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NAUJAUSIOS ŽINIOS

Darbo Žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $6.00
Brooklyne $6.00 

Metams

ramybė viešpatauja
vadinamam “vakarų

Vokiečiai apsidrūti-

šarvuotą 
“Merisia,”

Sako, kad Valdžia Turi Rū- 
. pintis Svarbesniais, Narni-

I • • • ■ 1 •

KRISLAI
Tyku ir Tyku.
Anglija Viešpatauja.
Nepageidaujami Pranašai.
Už Duoną Gauna Plytą.

* Rašo A. B.

Jau kelintas mėnuo šven
čiausia 
taip 
fronte.’
nę savo pusėj, francūzai sa
vo. Iš apkasų vieni kitiems 
tik špygas rodo, o kanuoles 
tyli.

Vokietija turi savo Sigfried 
tvirtoves, o francūzai Magi
not. Nei vieni nedrįsta pradė
ti ofensyvą.

Bet persilaužimas turės pra
sidėt. Gal su pavasariu.

—o—
Anglija jaučiasi viso svieto 

valdove. Ji spardo į dantis 
ir tiems, kurie jai kojas laižo.

Mintyje turime Jungtines 
Valstijas. Kaip čia mūsų val
džia ir spauda Anglijai nepa
taikautų, jai vis neužtenka. 
Dabar ji gaudo iš Amerikos 
gabenamus Europon laiškus ir 
juos cenzūruoja. Visai nesi
skaito su šios šalies, kaipo 
valstybės, teisėmis.

Arba, va, neseniai Anglija 
pasigavo Japonijos laivą, nu- 

• siėmė nuo jo dvidešimt vokie
čių ir juos “kidnapino.” Tai 
juk laužymas visokių tarptau
tinių teisių, bet Anglija nieko 
nepaiso.

—o—
Amerikoje labai užderėjo 

nepageidaujamų pranašų. 
Daug jų atvykę iš Europos, 
kaip “svečiai.” Tai vis Angli
jos ir Francijos propagandis-

J
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niais Reikalais
Columbus, Ohio. — De

mokratas senatorius Bur
ton K. Wheeler (iš Monta
nos) kalbėjo suvažiavime 
Jungtinės Mainierių Unijos 
ir pareiškė, kad ši šalis tu
rėtų vengt “įsivėlimo į bet 
kokius užsieniu karus.” Jis 
sakė, kad yra svarbesnių 
tiesioginių reikalų amerikie
čiams, būtent: apsaugot pi
lietines laisves, aprūpint be
darbius, padėt vargingiems 
farmeriams, padidint darbo 

^žmonių įplaukas ir abelnai 
gerint dauguomenės būklę.
Svyruoja dėlei Roosevelto 

( Kandidatūros
i Laikraščių atstovai už
klausė senatorių Wheelerį, 
(ar jis kandidatuos į Jungti
nių Valstijų prezidentus. Jis 
atsakė, kad vėl “kandida
tuoju į senatorius.”

i Sen. Wheeler pareiškė, 
Ii kad prez. Rooseveltas turė- 
[tų paskelbt, ar jis kandida- 

Jis drąsiai tei-įtuos trečiai tarnybai į pre- 
neužilgo Ridentus ar ne. O jeigu Roo-

šios

Visi jie gieda apie Ameri
kos reikalų bendrumą su rei
kalais Anglijos ir Francijos. 
Visi jie sušilę darbuojasi 
šalies įtraukimui į karą.

—o—
Neseniai čia lankėsi

Masarykas, cechas. Dabar jis 
gyvena Londone ir valgo An-1 
glijos duoną.
gia, kad Amerika 

Jan

įsitrauksianti į karą talkinin- iseVeltas to nepadarys, tai 
kų pusėje. J Jis tikrai patyręs/- “majšatis” demokratu

X rl n t v

pa4
Jie

kų pusėje. I, 
čionai besiViešėdamas.

(—o—
Tegul tie' visi pranašai 

sikaria ant sausos šakos, 
yra piktas ir pikto velijantis 
gaivalas. Amerikos žmonės 
nenori kištis į europinį impe 
rialistinį karą ir nesikiš.

—o—
Vilniečiai patys pradeda 

kalbėti apie savo bėdas. Mon- 
tellietis Stoškus gavęs laišką 
nuo savo broljo. Jis ržtšąs:

“Lenkų kariuomenė ėmė iš 
mūsų viską, ką tik mes turėjo
me — gyvulius, javus, drabu- 

’ žius, nieko nepalikdama, liko 
tik tie daiktai, kuriais buvome 
apsirengę iš- drabužių, ir iš 
valgio — tai tik tas, ką bur
noje turėjome. O iš gyvulių 
tai turėjome arklį, dvi karves, 
tris kiaules, keturias avis, tai 
dabar neturime nieko.

“Rusų kariuomenei užėjus, 
Įtaisyta kuknia, kur vir- 
valgj dėl vietinių gyven- 
Kurie dar buvom likę., 
du sykiu valgyti. Valgis 

buvo 
Javo 
tojų, 
davė
nebuvo prastas, bet nebuvo 
užtenkamai.

“Dabar jau gyvenam po 
Lietuvos valdžia, bet paki kas 
dalykai nepagerėjo, už tai, 
kad daugelis•>Ž*hbnių yra taip 
likusių, kaip ’ ir mes, ir vi
siems pagelba yra reikalinga.” 

—o—
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T
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Vadinasi, Vilniaus krašto 
žmones apiplėšė lenkų ka
riuomenė. Bet čia lietuviški 
lėtokų ponų agentai iš “Kelei- 

. vio”, “Naujienų,” “Vienybės”, 
“Draugo,” “Darbininko” ir 
“Naujosios Gadynės” šituos 
lenkų darbus primetinėja So
vietų kariuomenei ir ją plūs-

kadsu ORAS. — Spėjama, 
jau būsią kiek šilčiau.

Kokia ironija: Sovietų ka
riuomenė Vilniaus alkanus lie
tuvius maitino maistu, o virš 
minėtų laikraščių redaktoriai 
tą kariuomenę dabar plyto
mis mėto! Tai žmonės, ku
rie seniai nebesiskaito nei 
paprastu žmoniškumu.

Senatorius Wheeler 
Ragina Ameriką Iš
vengt Svetimo Karo

partijoj, sakė Wheeler.
Senatorius Wheeler ne

pritaria trečiam preziden
tystės terminui abelnai, 
•bet jeigu Rooseveltas vėl 

vis tiekPeJ kandidatuos, tai jis 
remsiąs Rooseveltą.

Žuvę Daug ir Tokių Anglijos 
Laivų, Kuriuos Lydėjo 

Kariniai Laivai
sub- 
juo-

Berlin. — Vokiečių 
marinų komandieriai 
kiasi iš Anglijos tvirtinimo, 
kad nazių submarinai iki 
šiol, girdi, nuskandinę tik
tai dvyliką iš tų prekinių 
laivų, kuriuos lydėjo kari
niai Anglijos laivai.

Naziai parodo ilgą litani
ją Anglijos laivų, kuriuos 
•sunaikino submarinai, ne
žiūrint, kad tuos laivus ly
dėjo kariniai anglų laivai.

Stockholm.—Švedijos val
džia užginčija anglų irfran- 
cūzų paskleistus girdus, būk 
naziai telkia armiją ties 
Stettinu žygiui prieš Švedi
ja.

Žinios iš Lietuvos
Kaunas, saus. 23.—Lietu

vos kariuomenės vadas ge
nerolas Stasys Raštikis iš
vyko trims mėnesiams atos
togų, sveikatai pataisyti. Jį 
pavaduos generolas Vitkau
skas.

Kaunas. -į Lietuvos skau
tai nutarė suaukot reikme
nų už, 100 tūkstančių . litų 
Vilniaus biednuomenei šelp
ti.

LAISVES ANTRATdeloni?» su?JM2-3878STKEET Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Sausio (Jan.) 29, 1940 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXX. Dienraščio XXII

Naziai Nuskandino Latvių 
Laivą ir 2 Kitus 

“Bepusiškus”
London. — Vokiečių sub

marinas nuskandino Latvi
jos laivą “Everene”, 4,434 
tonų, beplaukiant jam iš 
Anglijos į Rygą. Tą pačią 
dieną nazių submarinas •su
naikino Norvegijos prekinį 
laivą “Songa”, 2,456 tonų, 
Atlanto Vandenyne, ir Šve
dijos laivą “Gudveig”, 1,- 
300 tonų, šiaurinėje Jūroje.

Pranešama, jog kelios 
dienos atgal vokiečių sub
marinas be persergėjimo 
nugramzdino prekinį Dani
jos laivą “Tekia”.

Anglija Remia Helsin
kio Suomių Karą, 
“Kiek Tiktai Gali”

senosios suo- 
kara su So-

jog pavasarį 
siųs

London. — šiomis dieno
mis Anglija pasiuntę dar 84 
karinius lėktuvus Helsinkio 
Suomijai.

Anglijos valdininkai ir 
“Darbo” Partijos vadas 
Citrine pakartoja, jog ang
lų valdžia “rimtai, kiek tik 
gali,” remia 
mių valdžios 
vietais.

Numatoma
Anglija ir Franci j a 
daugius savo kariuomenės į 
Suomiją, bet vadins tą ka
riuomenę “liuosnoriais.”'

Londono ir Paryžiaus po
litikai vis dažniau lygina 
Helsinkio Suomiją prie Is
panijos. Kaip fašistiniai 
kraštai (sykiu ir “demokra
tinės” Anglija ir. Franci j a) 
laimėjo naminį Ispanijos 
karą generolo Franko fašis
tam, panašiai dabar Angli
jos ir Franci jos valdovai 
pasiryžę netiesioginiai 
“mušt” Sovietus per Helsin
kio Suomiją.

Sušalę 360 Žmonių
New York. — Associated 

Press žiniomis, tai per da
bartinę šalčių bangą Jung
tinėse Valstijose sušalę 360 
žmonių, gal ir daugiau.

Paprastai šiltose pietinė
se valstijose, Georgijoj, 
Mississippi, Virginijoj, Ala- 
bamoj, dabar šalčiai siekė 
nuo zero iki keliolikos laips
nių žemiau zero. Šiaurinėje 
dalyje Floridos valstijos šaį- 
čiai sugadinę didesnę pusę 
auginamų orindžių.

Washington. — Sovietų 
atstovybė šičia pavadino 
“kvailybėmis” rašymus 
amerikonų laikraščiuose, 
būk Sovietams pritrūkstą 
maisto ir žibalo.

Naziai Sunaikinę dar
Keturis Laivus t

Berlin. — Naziai teigia, 
kad jų submarinai nuskan
dino Francijos laivus “Al- 
sacien,” 3,819 tonų, ir 
“Tourny,” 2,769 tonų, nors 
šiuos laivus lydėjo kariniai 
talkininkų laivai.

Nazių mina1 ar submari
nas sunaikino Švedijos laivą 
“Sylvia,” 1,524 tonų, ir pa
vojingai sužeidė Holandijos 
žibalinį laivą “Mamura,” 
8,245 tonų.

Naziai tvirtina, kad jų 
mina sudraskė 
Anglijos laivą 
921-to tono.

(Bet anglai 
“Merisia” sudužo į uolas.)

sako, jog

Iš Suomijos Karo
Maskva. — Sovietų ko

manda pranešė, kad raudo
nieji lakūnai darė apžvalgi
nėj ančius skridimus Suomi
joj.

Helsinki. — Komandieriai 
Helsinkio suomių armijos 
skelbia, kad atmušę raudon
armiečių atakas į šiaurius 
nuo Ladogos ežero ir pada
rę daug nuostolių sovietinei 
kariuomenei. Sako, kad suo
mių mina sunaikinus vieną 
Sovietų submariną.

Maskva.
žvaigždė” rašo, kad sunai
kinti šnipai, kurie mėgino 
slaptai pereit į Sovietus per 
pietinę šalies sieną.

“Raudonoji

Anglai Apmaskuoja Sa
vo Ginkluotus Laivus 
Kaip “Bepusiškus”
Berlin. — Vokiečių sub- 

marinų komandierius K. 
Doenitz sako, kad Anglija 
yra apginklavus labai dide
lį skaičių savo prekinių lai
vų ir apmaskavus juos kaip 
“bepusiškus.” Anglai pluk
do tokius laivus po neka
riaujančių šalių vėliavomis; 
ant laivo šonų išmaliavoja 
vėliavas vienos ar kitos be- 
pusiškos šalies ir stambiai 
išteplioja vardą kokio žino
mo jos laivo.

Anglai gudriai paslepia 
savo kanuoles tokiame ap- 
maskuotame laive ir laukia, 
kol pakils vokiečių subma- 
rinas, ir gal dar duos ženklą 
išsigelbėt žmonėms iš taria
mo “bepusiško” laivo. Bet 
kaip tik submarinas pasiro
do, tuojaus tas neva “bepu- 
siškas” laivas paleidžia bai
sią kanuolių ugnį į subma
rine

Tai todėl vokiečių subma- 
rinai turį be persergėjimo 
skandinti daugelį “bepusiš- 
kų” laivų, sako nazių ko
manda.

London. — Pranešama, 
kad Hitlerio garbintoja 
Unity Freeman-Mitford tu
ri'dvi kulkas galvoj. Jas kas 
tai įšovęs jai, kada ta pane
lė, anglų lordo duktė, buvo 
Vokietijoj. Dabar jinai gy
dosi Anglijoj.

Anglų Ministeris Sako, Kad 
Vokietija Silpnesnė

Manchester, Anglija. — 
Winston Churchi-H, anglų 
laivyo ministeris, kalbėjo, 
kad Vokietija 1914 metais 
buvo, “stipresnis priešas” 
negu dabar.

Churchill sakė, kad vo
kiečiai sunaikino “tik 15 iš 
beveik 7,500 tų laivų, ku
riuos kariniai (anglų) laivai 
lydėjo į šią salą arba iš 
jos.”

Kai kurie klausovai per- 
traukinėjo Churchillio kal
bą, šaukdami: “Mes norime 
Mosley’o!” (kuris yra anglų 
fašistų vadas).

Talkininkai Ruošia Smū
gius Vokietijai

Anot anglų ministerio 
Churchillio, tai talkininkai 
jau laimėję karo pradžią, o 
dabar jie rengiąsi kirst 
naujus smūgius naziams.

Maskva. — “Pravda” ra
šo, jog Anglijos ir Franci jos 
padėtis dabar silpnesnė, ne
gu 1914 metų kare.

Sen. Norris Remtą Sen.
Wheeler j j Prezidentus

Washington. — Įtakingas 
nepriklausomas senatorius 
Norris paskelbė: “Jeigu 
prezidentas Rooseveltas ne
bus demokratų kandidatas, 
o senatorius Burton K. 
Wheeler bus, tai aš remsiu 
Wheelerį.”

Pataria Anglijai Dar
J /A

Šiurkščiau Elgtis su 
Jungt. Valstijom

aikraštis

London. — Anglų dien
raštis “Daily Express” pa
taria Anglijai visai nepai
syti,'"kuomet Amerika pro
testuoja, kad Anglija gro
bia amerikinius laiškus Jr 
kitus pašto siuntinius, ku
rie gabenami amerikiniais 
ar bepusiškų kraštų laivais 
į nekariaujančius Europos 
kraštus.

