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Tie iš mūsų skaitytojų, ku
rie dar nėra matę filmos
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KRISLAI
Būtinai Pamatykit.
“Raistas** ir “Grapes of

Wrath.**
Kur Sovietų Parašiutistai?
Atsimenat, Ką Sakė 

Pirmiau?
Rašo R. Mizara

Darbo Žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $6.00
Brooklyne $6.00

Metams

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

“Grapes of Wrath’’ (Apmau
dos Vynuogės), rfevilkinę tuo
jau turi ją pamatyti.

Tai bene pirmas tokis vei
kalas, gamintas Hollywoode. 
Realus, tragiškas, vaizdin- 

Tai pasibaisėtinas šių 
Amerikos dokumentas, 
milijonų pusininkų, ku- 
anglai vadina share-

gas.
dienų 
rodąs 
riuos
croppers, gyvenimą.

Kaip kadaise Upton Sin
clair sukrėtė visą Ameriką sa-’ 
vo “Raistu,“ taip šiandien 
John Steinback krečia Ameri
kos visuomenę savo knyga ir 
šia filmą.

Milijonai Amerikos pusinin
kų atsidūrė tragiškoj padė
tyj: išvyti nuo žemės, kur jų 
tėv'ai gyveno, kur jie gimė, 
kurią jie dirbo ir kurioj kovo
jo ir mirė, jie šiandien kilno
jasi iš vietos į vietą, kaip kla
jokliai, jieškodami duonos 
šmoto ir pastogės.

“Raiste“ centrinę vietą uži
ma Jurgis Rutkus ir jo šeima, 
o “Apmaudos Vynuogėse” — 
Tomas Joadas. Skirtumas tik 
tame: Jurgis Rutkus — atei
vis, atvykęs iš Vilnijos, o To
mas Joadas — Oklahomos 
sūnus.

Filmai vaidylos surinkti la
bai geri. Visi gyvente gyvena, 
o su jais gyvena ir stebėtojas.

Pakartoju : filmų lankyto
jai, nepraleiskit progos nepa
matę šio veikalo. Pamatę, 
džiaugsitės.

Dėl viso ko paskaitykite se
kantį:

“Dėl kokios tai nežinomos 
priežasties rusai nepradėjo 
platėliau naudoti vieno ele
mento, kuriam jie yra atkrei
pę didesnio dėmesio negu ku
riam kitam, — būtent leidi
mo kariuomenės iš parašiutų.

“Dešimtys tūkstančių rusų 
karių yra išlavinti nusileisti 
parašiutais iš oro žemyn.

“Rusų tikslas buvo: nuleisti 
žemyn ant syk šimtus apgin
kluotų karių, kad jie galėtų 
sunaikinti priešo susisiekimus. 
Kartą Maskvoje aš mačiau 
1,100 karių, iššokančių ant 
sykio iš orlaivių. Netgi mažes
nieji tankai buvo nuleisti, ir iš
tisas dūdų orkestras drauge 
leidosi žemyn grieždamas.

“Tačiau, kol kas nieko pa
našaus nebuvo galima matyti 
Suomijoj. Suomiar sako, kad 
jeigu rusai taip bandytų pa
daryti, tai jie yra pasiruošę 
juos sutikti.“

Suomijoj p. 
Ši jo korespon- 
daugybėj laik- 

kur pilnesnė,

šitaip rašo United Press ko
respondentas 
Webb Miller.
dencija tilpo 
rašČių — kai
kai kur sukapota, sužalota.

Kreipiu gerb. skaitytojo dė
mesį į vieną “smulkmeną.“ 
Prieš kiek laiko net keliais at
vejais ta pati United Press 
skelbė iš Suomijos “žinias,“ 
būk Sovietai nuleidę iš padan
gių šimtus ginkluotų ^raudon
armiečių ir visus 
vyriausybes ka’riai

Na, o dabar štai 
jieną išgirdome!

Kitais žodžiais:
Helsinkio “žinios“ negali imti 
už tikrą.

Helsinkio 
sunaikino, 
kokią nau-

nei vienos

Sovaefttj Protestas 
Prieš Nedraugiškus 
Amerikos Veiksmus

Washington. — Sovietų 
ambasadorius Konst. A. 
Umanski užprotestavo Am
erikos valstybės ministe- 
riui C. HullTti, kad prezi
dentas Rooseveltas paskel
bė “m o r a 1 i n į” e m bargo 
prieš Sovietų Sąjungą.—Pa
gal šį embargo, tai Ameri
kos fabrikantai ir versliai 
turi nepardavinėt Sovietam 
orlaivinio gazolino ir lėktu
vams reikalingų metalų.

Kitas dalykas, dėl kurio 
Sovietai per savo ambasa-

dorių užprotestavo Jung
tinėms Valstijoms, tai kad 
Amerikos karo ministeris 
antrininkas L. A. Johnson, 
sausio 15 d. kalbėdamas 
bankininkų s u s i r i n k i me 
New Yorke, apšaukė Sovie
tų kareivius “vergais.” Jis 
tada, girdamas suomius, be 
kitko užreiškė, kad “vienas 
laisvas žmogus” (suprask, 
suomis) esąs “bent tiek ver
tas, kaip tuzinas vergų.” 
Johnson tuo atveju kalbėjo 
apie “iškrikimą” Raudono
joj Armijoj abelnai.

Amerikiečiu Lyga dėl Taikos ir Demokratijos 
Pertraukė Savo Veikimą; Sako, kad Nauja, Pa

dėtis Reikalauja Skirtingos Organizacijos
New York. — Visašališka 

Taryba Amerikiečių Lygos 
dėl Taikos ir Demokratijos 
nusprendė suspenduot šios 
organizacijos veikimą kaipo 
tokios, nuo šių metu vasario 
1 d.

Tarybos rezoliucija sako, 
jog ši Lyga per eilę metų 
stengėsi pastot kelią karui. 
Bet karas užsikūrė, ir “su
darė naują padėtį, kur rei
kia skirtingos programos ir 
skirtingos rūšies organiza
cijos, idant išlaikyt demo
kratines teises ir padėt su
laikyt Jungtines Valstijas 
nuo karo.”
DARBAS TĘSIAMAS VIE

TINE PLOTME

sitraukiantis pirmi ninkas 
Lygos dėl Taikos ir Demo
kratijos, išsiuntinėjo laiš
kus Lygos kuopoms, kur ra
šo, jog sustabdymas jos 
veikimo “nereiškia, kad mū
sų nariai nustoja darbuo
tis kaipo gynėjai demokra
tinių teisių ir kovotojai už 
šios šalies sulaikymą nuo 
karo. Jūs veikiate ir veik
site, kaip kad jūs išmokote 
mūsų eilėse. Ir jūs kiekvie
noj vietoj patys nuspręsite, 
kokio pavidalo vietinė or
ganizacija geriausiai galės 
pasitarnaut plačiausiam „ ir 
stipriausiam judėjimui, sie
kiant tų tikslų ir atsižvel
giant į padėtį ir į turimas

Dr. Harry F. Ward, pa- jėgas.”

Amerikos Generolas Renka 
Karo Fondą Helsinkiui

New York. — Amerikos 
generolas J. F. O’Ryan pra
dėjo visoj šalyj kampaniją 
rinkt aukas, už kurias būtų 
perkami ginklai Helsinkio 
Suomijai prieš Sovietus.

Anglija 1 Numato Masinius 
Nazių Užpuolimus iš Oro
London. — Anglų oro mi

nisterija įspėjo, kad naziai 
galės daugmeniškai bom- 
barduot Anglijos miestus 
naujaisiais lėktuvais. Šie 
lėktuvai skrenda 315 mylių 
per valandą ir gali atlikt 
ilgas keliones vienu pradė
jimu.

Washington. — Amerikos 
valdžia šaukia namo savo 
ambasadorių Bullittą iš 
Francijos pasitart apie da
lykų stovį Europoj.

Ex-Kaizeris Ragina “Visą” 
Europą Užpult Sovietus
New York. — Buvęs Vo

kietijos kaizeris Wilhelmas 
II atrašė laišką savo asme
niškam draugui amerikonui 
P. Bigelow ir sako laiške, 
kad talkininkai turėtų su
sitaikyt su Vokietija, išvien 
su naziais remt Helsinkio 
Suomiją ir sykiu maršuot į 
karą prieš Sovietų Sąjungą.

Karas Iki Šiol Sunaikino 
Jau 327 Laivus

New York, — Pagal čia 
gautas skaitlines,. vokiečiai 
iki šiol nuskandino 152 An
glijos laivus, 16 Franci jos ir 
132 bepusiŠKus laivus. Iš sa
vo pusės naziai prarado 27 
laivus.

PAŠTAS JAU APDRAU
DŽIA SIUNTINIUS 

Į LIETUVĄ
New York. -— Vietos paš

to vyriausybė praneša, Kad 
nuo šiol paštas jau apdrau- 
džia-inšiųrina pakus siunti
nių į Lietuvą. Toks pakas 
neturi būt sunkesnis kaip 
44 svarų.

Iki šiol amerikiniai paš
tai atsisakė apdraust daik
tų pakus siunčiamus į Lie
tuvą. 1'

Daugiau Amerikos Lėk
tuvu Anglijai, Dau

giau ir Helsinkiui
London. — “Vėl pirkom! 

iš Amerikos naujoviškų lėk
tuvų,” sako Anglijos oro 
ministerija: “O daugiau jų 
perkant iš Amerikos, tai 
Anglijos valdžiai bus leng
viau pildyt savo prižadą 
duotą Tautų Lygai—suteikt 
Suomijai rimtos paramos, 
karo medžiagų.”

Gaunamus iš Amerikos 
lėktuvus Anglija pasilaikys 
sau, karui prieš Vokietiją, 
o senesnius angliškus lėktu
vus siųs Helsinkio Suomi
jai, kaip numato United 
Press, amerikonų žinių 
agentūra.

Priešorlaivinės. > Kanuolės 
Nepasiekia Naują Vokieti

jos Bombanešių
London. — Naujieji Vo

kietijos bombanešiai ‘Ju-88’ 
gali skrist 33 tūkstančių 
pėdų aukštyje su dviem to
nais krovinių ir lėkt iki 315 
mylių per valandą, sako 
anglų orlaivininkai.

Šie nazių lėktuvai taip 
aukštai pakyla, kad prieš
orlaivinės kanuolės negali 
jų pasiekti. Bet anglai turį 
lengų, vijimosi lėktuvų, ku
rie gali dar aukščiau skris
ti ir taip užpuldinėt vokie
čių bombininkus.

“Squalus” Nuskendo dėl 
Mašinerijos Trūkumą

Turkija ne Bepusiš 
ka, Kaip Sako Jos 

Ministeris
Belgrad, Jugoslavija. — 

Šičia prasidėjo konferencija 
tarp užsieninių ministerių 
Turkijos, Graikijos, Rumu
nijos ir Jugoslavijos. Kon
ferencijos tikslas tai ben
dromis tų šalių jėgomis 
gintis nuo užpuolikų. Bet, 
kaip pranešama, Turkijos 
valdžia netiki, kad galėtų 
susidaryt bendras šių kraš
tu frontas.

Užsieninis Turkijos mi
nisteris Šukru Saracoglu, 
pirm išvažiuodamas iš Tu r-

kijos į konferenciją, pareis-

“N epą mirškite, akivaiz
doje dabartinių karų, mūsų 
šalis nėra bepusiška; jinai 
tik (dar) nekariauja.”

(Kai Turkija padarė ap
sigynimo sutartį su Angli
ja ir Franci j a, Sovietai tuo- 
jaus pasakė, kad ji įsitrau
kia į Anglijos - Franci jos 
karo ratą, nors tada turkų 
valdžia žadėjo nedalyvaut 
žygiuose, atkreiptuose prieš 
Sovietus.)

HELSINKIO GALVA 
SIŪLO TAIKA IR 
ŠAUKIASI GINKLŲ

K

Naziai Sunaikino Du 
Anglijos Laivus ir 
Keturis Bepusiškus
London. — Anglai pripa

žįsta, kad nazių submari- 
nas nuskandino prekinį An
glijos laivą “Bancrest,” 4,- 
450 tonų, ir kad nazių oro 
bombomis sužeistas anglų 
garlaivis “Bath.”

Bevielinis vokiečiu tele
grafas praneša, kad jų sub
marinas sunaikino Anglijos 
laivą “Oregon,” kurį lydėjo 
anglų karo laivai, ties šiau
rine Ispanija.

Vokiečių submarinas nu
skandino Atlanto Vandeny
ne Graikijos garlaivį “Eleni 
Stathatos,” 5,6g5.

Spėjama, kad tai nuo na
zių minos nuskendo Švedi
jos garlaivis “Fram,” 2,- 
491-no tono. Vokiečiu minos 
sunaikino Danijos laivą 
“Vidar,” 1,353 tonų, ir Nor
vegijos laivą “Fingal,” 460 
tonų, abudu arti Anglijos.

Su tais laivais žuvo keli 
tuzinai jūrininkų.

Anglai Gal Jaleis Dalį 
Pagrobtą nuo Japonijos 

Laivo Vokiečią
Tokio.— Japonija forma

liai pareikalavo,- kad Angli
ja sugrąžintų 21-ną vokietį 
jūrininką, kuriuos Anglijos 
šarvuotlaivis pagrobė nuo 
keleivinio japonų laivo “As- 
ama Mani.”

London. — Pranešama, 
kad Anglija sutiks paleist 
dalį tų vokiečių jūrininkų, 
ir taip gal susitaikys su Ja
ponija šiuom klausimu.

Uždraudžia Sovietiniais Gin
klais Atakuot Komunis

tinę Chinų Armiją

Kadaise buvo skelbta, būk 
Sovietų nei ginklai, nei amu
nicija, nei orlaiviai niekam 
netikę. Bet p. Miller rašo:

“Kokybe rūsy orlaivių ge
ra. . . ir jų atliekami žygiai 
—puikiausi. Gal būt, kad pa
tys geriausi Vokietijos ir Di
džiosios Britanijos orlaiviai 
y*ra geresni už sovietinius, bet 
rusų lėktuvai aiškiai galima

pasakyti nėra antros rū
šies ...”

