) “Kalinka,” 3) “Labanaktis,” 4) 
“Šalia kelio,” 5) “Eikime drąsiai” ų’ 6) 
“Neverkie, matuše.”

Atnaujintos laidos: “čumakas,” “Paim
siu lyrą aš” ir “Sveiki gyvi, draugai.”

Papirktos naujos dainos: 1) Su virš 50 
įvairių dainų, 2) trys liaudies dainų rinki
niai, 3) 500 fortepijono muzikos.

Išleisti nauji veikalai: 1) “Lietuva,” 2) 
“Velnias statinėje.”

Papirktas veikalas: “Kuprotas oželis.”
* Nukopijuoti leidiniai: “Mirtų vainikas,” 
“Išdykusi pati,” “Paskaita apie Miką Pe
trauską,” “Minstrel show” ir daugybė įvai
rių dainų.

Išleistas 48 puslapių naujas “Dainų ir mu
zikos katalogas.”

Įspūdingas Lermontovo 
Minėjimas

V. L Nemirovičius 
Dančenko

Rugsėjis:
Už “letter heads” ir vokus ............................... $ 9.95
Komp. J. Žilevičiui už parduotas dainas antra 

mokestis ........................................................
Sekretorės alga ................... a....................................................

Už krasaženklius .... ..........................................
Kvitų knyga, juodyla ir “carbon paper” .......
Už krasaženklius ir atvirutes ..........................
Už atspausdinimą dainos “Labanaktis” .......
Už nurašymą viršminėtos dainos prirengiant, 

spaudai ..........................................................

Rugpjūtis:
Lyros7 Choras, Gardner, Mass 

duoklę ir dainas. .................
Aido Choras, Worcester, Mass, už 1938 m. duo

klę ir dainais .......... ................................... .....
ALDLD 139 Up., Coleman, Alta., Canada, auka 
Vilijos Choras, Waterbury, Conn., už 1938, 1939 

duokles ir dainas ...........................................
J. Žimtis, Rochester, N. Yx už dainas ............
J. Daubaras, Athol, Mass, auka ........................
ALDLD 5 kp., Newark, N. J., duoklę už 1939 m 
LDS 8 kp., Newark, N. J., duoklė už 1939 m. 
Sietyno Choras, Newark, N: J., už dainas ir 

'L.M.S. Suv. knygas ......... ..............................
ALDLD 20 kp., Binghamton, N. Y., surinkta 
ALDLD 66 kp., Grand Rapids, Mich., auka .....
L. Darb. Ch., Los Angeles, Cal., duoklė už 1939 
ALDLD 39 kp., Scranton, Pa., surinkta auka 
Chas. Strauss, Thomas, W. Va., auka ..............
LDS 86 kp., Detroit, Mich., auka ......................
Jeanette' Jankauskas, Cleveland, O., Pav. na

rystės duokįė, 1939 m.....................................
LDS 130 kp., Wilsonville, Ill., auka .............. .....
Laisvės Choras, Hartford, Conn., auka ..............
LDS 79 kp., Hartford, Conn., auka ir surinkta 

ant blanko$ ......................
N. Pakalniškis, Brooklyn, N.

blankos ir už dainas .........
L. D. RateliSj Montello, Mass 

metų ir" už veikalą ..........
Jaunimo Choras, Montreal, Can., surinko ant bl

Spalis:
Aido Choras, Detroit, Mich., auka ...................... $5.00
A. Žilinskaitė, Brooklyn, N. Y., už dainas .50
L. Milčiutė, Maspeth, N. Y., už dainą ...........  .40
G. Rutkauskas, Worcester, Mass., už dainas ...'.... 1.45
A. Gendrienė, Cleveland, O., už veikalą “Baudžia, 

vos Nuotakos” ..................... ..........................
LDS 3 kp., Norwood, Mass., auka .......................
LDS 7 kp., Wilkes Barre, Pa., auka .................
LDS 24 kp., Great Neck, L. I., N. Y., surinkta 

auka .,......... .....................................................
LDS 67 kp., Montello, Mass., surinkta auka ....
Lyros Choras, Baltimore, Md., už “Nebaigta

Kova” ....j........................................................... ...................................................

Ignas Chuzas, Lewiston, Me., ųž dainas ..........
LDS 200 kp., Brooklyn, N. Y., surinkta auka ...

Iš L.M.S. C. Sekretorės 
Metinio Raporto

„i i.intinteri

Rugpjūtis:
Už atspausdinimą aukų blankų ............................$ 4.08
Už vokus dėl blankų išsiuntinėjimo .................... 2.79
Už LMS apgarsinimą Pasaulines Parodos albume 5.00 
W. Kubiliui už parašymą veikalo “Lietuva” ..... 25.00
Už K^saženklius   .............................................. 4.50
Drg. Balsiui už darbą prie laiškų išsiuntinėjimo 2.00 
Sekretorės alga ........  8.00
Drg. Balsiui už išvertimą veikalo “Lietuva” $15.00 
Prenumerata žurnalo “Tac” dėl drg. Rainienės 1.00 
Už nurašymą veikalo "Išdykus Pati” ................ 2.50
Už krasaženklus ...................................................... 1.40

Iš viso ...........................
Įplaukų iš viso .........

IŠLAIDOS
Liepos:
Už popierą ..............................................
Už padarymą dainų “Neverk Matuše 

“Kalinka” ........................................................ 18.95
Išsiuntinėjimas laiškų su blankom dėl finansinės

paramos ...................................
Sekretorės alga už dvi savaites
Už krasaženklius ........................
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(Tąsa)
Nusidžiaugė visa Lietuva, kad jos se

na sostinė vėl su pagelba Raudonosios 
Armijos grąžinama, kad lenkų gėda nu
plaunama. “Lietuvos Aidas”, oficialis 
valdžios organas nuo 12 d. spalių rašė:

“Nuo pačios Lietuvos nepriklausomy
bės pradžios, SSRS vadai gynė teisėtus 
Lietuvos reikalavimus. Visas pasaulis da
bar gali matyti, jog"didžioji Sovietų Są
junga žino, kaip įvertinti taikos politiką 
su savo kaimynais. Šiuo atveju Lietuva 
visuomet puikiai suprato SSSR taikos 
politiKą.

“Praeityje Lietuva niekad neatsisakė 
sutvirtinti savo santikius su Sovietų Są
junga, dar ,kai abu kraštai nesirubežia- 
vo. Dabar gi šitie santikiai automatiš
kai ir natūraliai bus dar labiau praplės- 
ti-sustiprinti.”

Bet atsirado lietuvių tarpe žmonių, 
kurie bijosi darbininkų klasės laimėji
mo, kurie geriau sutiktų matyti ne tik 
Vilnių, bet ir visą Lietuvą pavergtą, bile 
ten pasiliktų ponų galia. Jie bijo, kad, 
Lietuvos draugiški valstybiniai ryšiai su 
Sovietų Sąjunga, kad gražus ir draugiš
kas Sovietų atsinešimas linkui Lietu
vos, paakstins Lietuvos žmones ne vien 
prie išlaikymo tautinės laisvės, bet ir 
prie klasinio pasiliuosavimo. Tie žmonės 
skelbia melus. Jie iki tokios begėdystės, 
dasirito, kad pradėjo skelbti:

“Rusija viską išvogė iš Vilniaus!” 
“Vilnių mums atidavė apiplėštą!” 
“Net rakandus iš Vilniaus išsivežė!”

Bet Vilnių perėmęs iš Raudonosios 
Armijos Lietuvos karo korpuso vadas 
generolas Vitkauskas, spalių 30 dieną, 
išleido sekamą pareiškimą, užduodamas 
šmeižikams smūgį:

“Kariuomenė Vilniaus armijos korpu
so, kurio komandierium turiu garbės aš 
būti, yra jau pilnai aprūpinta patalpo
mis, ir šLkariuomenė perėmė miestą nuo 
Raudonosios Armijos komandos.

“Nuo Raudonosios Armijos garnizono 
sargų perėmėme pilnoj tvarkoj miestą ir 
valstybei svarbius punktus jame: tele
grafą, telefonus, pašto sistemą ir tiltus. 
Šitokioje tvarkoje perėmėme taip pat 
elektros šviesos sistemą ir kanalų siste
mą.