Tas Londono 
sako, kad Anglija 
dar šiurkščiau elgtis su 
Jungtinėmis Valstijomis. Jis 
niekina Amerikos senato
rius ir kongresmanus kaip 
“prasčiokus, kurie vargais 
-negalais pakilo į žmones.” 

“Daily Express” ir kiti 
anglų laikraščiai teigia, būk 
amerikonai abelnai “iš šir
dies norėtų kariaut” iš vien 
su Anglija ir Francija prieš 
Vokietiją. Anglų spauda 
tiktai spėlioja, kada “pri
bręs laikas” Amerikai įsi
traukti į tą karą.

“Daily Express”, tačiau, 
dergia Amerikos valstybės 
ministerį C. Hull’ą, kad jis, 
girdi, nusistatęs prieš An
gliją ir mėginąs sukelt am
erikonų ūpą prieš ją. Tas 
anglų laikraštis net įtaria 
Amerikos ministerį Hullą, 
kad jis, girdi, esąs “papirk
tas” amerikinių laivų kom
panijų ir kitų didelių biznių 

' veikt prieš' Angliją.

87 Procentai Bedar 
bių Paleistų iš WPA
Negauna Darbų

Rooseveltas Sako: Ameriko
nai, Kariaudami Suomijoj, 

Nepraras Pilietybės
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas pareiškė 
laikraščių atstovams, jog 
kurie amerikonai išvyksta 
kariaut už Helsinkio Suomi
ją ar už “kitus” kraštus, 
dėl to jie nepraranda ame
rikoniškos pilietybės, jeigu 
tik jie neprisiekia būt ištiki
mi svetimai valdžiai.

Helsinkio Suomija reika
lauja tiktai, kad svetimša
lis kariautojas prisiektų 
klausyt jos komandierių. 
Bet Anglija reikalauja, kad 
svetimšalis karys prisiektų 
ištikimybę Anglijos vald
žiai.

Japonai Keršijo, Krės- Pra-

NAZIAI TURI KANUO
LIŲ, ŠAUDANČIŲ PER 

150 MYLIŲ
Brussels, Belgija

i nešama, jog vokiečiai turi
■ darni Anglijos Laivą

Per 15 Valandų r "<.G™ °z tų kanuolių vamzdžiai 110 
pėdų ilgio. v

Praeitame pasauliniame 
kare vokiečiai turėjo\ ka
nuolių, kurios šaudėm per 75 
mylias.

•Shanghai. — Japonai su- i 
stabdė Anglijos laivą “Wing 
Sang”, 3,560 tonų. Sulipę į 
šį laivą, japonų oficieriai ir 
jūrininkai darė jame kratą 
per 15 valandų.

Japonų kapitonas užklau
sė anglų kapitoną: “Ar 
tamsta girdėjai apie atsiti- 

, su /Asama Maru’?”
Ąsama Maru” tai Japo

nijoj laivas, kurį anglų šar
vuotlaivis sustabdė praeitą 
sekmadienį ir pagrobė 21- 
ną vokietį jūrininką nuo to 
Japonijos laivo.

Tokio. — Japonijos vald
žia tikisi, kad Anglijos karo 
laivai jau nedrįsią stabdyt 
japonų laivus, kuriais 
plauks vokiečiai. Sako, kad 
Japonija ir abelnai nusilei
dimų nedarysianti Anglijai.

Klastuoti Paveikslai 
Apie Suomijos Karą

Ąmerikonų žurnalas 
“Life” išspausdino paveiks
lą trijų storai aprengtų vy
rų, saus. 22 d., ir po pa
veikslu parašė, kad tai esą 
suomių (finų) suimti “ru
sai su nušalusiomis ranko
mis, kurioms prisimes gan
grena.”

“Kansas City Star” iš
spausdino tą patį paveikslą 
ir padėjo po juom parašą, 
kad tie trys vyrai tai esą 
Suomijos “karžygiški kovo
tojai” prieš Sovietus.

Port Carbon, Pa.
Mirė

Čionai 
bauskas. 
ninkiškų
“Laisvės” skaitytojas.

J. Dombauskas
mirė Julius Dom-
Buvo narys darbi- 

organizacijų ir

Tokio. — Japonų Jaunuo
lių Reformistų Korpuso at
stovai atėjo į užsieninę Ja
ponijos ministeriją ir parei
kalavo, kad Japonija užim-

Velionis laidojamas šį pir-tų anglų koncesijas Chinijoj 
madienį, sausio 29 d. ir padėtų Indijai pasiliuo- 

A. D. suot nuo Anglijos.

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

Viešų Darbų Valdininkas 
Sako, kad yra 8-10 Milionų 

Bedarbių
Washington. — Viešų 

pašalpinių darbų komisio- 
nierius pulkininkas F. C. 
Harrington pranęša, kad 
privačius darbus tegavo tik
tai 13 procentų bedarbių iš 
775,000, kurie pernai liepos 
ir rugpjūčio mėnesiais buvo 
paleisti iš WPA pašalpinių 
darbų. 87 procentai jų ne
surado jokio užsiėmimo pri
vačiose pramonėse, sako 
pulk. Harrington.

Jis pripažįsta, kad Jung
tinėse Valstijose dar tebėra 
8 iki 10 milionų bedarbių.

įnešimas Pietų Afrikai 
Taikytis su Vokietija

Capetown, Pietų Afrika.- 
Buvęs šio krašto ministeris 
pirmininkas J. B. M. Hert- 
zog įnešė seimui, kad Pietų 
Afrikos Sąjunga pasitrauk
tų iš Anglijos karo ir pada- 
tija. Seimas atmetė įnešimą 
rytų atskira taiką su Vokie- 
81 balsu prieš 59.

Japonija Reikalauja Geres 
nio Atsakymo iš Anglijos
Tokio. — Japonų valdžia 

atmetė Anglijos atsakymą į 
Japonijos protestą. Japoni
ja protestavo, kad anglų 
šarvuotlaivis sustabdė japo
nų laivą “Asama Maru” ir 
pagrobė nuo jo 21-ną vokie
tį jūrininką.

Japonija dabar reikalauja 
iš Anglijos kito, daiktiškeS- 
nio atsakymo į japonų pro
testą.

Pagerbti Raudonarmiečiai
Maskva. — Vyriausio So

vieto prezidiumas suteikė 
Raudonosios Vėliavos Orde- 
ną 81-nam kalniškiam pul
kui raudonarmiečių pėsti
ninkų už pavyzdingą įvyk
dymą kovos įsakymų ir už 
narsą mūšiuose prieš Hel
sinkio suomius.
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Mainieriai Reikalauja Panaikint 
Dieso Komitetą

Suvažiavę į Columbus, Ohio, mainie
rių unijos delegatai vienbalsiai pasisakė 
už tai, kad Dieso komitetas—raganų j ieš
kotojas—būtų panaikintas. Jie pareiškė, 
jog tasai komitetas Amerikos žmonėms 
nieko gero nedavė, nors jau per du metu 
“tyrinėjo” “prieš-amerikinę veiklą.”

Podraug mainieriai reikalauja, kad bū- 
4 tų pratęstas ir sustiprintas darbas Jung-. 

tinių Valstijų kongreso civilinių laisvių 
komiteto, kuriam vadovauja senatorius 
La Follette. Pastarasis komitetas, mat, 
tiria visokius niekšiškumus, kuriuos pa
darė samdytojai darbininkams arba šiaip 
piliečiams.

Galime tik pasveikinti mainierių su
važiavimą už tokį žygį. Jis labai teisin
gai supranta Dieso mierius: jie yra at
sukti prieš darbininkus, prieš pažangiuo
sius žmones. Išeikvojęs daugybę visuo
menės pinigų, Dieso komitetas nieko ge
ro nenuveikė.

Teisingai vidaus reikalų sekretorius 
Ickes pareiškė, kad pats Diesas yra kun. 
Coughlino sankeleivis ir todėl jis vykdo 
.to katalikų kunigo—keikūno—progra
mą. Ką kun. Coughlinas nori, tą p. Die
so komitetas vykdo. Kun. Coughlinui ne
patinka kokis nors žmogus, tai jis jį ap
šaukia komunistu, na, o tuomet Diesas 
ir jau griebia aną.

Bet ponas Diesas nieko iki šiol nesakė 
apie Krikščionių Frontą, apie tuos tero
ristus, kurie tapo suimti, apie katalikų 
kunigą Coughliną, kuris tuos teroristus 
remia ir palaiko.

Teroristai nori nuversti Amerikos val
džią ginklu, bet Dieso komitetas jų ne
mato; atžagariai, jis juos paturi.

Taigi tokis komitetas nėra Amerikos 
žmonėms naudingas; atpenč, jis yra 
blėdingas ir todėl jo veikla turi būti su
laikyta.

Kaip Veikia Provokatoriai
Gal nei vienoj šalyj nesurasim žmonių, 

kurie taip naiviai, taip kvailai griebtųsi 
už provokacijų, kaip Amerikoj. Tik pa
imkim vieną pavyzdį. Štai mainierių uni
jos prezidentas sako kalbą. Jis kalba 
per radijo, į visą Ameriką. Jis smerkia 
Dies’o komitetą, jis smerkia neteisybes, 
kurios šiandien yra praktikuojamos mū
sų krašte.

Jam kalbant, koks tai idijotas iškelia 
(už jo nugaros) raudoną vėliavą su kū
ju ir pjautuvu! Kapitalistinių laikraščių 
korespondentai, kuriems iš anksto buvo 
pasakyta, jog “kas nors ten bus įdo
maus”, tu o jaus bando nutraukti Lewiso 
su raudona vėliava paveikslą!

Jei jiems tas būtų pavykę padaryti, 
tai tuojau būtume matę laikraščiuose Le- 
wisą stovintį prie raudonosios vėliavos 
su kuju ir pjautuvu! To reakcininkams 
tik ir tereikia. Deja, jiems nepavyko ta
tai padaryti, suvažiavimo delegatai tuo
jau fotografistus sučiupo.

Lietuvoj tautininkų žvalgybininkai— 
provokatoriai,—kai jie nori suimti veik
lų ir pažangų žmogų, tai jo bute patys 
padeda ginklų ir kokių nors lapelių, pas
kui suranda ir tąjį žmogų suėmę, pasiun
čia ilgiems metams kalėti. Amerikoj pro
vokatoriams kol kas dar nėra patogu to
kius žmones, kaip Lewisas, suimti “lie
tuviškais” būdais, tai jie bando imtis ki
tokių provokacijų.

Įdomu pabrėžti tai, kad kapitalistinė 
spauda ir radijo pareiškė, jog tą darbą 
(vėliavos iškėlimą) padarė komunistai. 
Taigi čia yra dvejopa provokacija: viena 
—iškėlimas vėliavos ten, kur jos nerei
kia, antrą — stambiosios kapitalo spau
dos ir radijo “žinių” apie tą įvykį pa
skleidimas.

Tie žmonės, kurie smerkia Helsinkio 
“žinias”, privalo atsiminti, kad negeres
nės žinios jiems teikiama ir Amerikoj. 
Tik paimkit jūs pastarąją Columbus, 
Ohio, “žinią”!

Karas ir Amerikos
Kapitalistų Pelnai

Jo Didenybės Karaliaus Pasiun
tinys Apžiūri Pozicijas

Anglijos Darbo Partijos lyderis, Sir 
Walter Citrine, nuvyko į Suomiją ap
žiūrėti karo pozicijų. Poną Citrine pil
niausiai galima pavadinti “Jo didenybės 
Anglijos karaliaus pasiuntiniu,” nes jis 
vyko Suomijon ne tam, kad padėti to 
krašto darbo žmonėms nusikratyti buče- 
rio Mannerheimo, bet tam, kad daugiau 
suomių sukurscius ir pražudžius už An
glijos imperialistų interesus.

Ponas (Sir!) Citrine pareiškė spaudos 
korespondentams du dalykus: (1) Suo
mijoj “viešpatauja cementinė vienybė”; 
darbininkai- su kapitalistais ir dvarpo
niais sugyvena gražiausioj santaikoj; 
(2) Anglija suteikia Suomijai militari- 
nės pagalbos “daugiau, negu kas nors 
gali įsivaizduoti.”

Skaitytojas vieno dalyko neturį pa
miršti: Sir Walter buvo vienas iš tiį An
glijos socialistų, kuris agitavo Suomijos 
socialistus stoti į karą prieš Sovietų Są
jungą. Taigi nieko čia naujo. Sir Walter 
dabar nuvyko pamatyti, kaip sekasi ka
ras, kurį remia jo sėbrai,—Chamberlai- 
nas, Daladieras, gen. Franko, Mussolinis 
ir Hooveris.

Bet mes štai ko nepamiršom. Savu lai
ku—1918 metais—kai Kerenskio valdžia 
siuntė rusus kariauti — žūti už kapita
listų interesus—į Rusiją nuvyko Franci- 
jos socialistas Thomas rusams dvasią su
stiprinti. Vos Thomas iš Rusijos išvyko, 
Rusijos žmonės sukilo ir Kerenskio val- 

* 'džiąįasiūnte‘šunims^sėko pjauti.

Pagarbos Verti Kongresmanai
“Vilnis” rašo:
“Kongresas nutarė ’prailginti Dies’o 

komiteto įgaliojimus dar vieniems me
tams. šiomis dienomis tam tikslui, vei
kiausia, bus paskirta $100,000/ Raganų 
gaudymas bus tęsiamas.

“Tik 21 kongresmanas balsavo už Die
s’o komiteto palaidojimą, čia svarbu ir 
smagu pažymėti, kad tame kongresmanų 
skaičiuje yra net penki demokratai iš 
Illinois valstijos. Jie neužsikrėtė raudon- 
baubiška isteriką ir už tai verti didelės 
pagarbos.

“Štai jų vardai: Kent Keller, Adolph 
Sabath, Frank Fries, Raymond McKe- 
ough ir Arthur Mitchell. Reakcionieriai 
juos kolioja. Chicagos ‘Tribune’ rėkia, 
kad jie suteršė gerą vardą Illinois vals
tijos. Bet šios valstijos piliečių minios 
tinkamai įvertins jų pavyzdingą drąsą 
ir ištikimybę demokratiniams princi
pams.

“Dies’o komitetas užtenkamai priskan- 
dalino. Pastaruoju laiku ypač metasi į 
akis jo fantastiškas reakcionieriškumas.

“Kaip jau žinoma, New Yorke suareš
tuota taip vadinamo ‘krikščionių fronto’ 
pravadyriai, konspiratoriai ir teroristai, 
kurių aniuolu sargu buvo ir tebėra ‘tė
vas’ Coughlinas. Įrodymai prieš juos taip 
stiprus, kad jie padėta po labai aukšta 
kaucija.

“Ar Dies’o komitetninkai bent pirštą 
pridėjo, kad sugavus tą smurtininkų šai- 
ką, kuri rengėsi pasigrobti į savo nagus 
kontrolę ant New Yorko miesto? Ne
reiks tų baikų! Tokius smurtininkus 
Dies’ę komitetas neliečia,

“Kunigas Coughlin nachališku drąsu
mu pareiškė savo pilniausią'solidarumą 
su “krikščionių frontu,” nors tuoj po jų 
suareštavimo jis lyg ir bandė užsiginti 
turėjęs su jais ką nors bendro. Iš kur 
pas tą kunigą ta nachališka drąsa?”