Sovietų orlaivininkai p. -Mi- 
lleriui jau taipgi gerai išlavin
ti, tik “nevisuomet pataiko į 
taikiklį.“

Už savaitės-kitos girdėsime 
dar naujesnių atidengimų, ku
rie bus nemalonūs 
vyriausybės šalininkams.

Vokiečiai Ištrėmė iš Savo 
Pasienio 500,000 Lenkų
Paryžius.—Lenkijos “val

džia” Francijoj skelbia, kad 
naziai per prievartą iš- 
kraustę pusę miliono lenkų 
iš pasienio provincijų, Poz
nanės, Pomeranijos ir Auk
štosios Silezijos, kurios ru- 
bežiuojasi su Vokietija. Tų 
lenkų ūkiai,; bizniai ir na- 

Helsinkio | mai ten likę pervesti vokie- 
Čiams.

Washington. — Valdiška 
tyrinėtojų komisija atrado, 
jog todėl pernai gegužėje 
nuskendo naujas Amerikos 
submarinas “Squalus,” kad 
blogai veikė jo mašinerija. 
Šiame submarine žuvo 26 
nugrimzdę jūrininkai.

“Squalus” kaštavo $5,- 
000,000. Jis paskui buvo iš
keltas viršun, o dabar tai
somas.

Naujas Amerikos Lėktuvas 
Su Kanuole Skrenda 400

Mylių per Valandą
Washington. — čia išban

dytas naujausias Amerikos 
armijos lėktuvas “Aircob- 
ra,” skrendantis iki 400 my
lių per valandą. Tai būsiąs 
greičiausias vijimosi orlai
vis pasaulyje. Jis yra gin
kluotas kanuole, šaudančia 
vieno svaro šoviniais, taipgi 
keturiais kulkasvaidžiais.

Šis lėktuvas turi vieną 
1,000 arklių jėgų inžiną ir 
sveria tris tonus. Bet ban
dymai parodė, kad jo mo
toras dar perdaug dreba, 
todėl turės būt taisomas.

Hong Kong. — Praneša
ma, jog Sovietai persergėjo 
Chinijos valdžią, kad jos 
tautinė Kuomintango armi
ja neturi vartot gaunamų 
sovietinių ginklų prieš Ko
munistinę Aštuntąją Ar
miją. Sovietai sako, kad jie 
teikia Chinijai ginklus ir 
amuniciją tik karui prieš 
Japoniją.

Jau kuris laikas buvo ži
nių, jog tautinė Kuomintan
go armija užpuldinėjo ko
munistinę kariuomenę.

Sovietų Atsakymas į Hel
sinkio Siūlymą “Taikos

Mir t.U i......  ■ ----......-
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Rumunija Planuojanti Su
tartis su Sovietais ir

Vokietija
Bucharest, vas. 2. —Pra

nešama., kad Rumunija pla
nuoja daryt sutartis su So
vietais ir Vokietija, idant 
apsaugot dabartinius savo 
rubežius.

Vengrija grūmoja at
griebt nuo Rumunijos “ven

grišką plotą.”

Prancūzai Nusmerkė Du 
Vokiečius Kaip Šnipus

. Nancy, Franci j a. — Karo 
teismas nusmerkė mirt vo
kiečius baroną H. Franzą 
ir Fr. Hellmuthą kaip šni
pus. Barono pati nuteista 5 
metus kalėti.

Tientsin, Chinija. — Ja
ponų karininkai leido įvežt 
po 5 trokus maisto kasdien 
į čionaitinę Anglų Koncesi
ją, kurią japonai abelnai 
blokaduoja.

-----------y... ____ _______________________LJ..._____ .J ::________________________ ....

Helsinki.— Kyosti Kailio, 
prezidentas Helsinkio Suo
mijos, sakė savo seime, kad 
jo valdžia norėtų “daryt 
garbingą taiką” su Sovie* 
tais. Sykiu jis atsišaukė j 
kitas šalis, kad jos kuo grei
čiausiai siųstų daugiau ka
rinės pagalbos Suomijai 
prieš Sovietus.

Kailio ragino užsienio ša
lis duot platesnę “žmoniš
kumo pagalbą” senajai Suo
mijos valdžiai, ir prie “žmo
niškumo” ' dalykų priskaityt 
kanuolės ir kitus karo pa
būklus, sako, gint “neka- 
riškius” gyventojus. Šis pa
raginimas taikomas ypač 
Amerikai. Nes Amerikos 
kongresui įnešta paskolint 
Helsinkio Suomijai dar 20 
milionų dolerių “nekari
niams” jos reikalams.

Helsinkio Suomijos prezi
dentas šiltai dėkojo visom 
jo valdžią remiančiom ša
lim, o labiausia Švedijai už 
ginklus, amuniciją ir gerai 
įrengtus “liuosnorius,” Šve? 
dijos kareivius.

London, vas. 2. — Sovietų 
Komunistų Partijos laik
raštis “Pravda” rašo: “Suo
mijos banditai bus sunai
kinti.” Tai atsakymas į se
nosios suomių valdžios pa
siūlymą Sovietam “daryt 
garbingą taiką.”

FRANCIJA ŠAUKIA NA
MO SAVO AMBASADO

RIŲ Iš MASKVOS
Maskva, vas. 2. — Franci- 

jos valdžia įsakė savo am
basadoriui P. Naggiar’ui 
grįžt iš Maskvos į Franci- 
ją neribotam laikui.
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SOVIETAI ATMES PA
SIŪLYMĄ

Helsinkio valdžia supran
ta, jog Sovietai nekreips at- 
ydos į tą jos siūlymą “gar
bingai taikytis.” Nes So
vietai nepripažįsta Helsin
kio suomių valdžios. Sovie
tai pripažįsta tiktai demo
kratinę Suomijos Žmonių 
Valdžią, kuri yra įsisteigus 
Te ri joki mieste, pietinėje 
Suomijoje, Karelijos tarp- 
vandenyje.

IŠ SUOMIJOS KARO
Maskva, vas. 2. — Sovie

tų lakūnai apžvalginėje 
priešų pozicijas Suomijoj ir 
nukirto žemyn tris jų lėk
tuvus. Šiaip nieko svarbaus 
neįvyko, kaip sako Raudo
nosios Armijos komanda.
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Helsinkio Pranešimai
Helsinki, vas. 2.— Helsin

kio suomių komandieriai 
praneša, kad Sovietų rau
donarmiečiai šturmavę suo
mius tankais ant rogių, ku
rie varomi orlaiviniais pro
peleriais; kad sovietinė ka
riuomenė vartoja šarvuotas 
roges, propeleriais varomas, 
prieš suomius; kad sovieti
niai naujos rūšies tankai, 
Čiuoždami sniegais ir ledais, 
taipgi velka roges, kurio
mis pristatoma raudonar
miečiams ginklai, amunici
ja, maistas ir kiti reikme
nys; kad Sovietų artilerija . 
per 6 valandas paleido 10 
tūkstančių kanuolinių šovi
nių į suomių Mannerheimo 
tvirtovių liniją Karelijoj; 
kad apie pusantro šimto
sovietinių lėktuvų bombar
davę desėtkus Suomijos 
miestų. Bet pasak Helsink 
suomių komandos, tai 
atmušę raudonarmiečių 
romus užpuolimus. •

-•

’.j r
v ’

» ..

*

1 ■rft'

Columbus, Ohio. — Jung
tinė Mainierių Unija (CIO) 
turi savo ižde 3 milionus do
lerių. Dalis tų pinigų ski
riama politiniams tikslams.

ORAS. — šalta, dalinai 
apsiniaukę.
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įtraukti į savo bučių visų žymiųjų Ame
rikos aktorių, didelių, talentų. Tačiau 
jam tas skaudžiai nepavyko. Amerikos 
aktoriai pirmiausiai yra amerikiečiai. Jie 
mato pačioj mūsų šalyj daugybę bedar
bių, skurde skęstančių, kuriems reikalin
ga medžiaginė pagalba. Jie mato tarp 
pačių aktorių-artistų daugybę nuskuru
sių, bedarbių. Kas nori atlikti mielašir- 
dingą darbą, tas turi jį pradėti atlikdi- 
nėti namie, o ne Helsinkyj. Pagaliau, 
siuntimas Helsinkio vyriausybei pinigų 
ir ginklų juk tik pablogins Suomijos 
žmonėms, kadangi tatai ilgiau tą vyriau
sybę palaikys, o ji, savo ruožtu, ilgiau 
palaikys skurde milijonus suomių.

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

Act of March 3, 1879.

Kur Vatikanas ir Washingtonas 
Turėtų Pažiūrėti

Vatikanas yra labai susirūpinęs Len
kijos katalikų dvasiškių padėtimi. Wash
ingtonas, iš kitos pusės, yra labai susi
rūpinęs Suomijos padėtimi—aiškiau: 
Helsinkio vyriausybės likimu. Amerikos 
spauda daug rašo apie tą ir kitą kraštą, 
apgailestaudama.

Deja, tiek Vatikanas, tiek Washingto
nas, tiek stambioji Amerikos spauda pa
miršta vieną ypatingą kraštą—Ispaniją. 
O ten šiandien veikia tikrasis pragaras, 
kaip jį mums piešia dvasiški j a. 500,000 
asmenų yra sukišta į kalėjimus ir kon
centracijos stovyklas. Jų tarpe daugybė 
moterų ir net vaikų. Jų nusižengimas 
buvo tik tas, kad jie kadaise gynė res
publiką arba pasakė už ją žodį; kad jie 
gynė žmonių išrinktą teisėtą vyriausybę, 

, kurią Franco, Mussolinis ir Hitleris (pa
dedami Blumo, Daladiero ir Chamberlai- 
no) pasmaugė.

Greta to, Franci jo j tebėra 200,000 is
panų pabėgėlių. Jei jiems būtų suteikia
ma pagalba, tai šitie pabėgėliai—dau
giausiai buvę Ispanijos respublikos gy- 
nėjai—būtų išgabenti ir apgyvendinti 
Lotynų respublikose Pietų ir Centralinėj 
Amerikoj. Deja, jiems pagalbos niekas 
šiuo metu neteikia.

Taigi dabar didiesiems Washington© ir 
Vatikano humanistam mes turime pasa
kyti: protestuokit prieš Franco režimo 
barbarystes Ispanijoj; reikalaukit išlais
vinti politinius kalinius; padėkit 200,000 
buvusių Ispanijos respublikos gynėjų 
Franci jo j. f

Komitetas Ispanijos Pabėgėliams Šelp7 
ti (adresas: 381 Fourth Ave., New York 
City) kreipiasi į p. prezidentą Roosevel- 
tą, į sekretorių Hull ir visą Amerikos vi
suomenę padėti arti milijonui ispanų, pa
tekusių į baisias gyvenimo sąlygas tik dėl 
to, kad jie buvo demokratinės santvar
kos šalininkai, fašizmo priešininkai.

. Paul Robeson Priešingas Remti 
fe; Helsinkio Vyriausybę

Žymiausias pasaulio negrų dainininkas 
ir aktorius, Paul Robeson pareiškė savo 
nuomonę apie Suomijos-Sovietų Sąjun
gos ginkluotą konfliktą. Kai jis gavo pa
kvietimą dalyvauti lošimuose, kurių pel
nas eitų Helsinkio vyriausybei, tai p. Ro
beson pasakė, kad jis nesutiks vaidinti 
nei vieno veikalo tam tikslui.

“Mano nuomone,” sakė dainininkas- 
aktorius, “remti suomius, tai reikštų 
remti reakcines jėgas, kurios, jei talki
ninkai laimėtų, paliktų neišspręstas dar
bininkų problemas. Liberalų pažangiųjų 
jėgų Chamberlainas, Daladieras arba' 
Mannerheimas neatstovauja. '

- “Aš jaučiu, kad Anglijos įtaka vieš
patauja Skandinavijos kraštuos ir ši įta- 

I ka nėra demokratinė, bet reakcinė. Gali
mas daiktas, kad ši Anglijos įtaka įkvė
pė suomius eiti karant, kas reiškia, jog 
Musija veda apsigynimo karą.”

Su Robesono nuomone, sakė jis, sutin
ka toki dideli Anglijos liberalai, kaip Ha
rold Laski, J. B. Priestley, H. G. Wells ir 
George Bernard Shaw.

Panašų pareiškimą padarė ir kitas žy
mus Amerikos aktorius, lošiąs vadovau
jančią rolę “Tobacco Road” veikale, Will 

r, pareikšdamas: (
“Tegu mane geriau vadina raudonu ne

gu geltonu.”
Buvęs prez. Hoovens labai norėjo’

Davė Gerą Patarimą
Tūli Amerikos ponai po priedanga pa

galbos Vakarinės Baltarusijos ir Ukrai
nos žmonėms, norėjo ten pasiųst savo ko
misiją, kuri užsiimtų kurstymu prieš So
vietus. Sov. atmetė tą pasiūlymą, pareikš- 
dami, kad jie patys turi užtektinai duo
nos ir kitko, kad aprūpinti savo krašto 
žmones. Jų laikraščiai sako, kad daug 
geriau padarys, jeigu Amerikos ponai 
rūpinsis ne Sovietų sočiais piliečiais, bet 
Amerikoj 10,000,000 bedarbių likimu ir 
jų šeimomis.

Kiekvienas sąžiniškas žmogus sutiks, 
kad tai teisingas patarimas.