“Lenkai, kaip dabar matoma, bėgdami 
iš Vilniaus, stengėsi sunaikinti miesto 
nuosavybę. Jie pagadino visas radio sto
tis, palikdami miestą be radio.”

Washingtone neesančios Lenkijos val
džios pasiuntinys, kunigaikštis Jerzy 
Potocki įteikė Jungtinių Valstijų vald
žiai pranešimą, kad Lenkija niekados 
nepripažins Lietuvai grąžintą Vilnių ir 
tuo pat laiku įteikė Lietuvos atstovybei 
pareiškimą:

“Lenkijos valdžia, sužinojus, jog Lie
tuva padarė tarpsavinės pagalbos sutar
tį su Sovietų Sąjunga,... įteikia formalį 
protestą Lietuvos valdžiai, kad jinai pri
ima bet kokią žemę, užleidžiamą jai So
vietų Sąjungos, kur ta žemė nepriklauso 
Sovietų Sąjungai.”

Kaune neesančios valdžios pasiuntinys 
p. Franciszek Charwaty įteikė Lietu
vos vyriausybei griežtą protestą ir Kau
ną apleido. Bet nei Lietuvos liaudis, nei 
Vilniaus gyventojai dėl to nenusiminė. 
Ant Gedeminkalnio plevėsuoja Lietuvos 
vėliava, tartum sakydama, kad lietuvių 
tauta apvienyta. O liaudis mokės surasti 
kelius ir linkui klasinės laisvės.

tyse. Suėmėme 280 kanuolių, 120 lėktu
vų ir daug kitos medžiagos.”

Sekančią dieną pranešimas sakė, kad 
užimtas Pinsko miestas, ir nuo lenkų 
oficierių ir fašistų grupių apvaloma Ko
brino, LunincoAVilniaus, Gardino, Lvovo 
ir Sarny sritys.

Detroit, Mich. Newark N. J

GARDINAS UGNIES CENTRE
I

Vakare, rugsėjo 20 dieną, Raudonosios 
Armijos Generalis Štabas pranešė: 
“Šiandien Vakarinės Baltarusijos fron
te po mūšių užėmėm Gardino miestą, ant 
Nemuno upes. Ukrainos fronte užėmėme

Taip ėjo Vakarinės Baltarusijos ir 
Ukrainos paliuosavimas iš po lenkų po
nų priespaudos.

Raudonosios Armijos dalies, maršuo- 
jančios linkui Gardino, komandierius su
žinojo, kad lenkai organizavo tvirtą at
sispyrimą,—rašo leitenantas A. Kurba
tov. — Nemunas, plati ir gili upė. Len
kai vieną tiltą sunaikino, kitą saugoja 
didelės jėgos. Jis davė komandą:

—Jakovlevo batalionas turi persikelti 
Nemunu į kitą pusę. Golubčikovo‘dalys 
veikia iš dešinės pusės. Šolochovas iš kai
rės. Borisovas ir jo dalys veržiasi mies
tan!

Borisovo vedama armijos dalis įžengė 
miestan. Tamsu, tyla, nei vieno gyvo 
žmogaus—reiškia spąstai. Kovotojai at
sargūs. 

o
—Tra-ta-ta!—sutauškėjo priešakyj.
—Ta-ta-ta!— pasigirdo garsai ir už- 

nugaryj.
Kovotojų skyrius ugnies maiše. Atsi

šaudydami raudonarmiečiai suėjo į sodą. 
Čia tyla.

—Pastatyti kulkasvaidžius ties sodo 
vaitais. Durtuvais versti lenkus atgal, 
jeigu lips per tvorą!—buvo komanda.

Taip visą naktį išbuvo ši kovotojų da- , 
lis sode, laukdama daugiau pagalbos. Ry
tą, netoli sodo lenkų oficieriai Ir karei
viai pradėjo ardyti gatvę ir statyti ba
rikadas prieš tankus. Borisovas davė ko
mandą, vieną kulkasvaidį pristūmė prie 
sodo vartų.

—Ta-ta-ta!
Gatvė ištuštėjo. Kitame gatvės gale 

pasirodė per 40 lenkų pėstininkų.
—Tra-ta-ta!
Ir tie išblaškyti. Bet dabar lenkai pa

tyrė, kad sode yra raudonarmiečių dalis. 
Prasidėjo šaudymas. Iš visų pusių gula 
lenkai. Kulkasvaidininkas Čolombirko 
sužeistas. Kovotojai persikrausto į kliok
to riaus antrą aukštą, kuris čia pat. Per 
visą dieną jie kaunasi ir atremia lenkų\ 
atakas.

Vakare pribuvo daugiau Sovietų jėgų 
ir tankų skyriai. Tankai puolė į ataką. 
Priešakyj komisaro Kazmino tankas. 
Triuškindami užtvarus, laužydami spyg
liuotų vielų stulpus, tankai įsiveržė į 
miestą. Borisovas ir jo draugai įsiliejo į 
bendrą kovą už Gardino paliuosavimą.

Smarkiai priešinosi lenkų karo jėgos 
ir kunigaikščio Liubomirskio organizuo
tos fašistų grupės prie Gardino.

Gardinas yra ant Nemuno upės kran
to ir svarbus gelžkelių centras, čia su
eina gelžkeliai iš Suvalkų, Vilniaus, Ly
dos ir Baltstogės. Nemuno upė perskiria 
Gardiną į dvi miesto dali. Į šiaurių-ry- 
tu's nuo Gardino yra dideli miškai, pu
šynai, eglynai, nemažai ežerų ir balų. 
Baltarusiai jau senai įkūrė Gardino 
miestą, ir istorinių davinių yra dar nuo 
1128 metų. Gardinas išimtinai baltaruA 
šių miestas, lenkai ten sudarė tik 8 nuoš. 
Pirmiau jis turėjo apie 60,000 gyventojų, 
bet Lenkijos viešpatavimo metu jo gy
ventojų kiekis nupuolė iki 35,000.

Gardinas Nemuno upe turi išėjimą į 
Baltijos Jūrą, tai pusėtinai bizniškas 
miestas. Gardinas gamina vyną, muilą 
ir kaip kurias kitas reikmenis.

Gardinas tvirtuma. Dar pereitame 
šimtmety j Rusija jį apdrūtino, o Lenki
ja, ruošiantis karui prieš Sovietų Sąjun
gą, nuolatos jį tvirtino.

(Bus daugiau)

Meno Skyriaus Dalis
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

Kovelį ir Lwovo miestus.
“Nuo 17 iki 20 dienos rugsėjo mūsų 

armijos nuginklavo tris lenkų pėstininkų 
divizijas, dvi rai tari jos brigadas ir daug 
mažesnių grupių. Suimta į nelaisvę per 
60,000 lenkų oficierių ir kareivių, su ar
tilerija, amunicija ir kitais ginklais. Už
imta lenkų apdrūtinti rajonai Vilniaus, 
Baranavičių, Molodečnos ir Sarny sri-

SUTRAUKA
Per pusmetį įplaukų ........................................... $385.57
Balansas nuo liepos 1, 1939 ............................ $ 19.43

Sykiu .... ...............................    $405.00
Per pusmetį išleista .......................................  $377.15. *
Sausio 1, 1940, lieka ižde ...............................?.....$ 27.85

P. S. Pas F. Grybą iš No. Adams, Mass., dar vis 
randasi likviduoto Hudsono Choro iždas—$30.00.

B. šallnaltė, Sekretorė.
A. Rainienė, Iždininkė. -

Aido Choro Naujienos
Sausio 21 d. Aido Chp.ras 

dainavo L. P. P. K. koncerte. 
Ųž tai kliubas davė dešimkę. 
Tariu nuoširdų ačiū Aido Cho
ro vardu L. P. P. Kliubui už 
dovaną.

Tam pačiam koncerte dai
navo ir5 mūsų konkurentas 
Dailės Choras ir Vaikučių 
Choras.

Vis dėlto stebuklų iš Dai
lės Choro nepadarė nei A. 
Kvederas, dabartinis jo mo
kytojas. ' A. Urbon.