Šalčiai
Ši žiema yra labai šalta. Turkijoj, kuri 

yra pietuose, ir tai buvo šalčių su 40 
laipsnių žemiau nolio. Suomijoj toki bai
sūs šalčiai, kokių ten nebuvo jau per virš 
60 metų. Vietomis yra net po 58 laips
nius žemiau nolio. Žinoma, toki šalčiai 
sukaustė kaip Sovietų, taip finų veikimą.

Bet šaltis nesukaustė kapitalistinės 
spaudos reporterių ir redaktorių. liežu-~

Pirmas Pasaulinis Karas, 
1914-1918 metų, buvo Ame
rikos kapitalistams rugia
pjūtė. Po karo milionierių 
skaičius paaugo ant 30,000.

Tai buvo naujai iškepti 
ant žmonių kraujo ir lavo
nų milionieriai. O senų mi
lionierių pelnai paaugo šim
tais milionų. Tuos laikus jie 
žinojo, kaipo “gerus lai
kus.” . •

Karas yra, baisus naikin
tojas. Amerikoj fabrikai 
dirbo ir gamino ginklus ir 
amuniciją. Darbininkai ir 
gi turėjo darbo, kaip kurie 
gavo aukštas algas. Ir todėl 
daugelis nesipriešino nau
jam imperialistų karui. Bu
vo net iš darbininkų, kurie 
sakė, kad kada prasidės 
naujas karas, tai bus “geri 
laikai,” bus darbų”. O žmo
nių, nėra ką gailėtis, nes jų 
“vistiek perdaug yra.”

Antras Pasaulinis Karas 
prasidėjo. Amerika pavers
ta į Anglijos ir Francijos 
imperialistų ginklų, orlaivių 
ir amunicijos gaminimo fa
briką. Kapitalistai jau turi 
šimtus milionų dolerių ver
tės užsakymų; karo indus
trija, ypatingai aviacijos fa
brikai, dirba dieną ir nak
tį. Bet bedarbių armiją vis 
vien yra apie 12,000,000! 
Darbininkai nesulaukia “gį 
rų laikų”. Mat, dabar karas 
kitaip vedamas, o ir pabūk
lus gamina daugiau nauja 
sistema, prie baisios pasku
bos, prie naujų mašinų.

Kada darbai neina pilnais 
garais, kada policininkai su 
lazdomis nevaro bedarbių į 
fabrikus, bet kulia, kada 
jie reikalauja pašalpos, tai 
pas daugelį susidarė mintis, 
kad karas nedavė “gerų lai
kų.” Taip, jis nedavė ir ne
duos darbinihkams, ką mes 
daug kartų pirmiau nurodė
me. Bet jis teikia jau dabar 
milžiniškus kapitalistams, 
parako, ginklų ir amunici
jos karaliams, pelnus.

Pirmame Pasauliniame 
Kare, ką Jungt. Valstijų 
kongreso tyrinėjimai pono 
Morgano ir kitų pelnų paro
dė, kad tūli kapitalistai net 
7,856 nuošimčiais pakėlė sa
vo pelnus.'

Ir dabar jie uždirbs iš 
naujo karo. Jau jų pelnai 
auga. Štai plieno industrija, 
rugpjūčio mėnesį, 1939 me
tais, dirbo tik ant 60 nuo
šimčių savo pajėgų.

Kada karas prasidėjo tar
pe Vokietijos, Anglijos ir 
Francijos, tai į vieną dieną 
plieno kompanijų šėrai pa
kilo net ant 22 punktų. Tik 
pirmoje karo savaitėj, plie
no fabrikantai iš užrube- 
žių gavo užsakymų net ant 
7,000,000 tonų! Tas patsai 
buvo ir antrą savaitę. O per 
dvi paskutines rugsėjo mė
nesio savaites plieno kara
liai gavo užsakymų net ant 
25,000,000 tonų! Morganas 
ir kiti plieno karaliai trina 
rankas ir džiaugiasi. De
šimtys milionų tonų plieno!! 
Mat, plienas, tai karo kum-' 
ščiai. Be plieno nepasiga

minsi kanuolių, šautuvų, 
kulkasvaidžių, orlaivių, vi
sokių ginklų, laivų ir amu
nicijos! Karas ‘reikalauja 
plieno!

Kaip žinome, karas prasi
dėjo pradžioj rugsėjo. Ir 
štai, pabaigoje to mėnesio, 
257 plieno kompanijos, Wall 
Stryte turinčios raštines, 
jau skaitliavo $176,930,000 
pelno, arba, ant $72,000,000 
daugiau pelno, kaip 1938 
metais per tą pat laiką. Tai 
buvo atskaitos už 12 savai
čių, kurių tarpe tik ketu
rios karo savaitės.

Taigi, Amerikos kapitalis
tai greitai pajuto, kad ka
ras yra, kad jiems “geri lai
kai” atėjo. Orlaivių indus
trija tiek gavo iš Francijos 
ir Anglijos užsakymų, kurie 
viršija 8,000 orlaivių, kad 
per du metus turės dirbti, 
kol tuos užsakymus išpil- 
dys.

Aišku, kad Amerikos ka
pitalistų kalbos, kad jie pri
taria taikai, yra veidmai
ningos kalbos. Tikrumoj, jie 
ne taikai pritaria, bet sten
giasi kuo daugiau išplėsti 
karą Europoj ir visame pa
saulyj. Kaip diena, yra aiš
ku, kad Amerikos ginklų ir 
amunicijos karaliai su tū
lais politikais yra atsako- 
mingi ir už Finliandijos val
dančiosios klasės karo avan
tiūrą prieš Sovietų Sąjun
gą. Bet iš to karo atrodo, 
kad jie pelno nepasidarys. 
Tai dabar drąsina Švedijos, 
Norvegijos, Danijos kara
lius ir menševikus ministe- 
riu’s, kad tie mestųsiį karą, 
kad jų valdomas šalis pa
verstų į karo bazę Anglijos 
ir Francijos imperialistams.

Kapitalistai laimi iš karo. 
Bet ką laimi darbininkai? 
Nagi, moka didesnes kainas 
už maistą, drabužius, apsia
vus ir randas. O bedarbių 
padėtis taip pat blogėja, 
nes valdonai kapoja šimtais 
milionų dolerių viešų darbų 
fondus, šimtais tūkstančių 
WPA darbininkus meta lau
kan, nes kapitalistams yra 
reikalinga daugiau pinigų 
skirti karo prisirengimui, 
daugiau gaminti amunici
jos, krauti ją į sandėlius, 
parduoti Anglijos ir Franci
jos imperialistams, “skolin
ti” milionus dolerių Finlian-. 
dijos dvarponių ir kapita
listų valdžiai. “Skolinti”, 
kaip net New Yorko “Daily 
News” sako—duoti, arba, 
kaip ponas Hooveris sako— 
“paskolinti ir užmiršti,” nes 
niekas tas paskolas neatmo
kės.

D. M. š.

Tokio. — Būrys įnirtusių 
japonų užpuolė šturmuot 
Anglijos konsulatą. Vįsoj 
Japonijoj verda demonstra
cijos prieš Angliją. Tai to
dėl, kad anglų karo laivas 
sustabdė keleivinį Japonijos 
laivą “Asama Maru” ir pa
grobė nuo jo 21-ną vokie
tį jūrininką. Šie vokiečiai 
norėjo grįžt namo per Ja
poniją ir per Sovietų žemę.

vių. Kada tik Suomijoj dideli šalčiai, tai 
jie tuojau pradeda garsinti “suomių 
pergales.”

Dabar jau ir vėl toje spaudoje Raudo
noji Armija “bėga” nuo Kemijaervi lin
kui Salios. Taip pranešama sausio 17-19 
dienomis. Bet juk ta pati spauda, jos 
tarpe “New York Times”, sausio 8 dieną 
rašė, šaukė, kad suomiai “apsupo Rau- 
donąją-Armiją Salios mieste.” Sausio 8

GEORGE O. PRĄTT, Darbo 
Santykių Tarybos advokatas; 
Darbo Santykių Tarybą, kaip 

žinia, puola kongreso 
reakcininkai.

ŠYPSENOS

Klausimai ir Atsakymai
Nelegaliai Atvykusio Ka-# 

nadiečio Stovis u 
Klausimas

Gimiau Kanadoj, čia at
vykau nelegaliai. Kur aš 
galiu užmokėti “galvos tak
sus”? Ar galiu prašyti pir
mų popierų? Jeigu šauktų 
kanadiečius tarnauti armi
joj, ar mane ir šauktų?

Atsakymas
Jeigu tamsta atvykai 

prieš liepos 1 d., 1924 m., 
gali legalizuoti buvimą čion, 
prašydamas užregistravimo 
certifikato. Jeigu atvykai 
po tai dienai, tai tave gali 
išdeportuoti, ir vienintelis 
būdas tamstai lieka—tai ap
leisti šitą šalį ir vėl legaliai 
grįžti. Galėsi prašyti Ame
rikos pilietystės tik kuomet 
legaliai apsigyvensi šioje 
šalyje.

Nors iki šiol Kanada ne
šaukė savo piliečių armijon, 
bet yra galimas daiktas, 
kad šauks. Jeigu šauks, tu
rėsi pats nutarti, ką daryti.

FLIS.

Vyro Charakteristika
Spaudos atstovai aplanko 

nebejauną novelistę ir ją 
pasveikiną premijos apdo
vanojimo proga. Vienas 
žurnalistas įsidrąsina ir pa
klausia:

“Kodėl, panele lauraete, 
vis dar iki šiol nesiryžtai 
ištekėti?”,

Novelistė, metusi žvilgsnį 
į akyplėšą laikraštininką, 
sako:

“Pas mane namie yra 
trys dalykėliai, kurie pui
kiai charakterizuoja šių 
dienų vyrą.”

Visiems parūpo sužinoti, 
apie kokius dalykėlius no
velistė galvoja.

“Tai yra”, sako rašytoja, 
“šuo, kur loja nuo pat ryto, 
papūga, kuri keikia pietų 
metu ir katė, kuri kiauras 
naktis slankioja svetimais 
pakiemiais.”

“š.” Red. Pastaba.—Bet 
juk papūga ir katė tai mo
teriškosios lyties “dalykė
liai”; reiškia jos kaip tik sa
vo šeimininkę ir atvaizduo
ja.

Klasėje
Mokytoja: “Kas sukelia 

lietų? Jonukas pasakys.”
Jonukas: “Mano tėvo reu

matizmas.”

Ten ras...
Sūnus: “Tėveli, kas buvo 

tas Hamletas?”
Tėvas: “Kaip tau negė

da tokių niekų manęs tei
rautis! Atnešk tuojau šven
traštį ir aš tau jį surasiu.” 

(Surankiota)

Tokio. —‘Per sniegų nu
griuvimus nuo kalnų žuvo 
16 japonų.

DARBININKŲ 
SVEIKATA
DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

530 Summer Ave. Newark, N. J.
Tel.: Humboldt 2-7964

Negali gerai žodžių ištarti

Gerb. daktare, aš labai my
liu skaityti jūsų straipsnius 
“Laisvėj.” Ar nesųteiktumėt 
ir man kokio patarimo ?

Aš esu girdėjus nuo žmo
nių, kad esąs kur toks dak
taras, kurs yra ištobulinęs ko
kią tai sunką (ar serumą), 
kad, įleidžiant jos į kaklo gy
slas, geriau pasidarą protiškai 
nesveikiems.

Ar ištikrųjų yra kur toks 
daktaras ir ar yra tokios sun
kos?

Aš turiu sūnų, kuriam su
kako 15 metų amžiaus. Jis 
yra augalotas vaikinas, virš 6 
pėdų ūgio, sveria 150 sv. La
bai gražiai nuaugęs ir nieko 
netrūksta jo apetitui. Vieną 
tik trūkumą jis turi: jis labai 
negali kalbėt.

Kai jis buvo kokios 19 mė
nesių kūdikiu, tai jis sirgo dif- 
terija ir skarlatina, iškarto 
abiem ligom. Ir nuo pat to 
laiko pagedo jam kalba. Jis 
nepajėgia gerai ištarti žodžių, 
ir labai sunku suprast, ką jis 
kalba.

Kaip aš jam galėčiau pa
dėt? Ar jūs nėmalonėtumėt 
suteikti man atsakymo per 
“Laisvę” arba privačiai per

laišką ?
Labai gailu, kad aš nemo

ku lietuviškai rašyt. Labai 
jums dėkui iškalno.

Atsakymas
Tai ne, Drauge, nėra tokio 

stebuklingo daktaro nei tokios 
sunkos, kad atitaisytų žmo
gui bile protligę. Jūs gal gir
dėjot ką kitą. Yra gydytojas, 
kurs leido ligoniui į uiugar- 
kaulio smagenas tam tikrą 
vitamino B preparatą, ir nuo 
tų įčirškinimų pradėjusi taisy
tis rimta organinė nervų li
ga — multiple sclerosis —nu
garkaulio smagenų džiuvimas. 
Kad vitamino B kompleksas 
palengvina ir dažnai net iš
gydo tūlas pirmiau nepagydo
mas nervų ligas, tai tam yra 
daug duomenų. Liaukų pre
paratai ir lytine sunka (“sex 
hormones”)' čia irgi daug pa
deda.

Tačiau neVisada. Jei yra kam 
pažeistos smagenos, kaip kad 
Jūsų sūnui nuo ligų nuodų, tai 
tų sugedusių, suvytusių sma- 
geninių dalelių nebegali nie
kas atgaivinti. Tokia jau sma- 
geninių audinių savybė. Viso
kių ekstraktų ir fizinio gydy
mo priemonėmis galima tiktai 
pasmaginti ir išmokinti aplin
kiniai smagenų audiniai, kad

d. buvo “Times” įdėjęs žemėlapį, kuria
me rodė, kad Raudonoji Armija buvo 
prie Kemijaervi, bet būk suomiai ją nu
viję 50 mylių iki Salio. Dabar ir vėl “ve
ja”’ nuo Kemijaervi, bet dar Salios ne
pasiekė.

Kada palygini kelių dienų spaudos ži
nias, žemlapius, tai atrodo, kad suomiai 
veja rusus ne iš savo žemės, bet vis gi
liau į Suomiją.

jie sugebėtų bent dalinai pa
vaduoti savo nebesamų (nu
vytusių) draugių darbą. To
kios priemonės galėtų bent da
linai padėti ir Jūsų sūnui, ga-, 
lėtų pralavinti smageninių 
centrų dalis. Pasiteiraukite su 
vietos gydytoju, kurs asmeni
niai ištirs Jūsų sūnaus būklę 
ir lengviau galės spręsti, kas 
galima daryti tokiuo atveju.
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SLA Nominacijų Bangos

A

Trečias puslapis

P. Dargis, tai Jurgelionio 
kandidatas į SLA iždo glo
bėjus, prieš Grigaičio kan
didatą Empr. Mikužiutę, 

kuris laimės?
Jurgelionio išsitarimu, “S. 