Vietoj Priminimas
Italijos imperialistai pereitame Pasau

liniame Kare ilgai sėdėjo ant tvoros, o 
kada jau Vokietija ir jos talkininkės nu
silpo, tai jie įstojo Franci jos, Anglijos ir 
jų talkininkių, pusėn. Bet italus visi la
bai mušė, net Austrija, kurią jau daug 
kartų buvo sumušus Rusija ir net du 
kartus Serbija. Labiausiai italų armija 
nukentėjo prie Caporetto. Nukentėjo ita
lai ir Ispanijoj prie Guadarama. Dabar 
jie vėl kabo ant tvoros ir laukia progos. 
Jeigu jie mesis Francijai į pagalbą, tai 
Sovietų dienraštis “Pravda” sako, susi
lauks kito Caporetto ir Italija bus labai 
nuteriota. Kas liečia Mussolinib “liuos- 
norius” Suomijoj, tai, atrodo, jų Capo
retto neišvengiamas. \

“New Masses” Yra “Tyrinėjama”
Savo laidoj, vasario mėn. 6 d., savait

raštis “New Masses” praneša, kad prieš 
jį yra “pradėtas tyrinėjimas.” Pasak 
laikraščio:

“Mes rašome, kad supažindinti jus su 
paskutiniais reįkjĮmingais įvykiais. Per 
pastarąsias tris savaites šis žurnalas bu
vo kliudomas taip vadinamo tyrinėjimo, 
kurį atliko federalinė grand džurč 
Washingtone. Tūli mūsų žurnalo redak
torių, A. B. Magil ir Joseph North, buvo 
pašaukti prieš, tąją inkvizicinę įstaigą. 
Mūsų administratorius, Carl Bristel, bu
vo kvočiamas federalinių pareigūnų. Jie 
paėmė George Wilner, buvusį adminis
tratorių, nuo jo šeimos ir iš jo darbo 
Kalifornijoj ir atgabeno tris tūkstančius 
mylių į Washingtoną. Klausinėjimų po
būdis parodo, kad federaliniai pareigū
nai (valdininkai) žvejoja.”

“New Masses” redakcija' teigia, kad 
federalinė vyriausybė, vadovaujama 
fed. prokuroro Jacksono, bandys savait
raštį uždaryti pasiremiant “grynai tech
nikiniais motyvais,” tačiau, ištikrųjų, tai 
būsią politiniai motyvai. “New Masses,” 
nurodo redakcija, puolamas dėl to, kad 
jis griežtai išstojo prieš Amerikos įvėli
mą į karą, o prez. Roosevelto adminis
tracija stojanti už karo politiką.

Žurnalo redakcija kreipiasi į savo 
skaitytojus, prašydama paramos. Šiemet 
reikią sukelti $25,000, norint, kad sąvait- 
raštis išeitų, Pereitais metais buvo rei
kėję sukelti $30,000. Šiemet mažesnė su- 

, ma reikalinga dėlto, kad daugiau prenu
meratorių “N. M.” turi.

Mes jau ne kartą pastebėjome, kad 
“New Masses”—labai turiningas savait
raštis, sutraukę^ apie save daugybę žy
mių Amerikos liberalų, rašytojų, visuo
menininkų, kritikų.

Pastaruosiuose jo keturiuose nume
riuos tilpo itin puikūs straipsniai, para
šyti p. George JSeldes, žymaus liberalo 
laikraštininko ir rašytojo,‘-kuris yra dir- 
bęs^visai eilei žymiųjų 'Amerikos dien
raščių—Chicago “Tribune”' ir kitiems. 
(Žurnalo antrašas: 461 Fourth Ave,, 
New York City.)...
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P.ąskuįt^is jpuslapis prekybos sutarties, padarytos 
prieš. 28 metus, tarp Amerikos ir Japonijos; ši su
tartis pasibaigė sausio 26 d. ir dabar nežinia, kas
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nijai daugiausiai medžiagos, reikalingos karui prieš 
Chipiją. ;

Skandalas Del
Suomijos

..................  V. Bovinas----------------
(Tąsa)

Tiesa, b a 11 a g vardiečiai 
skelbė “rinkimus.” Kada vi
si kairieji socialdemokratai 
buvo išžudyti, darbininkai 
kalėjimuose, tai ta Manner- 
heimo valdžia, 'kad nuplauti 
savo kruvinas rankas, pas
kelbė rinkimus ir išrinko 
naują seimą. Mannerheim 
“išrinktas” prezidentu. Bet 
tuose rinkimuose visi pilie
čiai, kurie priešinosi balta- 
gvardiečiamš, oficialiai bu
vo atskirti nuo balsavimo. 
Net 46 nuošimčiai piliečių 
neturėjo teisės balsuoti.

Toki “rinkimai” yra tik 
karikatūra iš rinkimų ir de
mokratijos. Po rinkimų, tas 
naujas seimas.nei nereika
lavo Suomijai demokratijos. 
Kol karas dar nebuvo pasi
baigęs, tai’liauji Suomijos- 
Švedijos valdininkai manė, 
kad* Vokietijos kaizeris lai
mės karą. Tad jie ir šliejo-' 
si. prie kaizerio, kviesdami, 
kad kaizerio pačios brolis 
Fredrikas Karolis būtų Suo
mijos karalium.

Baltagvardiečių išrinktas 
seimas taip pat siūlė, kad 
Vokietija duotų protekciją 
Suomijai. Vadinasi, balta
gvardiečių valdžia visai ne
sirūpino, kad Suomija būtų 
demokratiška ir nepriklau
soma valstybė. Jiem svarbu 
buvo tik tas, kad turtingo
sios klasės,—bankierių, fab
rikantų, žemvaldžių reikalai 
būtų patenkinti.

Vadinasi, šviesoje tų fak
tų, kas jau sakyta, Suomi
jos darbininkų valdžia turi 
logišką ir moralę teisę 
kreiptis į Sovietų Sąjungos 
Raudonąją Armiją, kad ji 
apvalytų Suomiją nuo tų 
baltagvardiečių, kurie iki 
šiol teroru ^aldė ir naudo
jo Suomijos šalį dėl svetimų 
imperialistų z'ir savų išnau
dotojų saujelės. Tiė negin
čijami faktai rodo, jog Rau
donosios Armijos misija 
yra ne Suomiją pavergti, 
bet ją išvaduoti iš grobikų 
Mannerheimų, Risto Ryti, 
Tanner, Kivimaki, Erkko ir 
kitų neteisėtų militaristų 
valdžios.

■ / * •

Suomija—Raktas į 
Leningradą

Pradžioje lapkričio mė
nesio, 1918 metų, Vokietija 
pralaimėjo karą. Talkinin- 
kai-*Anglija,. Francija, Am
erika—tapo 
ropos
erika—tapo laimėtojais. Eu 
ropos scenoje;*po karui, vy- 
HkdSišiš roles ' vaidino "pėr

galėtojos, Anglija ir Fran- 
cija. Į Suomijos valdonus 
papūtė kitas vėjas. Jiem 
reikėjo orijentuotis link 
pergalėjusių. M a n n erheim 
ir Suomijos teritorija buvo 
reikalinga Anglijos - Fran- 
cijos - Amerikos intervenci
jai į Sovietų Sąjungą. Lon
dono “Times,” 1919 metais, 
paskelbė, jog Suomija yra: 
“Raktas į Petrogradą, o 
raktas į Petrogradą, yra 
raktas į Maskvą.” Mat, ap
sidirbę su Suomijos' darbi- 
.ninkais, paskandinę jos dar
bininkišką valdžią kraujuo
se, pasaulio kapitalistai ne
nustojo vilties tą patį pada
ryti su Sovietų Sąjunga. Jie 
darė viską, kad sudaužyti 
Sovietų Sąjungą, atimti iš 
darbininkų valdžią ir at- 
steigti ten buržuazinę san
tvarką. Valdančioji klasė ži
no, kad vien tik Sovietų Są
jungos pasilaikymas, socia
listinio gyvenimo gerėjimas, 
griauja pamatus kapitaliz
mui. Turtuoliams didžiau
sias pavojus, kad patys dar
bininkai valdo fabrikus, 
bankus, atima dvarų žemę 
ir patys tvarko valdžios 
reikalus. Socializmo san
tvarkoje nėra žmogaus iš
naudojimo, o kur nėra iš
naudojimo, nėra nei ponų, 
milionierių,

Suomija geografiniai sto
vi stokioje vietoje, iš kur 
imperialistinės šalys gali 
daryti puolimą ant Sovietų 
Sąjungos. Viena Suomija, 
žinoma, nesudaro pavojaus 
Sovietų Sąjungai. Tad, žmo
nės kalba, nereikėjo Sovietų 
Sąjungai nei pradėti karas 
prieš Suomiją. Bet čia visai 
ne Suomijos Vienos klausi
mas. Dabartinis baltagvar
diečių prezidentas Kailio 
pats sakosi, kad jis kalba ne 
tik savo šalies turtingųjų 
vardu. Jis sakę: “Aš atsi
šaukiu į jus varde šalies, 
nes jūs žinote, kad mes gi
name bendrą mūsų vakarų 
civilizaciją, tad ir jūsų lai
svę ir jūsų gyvenimo atei
tį.” (Mes pabrėžiame.)

Suomijos rubežius yra 
tik 20 mylių nuo Leningra
do. Karo kanuolių šoviniais, 
iš Suomijos pusės, galima 
pasiekti Leningradą. Antra, 
pačiame Leningrado pak
raštyje, Suomija išbudavojo 
tvirtoves su anglų inžinie
riais ir pinigais. Jei Suomi-

linga tos tvirtovės? Juk 
pats faktas tų tvirtovių 
būdavo j imo, reiškia nedrau
giškumą Sovietų Sąjungai. 
Pagaliau, t Suomija viena ir 
su tvirtovėmis negalėtų at
silaikyti prieš Sovietų Są
jungą. Vadinasi, pačiai Suor 
mijai tos Mannerheimo tvir
tovės nėra reikalingos. Jos 
reikalingos svetimiems im
perialistams. Jos reikalin
gos intervencijai.

Taip pat Suomija plačiai 
apsupta Bothnijos ir Suo
mijos vandenų įlankomis. 
Čia svetimų šalių laivai ga
li liuosai privežti kareivius 
ir karui reikalingas priemo
nes. Tad Suomiją galima 
naudoti kaipo militarinę 
bazę puolimui Sovietų Są
jungos. Iš Suomijos galima 
bombarduoti Lenin gradą, 
kuris yra didelis Sovietų 
Sąjungos pramonės centras 
ir turi gyventojų 3,500,000. 
Jokia tvirta šalis negali pa
kęsti tokios padėties, kad 
jos didmiestis visuomet bū
tų pavojuje. Ypatingai iš 
tos šalies, kuri per 22 me
tu buvo suokalbių ir intrigų 
lizdas prieš Sovietų Sąjun
gą, reikia aiškaus užtikrini
mo.

Tuo klausimu, kad Sovie
tų Sąjunga norėjo tik už
tikrinti savo šalies saugu
mą, Londono įtakingas laik
raštis, “The Week,” lap
kričio 29, 1939 m., rašė: 
C(

vietų-Suomijos) toliau, kad 
artilerija nesiektų Lenin
grado fabrikų ir įtaisymas 
laivyno bazės . Hangoje, 
prieš pat Baltiški, pirmu 
kartu Sovietų Sąjungos is
torijoj būtų virtualis saugu
mo užtikrinimas Leningra- 
dui ir jo apylinkei... Pra
džioje pereito intervencijos 
karo prieš tuo laiku dar 
jaunutę Sovietų Sąjungą, 
‘Times’ savo editoriale pa
reiškė, kad tik vienas tinka
mas keliąs atakuoti Sovietų 
Sąjungą yra per Suomiją 
ir Leningradą, į Maskvą.”

Toliaus “The Week” aiš
kina, jog Sovietų Sąjungos 
pasiekimas' to tikslo, “žiū
rint prospektyviai, reikštų 
pradžią pabaigos interven
cijos galimybei prieš socia
listinę valstybę, kuri (inter
vencija), atvirai ar slaptai, 
vaidino didelę,’ o gal ir 
sprendžiamą rolę pasaulio 
politikoj nuo 1919 iki 1939 
metų.” Tas laikraštis iške
lia, kad Anglijos-Vokieti jos 
santikiai buvo vedama ta 
linkme, kaip sudaryti ir 
stiprinti “Frontą prieš Bol
ševizmą.” Anglija tikėjosi, 
pagal “The Week,” “sapna-

Eltos Žinios iš 
Lietuvos

Vilnius. — Privatūs miškai 
Vilniaus srityje veik jau nu
savinti ir tuo būdu bendras 
valstybinių miškų plotas toje 
srityje susidarys per 200 
tūkstančių hektarų. Iš tų 
miškų sudaryta 12 urėdijų: 
Rudiškių, Trakų, Kenos, Varė
nos, Pamerkio, Nemenčinės, 
Naujosios Vilnios, Valkinin
kų, Pabradės, Rūdininkų, 
Švenčionėlių ir Vilniaus. šių 
žiemą numatyta iškirsti miškų 
daugiau kaip 400,000 kietme- 
trių malkoms, vietos gyvento
jų reikalams, pramonei, gele
žinkelių bėgiams ir telegrafo 
-telefono stulpams. Šį sezoną 
Vilniaus miškuose dirba apie 
4,000 darbininkų, daugiausiai 
vietos ūkininkai ir Vilniaus 
miesto bedarbiai.

Vilnius. — Tabako pramo
ne ligi šiol Lietuvoje tebėra 
privačių fabrikantų rankose, 
kurie, sudarydami sindikatus, 
savo nuožiūra reguliuoja ta
bako rūšis ir kainas. Iš užsie
nių kasmet įvežama tabako 
žaliavos už apie 3 milijonus 
litų: -Anksčiau nemaža taba
ko augindavo ir vietos gyven
tojai, ir užaugdavo neblogos 
rūšies tabakas. Tik importi
niam tabakui įsigalėjus, vieti
nė gamyba buvo apleista. — 
Vilniuje yra gerai įrengtas 
nemažas valstybinis tabako 
fabrikas, kuris jau paleistas į 

j darbą ir su viena tik darbinin- 
Nukėlimas rubežiaus (So- kų pakaita galės pagaminti 

apie 60 nuošimčių viso Lietu
vai reikalingo tabako gaminių, 
o su dviem pakaitomis galės 
patenkinti visos Lietuvos ta
bako pareikalavimą. Manoma, 
kad nuo šiol bus daugiau dė
mesio kreipiama ir į namie 
auginamą tabaką, kurio bus 
gerinamos rūšys ir su auginto
jais bus sudaromos sutartys, 
panašiai kaip yra su cukrinių 
runkelių augintojais.

