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“Laisvės” Bazaras.
ALDLD Vajus. 
Lenkai Menševikai. 
Finų Liaudies Vargai. 
Leningrade Ramu.

Rašo D. M. š.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Užsieniuose $6.00 
Brooklyne $6.00 

Metams

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

Prasidėjo metinis “Laisvės” j 
bazaras. Jis yra didžiulėse 
Central Palace Svetainėse, 16- ;
18 Manhattan Ave.,. Brookly-1 
ne. Jis tęsis dar šį vakarą, 
sekmadienį ir pirmadienį.
Daug svarbių dalykų yra. Vi-j 
sus ir visas kviečiame atsilan- i 
kyti. Kas vakaras 
c erti n ė programa.

—o—
Su vasario pirma 

sidėjo Literatūros

gera kon-
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VEIKLI VOKIETIJOS PRE
KYBA SU SOVIETAIS

Berlin. — Vokietija mai- 
1 nais už savo mašinas gauna 

diena pra- iš. Sovietų gana daug žibalo, 
Draugijos!'gazolino ir grūdų, sako Ber- 

vajus už naujus narius, kurisI lyno valdininkai: Per mė
tęsis iki gegužės pirmos, šie-1 nesį iki sausio 20 d. iš So- 

vietll ivežta Į Vokietiją 410 
! vagonų sovietinio žibalo: 
nuo sausio 11 iki 20 d. vo
kiečiai kasdien gavo iš So
vietų po 30 iki 50 vagonų 
miežių.

Vokietijos valdininkai 
skelbė, šias skaitlines, 
ginčydami tvirtinimus 
sieniuose, "kad, girdi, Vokie
tijos prekybos 
Sovietais nieko 
Vokietijai.

Pagal kitus 
Vokietija mainais už savo 
mašineriją ir techniškus 
įrankius taip pat gauna ap
sčiai geležies, .plieno ir an
glies iš Sovietų.

be įstojimo ir tik už $1. Tai 
padaryta Literatūros Draugi
jos 25-kių metų sukakties 
proga. Prašome visus narius 
pasidarbuoti.

—o—
Lenkijos Socialistų 

arba PPS buvo viena 
cingiausių menševikų 
Tai ji išperėjo Juozą 
kį, Kiselenką ir kitus menše
vikus. Lenkų menševikų va
das Baltstogėj, kartu buvo ir 
lenkų žvalgybos narys. Kas 
drįso prieš jį žodį tartį, tai jį 
tuojau siuntė į kalėjimą arba 
baisų “Bereza Kartuza” loge- 
rį. Kada Vakarinė Ukraina 
ir Baltrusija liko paliuosuotos, 
tai atėjo galas ir menševikų 
viešpatavimui. Tūli jų va
dai pabėgę į užsienius, po 
kapitalistų sparnu, baisiai 
staugia apie “raudonąjį tero
rą.”

Partija 
iš reak- 
partijų. 
Pilsuds-

pa- 
už- 
už-

sutartis su 
neduodanti

pranešimus,

gyveno 
skurde, 
valdžia

RAUDONARMIEČIAI 
PAĖMĖ 13 MANNER

HEIMO FORTU—o—
Finliandijos liaudis 

dideliame varge ir 
Ponų ir kapitalistų
per 22 metus rengėsi karan 
prieš Sovietus, tai kiekvienas 
pilietis buvo apkrautas dide
liais taksais karo reikalams. 
Finus išnaudojo ne vien savi 
ponai, bet anglai, amerikie
čiai, švedai ir francūzai.

—o—
Aukšto prasilavinimo šalt

kalvis į mėnesį gaudavo apie 
700 finų markių algos, 
markės vertė labai

Finų 
žema, 

amerikoniškais pinigais suda
ro tik apie 2 centus ir tris 
kvoderius. Iš tos sumos dar
bininkas turėdavo sumokėti 
veik pusę už randą, nema
žiau 80 markių į mėnesį tak
sų. Gi paprasti darbininkai, 
kaip Laplandijoj, dirbo tik už 
5 ar 7 markes į dieną.