Mockus būtinai reikia palai
kyti SLA P. T., tai tik jis 
vienas suvaldo Bagočių. 
Kad ne Mockus, tai Bago- 
čius būtų seniai suklimpęs. 
Žinai, jam reik gyventi ne- 
taip kaip mums, mat, jis ad
vokatas, jam reik pinigų.”

ti, kad ji nesu vokuoja 2 ir

Pasikalbėjime dėlei “Tė
vynės” turinio, Jurgelionis 
sakė: “Matai, aš rašau iš 
principo ir tik faktus pa
duodu kaip rašyta anglų 
laikraščiuose; kitas daly
kas, jūs manot, kad aš tik 
vienas rašau į “Tėvynę”, ra
šo ir kiti. Ot, tik biskį pir
miau nuo Grigaičio aš ir 
bart jau gavau.”

Priminiau jam, kad Gri
gaitis vis dar yra jo bosas. 
“Taip, jis mano bosas dar 
bus iki ateinančio SLA.- sei
mo, toliau aš įsidirbsiu Su
sivienijime ir Grigaitis dau
giau mano bosas nebus.”

❖

Kaip jau buvo girdėta, 
paskutiniam P. T. suvažia
vime per visą dieną buvo 
kulta “Vienybės” namo re
montas ir didžiumos priei
ta Viniką suspenduoti, o 
sekretorium išrinkti E. Mi
kužiutę, sekančio kandida
to į sekr. J. Miliausko visai 
nekviesti. Tam reikalui bu
vo pagaminta rezoliucija ir 
kiti reikalingi popieriai. Vė
liau Vinikas padarė “gent
lemen agreement,” kad jis 
daugiau nekandidatuos į 
sekretorius ir tuo būdu su
tikta ir suspendavimas pa
naikinta.

Grigaitis,

. * * >!<

Pasikalbėjime, kad tarpe 
Grigaičio ir Mikužiutės yra 
susitarimas, Jurgelionis už- 
sigavusiai atsakė, kad Mi
kužiutė dabar Grigaitį kon
troliuoja. Užklausus, kad 
argi Grigaitis taip silpnas, 
kad Mikužiutė galėtų jį kon
troliuoti, Jurgelionis atsa
kė: “Taip, jis yra silpnas, 
kaip mažas vaikas. Žinai 
advokatas Olis, tas mūsų 
priešas (suprask socialistų) 
anais metais taip buvo už
valdęs Grigaitį, kad jis su 
Grigaičiu darė ką norėjo. 
Užmiršo tada x 
kad aš “Naujien
bėjau, kai apskundė Vana
gaitis. ‘Naujienas’ jau bu
vo atėję uždaryti. Kad ne 
aš, tai ‘Naujienų’ dabar ne
būtų. Aš naktį važinėjau 
visur ir tik aš galėjau priei
ti prie vietos, kur reikėjo, 
nes tik aš ten turėjau gerų 
draugų ir matai, pirma Gri
gaitį Olis valdė, o dabar Mi
kužiutė.”

* H*

Nors Bagočius, Gugis ir 
Jurgelionis slaptai stoja ir 
agituoja už Viniką (Vinikas 
slaptai agituoja už Bagočių 
ir Gugį), bet dėlei akių ei
linių pasekėjų, jų grupė 
stato kandidatu į sekreto
rius daktarą Pilką. Apart

Kaip girdėti, tarpe Bago- 
čiaus, Viniko ir Gugio yra 
padaryta “gentlemen agree
ment,” kad bile kuris, jei 
padarys kokią “klaidą”, tai 
jo nepulti, bet apginti.

Po Viniko “gentlemen ag
reement”, kad jis daugiau 
nekandidatuos į sekretorius 
ir susitaikymo, prieita prie 
“gentlemen agreement” tar
pe Jurgelionio ir / Viniko. 
Pasižadėta, kad Jurgelionis 
Viniką rems į sekr., o Vini
kas rems Jurgelionį atei
nančiam seime į redakto
rius. Mat, Vinikas sakė: 
“Klausyk, Jurgelioni, jei jūs 
mane priversite į sekreto
rius nekandidatuot (suspen
duodami už remontą “Vie
nybės” namo), tai aš atei
nančiam seime kandidatuo
siu į redaktorius ir laimė-

Ąktaro Pilkos, kaip matyt, 
Mikužiutė buvo sutarus su 
Količiene iš Pittsburgh, kad 
ji gautų užgyrimą iš ko
munistų pusės, kad SLA na
riai komunistai ją nomi
nuotų, tai ir socialistai su 
ja sutiktų ir ją nominuotų 
į SLA. sekretoriaus urėdą. 
Žinoma, slaptai didžiuma jų 
balsuotų už Viniką.

Dabar tarpe Mikužiutės 
ir Dargio eina lenktynės, 
vienas kuris iš jų laimės. 
Dargini simpatizuojančios 
SLA kuopos nebalsavo pil
nai už Mikužiutę, o Miku- 
žiutei simpatizuojančios 
kuopos nebalsavo pilnai už 
Dargį. Sulig jų supratimo, 
Mockus tvirtas kandidatas, 
jo nesumuš, tai lieka tik 
klausimas tarpe Dargio ir 
Mikužiutės.

.4*%
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New Yorko viešojo knygyno skyriuose Šiuo metu yra rodoma darbo unijų 
klausimu literatūra. Paveikslas parodo vieną iš tokių parodų.

Senojo Pasaulio Baltų jų Gailios Ašaros

gė

Francija vadinasi save demo
kratijomis, bet pas jų valdo
vus tai tos demokratijos ne
rasit nei tiek, kaip nago juo
dymas. Jie tą gerai įrodė sa
vo darbais Ispanijos kare. Kai 
Ispanijoje prasidėjo įsikurt 
tikra demokratija, tai visi, 
kaip vienas, susitarė ir pa-

visas keturias sienas
Bet kada raudon- 
laimėjimus reikia 

kurių užslėpti ne-

ne
bus

ru

komunistus su jų kultūra ir 
progresu sugrūstų į pečių, ku
riame!1 plienas verda, ir taip 
visus suspirgintų. O jam tai

to. 
tint jo 
vių Kongrese? Kada labiau
sia reikalinga Kongresą plėšt 
ir visus lietuvius sukviest po 
jo vėliava, tai tokie Grigaičiai 
sumanė jį sudraskyt. Ak tu 
didis prote ir’galybe!

Aš nesuprantu, kodėl 
i gai iš “Laisvės” štabo 
darni vis vartoja žodį
liai socialistai”? Juk jų dar
bai rodo visai ką kitą, nero
do jokių simpatijų komunis
tam—velnias čia jau ne broly
bė! Susninkų Jurgutis.

Kaip kitaip galima įver- 
pasidarbavimą Lietu

drau- 
rašy- 
“hro-

kui buvo atiduota L. Wol- 
fe’ų šeimai kaip augintinė 
ir įdukrinta kaip Miss Vir
ginia Wolfe.

Jaunuolis pirm vedybų 
buvo girdėjęs kalbas, kad 
jo mergina gali būt jo se
suo, ale jis tuom netikėjęs. 
Bet jo motinos sesuo teis
me liudijimais ir dokumen
tais įrodė, kad Virginia ir 
jis yra sesuo ir brolis.

Teismas Panaikino Vedybas 
Brolio ir Sesers

Sugrįžo “Deutschland”

smaugė ją. O kad mes čia 
dar turim šiokia tokią spaudos 
ir žodžio laisvę, tai tik todėl, 
kad didžiuma mūsų šalies pi
liečių to nori? Ir jie griežtai 
stoja prieš fašistuojančius 
valdovus.

Aš čia paimsiu tiktai vieną 
tokį kaipo visų charakterį, 
tai mūsų lietuvišką socialistą 
Pijušą Grigaitį. Jeigu, saky
sime, jisai turėtų galią, tai

Indianapolis, Ind.—Sausio 
d. LeRoy Williamson, 20 

metų, “nesužiniai” apsivedė 
su savo seseria Virginia 
Wolfe; ir teismas dabar 
juodu perskyrė, nors Virgi
nia laukiasi kūdikio, kuris 
gimsiąs liepos mėnesį.

Pasirodė, jog L. William- 
sono motina pagimdė Vir
ginia, kada jis buvo dviejų 
metų kūdikis. Mergaitė pas-

6

Berlin. — Aukštoji nazių 
komanda saus. 25 d. paskel
bė, kud jų kišeninis karo 
laivas “Deutschland” pras- 
pruko pro anglų blokadą ir 
saugiai sugrįžo namo. Jis 
nuo karo pradžios naikino 
Anglijos ir Franci jos preki
nius laivus Atlanto Vande
nyne.

Berlin. — Nazių lėktuvas 
nušovė žemyn anglų lėktu
vą Duisburge, už 10 mylių* 
nuo Esseno, kur randasi di
dieji vokiečių Kruppo amu
nicijos ir ginklų fabrikai.

(Anglų oro ministerija 
pripažįsta, kad tas anglų 
lėktuvas nesugrįžo.)

DIENRAŠČIO "LAISVES"

Vasario-February 9, 10, 11, 12

Pirm SLA Chicagos sei
mo 1930, SLA generalis ęr- 
ganizatorius Žukas plačiai 
važinėjo po Ameriką “orga
nizuodamas” SLA. Dabar 
plačiai važinėja generalis 
organizatorius Jurgelionis 
irgi tais pačiais reikalais. 
Po Chicagos seimo 1930 m. 
generalio organizatoriaus 
Žuko šviesi žvaigždė užgę- 
so. Ar po Chicagos SLA 
seimo 1940 šviesi žvaigždė 
generalio organizatoriaus

kurias vadina “sava- 
milijonais dolerių

aukos ir paskolos, 
visokių ginklų ir

siu, nes tave daugiau ko- Jurgelionio irgi užgęs?
munistai nerems, o vieni 
socialistai neišrinks, tai ar 
ne geriau tu mane remkie 
į sekretorius, o aš tave rem
siu į redaktorius? Aš būsiu 
sekretorius, o tu būsi re
daktorius užtikrintai.”, * * *

Pradžioje, kol dar nežino
jo Viniko ir Jurgelionio 
“gentlemen agreement”, 
Mikužiutė buvo paskelbta 
“Keleivy” kandidatu į SLA. 
sekretorius. Vėliau Jurge
lionis išėjo griežtai prieš E. 
Mikužiutės kandidatūrą. Jis 
rašė laiške, kad Mikužiutė, 

» jei nori kandidatuoti į sek
retorius, tai tegu dar eina 
pasimokinti kokius 6 mėne
sius į biznio “kalidžių”, o 
tik vėliau galės kandidatuo
ti. Jurgelionis ypatiškai 
man kalbėjo, kad Mikužiu
tė lietuviškai nemoka rašy-

Narys.

Šalčiai Labai Kenkia Vo
kiečiam Gaut Reikmenų
Berlin. — Užšalo Duno

jaus upė, kuria buvo laivais 
gabenami Vokietijai reik
menys iš Rumunijos. Šal
čiai taipgi sutrukdė preki
nių laivų veikimų tarp Vo
kietijos ir bepusiškų kaimy
niškų kraštų. Dėl to Vokie
tijoj jaučiama dar didesnė 
stoka įvairių reikmenų.

Berlin. — Padaryta pla
tesnė prekybos sutartis tarp 
Vokietijos ir Sovietų. Vo
kietija pasižada per metus 
pirkti iki 1,800,000,000 mar
kių vertės produktų iš So
vietų mainais už vokiečių 
mašinerija.

“Gelbėkime, gelbėkime ne
kalčiausią mažytę Suomių 
tautą!’’ rėkia viso pasaulio 
išnaudotojai per savo didla- 
pius ir radio, žmogus, 
riau suprantąs dalykus,
klausydamas tokių melų, tie
siog pasipiktini. Suomijos bal
tagvardiečiai laimi ir laimi 
kožną dieną, raudonarmiečius 
ima ir ima tūkstančiais )į ne
laisvę, desėtkais nušauna jų 
karo lėktuvus, šimtais ima so
vietinius tankus, aibes ginklų 
ir amunicijos. Ir kaip šitą 
viską pranešinėja per radio, 
tai labai aišku, pranešėjo bal
sas net į 
atsimuša, 
armiečių 
pasakyti,
gali, tai balsas ūmai nutrūks
ta, persimaino, pavirsta į nu- 
ilsusios anties Svirpimą. Mat, 
nemalonu pasakyt apie rau
donųjų laimėjimus. T 
žmonės mažai arba visai 
supranta, tas kapitalistam 
ant sveikatos.

O tas jų riksmas apie
su pralaimėjimus yra niekas 
daugiau, kaip tik savęs rami
nimas. Tai sapaliojimas se
nojo pasaulio pakvaišėlių, ku
riem iš didelio pykčio prieš 
naują pasaulį ir jo progresą 
smegenyse kraujo priplūsta 
perdaug. O tokion istorijon 
įpuolusiam žmogui iš jo ma
kaulės pilasi žodžiai, kurių 
niekada jisai nerašytų ir ne
kalbėtų būdamas taip sau ge
rame ūpe.

Vieną dieną rašo, kad vi
sos šalys gausiai remia Suo
miją, tūkstančiais ten siunčia 
armijas, 
noriais,” 
plaukia 
daugelis
amunicijos. Rodosi, jau tiem 
rusam tikrai ateina galas 
Suomijoj. Bet, žiūrėkit, kitą 
dieną iš Helsinkio šaukiasi vi
so pasaulio, greičiau siųskite 
mums ne tik ginklus, amuni
ciją, pinigus, bet ir kareivius, 
nes kitaip Suomija žlugs! Ma
tote, ten nieko neužtenka, vis
ko trūksta, 
radio 
turėtu 
mušti.

Bet
o ir viso .balto pasaulio pa
ramos irgi neužteks, jei im
perialistai ten sukis ir savo 
supuvusius dantis. Senojo pa
saulio lizdai kaipo pinklės 
plėstis naujo pasaulio kultū
rai, turi žūt. . . Dėl to verkit 
visi balti aniuolai, verkit, ir 
jūs imperialistinės baltosios 
dvasios šventos. Bet tas jūs 
neišgelbės, kaip Anglija su 
Francija neišgelbėjo Lenkijos 
nuo Hitlerio. Kad ir viso 
to didžponiai sugrūdot 
šalių liaudies gerbūvį į 
kias Maginot tvirtumas, 
rios niekam bus nebereika
lingos, kaipo atgyvenusio sa
vo dienas senojo pasaulio be
pročių padaras, nieko negel
bės. O gal po tomis tvirtu
momis bus palaidoti jūsų dvo
kianti kaulai?

Mūsų Amerika, Anglija,

O kaip klausai 
pranešimų, tai, rodos, 
užtekti, nes rusai su-

vistiek to neužtenka,

švie
savo 
viso-

ku-

Penktadienį, Vasario 9 Feb
Pradžia 6 vai. vakaro

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

JOHN MIKALAUSKO ORKESTRĄ 
ĮŽANGA 10 CENTŲ

Visiems atsilankiusiems bus duodami gražūs 
1940 m. kalendoriai.

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

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

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

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

John Mikalausko Orkestrą. Įžanga 20c

ŠTAI DAIKTAS, KURIS INTERESUOJA KIEKVIENĄ 

Kiekvienam reikalingas ir kiekvienam brangus.

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

ir žinių šaltinis jūsų namuose.

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

išdirbinių, kurie bus parduodami žemom kainom.

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

visokiais gėrimais.

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

LDS Jaunimo Kvartetas iš Shenandoah, Penn.

GEO. KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ 
ĮŽANGA 20 CENTŲ

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

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

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

vai. vakaro. Vaikai galės pirkti daiktus nuo lc ir aukštyn.