Laiškai apie Dies’o Ryšius 
Su Fašistais

Washington. — Iki 
pati Dies’o tyrinėtojų 
misija neginčijo, jog 
gresmanas Dies turėjo ry
šių su Sidabramarškiniais 
fašistais, kaip kad rodė jų 
laiškai. Bet dabar tūli kon- 
gresmanai sako, kad tie 
laiškai padirbti.

šiol 
ko- 

kon-

vo,” kad “Vokietija eis į ry
tus, o ne į vakarus, kaipo 
kapitalistinio pasaulio 
‘Šturmavimo Traperis’ prieš 
bolševizmą.” Bet Sovietų- 
Vokietijos taika sudaužė 
šiuos Anglijos politikos sap
nus.

(Bus daugiau)

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Seniai man mintyj stovi 
šitokie dalykai, ale pamisli- 
nu, kad yra gabesnių už 
mane. Nežinau, ar tai prak
tiška būtų: Tegul eina 
'“Laisvėje” kur nors kampu
tyje, paskirtoje vietoje, 
nuolatiniai adresai tų įstai
gų, kurioms reikia aukų. 
Matote, žmonės aukas siun
čia “Laisvės” adresu, o 
“Laisvė” sako, “nesiųskite, 
nes daug keblumų susidaro 
su aukų persiuntinėjimu 
toms įstaigoms.” O žmonės 
aukas siunčia “Laisvės” ad
resu už tai, kad jie nežino 
anų įstaigų adresų. Jeigu 
tik retkarčiais “Laisvė” pa
talpina jų adresus, tai žmo
nės užmiršta ir nebeatme-

matys ir,aukas toms įstai
goms tiesiai pasiųs.

Jei šita mintis naudinga, 
įdėkite “Laisvėn.”

J. Vaivada.
Atsakymas:

Mums atrodo, jog tai bū
tų nepraktiška.' Viena, tų 
įstaigų yra daug ir įvairių, 
todėl visas jas surankiot ir 
jų adresais kasdien užimti 
“Laisvėje” vietą, būtų 
skriauda skaitytojams; an
tra—jos ne visuomet aukų 
prašo. Tik laike tam tikrų 
vajų jos kreipiasi pas savo 
pasekėjus aukų.

Mes raginame skaityto
jus, kurie užima atsakomin- 
gas vietas organizacijose 
arba yra surišti su aukų 
persiuntimu, kad jie. reika-

jos baltagvardiečių valdžia 
draugiška Sovietų Sąjun- 
gai/ tar kam jai buvo reika-

na. Bet jeigu tie adresai 
tilps “Laisvėje” nuolatiniai, 
tai žmonės juos kasdien

lingu įstaigų adresus pasi 
žymėtų ir daikytų savo ži
nioje. ?
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Neleistina

Jau senokai yra pastebėta, kad tūli Lie
tuvių Meno Sąjungai priklausą chorai gami
na patys sau dainas ir veikalus. Tai nėra 
peiktinas dalykas. Tai rodo, kad mūsų vie
netai stengiasi ką nors ir patys sukurti. Lie
tuvių Meno Sąjungos Centro Komitetas ne
turi intencijos pastot kelią savo vienetų ini
ciatyvai. Ne. Jie turi pilną teisę pasirinkti 
sau dainas ir veikalus, kurie jų spėkoms 
atatinka. Bet reikia atvirai pareikšti, kad 
mūsų vienetai gali gaut LMS centre įvairių- 
įvairiausių dainų. Kiekvienas vienetas gali 
sudaryti puikiausius repertuarus vien tik iš 
LM Sąjungoj gaunamų leidinių. Bet jeigu 
atsiranda vienetų, kurie mano galį “geres
nių” dainų pasigaminti, lai savo įsitikinimų 
laikosi. Mes tai neginčysime. Tokių išim
čių gali būt. Bet kol kas praeitis to neįrodė.

Vienaip, ar kitaip kalbėsime, vistiek turi
me pripažinti tą faktą, kad praeityje ir da
bar apie LMS CK yra suburta visa eilė pra
silavinusių žmonių muzikos ir žodžio mene. 
Todėl Lietuvių Meno Sąjungai yra žymiai 
lengviau padaryt dainų sulietuvinimai, negu 
atskiriems vienetams. Na, jeigu kuris vie
netas ką nors geresnio pasigamina ir tuo 
pagelbsti Meno Sąjungai—mes nieko prieš 
tai neturime.

Deja, pas mus to nėra. Kai kurie mūsų 
vienetai pasigamina apverktinai prastų dai
nų ir jomis maitina savo publiką. Tas ne 
vien kad neneša mūsų menininkam garbės, 
bet atbulai, daro daug žalos.

štai vienas pavyzdėlis.
LMS Dainų Komisija gaūna dainelę po 

antrašte: “Tykiai Pusk.”
“Tykiai pusk, tykiai pusk vėjeli, 
Tykiai pusk, tykiai pusk vėjeli, 
Tykiai pusk virš visas (j) uras. 
Pusk toliau mėnulio spindančio, 
Tik nenupusk, tik nenupusk per kūną, 
Kol mažasis, kol gražasis miegt.
Lai nerup tau nekas, 
Nes tu dar mažas esi, 
Laimingi sapneliai, 
Vaikeli greit užmigsi. 
Tada suprasi pašau 1 e y r 
Visokių stebuklų...
Toj surasi ir neteisybių pilna.
Mano mažasis, mano gražasis miegt.”

LMS Dainų Komisija dainavo ir grojo, gro-. 
jo ir dainavo ir pagaliau štai prie kokios iš
vados priėjo, ši daina yra sulietuvinta iš 
Tennysono “Princess.” štai originalas:

“Sweet and low, sweet and low, 
Wind of the western sea;
Low, low, breath and blow,
Wind of the western sea;

Over the rolling waters go,
Come from the dying moon, and blow, 
Blow him again to me, '
While my little one, while my pretty 

one sleeps.
Sleep and rest, sleep and rest, 
father will come to thee soon;
Rest, rest on mother’s breast,
Father will’ come to thee soon.

Father will come to his babe in the 
[nest, 

Silver sails all out of the west, 
Under the silver moon,

Sleep my little ,one, sleep my pretty one, 
[sleep. . . ”

Palyginkite, gerbiamieji, kiek gi čia yra 
panašumo. Ką bendro šis sulietuvinimas tu
ri su originalu ? .

Arba ve, kitas perlas:
“Mes Darbininkai Mes”

“Marš! Marš! Mes darbininkai mes.
Greitai mes stokim kovon!
Pirmyn į tvarką! Marš Marš!
Gan mums vargą kentėt!
Kol gyvi esam, mes norim gyventi!
Gaminam turto mes ir turim skursti.
Mes nepasiduokim tokio kriminalo.
Tad nebeskirkimes, sykiu numuškime 
Priešus visus, kad gajėtum gyvent! 
Gamtiški reikalai gyvastį laiko!
Tad vis priklauso žmonyjai lygiai.
Brolius darbininkus nekaltus

[nekariaukime.
Imkim šautuvus ir muškim priešus 
Vadinkim visus! šiandien mums laikas! 
Naują gyvenimą tuoj mes įsteigsime, 
Visi tada lygūs bus. Tad gamta mūsų bus 
Tad dangų tikrą turėsime ant žemės!
Tik jei mes sykiu visi susiprasim!!!”
Skaitydamas, žmogus susipainioji netvar- 

kiose mintyse ir netvarkiuose sakiniuose, 
kaip rezginėse. O ką jau kalbėt apie klau- 
sovus, kuriem tenka klausyt tokias dainas

Šiurpus vaizdas iš filmos “Grapes of Wrath,” parodas šiurkščią migruojančių 
Amerikos laukų darbininkų būklę. “Grapes of Wrath”—gražiausias ir teisingiau
sias veikalas, pagamintas Hollywoode. New Yorke ši filmą rodoma Rivoli teatre. 

Pamatykit ją!

dainuojant. Jie jokio dvasinio peno negali 
pasisemti iš tokios dainos. O tos “doktri
nos, doktrinos-!” Nei vienas, nei du.

O visgi atsiranda pasaulyje tokių meiste
rių. Gaišina savo laiką, kaldami tokias neį
vykusias dainas. Paskui choras, susidedan
tis iš apie aštuoniasdešimties asmenų vėl 
eikvoja laiką dainos mokinimuisi. O visuo
meninės naudos iš tokio didelio triūso, nei 
už surūdijusį centą.

Prie ko mes prieisime taip elgdamiesi?!
Juk Lietuvių Meno Sąjunga ir buvo su

organizuota tam, kad bendromis 
galėtume sukurt vertingų dainų, 
sulietuvinimų ir vertimų. Tuo 
tis vienetai moka duokles Meno
kad grąžon gavus tinkamas dainas, 
mūsų vienetai nesigėdintų pasirodyti publi
koj su savo repertuarais. Be to, Lietuvių 
Meno Sąjungoj galima, gaut ir įvairių liau
dies dainų, kuriomis mes, lietuviai išeiviai, 
galime pasididžiuoti.

Mums atrodo, kad mūsų vienetai turi la
biau susirūpinti, ką jie dainuoja.

Mūsų pareiga siektis meniškų aukštybių 
patiems ir visuomenei pagelbėt jų siekti, 
žodžiu sakant, nustokime lošę žioplelį.

LMS Dainų ir Muzikos Komisija.

spėkomis 
naudingų 
vaduojan- 
Sąjungai, 

kad

Kun. A. Miluko 50 Metų 
Literatūrinio Darbo

Sukaktis
Šiemet kun. Antanas Milukas švenčia sa

vo 50 metų literatūrinio darbo sukaktį. Be 
to, šiemet jam sukako 69 metai amžiaus. Jis 
gimė birž. 13 d., 1871 metais, šeštokuos, 
Rudaminos parapijoj, Seinų apskrityj. Buvo 
įstojęs Seinų seminarijon, bet iš ten tapo 
pavarytas dėl lietuvybės.

Amerikon kun. Milukas atvyko 1892 me-, 
tais ir čia buvo pakviestas “Vienybės Lietuv
ninkų” redaktorium. Vėliau įstojo į kunigų 
seminariją Philadelphijoj ir 1896 metais 
patapo kunigu?

Aišku, šio rašinėlio vyriausis tikslas yra 
paliesti tik literatūrinė kun. A. Miluko dar
bų pusė.

Amerikoj nerasime nei vieno kito liet, ka
talikų kunigo, kuris būtų tiek daug energi
jos ir lėšų sudėjęs literatūrai leisti, kiek su
dėjo kun. Milukas. Visas jo Amerikoje gy
venimas daugiausiai tik ir buvo literatūra. 
Per ilgus metus jis leido ir tebeleidžia (pir
miau savaitraštį, o vėliau suretėjusį) laik
raštį “žvaigždę.” Be to, išleido daug visokių 
atskirų leidinių.

Iš viso kun. A. Miluko kaštais išleista virš 
šimtas atskirų lietuvių kalba leidinių: kny
gų, /kalendorių ir brošiūrų. Daugelį tų lei
dinių jis pats ir pagaminu — parašė arba 
išvertė į lietuvių kalbą. Tame skaičiuje yra 
polemiško turinio brošiūrų, maldaknygių, 
apysakų ir istorinių veikalų. Išleido jis kele
tą leidinių ir anglų kalba—apie Lietuvą^

Kada tai, seniau, kai lietuvių imigracija 
Amerikon tik pradėjo įsisiūbuoti, be abejo, 
ne vienas tokių leidinių autoriui ir leidėjui 
galėjo šiaip taip apsimokėti, bet per pasta
ruosius keliolika metų—ne. Atvirkščiai, šiuo 
metu prie kiekvieno tokio leidinio leidėjas 
pats turėjo iš savo kišeniaus pridėti.

Taigi ir kun. Milukas sudėjo į literatūri- 
' nį darbą visus savo uždirbtus centus, šian- J • • • *1*1 • V •• 

kukliai, kaip daugelis žmonių, gyvenusių 
“iš plunksnos.”

Tiems, kurie kada nors rašys visapusę 
Amerikos lietuvių istoriją, tūli kun. A. Milu
ko pagaminti ir išleisti leidiniai bus nepa- 
vadųojamas žinių šaltinis. Nes juosna auto
rius sukaupė daugybę ištraukų iš anų metų 
(19-to šimtmečio) lietuvių laikraščių, išėju
sių Amerikoj apie lietuvių gyvenimą.

Nerašyto jams, neturintiems prie to darbo 
patraukimo, gal net sunku įsivaizduoti, ma
tant žmogų, per 50 metų rašantį į laikraš
čius, rašantį ir leidžiantį knygas ir, pagaliau, 
nieko (medžiaginiai) neturintį. , Tuo pačiu 
sykiu yrh žmonių — kunigų, pasauliškių 
profesionalų ir biznierių,—apart “groma- 
tos” nieko literatūroj neparašiusių, kurie 
yra “apžėlę” pinigais, čia, štai, ir iškyla 
toji paslaptis: žmogus, turįs meilę prie li
teratūros, arba, lietuviškai sakant, “turįs 
patraukimą rašyti,” viską jai atiduoda. Ne- 
sudurdamas galo su galu, jis džiaugiasi ga
lįs rašyti ir per rašytą žodį pareikšti kitiems 
savo idėjas, savo jausmus, savo individualy-

Lietuvių tauta turėjo tokių žmonių daug. 
Tūli jų numirė visai jauni, džiovos suėsti, 
tūli gyveno ilgėliau, tūli buvo gan laimingi 
susilaukti net 50 metų savo literatūrinio dar
bo sukakties. Tokiu yra kun. A. Milukas. 
Galima su juo nesutikti tuo ar kitu įsitikini
mų ar politinių pažiūrų klausimu, tačiau 
už jo kruopštų darbą literatūroj kiekvienas 
atiduos jam kreditą.

Ndrs.

“Raudonasis Maras”
Teko perskaityti amerikiečio pažangaus 

rašytojo. Jack London, fantastinę apysaką 
vardu '“Raudonasis Maras”. Knygelę išlei
do “Mūsų Jaunimo” redaktorius Kežinaitis, 
Kaune, kaipo serijos “Mūsų Pigioji Biblio
teka” pirmą numerį, 1938 m.