Maskva, vas. 9.—Sovietų 
kariuomenė atėmė iš Hel
sinkio suomių aštuonis ge
ležies ir cementų fortus Ho- 
tinen srityje, Mannerheimo 
tvirtovių linijoje, Karelijos 
tarp vandeny j e, ir penkis 
geležinius-cementinius suo
mių fortus tarp Ladogos ir 
Suvas ežerų, kaip praneša 
raudonarmiečių komanda. 
Ji sako, kad sovietinė ka
riuomenė dar nepradėjo di
delės ofensyvos Karelijos 
tarpvandenyje.

844 Lėktuvai Hel« _'
sinkiu Suomijai

Prieš Sovietus
Anglija ir Franci ja Urmu Siunčia Senajai Suomijos Valdžiai 

Kanuoles, Amuniciją ir “Liuosnorius”

gyrė 
kaip

London. — Anglijos mi
nisteris pirmininkas N. 
Chamberlain seime 
Helsinkio suomius 
“didvyrius” ir smerkė So
vietus. Jis pranešė, jog An
glija ir Franci j a jau išsiun
tė dikčiai paramos Suomi
jai.

Iš žinovų patirta, kad An
glija ir Fra nei j a 
siunčia senajai 
valdžiai lėktuvus, 
gazoliną ir kitus
menis. Anglų lėktuvai su 
savais lakūnais jau kariau
ja Suomijoj 
Išsiunčiama 
“liuosnoriu” v

Vienas iš
glijos generolų pereitame 
pasauliniame kare, jSir Hu
bert Gough dabar Atsišau
kė, kad talkininkai karo lai-

skubotai 
Suomijos 
kanuoles, 
karo reik-

prieš, Sovietus, 
daugiai naujų 

Helsinkiui.
žymiausių An-

vais iš šiaurės užpultų So
vietus.

Anglijos valdžia laisvai 
leidžia savo pil ečiams virš 
27 metų amžiaus, atsargos 
oficieriams ir daugeliui la
kūnų važiuot į Suomiją ka
rui prieš Soviets Sąjungą.

Pusiau oficialiai praneša
ma, kad Angliją ir Francija 
išsiuntė 250 karinių lėktuvų 
Helsinkio Suomijai.

Iš kitų šaltinių sužinota, 
jog Anglija ir Francija pa
siuntė Helsinkiui 400 lėk
tuvų ir Italija—100 lėktuvų. 
Tuo tarpu iš Amerikos esą 
išgabenta 200 lėktuvų se
najai Suomijos valdžiai. Be 
to, Švedija nupirko Ameri
koj 144 karinius lėktuvus 
Helsinkio suomiams. O kiek 
Švedija ir Norvegija pir
miau davė Helsinkiui lėktu
vų, tai neskelbiama.

PAKILUS NAZIŲ PLIENO 
IR ANGLIES GAMYBA

Berlin. — Nazių vyriau- 
bė praneša, jog, pernai vien 
Ruhr srityje pagaminta 23 
milionai tonų plieno, tai 
virš antra tiek daugiau, ne
gu visoj Anglijoj 1938 me
tais. Dabar Vokietija tikisi 
gaut dar 2 milionus tonų 
plieno per metus iš užimtos 
Lenkijos.

1939 metais vokiečiai pa
sigaminę 200 milionų tonų 
kietosios anglies daugiau 
negu 1938 metais, išnaudo
dami Lenkijos angliakasyk- 
las. O minkštosios anglies 
gamyba dar aukščiau pakil
sianti.

Vokiečiai pasidirba iš an
glies gazoliną ir daugelį ki
tų daiktų.

Mašinų ir ginklų gamyba 
pernai labai pakilus aukš
tyn, kaip sako nazių vald
žios raportas.

SENATAS UŽGYRE 
HELSINKIO SUOMIU 

KARO BONUS

Talkininkai Gabena
Tūkstančius “Liuos

noriu” į Suomiją

Perspėja Talkininkus 
Nebandyt Užpult So

viet per Suomiją

Washington. — Jungtinių 
Valstijų senatas 65 balsais 
prieš 3 paragino valdišką 
šėrų-bqnų ir biržų komisiją 
duot visas lengvatas senajai 
Suomijos valdžiai pardavi- 
nėt savo karo bonus Ameri-

London. — Anglijos ir 
Francijos valdovai pasiža
dėjo greitai pargabent liuo- 
snorius kariautojus iš įvai
rių šalių į Helsinkio Suomi
ją prieš Sovietus.