—Įo—
Kaulija Aukas

Chryslerio kompanijos dirb
tuvėse prikabinėjo nepapras
tai daug skrynučių Suomijai 
aukom rinkti. Kokie dideli 
demokratai pasidarė. Ispani
jos demokratiją tai jiems ne
rūpėjo gelbėti, mat, jiems to
kia demokratija buvo “neko- 
šer.“

Darbininkai nepatingėjo jas 
pilnas prikimšti, geležgaliais, 
popieriais ir sąšlavomis, tegul 
siunčia. Kompanija nori, kad 
darbininkai padėtų kapitalistų 
interesams, kuomet pastarieji 
yra kaip tik anti-darbininkiš- 
ki. Darbininkai vis tik su
pranta ir nesiduoda taip leng
vai apgauti.

Chryslerio Darbininkas.

Sausio 25 d. pasimirė Pauli
na Nemanienė, Vinco Nemano 
žmona, gyvenančio po num. 126 
Jackson St. Kūnas pašarvotas 
graboriaus J. M. Bujausko ko
plyčioje, 426 Lafayette St. Bus 
palaidota pirmadienį, sausio 29 
d.,’9 vai. ryto.

Vincas Nemanas ir jo šeimy
na prašo visus gimines, drau
gus ir pažįstamus dalyvauti lai
dotuvėse. J. Žilionis.

Pirmadienį, 22 d. sausio, bu
vo išvežtas į ligoninę Frank 
Makreckas, gaspadorius Lie
tuvių Svetainės Newarke. Jis 
sunkiai susirgo plaučių užde
gimu. Ligonis randasi St. Bar
naba’s ligoninėj, > High St. Įė
jimas į ligoninę yra ant Mont
gomery St. Ligonį galima lan
kyti kiekvieną dieną nuo 2 iki 
3 po pietų, o vakarais tai tre
čiadieniais ir penktadieniais 
nuo 7 iki 8 vai.

Drg. Makreckas yra plačiai 
žinomas Newarke tarp lietu
vių, todėl būtų gerai, jeigu 
jį atlankytų jo pažįstami bei 
draugai. Jis randasi ant 4-tų 
lubų. K. Žukauskienė.

jau turi apie 40 narių. Susi
rinkimai įvyksta kiekvieno 
mėnesio trečią ketvergą, 8 
vai. vakare, Liaudies Name, 
735 Fairmount Ave. Kurios 
moterys, ir merginos mylėta
me! priklausyt, kviečiam at
eiti ir prisirašyti. Mokestis vi
sai maža.

—o—
Draugas Senas Vincas susi

rūpinęs dėl 6 Apskričio kuopų 
neveiklumo. Štai įvykusiam 
susirinkime mūsų visos LLD 
kuopos nutarė surengti ką 
nors dėl 6 Apskričio naudos. 
Kada tas parengimas atsibus, 
sužinosit vėliau per “Laisvę.“ 
Tai reiškia, jau apsivertėm 
ant kito šono, ar gerai ? Ap
siėmė du žmonės parašyt apie

kuopų veikimą, bet nieko ne
parašo. Nežinau kodėl. J. S.

Kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
svės” bendrovės*

Tel. TRObridge 633«

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central Skrfiro, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedėliomis ir šventadieniais i 
10-12 ryte

Pittsburgh, Pa.
“Jaunieji Pittsburgho Lietu

viai“ praneša visiems apylin
kes lietuviams,-kad sausio 28 
d. yra ruošiamas teatras — 
dviejų veiksmų komedija, 
“žentai iš Amerikos.“

Lošimas prasidės 7:30 vai. 
vakare, Lietuvių Piliečių Sve
tainėj, 1723 Jane St., South 
Side, Pittsburghe.

Gerbiamieji broliai ir sesu
tės lietuviai, prašome visų 
bendrai prisidėti prie mūsų 
lietuviško darbo ir paremti 
mūsų “Jaunųjų Pittsburgho 
Lietuvių“ atidarytą naują ra
dio programą. Radio progra
ma atidaryta niro sausio 11 
d., 1940. Laimima lietuviš
kos programos, kurias išpildo 
“Jaunieji Pittsburgho Lietu
viai.“

Programos vedėjas Harry 
Kapturauskas.

\ George Žilinskas.

YONKERS, N. Y.
Vincento Draugystės paren

gimas, kuris įvyko sausio 20 d., 
pavyko gerai. Nors Šv. Alto
riaus Moterų Draugystė užbėgo 
už akių ir mislino, kad visi su
eis pas jas ir praleis visus cen
tus, o Vincentinei neliks nieko, 
tačiaus taip nebuvo. Yonkerso 
lietuviai greitai pamatė, kur 
teisybė, ten jie ir suėjo. Pas 
altorines buvo labai mažai 
žmonių, o Vincentinės parengi
me buvo pilna svetainė. Taip 
ir reikia, nes Altorinė negra
žiai daro. Ji turėjo balių prieš 
Kalėdas ir kaip tik sužinojo, 
kad Vincentinė turės savo ba
lių sausio 20 d., tai ji savo ba
lių suruošė sausio 13 d. Eilinės 
narės karštuoles vadoves turėtų 
suvaldyti.

Vincentinės parengime daly
vavo ištisos lietuvių šeimynos. 
Garbė tėvams ir vaikams, kad 
visi taip gražiai sutinka,ir da
lyvauja savam parengime. Da
lyvavo taipgi ir pažangesnės 
narės Šv. Altoriaus draugystės. 
Vincentinė Draugystė dėkavoja 
visiems už dalyvavimą ir parė
mimą. Draugystei liks pelno.

Vincentinės Patriotas.

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

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

VARPO KEPTUVE

bridge, Mass.
Pranešu visiems mano idė

jos draugams ir draugėms, kad 
jau šeši mėnesiai sergu. Nors 
30 metų, kaip aš Cambridge 
priklausau prie . darbininkiškų 
kuopų, bet mano draugai ne
pranešė dienraščiui “Laisvei,“ 
kad' aš sergu. O “Laisvė“ pas 
mane gyvena nuo pat jos užgi
mimo South Bostone. Man la
bai liūdna. .

O dabar sveikinu “Laisvės” 
suvažiavimą. Jau daugiau, 
draugučiai, su jumis nedalyvau
siu, nes mano amžius labai 
trumpas. Turiu paskyręs “Lai
svės“ pasveikinimui $5. Atsiųs
kite gerą draugą, tai aš jam pi
nigus perduosiu.

Viso labo linkiu savo idėjos 
draugams.

<7. Seimanas VenckeviČius.
181 Clark St.

NUO RED. — Tai iš tiesų 
mūsų draugų didelis apsileidi
mas, kad nepranešė “Laisvėje“ 
apie drg. Venckevičiaus susirgi
mą ir kad jo niekas neaplanko. 
Nuo savęs raginame Cambridge 
ir So. Bostono, draugus ligonį 
aplankyti ir paguosti.

Labai širdingai ačiū d. Venc- 
kevičiui už pažadėjimą dien
raštį paremti finansiniai.

Philadelphia, Pa.
Klaidos pataisymas.

Rašant korespondenciją iš 
.sausio 21 dienos verslininkų ir 
profesionalų susirinkimo pada
ryta klaida. Ten praleista, kad 
buvo surinkta $17 aukų sušel- 
pimui nukentėjusių lietuvių. Ši 
klaida dabar pataisoma.

G. L.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Tam Pačiam, Baltimore, Md. 

—Apie sulosimą operetės “Ne
baigta Kova“ esame gavę ilgą 
korespondenciją pirmiau, tad ją 
ir talpinsime prie pirmos pro-
gos, Jūsų netilps. Tačiau pra- 

„. šow dažniau mum rašinėti,

Lietuvių Moterų Birutės 
Kliubas rengia kortų lošimo 
vakarą 18 vasario, 1009 Jack- 
son St. Bus gerų ir brangių 
dalykų dėl išlaimėjimo. Bus 
skanių gėrimų ir dar skanes-] 
nių užkandžių. Birutės Kliu- 
bo moterys kviečia kuo skait
lingiausiai atsilankyt, o atsi
lankę būsit pilnai užsiganėdi
nę. Būsit gražiai priimti ir 
skaniai pavaišinti ir linksmai 
laiką praleisit.