“Raudonasis Maras”, tai išsvajota auto
riaus liga, atsiradusi tolimoj ateityj, net 
2013 metais, ir išnaikinusi netoli visą žmo
niją nuo šios žemės. Užsiliko tik kur-ne-kur 
vienas kitas žmogus, ligos antkričio nepalies
tas. šią ligą autorius vaizduoja tokią grei
tą, kad “nepraslinkdavo nė valandos po 
susirgimo, kaip žmogus jau gulėdavo ant 
lentos... širdis imdavo greičiau plakti ir 
pakildavo temperatūra, tai yra kūno karš
tis. Paskui atsirasdavo raudonos spalvos 
išbėrimas, kuris momentališkai apimdavo 
veidą ir visą kūną. Atsiradus išbėrimui 
žmogų imdavo tampyti mėšlungis, bet tai 
trukdavo neilgai. Jei žmogus tai iškęsdavo, 
jis greit pasidarydavo visiškai ramus ir tik 
jausdavo, kaip jo kūną pradeda apimti kaž 
koks tirpulys. Pradžioje nutirpdavo kojų 
padai,'paskui blauzdos, šlaunys, o kai tir
pulys pasiekdavo širdį, žmogus mirdavo. . . 
Jie nenustodavo sąmonės ir sveiko proto 
ligi pat paskutinio momento, kada liauda
vosi veikusi širdis.” ‘ i

žmonių protas moka svajoti. Mokėjo vai
zdžiai svajoti ir rašytojas Jack London. Jis 
savo svajones parašė ir mums, o mes skai
tydami, jaučiame lyg realius reginius prieš 
savo akis matą. Jaučiame kaip skiriasi my
limasis nuo mylimosios, vienas kurių jau 
paliestas ligos, bet esąs -pilnoje sąmonėje, 
matome, kaip šalinasi brangiausias šeimos 
asmuo nuo ~~~~
krėstus maro liga, šiam marui kelias ne

Kaimiečio Personažas
Dažnai literatūros kritikai prikiša mūsų 

rašytojams nesugebėjimą kurti vykusius ti
pus. Tūlam autoriui daromi priekaištai, kad 
jo sukurti personažai negyvenimiški, nere
alūs. Paskui, nesugebama tipus individua
lizuoti—išskirti juos pagal socialinę, inte
lektualinę ir kitokią padėtį.

Turėdami prieš akis šitokius ir kitus prie
kaištus, rašytojai stengiasi, kad jų herojai 
vienas nuo kito skirtųsi, jei ne paviršine iš
vaizda, tai bent kalba, minčių reiškimo bū
du. Kalba -U’ pati svarbioji rašytojo prie
monė, todėl jįsai ir stengiasi, kad jo vaiz
duojamasis kaimietis kalbėtų kaimietiškai, 
inteligentas — inteligentiškai, darbininkas— 
darbininkiškai.

Ir kas iš to gaunama? Mūsų Rašytojų kai
miečiai šiais laikais verčiami kalbėti apie 
turko karą su japonu, apie nebūtus dangaus 
prajovus. Na, o inteligentas būtinai turi 
vartoti daug tarptautinių žodžių, savo dia
loguose paminėti algebrą, trigonometriją, 
Ciceroną, Hanibalą,—kad matytųsi jo inte
lektualinis lygmuo. Juk kas per inteligento 
tipas, jeigu iš jo kalbos nebus matyti, 
kad jis baigęs gimnaziją? Ne pro ša
lį, jei dar jis užsimins filosofijos įvadą ar 
teisės enciklopediją. Inteligentas turi kal
bėti ir apie tautos reikalus, apie valstybės in
teresus. Tuo tarpu kaimiečiui, darbininkui 
—belieka šliaužioti kaip tai kirmėlei paže
miais.

Vienas kitas, teisybė, pabando “nusikals
ti” šitai literatūrinei “tradicijai”. Antai Liu
das Dovydėnas savo romanuose parodė ne 
vieną sodžiaus atstovą, kalbantį apie žvaigž
des, apie gyvenimo prasmę, žodžiu, filoso
fuojantį. Ar tik šis rašytojas nepadarė ne
atleistino nusikaltimo, ar tik jis nesužalojo 
mūsų “tipiško” liaudies atstovo? Iš tikrųjų, 
ne vienas skaitytojas, pervertęs keletą tokių 
puslapių, susiraukia: “čiorts, to Dovydėno 
ūkininkai paversti Sokratais.” Kur gi! So
dietis būtinai turi kalbėti apie kiaulės uo
degą—argi jam prieinamos aukštosios sąvo
kos? - .

Petras Cvirka, savo “Frank Kruke” davęs 
sušaržuoto sodžiaus gyvenimo vaizdų, su
kūręs kvailiojančių ūkininkų anekdotiško 
gyvenimo paveikslų, kitame romane “žemė
je maitintojoje”, parodė vyriausią heroją, 
Tarutį, nusimanantį ir apie socialinę nelygy
bę, savo skurdžiu ir vargingu gyvenimu pri
ėjusį išvadą, kad jo ir jo aplinkinių gyveni
mo skurdo priežastis esanti ta, jog negerai 
padalyti rėžiai, kitaip sakant, tas mūsų že
mės atstovas nusivilia privatine nuosavybe. 
Kas tai matė? Kaimietis, ūkininkas ir dar 
savanoris gali nusivilti žemės nuosavybe! 
Tai išgalvotas Cvirkos tipas, tokių gyvenime 
nėra,—kai kas mėgsta sakyti.

Ir jeigu sustatytom į dvi priešingas eiles 
literatūros ir gyvenimo kritikus, skaitytojus 
su pretenzijomis ir rašytojus ir leistum jiems 
šiais klausimais ginčytis,—iš tikro, ginčas 
būtų ne menkesnis, kaip anuomet Liuterio 
su daktaru Eku. Vieni ir antri turėtų pa
kankamai argumentų, vieni ir antri sakytųsi 
gerai kaimo gyvenimą pažįstą', netgi patys 
iš kaimo kilę. Tarytum mūsų gyvenime vyk
tų kova už dėsnį—kas tinka Jupiteriui, tai 
netinka jaučiui.

Deja. Tiek mūsų kaimo žmonių, ūkinin
kų, tiek miesto prastuomenės—darbininkų 
protinis lygmuo ypačiai . nepriklausomaisiais 
laikais yra taip pašokęs, kad labai dažnai 
prieš jų išmanymą ir orientaciją bei viešųjų 
reikalų supratimą turi sugniužti mūsų “in
teligentas” iš bilijardo salės, iš prirūkytos 
kavinės ir iš elitiško restorano. Atsižvelgiant 
į tai, kad liaudis neturėjo nei jai skiriamų 
universitetų, nei skaityklų, .bibliotekų, nei 
pagaliau galėjo išeiti tinkamą pradinį moks-

(Tąsa ant 4-to pusi.)

W orcester, Mass.
Worcesterio lietuvių visuo

menė gerai supranta, kad. cho- , 
ro palaikymas be išlaidų ne
gali apsieiti. Todėl, kuomet 
liaudies choras surengia kokį 
parengimą, visuomet publikos 
būva pilna svetainė. Aido 
Choras veiklus ir turtingas 
nariais, turi gerų dainininkų ir 
dainininkių. Jį vadovauja 
draugė Karsokienė,—sugabi
choro vedėja ir todėl visi cho
ro nariai ją myli ir gerbia.

Nepadarysiu klaidos pasa
kydamas, kad mes turime sa- , 
vo tarpe gerai išsilavinusį dai
nininką Sabaliauską. Per cho
ro pamokas, sėdint šalę jo, 
ir naujam choristui yra leng
va prasilavinti. Sopranai ir al
tai taipgi gražiai skambančių 
balsų. Todėl mūsų visų parei
ga yra lankyti pamokas pa
skirtu laiku. Dabar choro pa
mokos esti sekmadieniais, 2 
v. p. p., Lietuvių Svetainėje.

Draugė Karsokienė turi iš
lavinus moterų ir merginų 
grupę, ši grupė dalyvauja vi
sokiuose parengimuose su dai
nomis, taipgi dažnai yra dai
navusios ir per radiją.

Bravo merginų ir moterų 
grupei; jos vyrus pralenkė ir 
paliko.

Tenoras.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Senam Vincui. — “Moti

na” atiduota “šviesos” redak
cijai.

Tenorui. — Koresponden
cija apie Worcesterio Aido 
Choro vęiklą telpa; prašome 
rašinėti dažniau.

Madison ir Anson, Me.
Unijistų Bėdos

čia G. N. Paper Co. darbi
ninkų Popierinės Sulphite 
unijos įvyko mitingas sausio 
21. Tarpe kitų dalykų, buvo 
išrinkta vietos lokalo valdy
ba, traukianti į A. Federaci
jos pusę.

Beje, aš jau rašiau apie 
Madison Woolen Co. darbi
ninkus. Mat, jie leido bosam 
užkarti kompanijos propo- 
nuojamą kontraktą be jokios 
apsaugos dėl darbininkų. Da
bar jau patys dejuoja, kad 
labai sunku yra dirbti, nes 
daug darbininkų atleido iš 
darbo, o likusieji turi tą už
duotį atlikti, tad reikia dvi
gubai skubinti, o mokestis irgi 
labai žema. Patarlė sako: 
“Kaip pasiklosi, taip ir išsi
miegosi.” Taip ir Čia yra—rei
kėjo bosų kontraktą atmesti ir 
laikytis tvirtai unijoj. Ir da 
pradėjo gerus unijistus atleis
ti ir neunijistus stato jų vie
ton.

Mergaitė.

užkertamas, pasipriešinimas neįmanomas, 
tobuliausias žmonių išsimokslinimas nesu
randa priemonių jį sulaikyti. O tuo pačiu 
momentu, kaip maras siaučia visu įsisiūba
vimu, žmogaus saumylybės jausmas išstu
mia scenon plėšikų gaujas, girtuoklius, ku
riems dabar tik gyvenimas. . . nors ir jie 
gyvena paskutines valandas, nes maras ima 
savo aukomis visus,—niekam koncesijų ne
palikdamas.

O betgi autorius vaizduoja vienur kitur 
išlikusį žmogų, surandantį vi^ns kitą už ke
lių metų, žvelgiant sunykusią, dažnai gaisro 
nušluotą, civilizaciją. Vėl prasideda naujas 
gyvenimas, tik jau žemesnio poaukščio, nes 
maro ranka užslopino, sugriovė. . .

Apysaka skaitosi lengvai, žmogus j ieškąs 
ko nors naujo ir išsvajoto, ras joje tatai.

\ r St.Jas-nis.

Pavaro Vokiečius iš Nazi;
Oro Linijos Brazilijoj

Rio de Janeiro. — Brazi-. 
Ii jos prezidentas G. Vargas 
įsakė, kad vadovybė vokie
čių Condor lėktuvų linijos 
Brazilijoj turi būt pervesta 
į brazilų rankas. Ši oro lini
ja yra nuosavybė Vokieti
jos Lufthansa, kompanijos. ,

Vadovybėje vokiečių or
laivių linijos Brazilijoj iki 
šiol buvo bent vienas Vo
kietijos' pilietis, o lakūnai 
buvo naturalizuoti Brazili
jos piliečiai vokiečiai ir gi
musieji Brazilijoj iš vokie
čių tėvų. Dabartinis'prezi
dento Vargaso patvarky
mas, matomai, įsako pa
keist juos •“tikraisiais” bra
zilais.

įSM
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(Tąsa)
—Pirmyn!—davė komandą Kašlako- 

vas. ‘
—Ta-ta-ta!—sutratėjo Sovietų kulkas- 

vaidžiai, atidengdami ugnį į Lenkijos 
pasienio sargus.

Lenkų “stražnica” (pasienio sargai) 
buvo iš fašistinių elementų. Jie taip pat 
atsakė ugnimi. Sutauškėjo kulkasvaid- 
žiai iš abiejų pusių.

—Bum!... Bum!... Bum!—pradėjo 
veikti Raudonosios Armijos kanuolių ba- 
tarėja.

Lenkai neišlaikė, leidosi bėgti.
Raudonoji Armija peržengė sieną. Ko- 

mandarmas Kovaliev išrovė lenkų pasie
nio stulpą ir numetė:

—Nesavoj žemėj stovėjo!... Pavergi
mo ženklas!

Raudonoji Armija pasiekė miestelius 
Vorončą, Soplicovą ir Paryn.

’ —Sveiki, draugai!
—Tegul gyvuoja Raudonoji Armija?
—Dėkui, dėkui, kad atėjote!—sveikino 

vietos gyventojai.
Sodžiuje Počapova prie Kašlakovo pri

ėjo septyniasdešimts metų senelis.
;—Ačiū, draugai, ačiū, kad atėjote! 

Dvidešimts metų mes jūs laukėme! Šei
ma mano iš septynių narių! Oi, vargome, 
vargome lenkų priespaudoj! Prie lenkų 
kareivių mes iš tolo bijojome prieiti, o 
jūs, raudonarmiečiai, tai kaip tikri mūsų 
broliai!

—“Draugai”—žodis jiems jau nebai
sus, nereikės už jį kentėti.

—Draugai,—sako baltarusis Viktor 
Rybačenok, — man 27 metai amžiaus. Aš 
dirbau sunkiai, o dar sunkiau buvo, kada 
neturėjau darbo. Ir dirbant badavome, o 
be darbo tiesiai žuvome. Aš tik nesenai 
girdėjau lenkų radio iš Varšavos. Jie sa
kė: “Rusai giriasi savo motorizacija, būk 
jie turi galingus tankus, daug traktorių 
ir automobilių. Tai melas.” Kaž kaip įti
kėjau toms pasakoms, o dabar matau, 
kad štai koki jūsų milžiniški tankai! O 
sunkvežimiais ne vien pėstininkai važiuo
ja, bet ir raitelius su arkliais vežate!

—Uuuo—uo!—kriokdami važiavo So
vietų tankai, šniokštė daugybė automo
bilinių sunkvežimių plentu. Raitelių es
kadronas pravažiuodamas gražiai ir su
tartinai dainavo savo dainą:

“Mes raudonieji raiteliai,
Ir apie mus
Apsakymai pasiekė jau 
Visus kraštus.
Kaip naktimis žvaigždėtomis, 
Ir dienom’s debesėtomis
Galingai, drąsiai, 
Einam kovon.”