Sidabramarškinių 
Fašistų Galva Lai

mina Diesą
Nori Būt Amerikos Hitleriu; Sako, Jei Dieso Tyrinėtoją 

Komisija Toliau Darbuosis, Ji Atliks Tą Pačią Pareigą
Washington. — Sidabra- 

marškinių fašistų galva 
Wm. Dudley Pelley, liudy
damas kongresmanų komi
sijai, vadovaujamai M. 
Dies’o, sušuko: “Dieve, pa
laimink Dieso komisiją!” 
Pelley sakė: jeigu Dieso ko
misija ir toliau taip veiks 
prieš raudonuosius, kaip 
per paskutinius pusantrų 
metų, tai jau nereikės Si- 
dabramarškinių , Legiono ir 
jis užsidarys.

Pasak Pelley’o, jo Sidab- 
ramarškiniai fašistai esą 
priruošti prieš gręsiančią 
revoliuciją. Tokiame atsiti
kime, girdi, sidabramarški- 
niai, veikdami išvien su ki
tais fašistais, “vigilančiais,” 
kriušintų revoliuciją, imtų 
Amerikos valdžią į savo 
rankas, o pats Pelley taptų 
vyriausias šalies valdovas, 
panašiai- kaip Hitleris. Pel
ley karštai pritarė Hitlerio 
veiksmams prieš žydus ir 
tvirtino, būk iš kiekvienų 
trijų žydų vienas esąs' ko
munistas.

1 Hull Įtarė Sovietus 
Propagandoje 

Washington. — Amerikos 
valstybės ministeris C. Hull 
parašė laišką senatorių už
sieninei komisijai, kad So
vietai, girdi, sulaužę savo 
sutartį su Amerika tuom, 
kad jie būk varę komunisti
nę propagandą šioje šalyje.

Suomiai Pasitraukę 7 
Mylias Atgal

London, vas. 9.—Neofi
cialiai pranešta iš Helsin
kio, kad Suomijos kariuo
menė pasitraukė nuo Sovie
tų raudonarmiečių 7 my
lias, atgal, septyniolikos my
lių fronte, Karelijos tarp
vandenyje.

Ne geriau gyvenosi ir vals- 
. tiečiams. Nors Finliandija plo

tu didelė, bet javus sėti tin
kamos žemės nedaug. Geres
nę žemę buvo pasisavinę 
dvarponiai ir buožės. Fin- 
liandijoj buvo apie 16,000 
dvarponių ir stambių buožių; 
60,000 buožių; 110,000 vals
tiečių, kurie neturėjo nei po 
3 hektarus žemės—biedniokų 
ir 108,000 valstiečių, kurie 
turėjo tarpe 3 ir 10 hektarų. 
Nuo 1930 iki 1935 metų per 
20,000 valstiečių neteko že
mės — bankrutino. Jų že
mę atėmė

Suomiai “Nukentėjo”
London. — Diplomatai iš 

Helsinkio pranešė, kad Suo
mijos armija “nukentėjo ne
pasisekimų.”

Roma. — Apie 5,000 italų 
pasidavė į Suomijos liuos- 
norius kareivius prieš So
vietų Sąjungą.

iš

bankrutino.
buožės ir valdžia.

Tai kitas 
kodėl finai 
vietus, jeigu ten darbo žmo
nėms buvo blogai? Tenka at
sakyti, kad darbo žmonės ne- 
kariauna savo valia. Buožės 
ir fašistų “šiuckoras,” kuris 
turi per 100,000 narių, kiek
vieną gerai žino, kas jis bu
vo ir padėjo į tokią vietą, 
kur jis ir prieš savo valią turi 
atlikti karo veiksmus. Armi
jos rekrutai būdavo skirstomi, 
pagal “šiuckoro” nurodymą, į 
tris kategorijas: “ištikimas,” 
“abejotinas” ir “pavojingas.” 

—o---
Walter Duranty iš Mask

vos rašo, kad jo patyrimu 
Sovietų Sąjungoj viskas ramu. 
Kas liečia Leningradą, tai ten 
žmonės ramiai dirba, lanko 
judžius ir teatrus, kaip ir vi
sai nebūtų karo su Finlian-

gali paklausti: Tai 
kariauna prieš So-'

Dar Pirm Karo Suomija 
Prašė $60,000,000 
Paskolos iš Amerikos

Paryžius. — Laivais 
Francijps išgabenta stam
bus skaičius Lenkijos pabė
gėlių ir amerikiečių lenkų į 
Helsinkio Suomiją kaip 
liuosnoriai kareiviai.