TAIPGI BUS VAIKŲ PROGRAMA

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

išleistas sekmadienio vakare.

PASKUTINE BAZARO DIENA
Visuotinas ir galutinas išpardavimas 

kurie yra sudovanoti ir supirkti
visų daiktų, 
bazarui.

Pirmadienį, Vasario 12 Feb
Abraham Lincoln gimimo dienos šventė.

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

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

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

lė. Ji yra visai nauja ir su lietuviškais akcentais.

Setas iš 5-kiy dovanų, kuris skiriamas kitiem miestam bus išleistas pirmadienio vakare, vasario 12 dieną

CENTRAL PALACE HALL
16-18 MANHATTAN AVENUEs

Vienas blokas nuo Broadway BROOKLYN, N. Y.
............................ ■'!' J



Ketvirtas puslapis

D. M. šolomskas

kulkasvai-

greitai ir 
tartum iš

daug 
buvo

nete-

ban- 
žila- 
pusę 
kad

Baltasis Aras Svetimais Sparnais
(Tąsa)

Dai- tik kelios dienos atgal,—rašo So
vietų leitenantas J. Martynov—Gardine 
ant Pilsudskio .ir Neapolio gatvių išdi
džiai vaikštinėjo pasipuošę lenkų oficie
riai. Dažnai buvo galima matyti, kaip 
oficierius daužė eiliniui lenkų kareiviui 
žandus už tai, kad tas laiku neatidavė 

x pagarbą. Fabrikai užsidarė, lenkų spau
da ir agitatoriai keikė Sovietų Sąjungą 
ir jos vardu skleidė melus. Bet vis gi 
jiems atrodė, kad dar greitai čia nebus 
Raudonoji Armija, nes iki Sovietų sie
nos nuo Gardino yra 250 kilometrų. Bet 
štai:

—Bum!... Bum!—pasigirdo kanuo
lių šūviai.

—Tra-ta-ta! — sutauškėjo 
džiai.

Raudonoji Armija pribuvo 
lenkų karo jėgoms netikėtai,
dangaus nusileido. Vis gi lenkų oficieriai 
suspėjo pastatyti minas po tiltais ant 
Nemuno upės. Jie ir fašistų grupės su
varė žmones ir skersai gatvės pastatė 
gan aukštas ir tvirtas barikadas, tikslu, 
kad pastojus Raudonajai Armijai kelią. 
Bet jie nesuprato, kad nėra pasaulyj 
tvirtumų, kurias raudonarmiečiai negali 
paimti. O raudonarmiečiams gelbėjo ir 
vietos gyventojai, suteikdami šimtus val
čių ir duodami kitą pagalbą.

Rudens laiku Nemunas galingas, 
gos sukosi, o skersai upę valtyse 
plaukiai baltarusiai kėlė į kitą jo 
raudonarmiečius. Buvo atsitikimų,
viena kita valtis apvirsdavo, kaimyniš
kos ateidavo jai į pagalbą.

Tuo kartu fabrikantai ir kiti turčiai 
įvairiomis priemonėmis bėgo iš miesto. 
Tūli iš jų dar suspėjo padaryti žalos 
fabrikams: “Nėra mums—nepalikti ir 
kitiems!” Ypatingai sugadino kepyklas, 
kad miestui pritrūktų duonos. Lenkų 
oficieriai ir dvarponiai skubėjo budavo- 
ti atsparos punktus, dvarai, pilys, baž
nyčios—vis tai jų tvirtumos, neskaitant 
jau fortų.

- * Raudonosios Armijos dalys apsupdinė- 
jo miestą pasiryžę. Net artimo mūšio 
sąlygose galėjai girdėti jų dainos aidus:

“Jeigu karas rytoj, 
Jeigu ryt reikės stot, 
Būk šiandien 
Pasirengęs kovot!”

Nemuną persikėlus kulkasvaidininkų 
kuopa išsieiliavo išilgai Gardino—Balt
stogės gelžkelį. Štai ant kalnelio guli jie 
paruošę ginklus... Prie pirmo kulkas- 

. vaidžio guli kovotojai Torija, Mužikov ir 
Kabačin, seka kiekvieną priešo pasiju
dinimą.

Prie Nemuno, arti tilto trys lenkų ap
kasų eilės aptvertos spyglių tvoromis. 
Kiek toliau ant kapų pastatyta jų ka- 
nuolės. O štai iš tabako fabriko, pro 
langus kyšo kulkasvaidžių galai. Rau
donosios Armijos būrys, vedamas A. J. 
Eremenkos, artinasi. Priešakyj jo at
sargiai žygiuoja žvalgai.

—Stok!—tarė vienas žvalgas. — štai 
ten apkasai!

—Pu-pu-pu!—sustuksėjo lenkų kulkas
vaidis.

—Bum!... Trach!—sustaugė kanuolių 
ugnis.

—Uuuu-uuu-uu!—mirties baimę sukel
dami artinosi galingi Sovietų tankai. 
Eremenkos tankui pamušta dangčiai ir 
jis sustojo. Komandierius persėdo į kitą 
tanką, davė ženklą:

—Pirmyn!
Trumpa aštri kova. Tankai važiuoja 

tiesiai ant kulkasvaidžių lizdų. Laužo 
spygliu tvoras, lifa per griovius. Kanuo
lių ugnis nutildė tabako fabrike lenkų 
kulkasvaidžius. Lenkai didžiausiame nu- ’ 
siminime bėga, kiti kelia rankas. Prie 
Nemuno tilto kova baigėsi Raudonosios 
Armijos pergale.

Raudonosios Armijos majoras Videns
ki veda mūšius už Gardiną. —Lenkai ofi
cieriai, aristokratai, fašistai ir žandarai 
sutraukė per 3,000 jėgų,—sako jis savo 
pagalbininkui,—jie grūmojo sušaudyti 
kareivius, kurie neklausys, ir taip pri
vertė kariauti prieš Raudonąją Armiją. 
Oficieriai ir fašistai sulindo į Gardino 
tvirtumas ir kunigaikščio Liubomirskio 
dvaro kareivines.

Jie turėjo daug kulkasvaidžių. Kai ku
riuose namuose buvo net po 13 kulkas-

vaidžių. Taip iš pasalų jie manė daug su
naikinti raudonarmiečių, nes lenkai bi
jojo atviro mūšio. Daugelis oficierių per
sirengę į kareivių arba virš oficieriškų 
drabužių užsivilko civiliais.

Kada Raudonoji Armija prisiartino,— 
sako Videnski, — tai tiltai buvo suga
dinti, o du esanti apšaudomi iš labai di
delio skaičiaus kulkasvaidžių. Mes po 
priešo ugnimi pasitaisėme tiltus ir grei
tai į kitų Nemuno pusę perkėlėme savo 
batalionus, vietomis trioptais.

Didžiausį pasipriešinimų lenkai paro
dė, tai ant kapų ir kunigaikščio Liubo- 
mirskio dvare. Rugsėjo 20 dienų vaka
re ir dar pusę sekamos dienos mūsų lau
ko ir sunkioji artilerija apšaudė kareivi
nes, kapus ir kitas lenkų pozicijas. Mū
sų kanuolių ugnis padarė jiems 
nuostolių, 80 nuošimčių transporto 
sunaikinta.

Laike susikirtimų gatvėse, mes
kome kelių komandierių, nes lenkai ypa
tingai į juos šaudė. Komandierių vietų 
užėmė jų pagelbininkai ir komunistai. 
Mųsų žemesnieji komandieriai labai ga
biai atliko savo pareigas ir pareigas 
aukštesnių vadų, kada jas užėmė. En
tuziazmas buvo didelis, kaip tarpe ko
mandierių, taip ir eilinių kovotojų.

Tris paras kovotojai žygiavo pirmyn. 
Vakare, rugsėjo 20 dienų, armijos dalis 
buvo jau tik 25 kilometrai atstu nuo 
Gardino. Prie folvarko Belyj Dvor, buvo 
gautas radio pranešimas, kad Sovietų 
tankai jau pradėjo mūšį už Gardina.

Trumpas apsistojimas. Komandieriai 
ir politiniai veikėjai susirinko^ pamiškėj. 
Dalies komandierius pranešė, kaip eina 
dalykai fronte.

Šios dalies komisaras Musatov pasiūlė 
politiniams vadams paaiškinti kariams 
padėtį, paruošti raudonarmiečius prie 
drųsių ir sprendžiamų žygių. Po penkių 
minučių pasitarimo politinis veikėjas 
Danko jau skubėjo į savo skyrių. Ko
votojai sėdėjo tankuose ir šarvuočiuose 
atidarę jų dangčius. Danko užlipo ant 
vieno tanko ir sako: i

—Už 30 minučių mes pasieksime Gar
dino miestų. Prasidės kovos. Aš giliai 
įsitikinęs, kad kovoje už paliuosavimų 
brolių baltarusių jūs pasirodysite karžy
giškai. Mūšyj veikite drąsiai, panaudo
kite visus savo išsilavinimo patyrimus, 
gelbėkite vienas kitam. , '

Priešakinis būrys, vadovystėj leitenan
to Jakovlenko sustojo tik pusė kilomet
ro nuo Gardino. Momentališkai kovoto
jai iššoko iš tankų, technikai ir politiniai 
veikėjai patikrino jų mechanizmus, ka- 
nuoles, kulkasvaidžius, ar viskas tvarkoj.

—Tuo jaus turime pereiti Nemuno upę, 
—sako politinis veikėjas Danko.—Sako, 
kad visi tiltai susprogdinti. Nemunas 
lenkų apšaudomas. Persikėlimo priemo
nių nėra. Panaudokite savo sugabumų, 
veikite protingai!

Temo. Kovotojai tyliai artinosi prie 
Nemuno. Pirmas pasiekė kraštų Golo- 
vošČuko skyrius. Kaip perplaukti upę? 
Vienas iš kovotojų pasiūlė persikelti ant 
sienojų. Tų mintį palaikė. Ir tuojaus 
raudonarmiečiai grupėmis ir pavieniai 
plaukė į kitų pusę upės, o lenkų kulkos 
kaukė. Gardino darbininkai, pamatę, kad 
taip sunkiose sųlygose raudonarmiečiai 
keliasi per Nemunų, atėjo į pagalbų. Jie 
pasiūlė penkias valtis ir patys statydami 
pavojun savo gyvastį pradėjo raudonar
miečius kelti į kitų pusę.

Raudonarmiečių kuopa persikėlus Ne
munų stojo su lenkais į mūšį. Priešakyj 
eilių ėjo komunistas Averinas. Aplinkui 
kaukė kulkos, apkurtinančiai sprogo ran
kinės granatos. Kiekvienų namų, kiek
vienų gatvę prisiėjo imti per kovų. La
bai tankiai padėtį pataisydavo granatų 
mėty to j as Levencovas. Užtekdavo tik 
jam nurodyti, iš kurio namo šaudo lenkų 
kulkasvaidis, kaip jis sugabiai mesdavo 
granatų:

—Buch!—sprogo ji ir kulkasvaidis nu
tildavo ant visados.

Averinas pastebėjo, kad lenkų oficie
rių grupė atakuoja vienų raudonarmie
čių skyrių, su keliais kovotojais puolė į 
pagalbų. Lenkų ataka atmušta, Averinas 
sužeistas. Jis, perduodamas komandų 
jaunesniajam leitenantui Grušenkai, rei
kalauja, kad rūpintųsi kovotojais.1

_____ (Bus daugiau)

Pirmadienis, Sausio 24, 1940

Tikimasi, 
augs didelis

Great Neck, N. Y.
MŪSŲ KRISLAI

Sausio 17 d. įvyko prakal
bos, surengtos per draugijų 
bendrą komitetą. Tikslas bu
vo, kad suorganizavus namų 
savininkų bei taksų mokėto
jų sąjungą, kad kovoti prieš 
aukštas taksas.

Kalbėtojais buvo D. M. šo
lomskas ii’ J. W. Andziulaitis, 
advokatas iš New Yorko.

Abu kalbėtojai pasakė tam 
tikslui atatinkamas prakalbė- 
les. Po prakalbų tapo suor
ganizuota susivienijimas prieš 
aukštas taksas iš 30 narių, 
žmonių buvo gana daug susi
rinkę, ypač namų savininkų, 

kad su laiku iš- 
susivienijimas.
—o-- ■

Pas mus draugijos, kurios 
priklauso prie Amerikos Lie
tuvių Kongreso Brooklyno 
Skyriaus, nutarė, kad stovėti 
prieš likvidavimą ALK Brook
lyno Skyriaus.

—o—
Pirmyn Choras gilina savo 

veiklą. Užsibrėžė suvaidinti 
operetę “Nebaigta Kova.” Pa
rašyta Seno Vinco. Bandymai 
susimokyti jau daromi. Tačiau 
perstatymas neįvyks be pava
sario.

Tuom tarpu Pirmyn Cho
ras rengias scenon perstatyti 
“Pasaulį be Moterų.” Juokin
ga komedija. Suvaidins Ope
retės Choro artistų grupė iš 
Brooklyno. Įvyks šeštadienį, 
sausio 27, Kasmočių svetai
nėj, 91 Steamboat Rd. Pra
sidės 7 vai. vakare.

Apart minėto veikalo, pro
gramoj dar dalyvaus Brookly
no stygų orkestrą. Taipgi da
lyvaus ir pats Pirmyn Choras.

Po šios puikios programos 
bus šokiai prie Geo. Kazake
vičiaus orkestros.

Kviečiami ir brooklynie- 
čiai ir kitų kolonijų lietuviai 
pas mus dalyvauk' Ne tik kad 
pasitenkinsite gražia progra
ma, bet ir linksmai laiką pra
leisite. Įžanga tik $0c. Vien 
tik šokiam 35c.

Taigi nepamirškite dienos 
ir laiko. 

—o—
Great Necko Draugijų Vei

kiantis Komitetas rengia pra
kalbas paminėjimui Lietuvos 
nepriklausomybės sukakties 
vasario 16. Kalbės' d. A. Bim
ba. F. K1—ton.

Rochester, N. Y
Gerai Pavykus Kliubo 

Vakariene
Lietuvių Draugiško ir Poli

tiško Kliubo metinė vakarienė 
įvyko sausio 13 d., Gedemino 
salėj, 575 Joseph Ave. Publi
kos susirinko labai skaitlingai. 
Svetimtaučių taipgi nemažas 
skaičius dalyvavo. Tas paro
do, kad kliubas vis daugiau 
gauna populiariškumo ir sim
patijos tarpe rochesteriečių.

Po 
laiką 
ties, 
gerą

vakarienei visi smagiai 
leido iki vėlumos nak- 
Kas mylėjo šokt, turėjo 
progą pasišokt, grojant 
Ptašinsko orkestrai.

Komisija ir rengėjai vaka
rienės : J. Poškus, P. žirgulis 
ir N. Yurėnas. Gaspadinės: 
F. žirgulienė, A. Vilimaitienė 
ir C. Paužienė. G. Švedienė 
daug prisidėjo vakarienės ren
gime, parduodama daugiau
sia tiki etų.

Pirm. P. Bugailiškis gavo 
aukų iš biznierių kliubui pa
ramą finansiškai.