Vėliau pranešim daugiau 
apie tą puikų vakarą.

Birutietės darbuojasi. Buvo 
surengusios prakalbas. Kalbė
jo K. Petrikienė ir dr. J. Che- 
ledinas. Prakalbos pavy
ko. žmonių buvo nemažai. 
Dr. J. Cheledenas pašventė 
apie porą valandų, paaiškin
damas apie keturių rūšių li
gas, būtent: širdies, tulžies, 
vėžį ir džiovą. Patarė kaip 
apsisaugo! nuo tų ligų, kokį 
valgį vartot, kokie valgiai 
/daugiausia vitaminų turi ir tt. 
Prelekcija buvo labai įdomi. 
Moterų B. Kliubas taria šir
dingą ačiū K. Petrikiehei ir 
Dr. J. Cheledinui.

Nors Birutės Kliubas dar 
neseniai suorganizuotas, bet

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

t

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

Siunčiame duoną per paštą 1 kitus miestus, specialiai kaitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori Ir kainas.

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn N. Y

Lietuvių^ Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)
• • •

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir |dės tinkamų 
“burner” arba visą garo arba karšt) vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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Philadelphia, Pa.
Aptaksavo Darbininkų Algas

Per 50 metų viešpataują 
republikonai paskandino Phi- 
ladelphijos miestą skolose, 
kyšiais dar daugiau pridirbo 
skolų. Tos paskolos yra pa
imtos nuo Philadelphijos ban- 
kierių, kune is sumokėtų tak
sų nuo nuosavybių pasiima 
sau už nuošimčius 57 centus 
nuo $1. žmones pradėjo kel
ti balsą, kad suspenduot jiems 
procentus ant ž metų, o tais 
pinigais padaryti pagerinimų, 
lengvatų miesto žmonėms.

Prieš pereitus balsavimus 
reakciniai republikonai ve
dė smarkią agitaciją, kad vėl 
pravesti amžinus valdymo re- 
publikonus į valdvietes. Jie tą 
atsiekė silpnu žmonių susipra
timu. Kad atsidėkavoti žmo
nėms už išbalsavuną, repuoli- 
\konų reakcionieriai aptaksa
vo miesto darbininkų algas 
1 procento ant vieno do
lerio ir ilgą špygą pakišo 
tiems, kurie kovojo, kad ban- 
kierių procentus suspenduoti 
ant Z metų. Dabar daug va
dinamųjų amerikonų piktinasi 
ir sakosi, kad juos amžini 
Philadelphijos raketieriai ap
gavo. \

O Kaip su Miesto Vandeniu?
Vandenio priemonės tokios 

blogos, kad nuo vandenio su
serga daugybė žmonių: vieni 
serga vidurių paliuosavimu, 
kitų vidurius gazu išpučia, o 
kiti kitokius nesmagumus’ jau
čia. Daktarai liepė vandenį 
išsivirinti, bet chloriną neišvi
rinsi. Kartais iš triūbų iš- 
spjauja visokio nešvarumo. 
Kur tik randasi koki apie 
miestą šaltiniai-šuliniai, ten 
žmonių būriai pristoja su ga- 
lioninėm bdnkom ir laukia ka
ltinos. Aš pats sykį sekma
dienio ryte nuėjau į artimiau- 
sį parką vandenio parsinešt, 
žiūriu, apstoję apie 150 žmo
nių ir ant pievos suguldyta 
apie 3-400 galionų bonkų, o 
tas šaltinėlio vanduo taip 
sriovena, kad turi laikyti bon- 
ką 10 minutų iki pribėga. Tu
rėjau tik nakties laiku po 12 
vai. gaut to tyresnio vandenio.

Ar Philadelphijos raketie- 
riški republikonai to nežino? 
Jie žino labai gerai ir žino 
gerai, kad jiems to vandenio 
nereikia. Visi tie turčiai gy
vena Chestnut Hill ir kitose 
tolimesnėse priemiesčių apie- 
linkėse ir jie visi turi atsive
rtę gerą vandenį iš gerų, tyrų 
ir sveikų vietų.

Philadelphijoj stoka ligoni
nių, knygynų ir tinkamų na
mų žmonėms gyventi: stoka 
tinkamos komunikacijos, svei
katos priežiūros ir daugelio 
kitų dsdykų, kurių prie išnau
dojamų pelnagrobių republi- 
konų žmonės nesusilauks. Eu
ropoj žmones mulkina dau
giausiai bažnyčios, o šioj šalyj 
gudrūs kaimynystės politikie
riai ir jų spauda ir, žinoma, 
jų politinės įvairios religijos. 
Kai kada tiems plėšikams 
įstrigs kaulas gerklėj.

S. O. S.

J. V. Grigai ir T. S. Marciu- 
lionai. J. M. Paplauskai au
kavo 75c, J. Šidlauskas 25c 
ir F. Bukatek 25c. ►

Reiškia, viso su organiza
cijų, šeimų ir pavienių auko
mis pasidaro $21.25. Pagal 
tokią mažą lietuvių koloniją, 
tai hudsoniečiai, galime drą
siai sakyt, bus pirmutiniai su 
aukomis pasveikint dienraš
čio “Laisvės” suvažiavimą.

Hudsonietis.

1 Great Neck, N. Y.
“Pasaulis be Moterų”

Kiekvienas, žinantis Great 
Necko lietuvių koloniją, kur 
yra nemažai linksmų ir 
darbščių moteriškių, gali pa
manyti, kad Great Necke pa
saulis be moterų negalimas. 
Be to, Great Neckas nėra vi
sas pasaulis, o tik jo mažytė 
dalelė, kur gyvena nedidelis 
būrys susipratusių darbo žmo
nių, stropiai besirūpinančių 
ne vien savo, bet ir abelnai 
dirbančios visuomenės reika
lais. Greatneckiečiai nuošir
džiai ir rūpestingai praveda 
visokias nacionalių organizaci
jų darbų kvotas, nuolatos ir

nenuilstančiai dalyvauja vi
suose brooklyniečių parengi
muose, kurie nebuvo taip keis
tai įdomūs, kaip šis mūsų nuo
stabus parengimas, kuriame 
per visą valandą laiko bus 
galima pagyventi be moterų. 
Tą įdomią komediją suvaidins 
Brooklyno Operetės Choro 
artistų grupe, Pirmyn Choro 
naudai.

Nenusiminkite, moterų gar
bintojai, nebūsite nei jūs su- 
vilti, atsilankę į šį parengi
mą. Galėsite klausytis gra
žios muzikos, kurią išpildys 
Brooklyno Stygų Orkestrą. 
Pirmyn Choras taipgi pasiren
gęs šauniai pasirodyt savo 
dalyj programos. Po progra
mos — šokiai prie G. Kaza
kevičiaus orkestros. ’ ’

Kviečiame visus vietinius ir 
iš apielinkės, ypatingai brook- 
lyniečius, paduokite mums 
ranką. Jūsų skaitlingas atsi
lankymas prigelbės Pirmyn 
Chorui sėkmingiau darbuotis 
kultūrinėj dirvoj.

Tas viskas įvyksta sausio 27, 
šį šeštadienį, 7 vai. vakare, 
Kasmočių svetainėj, ir viskas 
bus galima įgyti tik už 50c.

Choristas.

Pastabos

Hudson, Mass.
Gražiai Parčmėm “Laisvę”
Mūsų visų organizacijų mė

nesiniai susirinkimai praėjo 
su geromis pasekmėmis. Mes 
jų visų čia nekartosim, kaip 
ir ka^ buvo apkalbėta, ar nu
tarta, tik pažymėsim tas or- 
ganizacijas, šeimas ir pavie
nius, kurie yra prisidėję su 
aukomis, pasveikindami dien
raščio “Laisvės” suvažiavimą, 
Jcuris įvyks sausio 28, Brook- 
lyne.

Lietuvių Dąrbininkų Susivie
nijimo 66 kuopa aukavo $2; 
ALDLD 103 kuopa $5; Lietu
vių Piliečių Kliubas $5.