—Uuuo-uo!—šniokštė sunkvežimiai ir 
tankai į vakarus.

—Pas jus tankų ir automobilių dau
giau, kaip Lenkijoj kareivių,—tarė bal
tarusis.

» Ties miesteliu Turėk raiteliai apsupo 
lenkų Stolpcų garnizoną ir suėmė į ne
laisvę. Kely, linkui Naugarduko Sovie
tų politinis komisaras užvedė kalbą su 
vienu lenkų karininku.

—Koks jūsų laipsnis?—klausė komi
saras.

—Vyresnysis oficierius,—atsakė len
kas.

—Kaip senai tarnaujate armijoj?
—Dvidešimts metų.
—Kur dabar yra jūsų maršalas Smig- 

ly-Ridz?/
—Nežinau.
—Ar jūs žinote, kad maršalas Smigly- 

Ridz ir Lenkijos valdžia jus išdavė ir 
pabėgo į Rumuniją?

—Nežinau... Tai ne mūs, karinių 
žmonių reikalas. Mes, karininkai, politi
ka neužsiimame.

Stolpcu mieste dar nesenai viešpatavo 
lenkai ponai, o dabar jau naujas ūpas. 
Jyyko 25,000 žmonių susirinkimas. Iš
rinko Darbininkų Miliciją. Priėmė re
zoliuciją:

“Dėkui, Drauge Stalinai!
“Brangusis darbo žmonių mokytojau ir 

pavergtųjų gelbėtojau,—prasidėjo jų re
zoliucija.—Priimk širdingiausį mūsų 
ačių už pagelbą.” Paskui žmonės marša- 
vo gatvėmis ir dainavo:

“Vargo žmonių tikri sūnūs 
Kovą pradėję nestbs.

Laisvė, lygybė, brolybė,
Obalsis mūsų kovos.” x *

Naugardukas. Čia buvo daug lenkų 
viršininkų, bet jie išbėgiojo. Tik karinės 
dalys pateko į nelaisvę. Mieste tuojau 
įsikūrė laikinoji valdžia, sudaryta iš 42 
asmenų Darbininkų Gvardija, kuri eina 
policininkų pareigas. Pradėjo eiti balta
rusių kalboje laikraštis “Zvezda.” Mies
tas iš 12,000 gyventojų, o prie lenkų 
viešpatavimo neturėjo savojo teatro. 
Greitai pribuvo sovietiniai judžiai ir ar
tistų grupė. Viena didelė svetainė, bu
vusi lenkų sokolų, virto teatru. Žmonių 
minios jį apguldinėja. Bilietų stoka.

Raudonosios Armijos dalys traukia 
toliau į vakarus. Šaligatvis pilnas žmo
nių, jie sveikina kovotojus, mosuoja ran
komis, skarelėmis ir nepertraukiančiai 
šaukia: 1 į J

—Tegul gyvuoja mūsų paliuosuotoja 
armija!

—Niachai žive tovarišc Stalin!
Kiti spaudžia praeinančių kovotojų 

rankas ir nuolatos kartoja:
—Draugai, kaip labai^mes jūsų lau

kėme !
Štai iš apylinkės sodžių atvyko gru

pės valstiečių. Jie atnešė duonos ir mė
sos,—tai dovana raudonarmiečiams. Ži
las senelis prašo leisti jį pas vadovybę. 
Prileidžia.

—Draugai raudonarmiečiai,—sako jis 
pro ašaras iš didžio susijaudinimo.—Mes 
atėjome pasveikinti jus, kaip savo pa- 
liuosuotojus! Padėkavokite brangiajam 
Stalinui, Sovietų valdžiai ir maršalui 
Vorošilovui nuo mūs!

—Tegyvuoja Raudonoji Armija!—šau
kia kaimiečiai.

III
, Baranovičiai, tai didelis ir strateginis 
centras. Tai gelžkelių punktas. Lenkų 
pulkai griebėsi prieš Raudonąją Armiją, 
bet jie buvo sumušti. Ties Neskvižu len
kai sutraukė savo jėgas. Pirmasis į mū
šį puolė Timošinas su savo* raudonarmie
čiais. Jie prasilaužė pro lenkų spyglių 
tvoras, apmėtė lenkus rankinėmis gra
natomis ir privertė pasiduoti. Kitų sek
torių lenkai pradėjo bėgti. Kelias į Ba
ranovičius atidarytas.

Kada tik Raudonosios Armijos dalys 
įžengė į Baranovičius, tai, nepaisant nak
ties, gatvės buvo pilnos žmonių. Ir ne tik 
vietinių, bet šimtai kaimiečių jau iš kal
no buvo į miestą suvažiavę.

—Ura Raudonajai Armijai!
—Sveiki, draugai!
—Uuu-uu!—virš miesto ūžė Sovietų 

lėktuvai ir barstė lapelius. Minia juos 
gaudė, kaip didelę brangenybę.

—Darbininkai tuoj aus organizavo sa
vo valdžią. Iš ištikimiausių išrinko 250 
vyrų į Darbininkų Gvardiją. Pirminin
kas atsikreipė į piliečius:

(Bus daugiau)

Kaimiečio Personažas
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

lą, reikia didžiuotis mūsų brolių protiniu pa
jėgumu ir saviprusa. Ekonominių problemų 
tiek neišmano inteligentas, registruojąs kan
celiarijoje raštus arba referuojąs aiškius 
dalykus savo viršininkui, kiek jas supranta 
ūkininkas, klampojęs po purvyną turguose, 
kad parduotų visos vasaros prakaito vaisių, 
kiek darbininkas ar darbininkė, kuriems 
tenka balansuoti savo biudžetėlį su gausia 
šeima. O kur mūsų ūkininkų dalyvavimas 
ekonominėse organizacijose, kooperacijoje? 
Paklausykim ūkininkų kalbų ūkiškų organi
zacijų suvažiavimuose! Nueikime į Darbo 
Rūmų plenumo posėdžius!

Todėl seniai laikas pakeisti tą “inteligen
tišką” nuomonę apie “aukštąją”^inteligenti
ją ir apie “žemąjį” luomą, štai reikia įsisą
moninti ir rašytojams, ir kritikams, ir skai
tytojams. Nors neverta mestis į kitą kraš
tutinumą—kad visj inteligentai-mulkiai ir 
kyšininkai, o visa darbo žmonija—be ydų.

Neįmanoma literatūroje pasiekti tikro re
alizmo arba gryno natūralizmo—tai tik sie
kimas, idealas; visados bus daug nedarnos, 
daug nutolime^ kadangi ir pati realybė nėra 
tarytum lygi aikštė, o natūralaus gyvenimo 
atvaizdavimas pašiauštų visiems plaukus. 
Bet vis dėto mūsiškas ligšiolinis nusiteikimas 
čionai iškelto klausimo atžvilgiu atydžiai 
persvarstytinas.

Jul. Būtėnas.

/

Vasario-February 9, 10, 11, 12
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OK’S

Sietyno Choras iš Newark, N. J., vad. B. Šalinaitės.

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. Gražįų solų duos A. Višniauskąs iš Bayonnės 

ir dainuos Pirmyn Choras iš Great Neck, N. Y.
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 PUIKIU MAISTO PRODUKTŲ IŠ LIETUVOS
Daugybė gražių rankdarbių, siuvinių, mezginių ir įvairių 

išdirbinių, kurie bus parduodami žemom kainom.
t’ ' •

*. Į . • • :

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

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. llth, nuo 1 iki 5 vai. po piety

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

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

TAIPGI BUS VAIKŲ PROGRAMA

•

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

išleistas sekmadienio vakare.

PASKUTINĖ BAZARO DIENA
Visuotinas ir galutinas išpardavimas visų daiktų, 

kurie yra sudovanoti ir supirkti bazarui.

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

Aido Choras, vad. A. Žilinskaitės
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-kiu dovanu, kuris skiriamas kitiem miestam b us išleistas pirmadienio vakare, vasario 12 dieną.

CENTRAL PALACE HALL
'1648. MANHATTAN AVENUE Vienas blokas nuo Broadway BROOKLYN, N. Y.
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Springfield, UI.
Anglies kasyklos dirba vi

sos pilną laiką, tai 5 dienas į 
savaitę. O kai kurios ir 6 die
nas.

Šalta žiema jau tęsiasi pen- 
' ktą savaitę. Po kalėdų gerokai 
prisnigo ir pradėjo šalti. Tai 
tas sniegas ir laikosi ir iki 28 
dienos sausio. Taipgi šaltis irgi 
didelis, tik zero, arba 4-6-8 ir 
net 17 laipsnių žemiau zero 
pasiekia. Tai nesvietiškas šal
tis šią žemą, žmonėms taip 
įkirėjo, atbodo vieniem keikt, 
o kitiem melstis, kad tas šal
tas oras kur dingtų ir taip il
gai mus nevargintų, ypač se
nus žmones.

Vanduo daug kam užšalo 
kranuose. O ūkininkai neturi 
vandens šuliniuose ir turi vešt 
vandenį iš upių dėl gyvulių. 
Daug kam netinka tokis šaltas 
oras, o anglių kasyklų kompa
nijom ir angliakasiam daro 
naudą. Reikia daug anglies iš
kast dėl sudeginimo ir perga
lė! tą šaltį, kad gyvybę išlai
kius.

Jau darbą dirbanti žmonės 
pusiau šala troboj, nedakūre- 
hę pečių kiek reikia, o ką jau 
bekalbėt apie bedarbius ir 
gyvenančius iš “relief,” iš to 
mažo trupinio, ką gauna į 
mėnesį, viso labo apie 8 dol. 
nuo' žmogaus. Ot, ir gyvenk 
tu, vargdieni, su tokia maža 
“almužna,” numesta nuo ka
pitalisto stalo, it tam šuneliui 
jau nugrauštas kaulas. Tai tau 
yra tik tokis užmokestis. Tu 
jaunas, pilnas geros sveikatos 
atvykai į šią Amerikos turtin
gą žemę, dirbai sunkiai dėl 
kitų, bet ne dėl savęs. Kad 
ir kas buvo susitaupęs šiokį 
tokį jau turtelį dėl senatvės 
bei sveikatos netekimo, save 
skriausdamas, tai atėjo bankų 
ir kitokių galų suirimas. O ką 
gi huskriaudė? Juk vargšus.
Vidno tiek, kito tiek, ir dingo 
taupmenos. Kad ir iki šios 
dienos dar kai kurie bankai 
dolerį kitą neva kaišioja—ati
duoda.

Mūsų Illinois valstijoj įvedė 
įstatymą pensijų seniems pi
liečiams, sulaukus 65 metų 
moka 30 dolerių į mėnesį. O 
ar daug senelių gauna kad ir 
tą ubagišką pensiją? Kiek 
man teko pasikalbėti su gavė
jais tos pensijos lietuviais, tai 
neradau nei vieno, kad gautų 
daugiau per 20 dol. Taip ir ei
na suma mažyn iki 12 dol. O 
kur kiti dingsta, tai velnias ar 
dievas tik tegali žinoti. Mano 
supratimu, čia jau yra gal ko
kia vagystė. Ot, įstatymas ski
ria mokėti tiek ir tiek, o mo
kama ne tiek, kaip reiktų. Tai 
kam dar erzinti tuos senus 
žmones su ta senatvės įstaty
mo dovana 30 dol.? O dar iki 
gauna ir tuos nuo 12 iki 20 
dol., privargsta, turi šimtą 
kartų išduoti išpažintį. Ir vis 
laukia, mano gal pastipsi, tai 
nereiks ir tos pensijos duoti. 
Esti tas labai laimingas, kas 
gauna už 7 mėnesių nuo tos 
pirmos išpažinties. O kitiems 
perbėga ir ik vienų metų ir 3 
mėnesių. Kas netaip esti kan
trus, kad kovot su tais pensi
jų bei “relief” davėjais, pa
vargsta, nusilpsta bevaikščio
jant. ima ir galą sau pasidaro. 
O buržuazija to tik ir laukia, 
kad vargšai išmirtų, o ne ko
votų ir nereikalautų sau kad 
ir ubagiško gyvenimo į pabai
gą seno amžiaus. i

Daug yra vargstančių tik 
mūsų mieste, o ką jau bekal
bėti apie visą Ameriką. Kapi
talistiški laikraščiai giria ir 
sako, kad mes dar per gerai 
čia Amerikoj gyvenam ir vis
ko turim, o Europos kariau
jančiose šalyse visko trumpa. 
Iš dalies* tas tiesa. Ale vargin
gi, iš valdžios almužnų gyve
ną, turi daugiau vargo, o ne 
gerovės. Supuvus sena tvarka, 
matyti, akla ir nemato.

A. Čekanauskas.

London. — Anglų valdžia 
skelbia, kad dabar Anglijoj 
pagaminama 7 kartus dau
giau karinių lėktuvų, negu 
ketveri metai atgal.

Amerikos Lietuvių Kongreso Skyriai Ren
giasi Paminėt Lietuvos Nepriklausomybės 

11 Metų Sukaktį
STOUGHTON, NORWOOD ir 

MONTELLO bendrai susitarę 
rengiasi labai iškilmingai mi
nėti Lietuvos nepriklausomybės 
22 metų sukaktį. Kalbėtojais 
yra numatoma turėti “Laisvės” 
dienraščio redaktorių R. Miza- 
rą, advokatą Anthony ar Zuza
ną Shallną ir Antaną Kupstį. 
Taipgi dainininkas Ignas Ku
biliūnas ir vietinės meno spė
kos dalyvaus.

Paminėjimo Mitingai Bus:
Vasario (February) 17 d., 7 

vai. vakare, Stoughton, Mass., 
Lietuvių Svetainėje.

Vasario 18 d., 3 vai. po pie-

tų, Norwood, Mass., Lietuvių 
Svetainėje.

Vasario 18 d., 7:30 vai. va
kare, Montello, Mass., Lietuvių 
Tautiškam Name.