Metiniam susirinkime L. D. 
P. Kliubo 
1940 
čiai: 
kis; 
d as; 
rast.
J. Druseika; pro fin. ( ? — 
Red.) rašt. P. Baronas; iždo 
globėjai J. Andriškevičius ir 
J. Vilimaitis; maršalka A. 
Valečka; koresp. J. Baronas.

išrinkta valdyba 
metams susideda sekan- 
pirmininku P. Bugailiš- 

vice-pirmininku G. šve- 
fin. rast. J. Miller; prot.
S. Kiaurakis; kasierius

GAUKITE DOVANAI SEĘ ROGERS SILVERWARE

Pilniausiai garantuojami ant visados, jog nenusidėvės nuo jų sidabras.
Jie yra perkami iš garsiosios stalui sidabradaikčių gaminimo firmos — 

Rogers Silverware.
Kas gaus dienraščiui “Laisvei” naują skaitytoją metams ir prisius $5.50, 

duosime dovaną stalui sidabrinių dalykų setą — Rogers Silverware, vertės 
$2.67. Taipgi, kas gaus “Laisvei” du naujus skaitytojus pusei metų, po $3.00 
ir prisius $6.00, irgi gaus tą gražią dovaną.

Arba kas parduos $2.50 vertės knygų, iš žemiau paduoto surašo—taipgi 
gaus dovanai tą gražų setą. Gaukite “Laisvei” naujų skaitytojų ir gaukite 
sau šią gražią dovaną.

Jei šeimininkė pirktų tik vieną setuką iš krautuvės tokios rūšies sidabrų, 
jai kainuotų $2.67. Bet “Laisvė” yra užsakiusi daugelį tų setų ir todėl 
ji gavo specialiai didelę nuolaidą kainoje ir gali jais apdovanoti “Laisvės” 
platintojus.

Gal sunku ir tikėt, kad tokie staliniai sidabradaikčiai už tokią pigią kai
ną... bet tai tiesa! Viršuj parodomi dalykai yra tikrai nulieti sidabru— 
užtikrinti visam amžiui. Kiekvienas daiktas ne tik moksliškai sidabru lie- 
tas, bet jis du kartu nulietas grynu sidabru tokiose vietose, kurios labiau
sia dėvisi... Kiekvienas daiktas yra dailaus pavidalo ir gražiai padarytas. 
Drūtas, spindintis ir stiprus, šis sidabradaikčių rinkinys yra puikus ant sta
lo padėti... o turėdama jį, tikrai didžiuosis kiekviena šeimininkė.

Gausite keturius naujus skaitytojus “Laisvei”, sau turėsite šešių kavalkų 
setą keturiem žmonėm.
te šešius setus—turėsite šešiems žmonėms. «

Kaip tik prisiusite už 1-ną naują metinę “L.” prenumeratą $5.50, arba už 
parduotas knygas $2.50, “Laisvė” tuojaus pasiųs jums vieną setą.

Gausite šešius naujus skaitytojus “Laisvei”—gausi-

Prašome Pasirinkti Platinimui Knygų iš Šio Surašo:

• MOTINA, paraše Maksimas Gorkis. Apysa
ka iš darbininkų kovų caristinėje Rusijoje, pus
lapių 501, kaina $1.00.

• RAISTAS, paraše Upton Sinclair, apysaka iš 
Chicagos lietuvių gyvenimo, naujas ir pilnas 
vertimas, puslapių 450, kaina $1.00.

• MORTOS VILKIENES DIVORSAS, parašė 
R. Mizara, apysaka iš Amerikos lietuvių gy
venimo ir kovų už geresnį būvį, puslapių 314, 
kaina $1.00.

9 KARAS LIETUVOJE, parašė M. Gromov, 
piešiama baisi kareivių padėtis caristinės Ru
sijos armijoje ir kovos pasauliniame kare; 
puslapių 222, kaina 50c.

• BEšVINTANTIS RYTAS, rinkinys puikiau
sių Stasio Jasilionio eilių, gražių eilučių vai
kučiam deklamuoti, puslapių 228, kaina 50c.

e DINGUS ROŽYTE, parašė Pranulis, gražių 
eilėraščių rinkinėlis, 32 puslapių, kaina 15 centų.

I
• LIETUVOS DRAUGAI IR PRIEŠAI, parašė 
R. Mizara, nurodoma asmenys, kurie veikė už 
Lietuvos laisvę po caro priespauda ir pažy
mima tie asmenys, kurie pataikavo carui, pus
lapių 32, kaina 5c.

• KO NORI KUN. COUGHLINAS, parašė R. 
Mizara, nurodoma, kas yra kun. Coughlin ir ko 
jis nori kad įvyktų Amerikoje, puslapių 32, 
kaina 5c.

• KRIKŠČIONYBE IR K£ JI DAVĖ DARBI
NINKAMS, parašė A. M. Metelionis, puslapių 
48, kaina 5c.
• PIRMOJI PAGELBA LIGOJE IR NELAIMĖ
JE, parašė Dr. J. J. Kaškiaučius. Knyga su 
daugeliu receptų ir patarimų, kaip save gel
bėtis staigiai apsirgus ar susižeidus. Puslapių 
126, kaina $1.00.
• ALKOHOLINIAI IR SPIRITINIAI GĖRI
MAI, parašė Dr. J. J. Kaškiaučius, patarimai, 
kam naudinga alkoholis ir kam nenaudinga; 
puslapių 160, kaina 50c.
• TOLI MOŠŲ PARAZITAI, parašė Dr. A. 
Petriką; aprašymas vidurinių ir išlaukinių gy
vių, su kuriais žmogus turi kovoti. Pamokini
mai kaip nuo jų apsivalyti-* 122 puslapių; kaina 
50 centų.

• SAUGOKITĖS Vėžio, parašė Dr. J. J. Kaš
kiaučius; nurodymai nuo ko išsivysto vėžys ir 
kaip nuo jo saugotis. Puslapių 42, kaina 15c.

Kas iškirpęs prisius 3 šiuos kuponus ir 
$1.15 pinigais, gaus šį setą. Arba kas par
duos $2.50 knygų ir gaus* 1 setą šių daiktų 
kaipo dovaną, sekančius setus galės nusi
pirkti po $1.15 už setą.

Vardas ............ ............................................. .

Antrašas ......... ................................................

“Laisve,” 427 Lorim er St., Brooklyn, N. Y



NEWARK, N. J

nuo $1.50 augštyn

Visi Laikrodžiai Garantuoti

Mūsą inžinieriai ižmieruos jūsų namus ir |d3s tinkamų 
“burner” arba visą garo arba karšt3 vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokavimuš be jokio mokesčio.
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bo consumed 
SAMUEL 
Willow’s 

St.

Brooklyn, County 
on the premises. 
JONAS 
Tavern

Brooklyn, N.

26
d. 
Bi- 
pu-

Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9308

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3368 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Beard St., Borough of 
Kings, to

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterlo stoties

Lietuviu Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

VUU-THIN

iš mūsų lietu- 
išgirsti kalbėk 
Lietuvos da- 
ir jos ateitį,

Pirmadienis, Sausio 29, T94G

Detroito Žinios

—o---

Lowell, Mass

suma pi

ttas bus iš vieti-

——•

didžiausį sabo- 
prieš Lietuvos 

bet ir visą dar-
Dabar, kuo-

atstovų 
galutinai

darbui 
bendrai 

n e pri-

Lietuvoje 
ar va- 

neblogiau 
jokio mu-

spauda sakė ?
Šermukšnis.

met darbo žmonėms paaiškė
jo, kas jie do paukščiai, jie 
bėga iš darbininkų organiza
cijų ir su fašistų vigilantais 
puola darbininkus. Dabar jie 
šmeižia ir visaip niekina So
vietų Sąjungą, kam ji atidavė 
Lietuvai Vilniaus kraštą, kam 
padeda Finliandijos žmo
nėms nusikratyt Mannerhei- 
mų. Sako, “maskolių ‘karei
viai Lietuvoje užpuldinėja 
moteris ir apiplėšinėja ūki
ninkus; Stalinas nuo vienos 
estrados su Hitleriu šmeižia 
socialistus, unijas, žydus, ir 
visas darbininkų organizaci
jas.”

Tai didžiausias melas, kokį 
galėjo sugalvoti šitie darbinin
kų klasės priešai. Dabar jie 
pasivadino kokiu tai Vilniaus 
gelbėjimo komitetu ir bando 
sabotažuoti Lietuvių Kongreso 
skyrių.

Lietuvių Kongreso skyrius 
rengia paminėjimą 22 metų 
Lietuvos nepriklausomybės, 
sekmadienį, vasario 25 d., Lie
tuvių Svetainėj, 25 ir Vernor 
Highway. Tai bus didelis kon
certas su prakalbomis. Daug 
dainininkų ir kalbėtojų bus iš 
Chicagos. Taipgi visos vieti
nės dailės spėkos dalyvaus 
programoj. Po programos bus 
šokiai abiejose svetainėse, 
prie puikios 12 muzikantų 
Buccaneers Orkestros. Taip
gi bus skanių užkandžių ir 
gėrimų..

> Šitas vadinamas “Vilniaus 
Gelbėjimo Komitetas” rengia 
prakalbas biskį anksčiau, kad 
pakenkti Kongreso skyriui. 
Aš manau, kad Detroito dar
bininkai mokės įvertinti šabo- 
tažninkų darbuotę prieš Lie
tuvos žmones.

Jokūbo Sūnus.
---- O—

Skaitykite Darbininkų Spaudą
Darbininkų spauda visuomet 

darbo žmones persergsti ir 
nurodo visokį pavojų iš val
dančiosios klasės pusės. Ji 
sakė: “Budėkite Naujosios j 
Dalybos vadus ir stiprinkite 
darbininkų organizacijas, nes 
kapitalistų bernui, kaip tik 
bus jiems reikalas, numes 
Naująją ^alybą į mėšlyną ir 
sukels diažiausią reakciją 
prieš darbininkus.” Ar ne taip 
šiandien yra ? Ar ne tiesą mū
sų

L. P. P. K. Koncerto 
Įspūdžiai

Koncertą pildė trys chorai: 
Aido, Vaikučių ir Dailės cho
rai. Aido Choras pasirodė, 
kaip ir visados, su keletu sun
kesnių muzikos kūrinių. Nors 
jų išpildymas ir nebuvo, kaip 
anglai sako, perfect, vis dėl
to matyti, kad dedama pa
stangos žengti pirmyn, sten
giamasi duoti publikai sunkes
nių ir geresnių muzikos kūri
nių. Matyt, kad jie nesnau
džia.

Vaikučių Choras pasirodė 
gana gražiai. Neseniai jis 
buvo sutvertas A. Kvedero pa
stangomis. Už tai jam tenka 
kreditas. Ateitis parodys, kaip 
,didelį kreditą jis užsipelnys. 
Tai labai pagirtinas darbas ir 
dirva plati. Be abejo, tai su
pranta ir p. Kvederas, nes 
kiek galima pastebėti, jis dau
giau domės kreipia į vaikučių 
chorą, neg į Dailės Chorą, ku
rį jis irgi vadovauja.

Po mažos pertraukos, pa
sikelia uždanga ir publika iš
tiesia kaklus, ausis ištempia, 
žiūri, klausosi, tikisi ką nors 
tokio žymaus ir didelio išgirs
ti. Plačiai pagarsėjęs chorve- 
dis, tai jau “šiur” chorą žy
miai pakėlė, išlavino. Bet visų 
nusivylimui Dailės Choras su
dainavo, kaip ir paprastai, 
kelias lengvas liaudies daine
les, kokias būdavo 
suėję patalkiuose 
karuškose nei kiek 
sudainuodavom, be 
zikos žinojimo ir be instruk
cijų. Pačios dainelės, nors ir 
su trūkumais, išėjo neblogai. 
Bet kur gi choro kokybė, kur 
gi tas pagarsėjęs instrukto
rius? Juk Dailės Choras nė
ra ką tik susitveręs, tad pu
blika turi teisės reikalauti ko 
nors geresnio įmaišyti, nevien 
tik lengvutes liaudies daineles.

Teko nugirsti gandų, kad 
tūli asmenys deda pastangas, 
kad sujungus Aido Chorą ir 
Dailės Chorą į vieną didžiulį 
chorą. Kiek tame klausime 
atsiekta, ar bent mėginta at
siekti, tai man nėra žinoma. 
Bet tai nėra nei svarbu, žino
ma, norima, kad A. Kvederas 
būtų to sujungto choro mo- 
kytojum. Kyla klausimas, ar 
Aido Choras norėtų mainyti 
savo dabartinį gana veiklų ir 
gabų mokytoją W. Gugą ant 
A. Kvedero, kurio žvaigždė, 
atrodo, jau*- nebešviečia, kaip 
kadakę^švietė ? Tai puikiau
siai įrodo pasirodymas L. P. 
P. K. koncerte. Dailės Cho
ras nei kiek nepagerėjęs, ne
bent skaitlingesnis, nei buvo 
pirma Kvedero. Juk sakoma, 
jei jau rinktis, tai apsižiūrėti 
ką pasirinkti.

Detroito lietuvių kolonija 
nėra per maža dviem choram. 
Man rodos, kad dar geriau, 
jei Detroitas turės du lietu
viškus chorus, susidarys kon
kurencija, kiekvienas stengsis 
geriau pasirodyti ir, žinoma, 
iš to būtų didelė kultūrinė 
nauda lietuviškai publikai ir mw^

visai kolonijai. Chicagoje yra I draugiškumui, (ne imperialis- 
net keli chorai. Tai kodėl De
troite negali būti du chorai?. 
Ar gal p. Kvederas bijo Ai
do Choro konkurencijos, ar
gal bijosi pergreito Dailės 
Choro iždo “išdžiovinimo” ? 
Vargu begalima kultūrinį vei
kimą paremti ant biznio, ar 
maišyti su bizniu. Nu-Nu.

—o— 
Žmonės,. Kurie Nemyli Savo 

Gimtinio Krašto
Detroito socialistai su san- 

dariečiais dirba sušilę, kad 
kaip galint daugiau pakenkti 
tiems, kurie dirba pagelbėti 
Lietuvos Žmonėms atsteigti 
Lietuvoje demokratines teises 
ir įsteigti su tiesioginiu balsa
vimu šalies seimą, paliuosuoti 
politinius kalinius ir pagelbė
ti Vilniaus krašto žmonėms. 
Šitie Lietuvos žmonių priešai 
sulindo, kur tik galėjo įlįsti į 
darbininkų organizacijas. Per 
20 metų varė 
tažą ne vien 
darbo žmones, 
bininkų klasę.

Bendrai Paminėsime Lietuvos 
Nepriklausomybės Sukaktį ir 

Sušelpsime Vilnijos Kraštą
Pagaliaus ir šio miesto lie

tuviai susitarė bendrai gelbė
ti Lietuvos liaudžiai -nubied- 
ninto Vilnijos krašto po il
gam viešpatavimui lenkų ba
jorų. O vėliau po kariško smū
gio su Vokietija bajorąi bėg
dami plėšė kraštą, kiek įma
nydami, palikdami apiplėštą 
miestą ir visą kraštą.