Per pasidarbavimą draugės 
V. Grigienės, nuo pavienių ir 
šeimynų gauta $9.25. čia jų 
telpa vardai, kiek ir kas au
kavo. Po $1—advokatas A. 
Yokšis, K. O. Yokšai, J. Sa
dauskas, M. M. Kazlauskai, 
J. Jaškiavičiai, V. Vendziulis,

Suomiai tūkstančiais pagau
na raudonarmiečius sniego 
sląstuose-mainose ir visus su
sprogdina, kaip spirgus ant 
skaurados. Tarptautinės nikelio 
mainos seniai suspirgo, jų dū
mų debesį vėjas nunešė į An
gliją, parodymui savo šešėlio. 
Anglija labai persigando pa
mačius tą nikelio mainų atvaiz
dą ir paskyrė pinigų pakavoji- 
mui.

* « * *
Anglijos premjeras Neville 

Chamberlain iš nerimasčio su
simaišė. Jis pavarė iš vietos 
karo sekretorių Hore-Belishą. 
Tą naktį Chamberlain prisisap
navo, būk Stalinas padarė 
“purge,” M. M. Kaganovich 
pakėlė į aukštesnį urėdą.

Sovietų Sąjunga silpna, ke
turi šimtai aeroplanų numetė 
penkis šimtus bombų, sverian
čių po tris šimtus svarų ir vi
so užmušė tik 13 žmonių.

v Mat, raudonarmiečių lakūnai 
yra atsargūs, jų tikslas ne bro
lius žudyt Suomijoj. Jų tikslas 
užsienio arsenalus susprogdinti 
ir dūmų debesis pasųsti atgal į 
užsienį—į tą gimtinę, kur jie 
priguli.

❖ *
Labai keista^ Vokietijos ir 

Italijos aeroplanai vienu užpuo
limu šimtais išžudė nekaltų vai
kų ir moterų Ispanijoj ir Ethi- 
opijoj. To paties pasaulio kapi
talistai bei imperialistai, iš 
džiaugsmo katutes plojo ir pa
sauliui skelbė, kokios tos val
stybės yra galingos. Mat, iš 
žudynių jie daro pelną. 

*. * #
Mažas būrys Suomijos karei

vių išžudė 50 tūkstančių rau
donarmiečių. Būtų da ir dau
giau išžudę, bet kiti jau buvo 
sušalę.

Jei man netikit, matykite 
“News Reel” paveikslus. Suo
miai baigę darbą rengėsi rapor
tuoti savo generolui Manner- 
heimui. Bet, tie išžudyti ir su
šalę nabašninkai urmu apsu
po suomius ir visus gyvus pa
ėmė į nelaisvę. Dabar jie ten 
apkasus kasa ir iš džiaugsmo 
šaukia: “Lai gyvuoja Stalinas! 
Lai gyvuoja Sovietų Sąjunga.”

* * *
Dabar Suomijos darbinin

kam yra auksinė proga būti lai
svais ir nepriklausomais nuo 
žmogžudžio Mannerheimo. Bet 
Herbie Hoover Suomijos bur
žuaziją Amerikos doleriais pe
ni, o darbo žmonės ten badu 
miršta, kaip ir čia Amerikos 
bedarbiai gyvi pamažu marina
mi, duodant iš SRA po 40 cen
tų į dieną.

O mūsų ponų akim žiūrint: 
3 sykius į dieną pavalgyti, išsi
gerti, ąutomobiliais pasivažinė
ti, papirosus rūkyti, pačią ir 
vaikus čokoladu šerti, 30 centų 
į dieną yra perdaug. Kapitaliz
mo stebuklai 20-to amžiaus.

Herbie Hoover suomių bur
žuaziją daugiau, negu jaunikis 
gražuolę, turi prie širdies. 
Vargšas, jų naudai dirba dieną 
ir naktį ekstra 48 valandas. 
Būtų gerai, kad kas ant jo su
simylėtų ir Napos silpnapročių 
institutą atsiųstų pasilsėti, ki
taip jo žvaigždė užges. Jis tur
būt pamiršo bonų maršuotojus 
į Washingtona. Bet taip netu
rėtų būti, jo įsteigti Hoover- 
ville miesteliai-kol kas dar Ca- 
lifornijoj tebežydi.

Sakoma, kad Suomijos čiuož- 
liai baltai apsirėdę, kaip KKK, 
raudonarmiečius ant štikų po 
vieną veria, kaip kringelius ant 
lazdos. Nekokia mada, U. S. re
zervai Massachusetts giriose 
mokos nuo suomių kaip čiuži
nėti sniego čiužėmis. Well, is
torija padidės vienu puslapiu.

$ s-: $
II. Hooveriui organizavi

mas šalpos Chinijai, Ispanijai, 
Ethiopijai buvo ir yra trepna. 
Tose šalyse ne žmonės gyvena.

Ši ąukso šalis skiria didžiau
sia^ sumas pinigų karo veiklai, 
kad užtikrinti taiką-“peace,” o 
milijonai čia pat badauja. Mat, 
badu visi neišmirs, liks dar ir 
kanuolėm pašaro. Jeigu nebūtų 
bado ir karo, nebūtų 'nė kapi
talizmo. * * ❖

Yra gandų, kad Amerika įsi-f 
vels į karą laike 14-kos mėnesių 
ir jei kas bus prieš karą, tas 
bus pakartas po lempos stulpu 
gatvėje. Atrodo, kad kapitalis
tai turės- tikras orgijas.

* *
Atlantikas užšalo, imigracijos 

biuras paskutiniam raporte ra
portuoja, kad tik 82,998 atei
viai į šią šalį įvažiavo. Jeigu ir 
toliau taip bus, tai jankių obal- 
sis išsipildys ir ateiviam bus 
daugiau darbo. .

* *
Leonas Trockis taiso žaban

gus Cardeno valdžiai Meksikoj. 
Trockis mano būti Cardeno 
vietoje ir Cardenui atsimokėti 
už jo priėmimą į Meksiką.

Amerikos visi menševikai jau 
nuo seniai tos progos laukė, 
kad turėti savą karalių pašo
nėj. “Viva, Trockis! šalin Sta
linas!” Bet atrodo, kad tas jų 
sąmokslas susmuks, kaip lepšė 
ir pats karalius paliks be pėdos 
žemės. * * -.1:

“Chirstian Front” konspira- 
toriai, Hitlerio typo, pakliuvo 
kaip pelės į slastus. Didžiausi 
priešai komunistų, katalikų ir 
žydų, priešai Amerikos laisvių. 
Na, o Dies nieko apie tai “ne
žinojo.” Jis tik komunistus 
meškeriojo ir šios šalies pini
gus veltui leido. Dieso žvaigždė 
visai susibankrutavo Amerikos 
žmonių akyse. Amžiną atilsį 
Diesui.” Pacific.

Cleveland, Ohio
Iš LYROS CHORO

pa- 
ne- 
rei-

pa-

Sausio 14 d. Lyros Choras 
turėjo gražų parengimą, su
vaidino komediją “Gyvieji 
Nabašninkai.” Taip pat ir 
pats choras padainavo keletą 
dainų. Veikalas buvo gražus 
ir atliktas neblogiausiai.

Publikos, tiesa, buvo nema
žai, bet kaip dėl Lyros Choro, 
tai mažai. O kas tame kaltas, 
tai niekas kitas, kaip mes 
tys, lyriečiai, už tai, kad 
skelbem parengimo, kaip 
kia.

Komisija prisirengė prie
rengimo labai gerai ir many
dama, kad publikos bus daug, 
pasirūpino su daug produktų. 
Ačiū komisijai už darbą, bet 
tuom pat sykiu ir papeikimas 
už neskelbimą parengimo, už 
ned'alinimą lapelių.

Jeigu mes ir prisidirbsim 
kelis tūkstančius lapelių, o 
kur į kampą numetę juos lai
kysim, tai nieko nereikš; la
pelis juk ne kilbasa, žmonės 
jo neužuos ir neateis pasiimti. 
Juos reikia dalinti.