Copenhagen, Danija. — 
Iki šiol 10,000 danų įsirašė 
kaip liuosnoriai Suomijos 
kariautojai prieš Sovietus. 
Jau nuo pirmiau ten veikia 
desėtkas Danijos lakūnų.

Washington. — Federalių 
valdžios paskolų adminis
tratorius J. H. Jones pra
nešė senatorių komisijai už
sieniniais reikalais, jog už 
trijų mėnesių pirm karo 
Suomijos valdžia prašė 60 
milionų dolerių paskolos, 
kurios pusę žadėjo suvartot 
ginklams ir amunicijai.

■ Jones pripažino, kad Hel
sinkio Suomija už paskolas 
perkamus iš Amerikos ne
karinius reikmenis galėtų'dienį Paryžiuje užklupo So- 
išmainyti ant karinių reik-į vietų prekybos delegaciją, 
menų gautinų iš Anglijos,’Sovietų Intourist kelionių 
bet tiktai po to, kai nekari- ■ raštinę ir sovietinę mokyk

lą; kad francūzų policija iš
krėtė tas įstaigas ir pagro
bė jų dokumentus.

Francūzų vyriausybė at
meta Sovietų protestą ir 
reikalavimą sugrąžint už
grobtus dokumentus. Jinai 
tvirtina, kad Sovietai per 
tas įstaigas vedę savo pro
pagandą; todėl, girdi, fran
cūzų valdžia turėjus teisę 
jas iškrėsti.

Prancūzą* Valdžia Atmeta 
Sovietą Protestą

Paryžius. — Sovietai už
protestavo Frakcijai, kad 
jos policija pereitą pirma-

niai reikmenys būtų jau iš
gabenti iš Amerikos.

dija. Traukiniai tarpe Lenin
grado ir Murmansko vaikšti
nėja reguliariai. Reiškia, ka
pitalistų ir socialistų pasakos 
apie tai, kad finai Leningra- 
do-Murmansko gelžkelį su
griovė, yra tuščias dalykas.

ORAS. — Šį šeštadienį 
šalta ir snigsią.

Maskva. “Pravda,” vy
riausias laikraštis Sovietų 
Komunistų Partijos, rašo, 
kad Anglija ir Francija 
stengiasi pavartoti Suomiją 
kaip savo stovyklą karui 
prieš Sovietų Sąjungą. 
“Pravda” įspėja, kad “Rau
donosios Armijos smūgiai” 
sukriušintų Anglijos ir 
Francijos karo žygius, at
kreiptus prieš Sovietų šalį.

Anglija ir Francija bando 
“pasukt karo potvinius 
prieš Sovietų Sąjungą, bet 
Sovietų ginkluotos jėgos 
yra gabios pasitikt bile 
priešą sausumoje, ore, van
denyje ar po vandeniu,” ra
šo “Pravda.”

Jinai taipgi sako, jog tal
kininkai “daro visokiausią 
spaudimą Balkanų kraš-1 
tam,” idant įtraukt juos į 
savo karo stovyklą.,

Prezidentas Rooseveltas, 
kaip praneša, stengsis, kad 
būtų greitai duota dar $20,- 
000,000 paskolos senajai 
Suomijos valdžiai “nekari
niams reikmenims.”

Helsinkio Suomija jau 
pirko trokus, gazoliną, 
priešdujines maskas ir kit
ką už 10 milionų dolerių jau 
gautos iš Jungtinių Valsti
jų paskolos “nekariniams” 
reikmenims.

Turkija Užgrobė Vokie
čių Laivastatyklas ir 
Išvijo Jų Technikus

Japonai Užėmė Miestą, bet 
Neapsupo Chinų Divizijų
Chungking, Chinija. — 

Chinų karininkai pripažįs
ta, kad japonai atėmė iš 
chinų Pinyang miestą; bet 
užginčija japonų praneši
mus, kurie teigę, kad japo
nai ten apsupę virš 20 chinų 
divizijų ir išžudę tūkstan
čius jų kareivių. Sako, jog 
chinai nepasidavę apsupa
mi, laiku pasitraukę! ir da-. 
bar atakuoją japonus iš šo
nų.