Nors ačiū Sovietų Sąjungos

tiniam tikslui) Vilniaus mies
tas ir Vilnijos kraštas tapo 
sugrąžinta Lietuvai ir, sulyg 
abiejų šalių gražaus susitari
mo, kraštas ir visa Lietuva lie
ka apsaugota, tačiau nubied- 
nintai • liaudžiai reikalinga 
materiale pagelba, ir tuomi 
privalo rūpintis visi lietuviai. 
Suprantama, Lietuvos vyriau
sybė turėtų šiame reikale ge
riau susidomėti ir imtis daug 
platesnio žingsnio krašto at- 
budavojimui ir pagerinimui 
liaudies dabartinės būklės. 
Turėtų teikti Lietuvos žmo
nėms ne tik duoną, bet ir de
mokratines teises. Juk tai 
liaudžiai būtų daug liuosiau ir 
energingiau pergyventi dabar
tinės krizės sunkumus. Politi
niai kaliniai, kovojanti už 
Lietuvos nepriklausomybę ir 
taipgi už demokratinę san
tvarką šalyje, turėtų būt tuo
jau paliuosuoti, idant, kaipo 
pilnateisiai piliečiai, galėtų 
gyventi, dirbti ir savo šeimy
nas penėti bei užlaikyti.

Penktas puslapis

Philadelphia, Pa

tikrųjų priešų, 
atšlovai politiniai 
būt ne kalėjimuo- 
bet paliuosuoti ir 

apgynimui šalies 
išlaukinių 

nepri-

Liaudies veikėjai — politi
niai kaliniai — nėra Lietuvos 
valstybės priešai. Tą žino vi
sa Lietuvos liaudis; žino ir tie 
uzurpatoriai, kurie juos laiko 
sugrūdę už grotų tada, kada 
Lietuvai reikia geriausios ap
saugos nuo

Liaudies 
kaliniai turi 
se sugrūsti, 
sargyboje
nuo vidujinių ir 
priešų, nes Lietuvos 
klausomybės priešas dar labai 
jautriai tebebudi, nei akių ne
nuleidžia, nei ginklų nepade
da. Vienok geriausi sargai ka
lėjimuose užrakinti.

Lietuvos dabartiniai valdi
ninkai turėtų ko nors pasimo
kinti iš neseniai praėjusių įvy
kių jų kaimynystėje. Turėtų 
nesekti nubankrutavusių Len
kijos bajorų pėdomis.

Nedidelėj Lietuvoj virš pen
kių šimtų politinių anti-fašis- 
tinių kalinių, tai be galo di
delė skaitlinė! Tiek žmonių, 
kovojančių už liaudies teises, 
sugrūsta sveikatą ir energiją 
ėdančiuose urvuose Juk kad 
ir pusbadžiai, bet visgi reikia 
juos papenėti. Reikia juos pa
liuosuoti naudingiems dar
bams, ir greit paliuosuoti, gi 
tuo maistu sušelpti Vilnijos 
krašto pavargėlius.

—o—
Kokios Organizacijos Susijun

gę Veikt Bendrai?
Į bendrą gelbėjimo darbą 

Vilnijos krašto žmonėms pri
sidėjo visos Lowellio lietuviš
kos organizacijos, išskiriant 
parapiją, būtent: Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoj 73 kp., 
Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 110 kuopa, Lietuvos 
Kunigaikščio Vytauto Kliu
bas. Lietuviu Darbininku Kliu- 
bas, Aušros Vartų Moterų 
Draugystė, švento Juozapo 
Draugystė, švento Kazimiero 
Draugystė, Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų Draugystė ir Lietu
vių Literatūros Draugijos 44 
kuopa. Viso 9 organizacijos 
susijungė bendram 
šelpti vilniečius ir 
apvaikščiotį. Lietuvos 
klausomybės sukaktį.

Pas mus Lowellyj tas įvykis 
skaitomas istoriniu, nes pirmą 
kartą susijungta bendrai veik
ti nors labdaringam darbui. 
Tačiaus kunigas F. Strakaus- 
kas su savo parapija neprisi
dėjo prie šio svarbaus bendro 
darbo.

Sausio 21 d. buvo laikytas 
lietuvių verslininkų ir profe
sionalų metinis susirinkimas ir 
tapo išrinkta nauja valdyba 
1940 metams. Tapo sureng
tas ir vakarėlis su užkan
džiais ir gėrimais. Besilinks
minant atsirado ir svečias p. 
Tysliava. Prasidėjo ir prakal- 
bėlės. Pirmiausia buvo persta
tytas p. Tysliava, kuris kalbė
jo apie Lietuvą, kad Lietuva 
perleido daug sunkių vargų, 
kolei atgavo savo sostinę Vil
nių. Toliau jis nurodė, kad 
Lietuva sustiprės ir atsistos 
ant tvirtų pamatų, bus panai
kinta visi diktatoriai ir tik 
to k iū būdu Lietuva paliks 
linksma ir galinga. Dar to
liau jis kalbėjo apie Ameri
kos lietuvius. Nurodė apie 
atsiradimą laikraščių ir tt.

Paskui buvo perstatyti kal
bėti Jonas Grinius, Antanas 
Uzumerkis, Jurgis Lukoševi
čius, Antanas Kaniusis. Jie vi
si daugiausia kalbėjo apie 
Philadelphijos organizacijas, 
apie Philadelphijos lietuvių 
šiandieninį užsilaikymą ir visų 
srovių organizacijų veikimą.

Buvo * pakeltas klausimas 
apie nukentėjusius lietuvius ir 
tam tikslui surinkta $17 au
kų. Ten Buvęs.

Nuo Redakcijos.—Sausio 26 
dienos “Laisvėje” tilpo šios 
korespondencijos pataisymas, 
bet pati korespondencija, per 
klaidą, buvo užvilkta. Mums 
atleis jos autorius.

Cleveland, Ohio
Lietuvos Nepriklausomybės 

Minėjimas
ALK Ohio Skyrius rengia 

Lietuvos nepriklausomybės 22 
metų sukakties paminėjimą 
penktadienį, vasario 2 d., 8 
vai. vakare, Liet. Darb. Sve
tainėj, 920 E. 79th St. Kalbės 
H. Jagminas iš Chicagos ir 
vietinis J. Jaras. Programą 
išpildys Lyros Choras.

Gerbiami clevelandiečiai, 
malonėkite visi dalyvauti kuo 
skaitlingiausiai.

Kiekvienam 
vių bus įdomu 
tojus aiškinant 
bartinę padėtį
Vilniaus atgavimą ir jo išlai
kymą.

Įžanga visiems veltui.
Komiteto Narys.

kurie nenorėjo jos paleisti I 
nuo estrados, norėdami dau
giau ir daugiau klausytis jos 
dainelių, kurių ji ir taip virš 
davė.

Brooklyno Aidbalsiai irgi 
puikiai žavėjo taip sutarti
niais balsais, judėsiu ir ak
centavimu.

Rusų Darbininkų Choras la
bai gražiai dainavo.

Bangos Choras. . . šiemet 
kas tai nevyko taip, kaip pra
eitą metą. Sietynas, well, jis 
atidarė programą su 4 naujo
mis dainelėmis ir uždarė su 
“I hear America Singing” ir 
“|Zig-zig-zig,” kuriose Ramoš
kaitė dainavo solo ir tarpais 
su choru, kas, žinoma, labai 
taisė sopranus. Dargi jauna
sis Al. Dobinis mums padėjo 
prie tenorų, kurių visuomet 
stokuoja Sietynui.

Rinkime pasigarsinimų pro
gramoj geriausia pasidarbavo 
pašalietis d. K. Anuškis, su
rinkdamas už $27, drg. Žu
kauskienė už $22, pašalietė d. 
Helen Vinicks už $3. Visi kiti 
choristai 0. Kokią sarmatą pa
darė drg. Anuškis. — vienas 
visą chorą į kanapes suvarė! 
Ištikro mums didžiausia gėda. 
Ne tik šiam draugui priguli 
didelė garbė už pasidarbavi
mą chorui, bet ir širdingas! 
ačiū nuo reporterio ir choro.1 
Didelis ačiū pašaliečiams, ku
rie dirbo: prie tikietų — žu-l 
kauskui ir Stočkui, prie dra
panų — jaunuoliams Mitkui ir 
Rogers. Visiems biznieriams 
ir profesionalams, kurie garsi
nos! programoj, labai ačiū. 
Publika kurie skaitė jų biz
nių įtaigas, turėtų visuomet, 

 

reikalu\ esant, juos aplankyti.

Didži usias ačiū programos 

 

pildytojams; Ramoškaitei spe-' 
cialė padėka, chorams, Aid- 
balsiams, Walteriui ir Lillia-1 
nai šimelevičiams už skambų 
piano duetą; publikai už pa
ramą ir labai gražų ir drau-J 
gišką kooperavimą ir puikų 
užsilaikymą.

Ant galo verta labai dide-, 
lės padėkos mūsų brangi mo-! 
kytoja draugė B. L. Šalinai-! 
tė-Sukackienė už taip rūpestin-. 
gą choro sumokinimą, progra
mos sutaisymą ir visą dailės 
vakaro nuotaiką. Verta 2-3 
bukietų gėlių, vietoj vieno.

Reporteris.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

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

580 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.
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168 Grand Street
Brooklyn, N. Y. 

TeL Evergreen 8-7179 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 paršiena; 
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.
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Didelis Išpardavimas 
Nupigintam Kainom

SIUTAI ir
OVERKOTAI

Išparduodami dabar už 
—vieną trečdalį 

originališkos kainos.

NARINS SONS
670 Grand St., corner

Brooklyn, N. Y.
Manhattan Avė.

Mateušas Simonavičius
Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga

Iš Bendros Konferencijos
Pereitų metų gruodžio mė

nesyj Vytauto Kliubas ir SLA 
73 kuopa pradėjo kelti tą 
klausimą, kad visoms lietuviš
koms organizacijoms susijung
ti šelpimui Vilnijos krašto 
suvargusių žmonių. Kliubas 
pradėjo šaukti ir kitas orga
nizacijas. Visos pakviestos 
tam darbui nesipriešino, iš
skiriant kunigą Strakauską, 
kuris nesidėjo bendrai.

Darbas po truputį buvo va
romas pirmyn, kad ir su ma
žesnėmis spėkomis. Bet sau
sio 20 dieną š. m. L. K. Vy
tauto Kliube jau atsibuvo di
doka konferencija, kurioj da
lyvavo nuo 9 organizacijų 
atstovai-delegatai.

Iš veikiančio komiteto pa
sirodė, kad pinigų jau yra 
sukelta $96.65 ant rankų. 
Mat, tūlos organizacijos jau 
prisidėjo su geroka 
nigų.

Šioje platesnėje 
konferencijoje buvo
sudarytas planas surengimui 
didelių prakalbų .vasario 11 d. 
Tai bus paminėjimas 22 metų 
Lietuvos nepriklaus o m y bes 
bendromis spėkomis. Svarbes
niais kalbėtojais bus Lietuvos 
konsulas p. šalna iš Bostono ir 
J. Skliutas iš Worcesterio. Gal 
dar vienas 
nių.

Prakalbos atsibus 2 vai. po 
pietų, L. K. Vytauto Kliubo 
svetainėse, sujungiant kartu 
atidarius duris, kalbant per 
garsiakalbį. Kliubo svetainė 
randasi ant kampo Central ir 
Union Streets, Lo welly j.

Komitetas ir bendrai visos 
organizacijos kviečia Lowellio

Gražiai Pavyko Sietyniečių 
Koncertas

Tai gal dar pirmą kart new- 
arkiečiai girdėjo tokį nepa
prastai melodingą koncertą, 
kokį davė Sietynas savo 
metų amželyj, sausio 20

Gal vakaro žvaigždutė 
rūta Ramoškaitė ir tiek
blikos sutraukė, gal. Ji savo 
maloniu balseliu, savo gražiu 
taktišku judėsiu ant estrados 
žavėte žavėjo klausytojus;

ir visos apielinkės lietuvišką 
visuomenę skaitlingai daly
vauti šiose istorinėse bendro
se prakalbose. Čia geri kalbė
tojai pasakys daug naujų ir 
gerų dalykų ne tik iš Lietu
vos, bet ir iš pasaulinių vė
liausių įvykių. Ypatingai apie 
Vilnijos kraštą.

Delegatas,
J. M. Karsonas.

Ottawa, Canada. — 
nešama, kad Sovietai užpir- 
kę 1,250,000 tonų Kanados 
kviečių. Bet Kanados minio
te ris pirmininkas Macken-j 
zie ketina pasidarbuot, kad 
tie kviečiai nebūtų perga
benti į Sovietus. Jis spėja,! 
kad Sovietai, girdi, perleis
tų juos Vokietijai.

42 Beard

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 
Schenck Ave., Borough of Brooklyn, County 
cf 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
to sell beer at retail utider Section 75 of the ' 
Alcoholic Beverage Control Law at 30G 
Barkville 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. 
RW 1041 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 168 Marcy Ave., Borough of Brooklyn,' 
County of Kings, to be consumed on the 
piemises.

LITHUANIAN ATHLETIC CLUB
168 Marcy Ave. Brooklyn, N. Y. I

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė
tomis a t d a r a s 
nuo 1 valandos

Mokyklos Baigimo Specialai
Mokyklos baigimo žiedai 
Riestiniai laikrodėliai 
Rožančiai

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

r

E L E R
BROOKLYN, N 

Manhattan Avės.
| Įsteigta 1892 TeL Stagg 2-2178

Fontaninių plunksnų 
ir paišelių setai, 
žemos kainos ir 

garantuoti.

Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą

ROBERT LIPTON
JEW

701 GRAND STREET
Bet. Graham &

Maži Rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą.

U-u-

Visi daimontai Melsyi- 
balti ir perfekto



Beitas puslapis

Noh Yorko^/žfe^Ziiiioi

ap-

Plėšikai Atėmę Baliaus 
{plaukas

Du gražiai apsirengę gink
luoti jauni vyrai įsiveržę į 
apartmentą 86 Greene Ave. 
penktadienio ryta ir išsinešę 
$675 pinigų, kurie buvę 
įplaukos vienos masonų drau
gijos baliaus, įvykusio ketvir
tadienio vakarą viešbutyje 
Astor, N. Y. Harry Luca, iš 
kurio atimta pinigai, yra ba
lių rengusios organizacijos se
kretorius.

Balių rengėjams reikia
sisaugot. Pranešama, kad šis 
jau ketvirtas tokis apiplėši
mas pastaruoju laiku, kada 
baliaus kasininkai nudaboja- 

\ mi, pasekami ir apiplėšiami, 
jei ne grįžtant namo, tai jų 
pačių namuose. Pirmesnieji 
trys plėšimai įvykę Queens’e.

“Biedni,” Turėję Važiuot 
Greta Negrų

Ponai Roi Osborne’s White 
Plains teisme apskundė Pull
man Co. reikalaudami atlygint 
$10,000 už įžeidimą jų šuns 
ir jų pačių.

Su jais dėjosi tokia istorija: 
- Vykstant iš New Yorko į At

lanta, Ga., jie vežęsi su sa
vim šv. Bernardo veislės šu
nį Denver, kuris buvo patal
pintas bagažų vagone. Nuo 
Washington© jie pasiėmę taip 
vadinamą “drawing room’’ ir 
ten atsivedę šunį, bet vagono 
tarnautojai be jokių ceremo
nijų liepę išsikraustyt su sa
vo šunim. Jie turėję išeit į va
goną, kuriame važiavo negrai 
ir tai buvęs “didelis pažemi
nimas,” o jų šuo, be jokio 
mandagumo, vėl buvęs nuves- 

) tas į bagažų vagoną.