Dabar lyriečiai ruošiamės 
prie didelio darbo — sulošti 
didelę operetę. Bet jei mes 
dirbsim taip, kaip dirbom dėl 
prąeito parengimo, tai bus 
“bum job” ir gausim didelę 
skylę, nes operetę perstatyti 
kainuos daug pinigų.

Lyros Padėka

Tariam labai širdingą
draugams ir draugėms už ge
rą pasidarbavimą dėl Lyros 
Choro parengimo ir publikai, 
kuri atsilankė ir parėmė cho
rą. . t*

Žodis nuo Artistų

džiuma tai čeverykų fabrikai,» 
bet veik visi stovi uždaryti, 
tik kur-ne-kur biskį kruta. 
Du fabrikai jau išeina iš biz
nio — Jones ir Unique. Vaje,! 
kiek čia yra tuščių budinkų— 
daugiau kaip pusė!

—o—
Laisvės Choras laiko prak

tikas nedėliomis, Lietuvių Ge- 
demino Kliubo salėj, 324 Ri
ver St., 2 vai. po pietų. į

Visi lietuviai yra • prašomi - 
ateit ant pamokų, be skirtu-1 
mo pažiūrų. t

Išrinkta nauja choro vai-1 
dyba: S. Benkus, pirmininkas;! 
S. Valkavičius, raštvedis; Ona 
Degesiūniūtė, iždo vedėja; A.Į 
Dambrauskas, kasierius.

Tai tiek šį kartą.
Čia Augęs.

Kaunas. — Buvęs ministe- 
ris pirmininkas brig, genero
las Černius paskirtas ypatingų 
reikalų karininku prie krašto! 
apsaugos* ministerio.

ačiū

Mes artistai, kurie vaidi- 
nom veikalą “Gyvieji Nabaš
ninkai,’’ tariam daug sykių 
ačiū draugui P. Kuruliui už 
paaukavimą maisto ir bonkos 
“Mr. Boston” dėl artistų va
karienės, ir draugei V. Beke- 
vičienei už pagaminimą va
karienės, kuri buvo labai ska
niai paruošta, ir mes artistai 
tuomi. esame labai patenkinti.v Casper.

Haverhill, Mass
šio

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

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.

Nėra valandų sekmadieniais.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA
417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta pars 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.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3368 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Beard St., Borough of 
Kings, to be consumed 
„ SAMUEL

Willow’s 
42 Beard St.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11823 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 715 
Schcnc); Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises

ROSE SCHREIBER
715 Schenck Ave. Brooklyn, N. Y.,

NOTICE is hereby given that License No.
GB 11719 has been issued to the undersigned i 
to sell beer at retail under Section 75 ot the j 
Alcoholic Beverage Control Law at 306! 
Parkville Ave., Borough of Brooklyn, County ; 
of Kings, to be consumed off the premises.'

JOHN MEYN
306 Parkville* Ave. Brooklyn, N. Y. !

NOTICE is hereby given that License No. j 
RW 1041 has been jssued to the undersigned I 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 168 Marcy Avė., Borough of Brooklyn,. 
County of Kings, to be consumed on the ' 
pi emises.

LITHUANIAN ATHLETIC CLUB 
1G8 Marcy Ave*. Brooklyn, N. Y. 1

Section 76

Brooklyn, County 
on the premises. 
JONĄS 
Tavern

Brooklyn, N.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

of
42 
of

Y.

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, sausio 28-tą, Lietuvių 

Svetainėj, 29 Endicott St., vietinė i 
kompartijos sekcija rengia bankie-1 
tą su muzikaliu programų. Prašomi 
dalyvauti ir lietuviai. Pradžia 6:30. 
Įžanga 50c.

GREAT NECK, N. Y.
Teatras, koncertas ir šokiai įvyks 

27 d. sausio, Kasmočių Svet., 91 
Steamboat Rd. Pradžia 7 v. v. Bus 
suvaidinta komedija “Pasaulis be 
moterų,” lošėjai — Brooklyno 
Operetės Choro artistų grupė. Taip
gi programoj dalyvaus Brooklyno 
Stygų Orkestrą. Šokiams grieš Ka-' 
zakevičiaus orkestrą. Įžanga 50c, 
vien tik šokiams 35c. Visus nuošir
džiai kviečia Pirmyn Choras.

(21-23)
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Didelis Išpardavimas 
Nupigintam Kainom

SIUTAI ii
OVERKOTAI

Išparduodami dabar už 
—vieną trečdalį 

originališkos kainos.

NARINS SONS
Manhattan Ave670 Grand St., corner

Brooklyn, N.

Mateušas Sinionavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

RŪŠIŲ GĖRIMŲ

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterlo stoties

PHILADELPHIA, PA.
Darb. Org. Veik Komiteto susirin

kimas įvyks 28 d. sausio, 2 vai. po 
pietų, Liaudies Name. Visų narių 
pareiga dalyvauti. (21-23)

LINKSMA IR GRAŽI PROGRAMA: 
šokikai, dainininkai, mandolinų orkestrą, klasiška muzika 

ir liaudies dainos.

Čia bedarbė siautė iki 
laiko didelė, žmones suvargi
no. Popierinis fabrikas dirba 
gerai, ir katmilė, bet ten ma
žai kas gali darbo gaut. Di-

(Kampas Roebling St.)

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

IhlCMvI*! OUIUIUCCO

Rengia Rusų ir Lemko IWO Organizacijos 

šeštadienį, 27 Sausio (January) 
Dvi Unijinės Orkestros Gros Šokiam 

Dvi puikios salės šokiam 

BUS IRVING PLAZA
IRVING FLACE IR 15th ST., NEW YORK CITY

Imkite IRT ar BMT ir išlipkite ant Union Sq.

1. Rusų Darbininkų Choras, vardu Lermontovo, vadovybėj Sonia 
Gurlo. 2. Balalaikų Orkestrą, vardu Cerniševskio, (3065 skyr. RSIRO 
skyr.), vadovybėj A. Rosso. 3. Vaikai Gubko. Deklamacijos ir šokiai. 
4. Grupė šokikų, 3062-ro skyr., RSIRO, vardu Gorkio, vadovybėj 
Alenos Laiter. 5. Maria Solovei, dainininkė. 6. Olga Dubenčik, daini
ninkė. 7. Kalba temoje: “Kas dedasi Finlandijoj,”—kalbės B. Borisov 
ir Sergei Kurnakov.

Pradžia: Koncertas prasidės 8 vai. vakare.
ŠOKIAI 9-tą,. VAL. ĮŽANGA 40c

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

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus ,4 
•ir Likerius Reikia Pirkti PatinkamoJ 

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store

didžiausias Pasirinkimas visokių

‘Special

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. N ede
momis atdaras 
nuo 1 valandos

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

at



geltas pilkapis Šeštadienis, Sausio 27/ 1940.

New mos
Eina Kova dėl Browde 

rio Kandidatūros į 
Kongresmaną

Susitiksime “Laisvės” Vakarienėj Reikalauja Gimdymo 
Kontrolės

Mary Pickford Grįžo į 
Judžių Vaidinimą

Nedėlioj, sausio 28 dieną, 
po “Laisvės” šėrininkų suva
žiavimo, kuris atsibus Lietuvių 
Amerikos Piliečiu Kliubo sve
tainėj, 280 Union Ave., Brook
lyn e, bus metinė vakarienė.

“Laisvės” metinė vakarienė 
atsibus kitoj vietoj, negu su
važiavimas. Ji įvyks Central 
Palace, naujai įrengtose sve
tainėse, kurios yra 16-18 Man
hattan Avė., visai arti Broad
way. Pradžia 6 vai. vakare.

“Laisvė” paėmė dvi Central 
Palace svetaines, taip, kad 
viršutinėj bus šokiai prie ge
ros orkestros, o žemesnėj bus 
vakarienė. Po vakarienei sve
čiai galės pasišokti, o kas no
rės, tai žemesnėj svetainėj 
prie užtiestų stalų pasikalbė
ti, išsigerti ir smagiai 
linksminti.

mą ir šokius bilietas y patai 
$1.25, tai nebrangu.