Todėl viršuj minėtų miestų ir 
apielinkių lietuviai pradėkit 
rengtis prie paminėjimo 22 me
tų Lietuvos nepriklausomybės. 
Girdėti, kad ir kitos Massachu
setts kolonijos re/igiasi minėti 
Lietuvos nepriklausomybę. West 
Lynn’e ALK skyrius rengiasi 
su dideliu koncertu, kuris atsi
bus 18 d. . vasario. Taipgi 
Worcesteris, Hudsonas ir Bos
tonas smarkiai darbuojasi prie 
paminėjimo. Reporteris.

Lowell, Mass. Elizabeth, N. J.
Kaip Balso Chorui Einasi ir 

Ko Jam Trūksta?
Mūsų “Balsas” dar vis neį

eina į chorui reikalingas vėžes. 
Choras greit bus dvejų metų 
senumo ir, rodos, jau turėtų 
stipriai stovėti pilnoj figūroj— 
ant abiejų kojų.

Žiūrint į puikią grupę jau
nuolių, išrodo neblogai, bet 
choro sąstate trūksta susiba- 
lansavimo. Pavyzd i n galima 
paimti kad ir pereitas pamokas, 
laikytas pereito sausio 28 d. 
Choras dabar mokinasi dvi nau
jas dainas; jos gražios, patrau
kiančios. Bet dainininkų daly
vavo sekančiai: 9 soprano bal
sai, 4 tenoro, 5 basso ir 2 alto. 
20 žmonių galėtų sudainuoti ne
blogai, jeigu šiose pamokose 
būtų buvę turėta vietoj dviejų 
alto, bent nors keturios mergi-

Sausio 20 d. Josaphina Bur- 
kauskiutė apsivedė su Stasiu 
Brazaituku. Abudu iš Eliza
beth o. Linkiam laimingo gy
venimo jaunai porai.

Vestuvių nekėlė, tik taip sa
vo gimines ir draugus iš abie
jų pusių susiprašė ant pietų, 
ir sulaukėm vakarienės pas 
Burkauskų žentą Dragūnus, 
Linden, N. J.

Tas įvykis buvo sausio 21 
d., 2 valandą po pietų. Svečių 
buvo virš 50. Draugė M. Bur- 
kauskienė dėkavoja savo ge
roms draugėms už pagclbėji-\ 
mą: Baranauskienei, Kudir
kienei ir Makutėnienei. Ir, be 
to, geri draugai prisidėjo prie 
“Laisvės” bazaro su dovano
mis. Paskiaus aš prisiųsiu 
blanką su jų vardais.

A. Stripeika.

Haverhill Mass.
Šalta Žiema

Pas mus šią žiemą šaltis 
taip sukaustęs laiko, kaip su 
lenciūgais. Jau septynios sa
vaitės ir vis dar neatpuola.

Mūsų apylinkėse palei 
Lynn, Mass, ir Cape Cod, bu
vo jaučiamas žemės drebėji
mas. Sako, gal nuo šalčių. Jau 
apsireiškė ir gripas kaip kur.

Haverhillyje, kaip ir kituos 
miestuos, yra daug draugijų. 
Gedemino Kliubas tai gal bus 
visų draugijų karalius. Narių 
turi 200, pinigų $20,000. Turi 
gražų namą, kapines,, puikų 
parką ir šokiams salę. Antra 
tai gal bus SLA kuopa su 70 
narių, trečia, LDS kuopa su 
50 narių, ALDLD, Bendras 
Frontas, Moterų Draugija, 
Laisvės Choras, ir kitos drau
gystės.

Daug lietuviškų užeigų, ge
riausios visam mieste: Jureliū-

L1ČE N S E S
NOTICE is hereby given that License No. 

'EB .3'108 has bęen issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
39-41 Kossuth PI., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FREDERICK J. PARTHEYMULLER 
Bushwick Inn

.39-41 Kossuth Pl. Brooklyn, N. Y. 1

no, Vencio, Majausko, Masio, 
Kancevičio, šmito, Abromai
čio, Simanavičio. Visur būna 
linksmas patarnavimas.

Barberiai: Galinis ir šleičiu- 
nas. Drapanų krautuvės: Puz- 
nėko ir Rutkausko. Restauran- 
tas — Jačiunskų.

1 Čia Augęs.

dienų klausimus. įžanga dovanai. 
Kviečiame visuomenę dalyvauti.
(28-29)

PHILADELPHIA, PA.
Vasario 5 d., ALDLD 10 kp. susi

rinkimas įvyks Liaudies Name, 735 
Fairmount Ave., 8 vai. vakare. Visi 
draugai dalyvaukite, nes turim 
svarbių reikalų apsvarstymui. Nepa
mirškite atsivesti prie kuopos pri-

rašyti naujų narių ir pasimokyti na
rines duokles. — J. B., kp. sekr.

(28-29)

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kp. susirinkimas Įvyks 

sekmadienį, vasario 4 d., 2:30 vai. 
po pietų, Lietuvių Kliube, 4th ir Up
land St. Visi nariai dalyvaukite su
sirinkime, nes yra daug svarbių da
lykų aptart. — Sekr. (27-29

PRANEŠIMAI K KITUR
MONTELLO, MASS.

Debatai įvyksta kas sekmadienį, 
2-rą vai. po pietų, Liet. Taut. Namo 
Mokyklos kambaryje. Yra kviečiama 
publika atsilankyt. Šį sekmadienį 
debatų tema užgirta: "Kad Sovie
tų Sąjunga gerai padare padaryda
ma nepuolimo sutartį su Vokietija.” 
Debatų Komitetas — A. Sauka.

(28-29)» *
MONTELLO, MASS.

LLD 6 kp. susirinkimas įvyks pir
madienį, vasario 5 d. Liet. Taut. Na
mo kambariuose, 7:30 v. v. Kviečia
me narius dalyvauti, turime ap
svarstyt svarbių reikalų ir prisi
rengti prie parengimo, kuris įvyks 
vasario 10 d. Bus suvaidinta "Gy
vieji Nabašninkai.” Liet. Taut. Na
mo apatinėj svetainėj. Lošėjai iš 
Norwoodo. — G. Šimaitis, fin. rašt.

(28-30)

BRIDGEPORT, CONN.
Sekmadienį, vasario 4 d. įvyks 

svarbios prakalbos. Rengia Lietuvių 
Moterų Kliubas, Liet. Jaunų Vyrų 
Drg. Salėje, 407 Lafayette St. Pra
džia 6:30 v. v. Kalbės K. Petrikienė 
iš Brooklyn, N. Y., apie svarbius šių

NEW JERSEY LIETUVIŲ

RADIO PROGRAMA
Iš Stoties WHOM 1450 Klcs.

Kiekvieną sekmadienį 9-tą valandą iš ryto.
Visados būna graži dainų programa ir orkestrą.

Girdima New Jersey, Pennsylvanijos valstijose ir plačiai Didžiojo 
New Vorko apielinkėje.

Dėl pasiskelbimų prašomo kreiptis į programos vedėją:

JUOZAS RATKUS
309 HARRISON AVE. . HARRISON, N. J.

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas bus 
užtikrintas ir už prieinamą kainą.

v

S

S

S
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Didelis Išpardavimas 
Nupigintam Kainom

SIUTAI ir
OVERKOTAI

Išparduodami dabar už

originališkos kainos

nos. Nors, žinoma, May ir Al
bina stengiasi, kaip, geriausiai 
išlaikyti savo pozicijas., tačiau 
du balsai pasilieka tik du ir 
trūkumas pasilieka trūkumu.

Jeigu visi ’choristai ir cho
ristės dalyvautų pamokose, tai 
dainavimo dalykai daug pagerė
tų.. Bet alto balsų trūkumas 
tuomi dar mažai pasitaisytų, 
čia reikia specialės atydos 
.kreipti, būtent, pajieškoti mer
ginų ar moterų su alto balsais 
ir pakviesti jas į chorą dainuo
ti. Manau, nesunku būtų ras
ti. Visi choristai, merginos ir 
vaikinai, turėtų susirūpinti ir 
matant trūkumus stengtis greit 
juos atpildyti naujom spėkom.

Pereitoj pamokoj visi choris
tai pasigedo Onutės Lebedni- 
kiūtės. Ji taip gerai dainuoja! 
Choras nedidelis ir jeigu vieno 
kito nėra pamokose, tai tuoj ir 
jaučiasi.

Geras susibalansavimas chore 
ir aktyvus dalyvavimas pamo
kose, turint tokį gerą mokytoją, 
kaip Bill Petrik, mes galėtu
mėm lenktyniuoti su senesniais 
chorais Massachusetts valstijoj 
piknikuose ir bile parengimuo
se. ‘

Choras mūsų progresyviam 
judėjimui būtinai yra reikalin
gas. žmonės myli dainas, ka
da choras gražiai dainuoja. 
Tad siekimės prie išauklėjimo 
gero choro.

Pamokos vyksta kas sekma
dienį, 2 vai. po pietų, Lietuvių 
Darbininkų KLiubo svetainėj, 
338 Central Street.

O šią, subatą, vasario 3 d., 
choras turės gražų vakarą, toj 
pačioj svetainėj. Choras dai
nuos keletą dainų ir paskiau 
bus šokiai prie labai geros mu
zikos. Prašom dalyvauti ir pa
remti Lietuvių Balso Ghorą.

Betlsietis.

SENA TORIAUS BORAH 
PALIKIMAS

Washington. — Velionis 
senatorius Borah paliko 
$207,000 savo našlei. Tas 
turtas buvo pavidale val- 
džios bonų laikomas banko 
saugumo dėžėje.

Prieštaravimai Helsinkio 
Suomiy Pranešimuose

Helsinki. — Senieji Suo
mijos valdininkai sako, kad 
geri Sovietų orlaiviai ir ge
ri lakūnai, tik, girdi, jie 
savo bombomis “nepataiką”
į tikslą.

Trečiadienį Helsinkio koV 
respondentai rašė, kad So-' 
vietų raudonarmiečiai nar
siai kovoja, “kaip liūtai,”
bet keliomis eilutėmis pir
miau ar paskiau tie patys 
k o r e s p o n dentai tvirtino,
buk raudonarmiečiai bėgą,
kai pamatą suomių smarku
mą.

Telephone: E Ver green 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. 
.....   »"■   -H—■■■■■■- * III.<111 .  

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

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated
J. L eV AN JA E. LeVANDA
(Tėvas ir sūnus Levandauskai)

UNDERTAKER

337 UNION AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. tRObridge 633f

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central SkvSro, 
CAMBRIDGE, MASS. 

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedaliomis ir šyentadieniąisi 
10-12 ryte

NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

i

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

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

3.kabaretas
^55^ STANLEY MISUNAS

I Savininkas
— JL Muzika ir Floor Show kiekvieną 

) penktadienį ir šeštadienį
W / Degtines, Konjakai, Vynai,

\ \l/ ’ Alus ir Valgjąi
))\į PARAMOUNT CABARET

j/ 473 Grand St, Brooklyn, N. Y. 
) į , Prie R. K. O. Republic Teatro

i . 1 '.i i 1 r,.~n    į fu, j. ji f  i■ ... ..n.,. ..i.,
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FRANK DOMIKAITIS 
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn ^Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; 
gaspadoriškai nuvirti kopūstai 5r barsčiai, 

Atdara Nuo Anksti Ryto IW Vėlai Vakarę

Vasaros laiku visada yrą grąžus pasirinkimas 
pieniškų valgių ir dąržųvįų, virtų ir Žalių.

/ ■' . . • • • ...
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NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave.

Brooklyn, N. Y.
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Lietuvių Kuro Kompaniją
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
485 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661
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VARPO KEPTUVĖ 
36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 
*Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

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

Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kalnas.

VARPAS BAKERY 3'6-40 Stagg Street Brooklyn, N, Y.
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Jurgine Draugija Turės 
Šauni; Balių

Brooklyniečiuose populiari 
Šv. Jurgio Draugystė ruošia 
55-tą metinį balių, kuriame, 
tikisi, ne tik patys jurgiečiai, 
bet ir kiti lietuviai dalyvaus 
skaitlingai ir, kaip visada, 
smagiai pasilinksmins.

Balius bus šeštadienio vaka
rą, vasario 3-čią, Grand Para
dise salėse, 318 Grand St., 
Brooklyne. Pradžia 6:30. šo
kiams grieš dvi orkestros: 
Kaizos, ir Navicko, taigi, kas 
norės, galės be pertraukos 
šokti lietuviškus arba ameri
koniškus šokius. Įžanga tik 
40c.

Edelstein Nebus ant
A.D.P-]os Baloto

neatsiklau-
Aukščiausio
J. Sidney

M. Michael Edelstein, tam- 
manietis Dem. Partijos kan
didatas į kongresmanus iš 14- 
to distrikto nebus ant Ameri
kos Darbo Partijos baloto. Jis 
buvo uždėtas Rose-Dubinskio 
reakcinės klikos, 
sus narių valios. 
Teismo teisėjas
Bernstein patvarkė, kad Edel
stein gali būti tik ant Dem. 
Partijos baloto, kur jis oficia
liai, legliai nominuotas.

Morris Watson, Atsteigt 
Am. Darbo Partijai Progresy
vių Komiteto pirmininkas, ir 
Eugene P. Conolly, Am. Dar
bo Partijos N. Y. apskričio 
vadas pareiškė, kad šis teismo 
patvarkymas yra antru iš ei
lės ADP narių laimėjimu ko
voj už demokratiją partijoj.

Rose-Dubinskio grupė per
eitą rudenį pabėgo iš partijos 
apskričio konvencijos, kada 
pamatė, jog nebebus išrinkti.

Pabėgdami, jie norėjo ir 
mitingą pakrikdyti, užgesydi- 
no alektrą, bet nariai atsinešė 
žvakių ir pabaigė mitingą, iš
sirinko valdybą. Didžiuma A- 
DP Kliubų stojo su naujaja 
valdyba, tačiau pabėgėliai vis 
vien tebesiskelbia valdyba. 
Tada eiliniai nariai atsikrei
pė į teismą, kuris patvarkė, 
kad privalo būti sušaukta 
nauja konvencija ir perrinkta 
valdyba. Naujoji, narių išrink
ta valdyba, sutinka, sako, kad 
tai yra demokratiškas patvar
kymas, pabėgėliai nesutinka.