Kerenskis Irgi “Gailįs 
Biednų Suomių”

Kerenskis, bolševikų revo
liucijos prašalintas iš Rusijos 
valdžios 1917 metų spalių 
mėnesį, atskrido iš Kaliforni
jos į LaGuardia Orportą per
eitą penktadienį. Jam irgi esą 
“gaila biednų suomių” ir dėl
to jis švaistosi po Ameriką 
organizuodamas paramą Man- 
nerheimo valdžiai prieš suo
mių darbo žmonių įsisteigtą 
valdžią, kuri veikia sutartyje 
su Sovietais. Anot Kerens
kio, rusams “nevyksta ka
riaut” dėl prašalinimo iš ar
mijos “lavintų oficierių.”

Kerenskių ir visokių caristų 
sąjūdis “gelbėti biednus suo
mius” labai aiškiai parodo 
priežastis karo Suomijoj.

Moterys Policistės Subvėse
Kandidačių į Policistės Są

junga atsišaukė į visuomenę 
paremt jų rezoliuciją, reika
laujančią samdyt moteris po- 
licistes dežuruot subvėse. kad 
sugaudyt beslkabinėja n č i u s 
prie moterų?’ Jų rezoliucija 
įteikta Miesto Tarybai per 
tarybininką «> Digiovanna.

55-tas

IB:

RENGIA ŠV. JURGIO DRAUGYSTĖ 

šeštadienį, Vasario 3 February 

Garsiojoj Svetainėj GRAND PARADISE BALLROOM 
318 Grand Street Kampas Havemeyer St. Brooklyn, N. Y. 
Prasidės 6:30 vai. vakare Įžanga 40 centų

Prof. Kalza’s Orkestrą gros lietuviškus šoklus.
J. Navicko Naktinių Pelėdų Orkestrą gros amerikoniškus šokius.

Gerbiamoji Brooklyn© ir Apylinkės Lietuvių Visuomene! Jau ži
note. kad Šv. Jurgio Draugystės parengimai visuomet būna skait
lingi ir linKsmūs. Tad ir šis balius bus linksmas ir įspūdingas visiems. 
Tai bus i šeilės 55-tas Balius.

Kviečia visus RENGIMO KOMISIJA.1%/  ( . -—

Tr Francijai reikia aukų. 
Francūzų sudarytas Le Paquet 
au Front jau pasiuntė iš Now 
Yorko 15,000 pundų karei
viams, su šiltais drabužiais ir 
kitais reikmenimis.

Teisėjas Fitzgerald pasiun
tė j Sing-Sing kalėjimą Lucą 
Samidelį, kuris buvo paleistas 
dėl pasitaisymo. Pas prasikal
tėlį vėl surasta vogimo Įran
kiai.

LAISVA Pirmadienis, Sausio 29, 1940 '

Lietuvos Nepriklausomybės 
Minėjimai

Tautininkų įvairių meno ir 
politinių grupių bendrai ren
giama Lietuvos nepriklauso
mybei minėt pramoga įvyks 
vasario 18-ta, Grand Paradise 
salėj. Skelbia, kad tai sy
kiu bus minima ir “Vilniaus 
atgavimo diena” ir kad visas 
to minėjimo pelnas būsiąs 
skiriamas vilniečiams šelpti. 
Programoj dalyvaus dainos ir 
muzikos solistai, grupės, cho
ras, taipgi žada suvaidinti 
trumpą veikalėlį. Įžanga $1, 
75c ir 50c.

Programa po pietų, šokiai 
vakare.

—o—
Darbininkiškų organizacijų 

—LDS, Meno Sąjungos, Lite
ratūros Draugijos ir kai kurių 
nepriklausomų grupių — ben
dras Lietuvos nepriklausomy
bei minėt teatras - koncertas 
įvyks vasario 25-tą, Labor Ly
ceum. Bus suvaidinta pirmu 
kartu Amerikoj naujas veika
las “Lietuva,” parašytas jau
no Amerikos lietuvių darbuo
tojo Walterio Kubiliaus, vaiz
duojantis svarbiuosius drama
tiškus Lietuvos istorijos bruo
žus. Vaidinime yra dainų so
listams, duetams, grupėms ir 
chorui. Įžanga $1, 75c,\ 50c.

Vaidinimas po pietų, šokiai 
vakare.

Ryanas Sulaikytas po 
$1,000 Kaucijos

Joseph P. Ryan, Tnt. Long
shoremen’s (laivakrovių) As- 
sociacijos prezidentas ir 13- 
ka kitų tos unijos viršininkų 
sulaikyti po $1,000 kiekvienas 
iki teismo, kuris skelbiama 
būsiant vasario 13-tą. Jie kal
tinami laužyme Shermano ak
to, bandę prikalbint medžio 
pramonės pirklius verstinai 
rašyt savo darbininkus stot j 
AF of L uniją.

Kvotime Ryanas sakė, kad,| 
jo manymu. įkaltinimu jo ir 
jo sandarbininku valdžia pa
rodžius “nedėkingumą,” ka
dangi per penkis metus jis ir 
jo bendrai kovoję prieš ko
munistus. Jo advokatai jam 
aiškinę, kad nesą pamato 
ikaltint unijas anti-trustiniu 
aktu.

Rengia Visu Kandidatų 
Symposiumą

Nepartinis Jaunimo Komi
tetas, veikiąs 14-me kongre
siniame distrikte, kuriame da
bar rengiamasi specialiams 
kongresmano rinkimams, 
įvyksiantiems 6-tą vasario, 
renčia symposiumą. kuriame 
kalbėt pakviesta visi kandida
tai —r Earl Browder, komu
nistu kandidatas: Lefkowitz, 
republikopų, ir Edelstein, de
mokratu .(tammanięčių).

Ęrowderis pakvietimą priė
męs. Manoma, kad visi kandi
datai norės perstatyt savo 
programą.

Sympoziumas įvyks rytoj 
vakarą, sausio 30-tą, Manhat
tan Plaza, East 4th St. (ne
toli 2nd Ave.), N. Y.

Metinis

Kampanija Pasiųst Browderj 
Kongresai! įsisiūbavus

Pereitą savaitę įvykę du 
masiniai mitingai 14-me kon
gresiniame distrikte, kuriame 
Browderis išstatytas kandida
tu, rodo didelį masių susido
mėjimą jo programa ir pasi- 
rįžimą jį pasiųst kongresam

Vienas mitingas įvyko per
eitą ketvirtadienį, Ilenning- 
ton Hali, kampas Second St. 
ir Avenue B, pačioje širdyje 
New Yorko East Sides, kur 
gyvenimas laužynėse ir skur
das yra gyvas atvaizdas treč
dalio mūsų šalies žmonių gy
venimo. Salė buvo perpildyta.

Kitas mitingas buvo penkta
dienio vakarą, Manhattan 
Center, 66 East 4th St., sut
rų oštas Brow d orio Kampani
jos Komiteto rusų-ukrainų di
vizijos. Jame dalyvavo per 
tūkstantis publikos. Kalbėjo 
Fosteris.

Tuo tarpu šimtai to dis- 
trikto komunistų ir ne komu
nistų darbuotojų, gyvai susi
domėjusių išrinkt Browderj 
kongresan, lankosi po gyven
tojų namus, literatūra ir gy
vu žodžiu perstatydami žmo
nėms, kuo yra Browderis ir 
kokia jo programa.

Patvirtino Hineso Bausmę
Aukščiausio Teismo Ape

liacijų Divizija patvirtino 
Generalių Sesijų Teismo nuo
sprendį, kuriuo pereito vasa
rio 25 Hines buvo pripažintas 
kaltu panaudojęs Tammany 
Hali politinę galią globot 
Dutch Schultzo “palisų” rake
tą. Byloje buvo kaltinamas, 
kad tam raketui jis būdavęs' 
politiniu “fikseriu.” Gi rake- 
tieriai iš savo pusės išmesda- 
vę jam bent po $50,000 per 
metus.

Hines’o advokatas Martin 
W. Littleton, Jr., sako, kad jis 
tuojau kelsiąs bylą į valstijinį 
Apeliacijų Teismą; Jeigu jis 
negautų leidimo bylą perkel
ti, Hines būtų pasiųstas kalė
ti nuo 4 iki 8 metų Sing Sing 
kalėjime. Jis dabar yra lais
vas po $35,000 kaucija.

Tuo pat sykiu apeliacinė 
divizija įsakė prašalint iš 
teisdarystės Hulon Capshaw, 
prieš Hineso teismą ir laike 
abiejų teismų kaltintą išmes- 
dinėjus kaltinimus prieš Geo. 
Weinberg, Lulu Rosenkrantz 
ir kitus Schultzo gaujos na
rius, kurių neliečiamybę nu- 
rodydavęs Tammanės "bosas 
Hines.

Už Hineso nubaudimą vien
balsiai pasisakė visi penki 
Apeliacinės Divizijos teisėjai.

Konstanciją Yushas 
Laidos Šiandien

.. ....... -■ I
K. Jušienę laidos šiandien, 

sausio 29-tą dieną, 10 vai. ry
to, šv. Jono kapinėse. Pa
šarvota graborlaus Hieliausko 
koplyčioj, 660 Grand Street, 
Brooklyne.

Velionė senokai gyveno 
Brooklyne ir turėjo nemažai 
pažinčių. Laisviečiuose jinai 
tapo plačiai žinoma laike sū
naus Charles* buvimo Ispani
joj, kur jis buvo išvykęs gint 
demokratiją nuo fašistų.

Motinų Dienos bankiete, 
1938 metais, suruoštame per 
Moterų Apšvietos Kliubą, ve
lionė Yushas buvo viena iš 
garbės viešnių motinų, kurių 
sūnūs tuomet kovojo karo 
fronte. Motina Yushas tuomet 
atvyko iš gana tolimo New 
Jersey kampo ir jai pasiūly
tas kelionės lėšas paaukojo 
gelbėt lojalistų Ispanijai, nors 
pati buvo neturte.

Kliubietė.

Kaltino Pelnagrobius 
Dė Stokos Kuro

Majoras LaGuardia pereitą 
penktadienį viešai pareiškė 
savo nepasitenkinimą aliejaus 
kompanijų skubinimu griebt 
karo užsakymus, o miestą pa
liekant drebėt šaltyje.

Majoras telegrafavo septy
nių aliejaus kompanijų prezi
dentams, pareikšdamas, kad 
“vartotojų gera valia” yra 
“vertesnė” už “laikinai išpūs
tas užrubežinių užsakymų 
kainas.” Jis pareikalavo užti
krinimo, kad miesto užsaky
mai bus išpildomi. Tuo pat sy
kiu jisai paskelbė planus šaukt 
konferenciją ir imtis žingsnių 
prašalint trūkumus, jei kom
panijos pačios to nepadarytų.

Jisai sako, kad namų, apart- 
mentų, šapų ir visuomeniškų 
bildingų vedėjai protestuoja ir 
prašė jo pagelbos gaut mies
tui normališką kiekį aliejaus, 
kurio stoka, sakė majoras, su
daryta išpildant užrubežinius 
užsakymus ar laukiant tų už
sakymų.

Majoro telegramos pasiųstos 
sekamų aliejaus kompanijų 
viršininkams: Consolidated,
Shell, Tidewater, Associated, 
Gulf, Mexican Petroleum, So- 
cony Vacuum, ir Standard.

Iš LLD 55-tos Kuopos 
Susirinkimo

Ridgewood-Brooklyn.—Sau
sio 24 d. atsibuvo ALDLD 55 
kuopos susirinkimas, šiame 
susirinkime buvo atsilankęs d. 
D. M. šolomskas, LLD Centro 
Sekretorius. Išklausius ir pri
ėmus valdybos raportus, d. J. 
Bernotas, kuopos pirminin
kas, pakvietė d. šolomską pa
kalbėti bėgamais klausimais. 
Drg. šolomskas sutiko ir sa
vo trumpoj kalboj aiškino 
apie dabartinį karą Europoje 
ir jo pasekmes. Labai trum
pai perbėgo nekurtais svar
besniais klausimais šioje ša
lyje, o vėliau kalbėjo LLD 
reikalais; aiškino apie vajų 
gavimui naujų narių ir baig
damas savo kalbą ragino kuo
pos narius išrinkti nors porą 
vajininkų. Kuopos nariai su
tiko ir išrinko vajininkais dd. 
Jurgį Bernotą ir Julių Kal
vaitį.

Nutarta pasveikinti “Lais
vės” dienraščio dalininkų su
važiavimą su $5. Kuopos se
rą atstovauti konferencijoje 
apsiėmė d. P. Vyšniauskas.

Nutarta artimoj ateityj su
rengi prakalbas, dar ir su 
dainų programa. Nekurie na
riai jau pasimokėjo už šiuos 
metus, kiti pasižadėjo pasimo- 
kėt sekančiam susirinkime. 
Sekantis susirinkimas įvyks 18 
d. kovo.

Beje, buvo pakelta klausi
mas apie LLD narius gyve
nančius Ridgewoode ir jo apy
linkėj, o priklausančius kur 
tolimesnių kolonijų kuopose. 
Po trumpo apkalbėjimo buvo 
išreikšta pageidavimas, kad 
d. šolomskas, kaipo LLD Cen
tro Sekretorius, paragintų to
kius narius persikelti į vieti
nę kuopą; d. šolomskas apsi
ėmė tą padaryti.

Kuopos Koresp.

R-A-D-I-0

L. R. D. radio progranlos, 
kurios būna girdimos 4-se 
stekuose, bus šį pirmadienį, 
sausio 29-tą, 8 :30 vai. vakare, 
iš radio stoties WCNW, 1500 
kcs. Muzikalę programą pil
dys C. Y. A. Hill-Billy orkes
trą, vadovaujama prof. Rič. 
Skrodenio, taipgi svečias poe
tas J. Steponaitis. L. R. D. 
programoms vadovauja p. 
Ginkus, muzikos dir. Ric. 
Kurdinaitis, anaunseris Vyt. 
Ubarevičius. R.

VARPO KEPTUVĖ

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

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 Barberiai

BAR ir GRILL

Lietuviu Restaurantas

(Liquor*

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

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

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

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 Rolli

Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kaina*

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn. N. Y

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

Iš senų padarau 
lūs i r krajavus 

; n a u jus paveiks- 
į sudarau su ame- 
I rikoniškais. Rei- 
I kalui esant ir 
[padidinu tokio 
' dydžio, kokio pa- 

r geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

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

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn. N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

F L U SHING 
Russian & Turkish Baths, Inc. 
29-31 MorreU Street Brooklyn. N. Y.

.............. ~ - .......... ..

Estate of

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
. VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.

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

Suteikiam garbingai laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Open Day and Night

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Vapor Room,
Room, Large
Artėsian 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., Thura., prt., Sat. and 

Sun. all day and night

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

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated
J. Le VAINA A E. LeVANDA
(Tėvas ir sūnus Levandauskal) 

UNDERTAKER
•

337 UNION AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

Jj VIENATINIS LIETUVIŠKAS

'' KABARETAS
NTZ STANLEY MISUNAS 
y Y? Savininkas

"UL Muzika ir Floor Show kiekvieną
5 penktadienį ir šeštadieni
/ Degtinės, Konjakai, Vynai,

Alus ir Valgiai

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

' Prie R. K. O. Republic Teatro

. .. ■