Prie to, “Laisvės” parengi
mai visada sutraukia žmonių, 
ne vien iš artimų miestų, 
ir iš tolimų. O kadangi 
karionė bus po šėrininkų 
važiavimo, tai aišku, kad 
dalyvaus apščiai ir svečių.

Paskutinį kartą prašome 
sus svečius ir viešnias 
luoti!

Iki pasimatymo.
Rengėjai.

bet 
va- 
su- 
jo j

vi- 
nevė-

Apie Pasaulinę Parodą

pasi-

“Laisvės” vakarienės 
būna geros, o šiemet 
dinės dar daugiau

Kiek jau yra žino- 
nedalyvaus 

skaičius užsienio 
jų tarpe ir Lietuva.

visada 
gas pa

rų pinasi, 
kad viešnias ir svečius pilniau
siai patenkinus vištiena, lie
tuviškomis dešromis, pieni-' 
niais ir kitais tam pilnai pri
taikintais valgiais.

Bus ir koncertinė progra
ma, kurią išpildys atsižymėję 
talentai, kaip tai: Biruta Ra
moškaitė, iš Hartford, Conn., 
kuri gražiam dainavimui dar 
pritaria ir aktinimu; Antanas 
Višniauskas, iš 
ris ne kartą 
lyniečius savo 
priu balsu, ir
semblis Aidbalsiai vadovybėj 
kompozitorės B. Šalinaitės. 
Reiškia, koncertinė programa 
bus gera.

Šokiams 
tra. Ir už 
vakarienę,

Bayonnės, ku- 
žavėjo brook- 
gražiu ir sti- 
pagarsėjęs en-

grieš gera orkes- 
tą viską, tai yra, 
koncertinę progra-

Paraguay, Pietų Amerikos 
nedidelė valstybėle, pranešė 
vedėjams Pasaulinės Parodos, 
kad ji dalyvaus 1940 metais 
parodoj,
ma, tai parodoj 
nemažas 
valstybių 
Didžiausias smūgis Pasaulinės 
Parodos tarptautiniam sekto
riui, tai tas, kad Sovietų Są
junga iškraustė savo pavilio- 
ną. Tūli reakciniai gaivalai 
daug kėlė skandalo prieš So
vietų pavilioną, bet kiekvie
nas, kuris nenori būti veid
mainys, tai sutiks, kad tą pa
vilioną daugiausiai lankė pa
rodos svečiai. Jis buvo pa
rodos pažiba, jis sutraukė mi- 
lionus žmonių į parodą. Jeigu 
1939 metais buvo atsitikimų, 
kad į dieną dalyvaudavo apie 
300,000 svečių, o per metus 
dalyvavo apie 30,000,000, tai 
aišku, kad šiemet to nebus ir 
už tai bus daug kalti tie, ku
rie palaidais liežuviais plakė 
ir tuo privertė SSSR pasiimti 
savo pavilioną.

Prapuolė Policininkas SVEIKINA LAISVIEČIUS

Prapuolusių asmenų biuran 
pranešta, kad jau dvi dienos 
nesusirenka policininkas Fre
derick E. Pepper, 39 metų, 
Astoria. Jis išėjo iš namų ir 
daugiau neparėjo. Kada kas 
kitas prapuola, tai .įieško po
licija, bet kada prapuolė po
licininkas, tai kas jo jieškos?

Sveiki,. Laisviečiai!
Po trijų dienų smagios ke

lionės, dabar esu gražiame šio 
krašto kampe, kaip kokioj 
karalystėj, čia ir pragyveni
mas truputį pigesnis, kaip 
New Yorke. Linkiu viso gero 
visiems laisviečiams.

U. Bagdonienė.
Miami, Florida.

Virš 1,000 narių, stojančių 
už gimdymo kontrolę, laikė 
susirinkimą Roosovelto vieš- 
b'utyj ir pasisakė griežčiau ko
voti už tas teises. Delegatų 
tarpe buvo vadai medicinos, 
biznio, apšvietos, ir taip pla
čiai žinomi visoje šalyje. Jų 
tarpe dalyvavo ir prezidento 
Roosevelto motina. Dalyvavo 
ponia Margaret Sanger, kuri 
nuo senai kovoja už gimdy
mo kontrolę, Dr. E. E. Mor
ris ir daug kitų žymių žmonių.

Garsi artistė Mary Pick
ford grįžo į judžių vaidinimą. 
Ji suorganizavo United Art
ists Corporation, į kurią įeina 
toki pagarsėję judžių vaidin
tojai, kaip Charles Chaplin, 
Alexander Korda, Samuel 
Goldwin ir eilė kitų. Jie ruo
šiasi 1940-1941 metais suvai
dinti kelis judžius. • <_

Dėl Parašu už Taiką

Plėšikai Sumušė Moterį
Trys jauni plėšikai' paskam

bino varpelį ponios Lillian 
Berry, 62-30 Saunders Street, 
2:30 vai. naktį, ir kada mo
teris atidarė duris, tai įsiver
žė, ją kaklaraiščiu surišo, ki
tą kaklaraištį įgrūdo 
ir sumušė.

Plėšikai reikalavo, 
teris atiduotų vyro 
popierius. Jos vyras 
davinėtojas.
pasigriebė $1.50 pinigais, 
lis žiedus ir pabėgo.

i burną

kad ne
įvairius 

yra par- 
Neradę popierių, 

ke-

Daug lietuvių turi paėmę 
blankas rinkimui parašų, kad 
Jungtines Valstijas išlaikius 
taikoj. Ant tų blankų gali pa
sirašyti kiekvienas šios šalies 
gyventojas, nepaisant ar jis 
pilietis are ne, bile tik čia 
gyvena, trokšta, kad Amerika 
nebūtų įvelta į karą.

Dabar, kada sekmadienį bus 
“Laisvės” šėrininkų suvažiavi
mas ir vakarienė, tai prašome 
visus draugus ir drauges, ku
rie turi blankas, tai privalo 
parinkti parašų ir, jeigu jau 
turės pilnas blankas, tai pir
madienį atnešti jas į “Lais
ves” svetainę.

Prieš Komunistų Partijos 
kandidatą Earl Browderj, ku
ris yra pastatytas į 14-tą kon
gresinį distriktą, Manhattane, 
kelia galvą buržuaziniai poli
tikieriai.

.Buvęs atstovas ponas John 
O’Connor ir esantis Lambert 
Fairchild skelbia, kad Komu
nistų Partija nėra jokia poli
tinė partija, kad tai tik duok
les mokanti susaidė. Tuo jie 
remiantis sako priešinsis vasa
rio 2 d., kad neleidus Brow- 
derio vardą padėti ant balsavi
mų blankų, kurie įvyks vasa
rio 6 dieną.

Į visus tuos užmetimus tin
kamai atsakė Komunistų Par
tijos rinkimų vedėjas Peter V. 
Cacchione. Jis sako, kad bur
žuaziniai politikieriai nusista
tę prieš darbininkus ir pro
gresą, .įieško visokių prieka
bių ir ten, kur jų negali rasti.

Amerikos laivas “Manhat
tan,” kurį Anglijos karo lai
vai du kartus buvo sulaikę ir 
kratę, atplaukė. Jis atvežė 
švedų misiją, kurioj yra ir 
karaliaus anūkas Gustaf A- 
dolf. Ta misija pirks Suomi
jai karo reikmenis.

Liberalai iš Civil Liberties 
Unijos smerkia Sovietų Sąjun
gą. Mat, jie ten krypsta, kur 
vejas pučia. Dabar reakcija 
kelia galvą, tai ir jie jai pa
taikauja.

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

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

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

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

Frank 
tin am as, 
mobilių

Humel, 20 metų, kai
li ad jis užpuolė auto- 
pardavinėtoją Harry 
57 metų, ir sumušė.

Jungtinių Valstijų vyriau
sio prokuroro pagelbininkas 
ponas John Rogge atvyko j 
New Yorką, kad paruošus te
roristų iš “Krikščionių Fron
to” bylą.

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas

TthnCtf Gaminam valgios Ir 
3į Aį t u r im e Amerikos 

IŠdlrbimo ir Impor- 
• luotų degtinių, vl- 

—šokių vynų Ir gero 
Liquors alaus.

Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

New Yorke eina ginčas, 
miestas nori paimti nuo 12-kos 
pieno kompanijų pieno prista
tymą į savo rankas. Pieno 
kompanijos nuolatos kelia kai
nas, bet miestui nenori per
duoti.

nes

D. M. Litte, oro specialis
tas, reikalauja, kad 
įsteigta daugiau oro 
Atlanto Vandenyno 
čiais, kurie galėtų aptarnau
ti orlaivius, skrendančius per 
Atlantą.

biurų 
pakraš-

Gaisrai Coney Islande
Cone,y Islande buvo į vieną 

dieną net šeši gaisrai. Sudegė 
Mardi G ras judžių svetaine, 
ir keletas kitų namų. Sako, 
kad nuostoliai siekia $50,000. 
Coney Island būdavo didelė 
biznio vieta, bet kada atsidarė 
Pasaulinė Paroda, tai ten biz
nis nupuolė.

Laisvės’ Bankietas ir Šokiai
šiemet dienraščio “Laisves” Suvažiavimas bankietas ir šokiai bus

Sausio 28 d. Jan. 28th
Suvažiavimas prasidės 10 vai. ryto ir tęsis iki 5 vai. 

vakaro. Po suvažiavimo vakare bus

BANKIETAS IR ŠOKIAI
Yra parandavotos dvi didelės svetainės. Vienoje bus 

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

40 CENTŲŠOKIAMS ĮŽANGA

Vakarienė bus 
6-tą vai. vakare

ANTANAS VIŠNIAUSKAS 
Baritonas Iš Bayonne, N. J.

Bus graži koncertinė programa, kurią duos žymūs lietu
vių talentai: Biruta Ramoškaitė, iš Hartford, Conn.; An

tanas Višniauskas iš Bayonne, N. J., ir 
Aidbalsiai iš Brooklyn©

“Ensemble’’^

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

Vienas blokas nuo Broadway

BIRUTA RAMOfiKAITft
Sopranas Iš Hartford, Conn.

Prašome iš anksto įsigyti bilietus
ĮŽANGA $1.25 ASMENIUI

Tą pačią dieną įvyks “Laisvės” dalininkų suvažiavimas, bus laikomas Lietu
vių Am. ril. Kliubo salėje; prasidės 10-tą vai. ryte. Tai bus daug svečių iš kitų 
miestų. Bankietc bus proga su jais pasimatyti.

Ristikas Karolis Požėla 
Sugrįžo į Ameriką
Po suvirs trijų metų gar

susis lietuvis ristikas Karolis 
Požėla (Pojello) sugrįžo į A- 
meriką iš Italijos laivu “Ilex.” 
Požėla atsivežė garsų Prancū
zą ristiką “The Angel,”.kuris 
žinomas, kaipo negražiausias 
žmogus pasaulyj. “Angel” yrf? 
nauja sporto sensacija, kuris 
sukėlė daug įdomumo, o savo 
laukine išvaizda, turėdamas 
primityvio žmogaus, išvaizdą, 
dar daugiau žmones patrau-

taC

Pože- 
risty- 

ir pa- 
garsų

būdamas
300 my-

Karolis Požėla per virš tris 
metus dalyvavo ristynėse An
glijoj, Francijoj, Belgijoj, 
Šveicarijoj ir Italijoj. Jis vi
sur turėjo laimėjimų ir su sa
vimi parsivežė daug titulų už 
ristynes. Dabar Karolis 
la rengiasi pervažiuoti 
nių reikale visą šią šalį 
rodyti amerikiečiams 
“Angelą.”

Karolis Požėla 
Hindo-Chinijoj, apie
lių nuo Anglijos prieplaukos 
Singapore, nuėjo medžioti ti
grų. Staiga pajuto, kad kas 
iš užnugario atbėga. Požėla 
atsigrįžęs pamatė tigrą> bė
gantį tiesiai ant jo. Tik stai
giai kaž iš kur atsirado tas 
“Angel” ir paleido du šūvius 
ir tigrą ant vietos nudėjo, tik 
apie 6 pėdas nuo Karolio. Ka
rolis sako, kad jis tada į dvi 
minutes daugiau išliejo pra
kaito, kaip į dvi valandas ris- 
tynių.

Požėla atsidėkavodamas tam 
vyrui už išgelbėjimą gyvybės 
išmokino jį ristynių sporto. 
Ir bus jau virš du metai, kaip 
jie kartu važinėja. žmonės 
pasakoja; kad kaš kfetibšimtai 
metų gema nors vienas žmo
gus panašus,.į mūsų protėvius, 
ir “Angeį” yra vienas iš to-

“Angel” dalyvavo ristynese 
Anglijoj, Francijoj ir Italijoj. 
Visur sutraukė i žmonių, kad 
užsikimšo sporto arenos. Aš 
patsai praleidau dvi dienas su 
“Angelu” ir patyriau, kad 
veik negalima su juo eiti gat
ve, nes pulkai žmonių paskui 
sekioja, nes tai nepaprastas 
'žmogus. Ir jeigu jūs ,sužino
site, kad jūsų mieste risis 
“Angel,” tai pamatykite tą 
milžiniškos jėgos ristiką, kiu
ris turi veidą panašų į arklio 
snukį, kiti sako veidą, kokį 
turėjo tūkstančiai metų atgal 
primityviškas žmogus.

J. J. Atletas.

MIRĖ
Mirė Konstancija Yushas
Sausio 25-tą mirė Mrs. 

Constance Yushas (Charles 
Young motina). Pašarvota 
pas P. Bieliauską, 660 Grand 
St., Brooklyne. Bus palaidota 
sausio 29-tą, Trinity kapinėse.

Mes reiškiame didelę užuo
jautą Charles Young 
draugei šioj liūdesio 
doj. “L.”

ir jo
vai an-

Rep.
—o—

Juozas Stankevičius, 
amžiaus, mirė sausio 
savo namuose, 25 Maujer 
Brooklyn e.

Bus palaidotas sausio 
Šv. Trejybės kapinėse.

Laidotuvių reikalais rūpina
si direktorius S. Aromiskis.

63
24

m.
d, 

St.,

27,
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Saugokitės Lyties Ligą!
DIDĖJA susirūpinimas ly

ties ligomis, nes jos dabar la
bai platinasi.

NERIZIKUOKIT! Išmokit 
tas ligas pažinti ir nuo jų ap
sisaugoti.

AIŠKIOS ir teisingos žinios apie 
sifilį, gonorėją ir kitas lyties Ilgas 
yra knygoj

Patarimai Vyrams apie
Lyties Dalykus

TOJ KNYGOJ apie lyties ligas 
prirašyta net 127 puslapiai, aiški
nant jų pažinimą, ir apsisaugojimą.

YRA JOJ Ir apie visą žmogaus ly
ties gyvenimą, bet dabar ypač svar
bi ta dalis, kuri aiškina apie tas bal-

KNYGOS kaina buvo $2.00, 
bet, kad lengviau būtu reika
lingiems ją įsigyti, dabar ati
duodu ją už $1.00. (Į Kanadą

ĮDEKITE j konvertą popierinį do
lerį ir savo aiškų adresą, ir greitai 
gausite knygą.

LAIŠKĄ adresuokite taip: 
JOHN BARKUS 
46 Ten Eyck St., 

BROOKLYN, N. Y.
Si knyga yra ir “Laisvės” knygyne.

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 2-3(842

Estate of

BARRY P. SHAUNS 
(Shallnskas) 

FUNERAL HOME 
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

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

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated
J. LeVANJA E. LeVANDA
(Tėvas ir sūnus Levandauskal)

UNDERTAKER
•

337 UNION AVE.
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: E Vergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

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

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABOR1US
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phon*
EVergreen 4-0485

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

Open Day and Night
< A > S-

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

J g ' Vapor Room, 
k 1 Room, Large

’A 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. m. for gents

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

Bun. all day and night

VIENATINIS LIETUVIŠKAS
Ut, KABARETAS

STANLEY MISUNAS 
Savininkas

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

Alus ir Valgiai

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

Prie R. K. O. Republic Teatro
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