Jie manė pasilikti valdyboj 
prieš narių valią ir kamanda- 
voti, kaip jiems patinka. Tai
gi, dabar antru kartu apsvilo 
nagus.

Muzikališkiems Vaikams
Queens apskričio vaikai, tu

rį vienų metų praktikos su in
strumentu, turi galimybę gaut 
veltui pamokas ir įstot į Par
kų Departmento Vaikų Beną,' 
jei praeis tam tikrus kvotimus 
geriau už kitus. Aplikacijų 
kreiptis į Overlook, Kew 
dens.

Bedarbiams

Gar-

Workers Alliance 
ną, vasario 3-čią, praves 
darbių vaikams sveikatos 
zaminus, už kuriuos nieko

šiandie- 
be- 
eg- 
ne- 
14 

op-
reiks mokėti. Tam gauta 
daktarų, taipgi dentistų, 
tometristų, slaugių. 

_ : c__10Vaikai turi pribūt tarp 
ryto ir 1 po pietų bile kurion 
iš čia paduotų vietų: 1375
DeKalb Ave., 1859 Fulton St., 
359 Jay St., 206 Sackett St., 
407 Rockaway Avenue, 293 
Pennsylvania Ave., 3802 14th 

'Ave., 2075 86th St., 2918 W.
30th St., 2166 E. 7th St.

nu- 
vėl

'Laisvės” Bazaras
rašo, kad turįs 

baza-

436
namų rakandų 

savininkas, pats 
Laisvės” raštinę ir

Stasys Kuzmickas iš Shell - 
andoah, 
surinkęs daug dovanų 
rui. Prašo atvažiuoti parsivež
ti.

Antanas Stripeika iš Eliza
beth, iy. J., laike suvažiavimo 
sakėsi turįs gražių dovanų pi
nigais ir daiktais, žadėjo pats 
atvežti į bazarą.

Ką tai reiškia šie du pavyz
džiai. O gi tai reiškia, kad ir 
kituose miestuose galima gau
ti dovanų, tik reikia rūpestin
gumo ir darbštumo vietinių 
“Laisvės” patriotų.

Brooklyne irgi ne nuo visų 
spėjame paprašyti dovanų. 
Pavyzdžiui A. Petraitis, 
Grand St 
krautuvės 
atėjd į
pažadėjo Kitchen Set, (virtu
vei baldus) vertės $37. Nie
kas pas jį neužėjo paprašyti 
dovanos bazarui. šią savaitę 
pats aplankiau keliolika vie
tų. Visur šiltai priėmė ir ap
dovanojo bazarą. Pastebėjau, 
kad niekur dar nėra būta pa
sižadėjusiųjų rinkti dovanas.

Pusdienį pasidarbavus do
vanų gauta sekamai:

VALGIŲ KRAUTUVĖS
Steponavičius ir Grabaus

kas, 311 Grand St., bučernė, 1 
Virginia Ham (kumpį) ir 2 
kenuotas hames.

Šimanskas ir Petkauskas, 
380 Grand St., bučernė, 2 ski
landžius ir smulkesnių daiktu- 
kų.

Browderio Mitingai 
Perpildyti

Interborough News Co., 
526 W. 52nd St., N. Y., strei- 

■ kilojanti darbininkai prašė 
majoro tarpininkystės padėt 
užbaigt streiką, kuris tęsiasi 
nuo 4-tos sausio.

Vasario Menesio Išpardavimas!
NUŽEMINAME KAINAS ANT 30 NUOŠIMČIŲ

ir jis bus bazare.
Amerikos 

gaspadorius 
paprašius

la-

Piliečių 
Jurgis 

dovanų, 
“Utarr

Trečias Browderio kampa
nijos mitingas, kuriame jis 
pats sakė prakalbą pereito 
ketvirtadienio vakarą, Central 
Plaza, N. Y., kaip ir pirmes- 
nieji buv.o perpildytas publi
ka, kuri jarn pasirodžius sa
lėj sukėlė audringą ovaciją. 
Salė talpina 1,000. Kiti 200 
publikos susirinko apatinėj sa- 
liukėj, kur jiems prakalba 
perduota garsiakalbiu.

Browderis z kandidatuoja į 
kongresmanus iš 14-to kon
gresinio distrikto, kuriame 
specialiai rinkimai bus ši an
tradienį. i# •

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

Tarp Tėn Eyck Ir Maujer Sts. 
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patryę Barberini *

brooklyniečių

Dąnny i'r Charles, 325 
Grand Street, bučernė, Virgi
nia Ham (kumpį) ir palti 
šinukų.

RESTAURACIJOS
Likeriai ir kiti gėrimai

Ignas Sutkus, 492 Grand 
St., bačką alaus, ir ateis pa
dėti išgerti.

Mateušas Simonavičius/, 42 
So. 5th St., bačką alaus; tiki
mės kad

Liet. 
Kliubo 
Karpus,
kryptelėjęs ūsą, sako: 
ninke direktorių mitingas... 
pasitarsime... bus viskas ge
rai !”

Stasys Milčius, savininkas 5 
čeverykų krautuvių, iš kurių 
viena yra 365 Grand St., davė 
porą gražių batų.

Širdingai dėkojame visiems 
už taip gražias dovanas.

Daugelis iš
yra pasiėmusių blankas rinkti 
bazarui dovanų. Jei visi, pasi
darbuotų nors po porą vakarų 
bazarui, tai daugybę dovanų 
prineštų.

Paskutinės dienos, darbuo
kimės kiek tik išgalėdami rin
kimu dovanų bazarui. Nes lai
ko turime tik kelias dienas. 
Pirmadienį pradėsime buda- 
voti salėje booths (kambarė
lius) daiktų išdėliojimui. Tad 
turime rūpintis, kad tie kam
barėliai būtų daiktais užpil
dyti.

P. Buknys.

Pirmadienį Labai Svarbi Peržvalga 
Tarptautinių įvykių

Pirmadienį, vasario 5 dieną, 
valandą vakare, “Laisvės”8

svetainėj, 419 Lorimer St., bus 
labai svarbus pranešimas apie 
tarptautinius paskutinius įvy
kius. Kalbės dienos klausimais 
Antanas Bimba.

Čia bus padaryta peržvalga 
šių svarbiausių įvykių:

(1) Kodėl Švedijos, Norve
gijos ir Danijos menševikai 
ministerial galvatrūkčiais ruo
šia savo šalis karan prieš So
vietų Sąjungą ir ką reiškia 
Jungtinių Valstijų “paskolos” 
Švedijai ?

(2) Kur link veda pasaulio 
imperialistus jų politika, rėmi
mas Finliandijos dvarponių ir 
kapitalistų ? Ką reiškia Ame
rikoj Hooverio “labdaringas” 
darbas, rinkimas aukų Fin- 
liandijai ir kongreso manevrai 
“paskolų” reikale?

(3) Ką reiškia Balkanų val
stybių — Turkijos, Jugoslavi
jos, Graikijos ir Rumunijos 
konferencija ir kokią į ją įta-

Štai, Ką Vaikai Veikia!
penkių savaičių, Lietu-

Mokyklėlės vaikai 
savo pramogėlę; 1 jie 
susidėję su Stygų Or- 
(Tai bus subatoj, kovo

irką daro Anglijos, Francijos 
kitų šalių imperialistai ?

(4) Kodėl buvęs kaizeris 
Wilhelmas, Amerikos prezi
dentas ir popiežius susivienijo 
ir visi darbuojasi, kad užbai
gus karą tarpe Vokietijos, 
Francijos ir Anglijos ir pra
dėjus baisų karą prieš Sovietų 
Sąjungą?

(5) Kodėl remiantis kapi
talistinės spaudos pranešimais 
finai nuolatos “muša” rusus, o 
visada mūšiai eina Finliandi- 
joj ?

(6) Ką reiškia pono prezi
dento pasiūlymai numušti 
$1,500,000,000 Amerikos žmo
nių gerovės fondus, o skirti 
šimtus milionų karo reikalams 
ir duoti paskolas Finliandijai 
ir kitoms kapitalistinėms ša
lims ?

Šie ir daugelis kitų klausi
mų bus išdiskusuota. Antanas 
Bimba padarys platų praneši
mą, o pąskiau galėsime visi 
gauti balsą. Įžanga veltui.

Kviečia Rengėjai.
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RADIO

Nori Reakcinių 
Įstatymų

BARRY P. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.

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

Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis kainomis. 
Pasirinkimas didelis.

BEDROOM SETS — PARLOR SETS
STUDIO COUCHES—KITCHEN SETS

DINETTE SETS, MATRASAI IR SPRINGSAI

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas
409 ir 436 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Tei. EVergreen 7-8451

Ralph Rabinor, 22 m., 
teistas už plėšimą, dabar 
teisiamas, kaltinant nušovus 
krautuvninką I. Weiss 1937 
metais.

Už 
viškos 
ruošia 
ruošia 
kestra.
9 d.). Pokilis atsibus ‘Laisves’ 
salėje.

Nesijuokite, bet tam poki- 
lyj patys vaikai išpildys labai 
įdomią ir puikią programą. 
Kurie dalyvaus, nesigailės.

šį šeštadienį mokykloje vai
kai matys krutamus paveiks
lus. Paveikslai rodoma dykai; 
ir vaikai mokinami dykai. To
dėl komitetas kiekvienam mo
kiniui ir mokinei duos po tris 
bilietukus ’ parduoti dėl mini
mo mokyklėlės pokilio. Tiki- 

I masi, kad studentai • šiame 
darbe parodys savo veiklumą.

Komitetas.

Lietuvių Radio Draugija 
praneša plačiai lietuvių visuo
menei, kad nuo šio šeštadie
nio, vasario 3-čios dienos, bus 
girdima trečia LRD radio pro
grama, kuri bus transliuojama 
5:30 v. p.p. iš modemiškos 
WCNW (1500 kc.) stoties. 
Taigi, dabar LRD programos 
girdimos pirmadieniais 8:30 
v. vak., ketvirtadieniais 7 v. 
vak. ir nuo šio šeštadienio 
5 :30 v. po pietų.

Vyt. J. Ubarevičius.

Harry Gannes’o sveikata 
vėl pagerėjus, gyvybei pavd* 
jus mažesnis, . „

Kalbėdamas brooklyniečių 
legionierių iškilmėse Colum
bus Kliube, Raymond J. Kel
ly iš Detroito, nacionalis Am. 
Legiono komandierius, sakėsi 
norįs tokių, įstatymų, kuriais 
būtų galima išdeportuoti to
kius kaip Bridges, Vakarų Pa
jūrio jūrininkų (CIO) vadas. 
Taip pat jis aimanavo dėl stu
dentų kvietimo Browderio 
kalbėt mokyklose. Taipgi bė
davojo, kad Amerikos Kon
gresas specialiai nepasmerkęs 
komunistų ir dėlto nesąs ame
rikoniškas.

Behan, Bergen Street 
Stoties policijos leitenan
tas, kaltintas išvogime ir su
žalojime 7,200 policijos re
kordų, tapo džiūrės išteisin
tas, tačiau dar būsiąs policijos 
teismo teisiamas kitais depart- 
mento kaltinimais.

PAJIEŠKOJIMAI
Vedybų, tikslu nori susipažinti su 

mergina ar našle 30-40 metų am
žiaus. Esu 38 metų, plačiau paaiš
kinsiu per laišką. Rašant, prašau 
prisiųsti paveikslą, kurį ant parei
kalavimo grąžinsiu. K. Janson, 955 
Dundas St., W. Toronto, Ont., Cana
da. (25-30)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 8-čio, LMS 3-čio ir ALDLD 
2-ro Apskričių ir Liaudies Teatro 
Komitetas Lietuvos Nepriklauso

mybes Atžymėjiino reikalais konfe
rencija įvyks sekmadienį, 4 d. vasa
rio (Feb.), “Laisvės” name, 46 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y. Prasidės 
10 vai. ryto. Malonėkite pribūt lai
ku. — Sekr. J. Dainius.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar ir Grill, vieta ga

ru šildoma. Leastas ant 4-rių metų. 
Renda $47.00 į mėnesį. Gera apy
linkė. Turime greitai parduoti, nes 
įvyko mirtis šeimynoj. Prašome 
kreiptis: Autumn Cafe, 324 Lincoln 
Ave., cor. Atlantic Ave., Brooklyn, 
N. Y. (29-32)

Neteko Darbų
Pavasariais mokyklų termi

nas, kaip praneša mokyklų 
viršininkas Campbell, prasidė
jo ąu $1,000,000 nedateklių 
budŽete. Klasės ir reguliariai 
mokytojai pasilieku kaip bu
vę, bet paleista apie 300 pa-, 
vaduotojų, kuriem dar nepa
skirta pastovios vietos.

Suteikiam garbingos laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

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

380 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

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

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway512

Ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMTLine.

BROOKLYN, N. Y.
Tei.: Glęnmore 5-0191

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas

Gaminam valgius ir 
t u r im e Amerikos 
Išdirbinio ir impor-I VJU14M1IUU u uupvJi-

Ji tuotų degtinių, vi-
šokių vynų Ir gero 

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

([(quote;

Mateušas Siinonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes elevelterio stoties

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

Mokyklos Baigimo Specialai
Mokyklos baigimo žiedai 
Rieštiniai laikrodėliai 
Rožančiai

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

nuo $1.50

Visi Laikrodžiai Garantuoti

augštyn

S29.7S

Maži Rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą.

Visi daimontai Melsvi- 
balti ir pertekto

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179 *

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

(Kampas Roebling St.)

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

Titrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynu#/ 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamoj JI 

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Stove

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
’ krautuvė Williamsburgh’e

Calverts
"Special’'

tMCMHstomauMca

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIU ROSIU GARIMŲ

. -is- t h 1 ■

Fontaninių plunksnų 
ir paišelių setai, 
žemos kainos Ir 

garantuoti.

Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą

ROBERT LIPTON
JEWELER

701 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. 
Bet. Graham & Manhattan Aves.

Įsteigta 1892 TeL Stagg 2-2173

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6480

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

Open Day and Night

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Turkish 'Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

r j Vapor Room,
\ i Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Sjfr Shop, Sleeping Accomodations. mBKhq

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

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

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

Bun. all day and night 
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