Istanbul, Turkija. — Tur
kija, nekariaujantis talki
ninkas Anglijos ir Franci- 
jos, užgrobė vokiečių Krup- 
po laivastatyklas prie Auk
sinio Rago, o Auksinis Ra
gas yra “vartai” Dardanel- 
lų peria jos, kuri jungia Eg- 
ejaus-Viduržemio Jūras su 
Juodosiomis Mariomis.

Turkų valdžia tuojaus pa
varė visus vokiečius inži
nierius ir technikus, kurie 
tose laivastatyklose budavo- 
jo ir taisė Turkijai subma- 
rinus.

Turkijos vyriausybė, kaip 
praneša, .užgrobsianti ir ki
tas vokiečių nuosavybes 
Turkijoj. Daugelis vokiečių 
biznierių ūmai išvažiavo iš 
Turkijos.

500,000 Talkininką Armija 
Rytuose prieš Sovietus
Paryžius. — Franci j a yra 

sutelkus 275,000 kariuome- 
,nės Syrijoj ir kitur Arti
muose Rytuose (o pagal 
Maskvos skaičiavimus, tai 
400,000).

London. — Anglai skai
čiuoja, kad Franci j a ir An
glija turi Syrijoj, Palesti
noj, Egipte ir šiaip Arti
muose Rytuose bent 500,000 
kariuomenės .

Ta kariuomenė, pagal 
pranešimus iš Paryžiaus, 
yra priruošta prieš Sovie
tus ir Vokietiją.

Pirmesnėmis žiniomis, 
Franci ja ir Anglija rengia 
savo armijas Artimuose Ry
tuose prieš Sovietų Kauka
zą, ypač užgrobt jo žibalo 
šaltinius.

Užsidarė Amerikoną Pre
kybos Rūmas Maskvoj

Maskva. — Neribotam 
laikui užsidarė čionaitinis 
Amerikonų-Rusų Prekybos 
Rūmas. Jo atstovas Spen
cer Williams išvažiavo atgal 
į Jungtines Valstijas.

Hong Kong. — Japonai 
praneša, kad jie atėmę iš 
chinų aptvirtintą 
Wumingą, apie 30 
nuo Nanningo.

miestą 
mylių

Geneva, Šveic. — Šveica
rų laikraštis “Tribune de 
Geneve” ragina Angliją ir 
Franciją paskelbt karą So
vietams todėl, kad, girdi, 
Sovietai užpuolę Suomiją.

Francija Gausianti 2 Milionų 
Kareiviu iš Koloniją

Paryžius. — Francija jau 
sumobilizavo į savo armiją 
700 tūkstančių vyrų iš ko
lonijų gyventojų Šiaurinėj 
Afrikoj, Syrijoj ir kitose sa
vo kolonijose Artimuose 
Rytuose. Sako, kad reikale 
Francija galėtų sumobili
zuoti 2 milionų kareivių iš 
arabų, morokkiečių, negrų 
ir syrų, jos kolonijų gyven
tojų.

Francijos Seimas Slaptai 
z Posėdžiauja

Paryžius, vas.' 9.—Pagal 
socialistų atstovų sumany
mą/ Francijos seimas 262 
balsais prieš 227 nutarė lai
kyti slaptą posėdį kariniais 
reikalais, ir atmetė ministe- 
rio pirmininko Daladiero 
reikalavimą turėt viešą sei
mo posėdį.

Visi laikraščių korespon
dentai ir kiti pašaliniai 
žmonės išvaryti iš seimo rū
mo.

Berlin, vas. 9.—Naziai 
praneša, jog vokiečiai nušo
vė 6 francūzų žvalgus. •

London. — Vokiečių mina 
nuskandino dar vieną Fran
ci jos prekinį laivą, virš 2,- 
000 tonų įtalpos.

New York. — Per dvejus 
metus deportuota 2,015 pa- 
šalpinių bedarbių iš New 
Yorko atgal į tas valstijas, 
iš kur jie atvyko.

Boulder, Colorado.—Am
erikos valstybės ministeri
jos narys Cherrington tei
gė, kad Rytai (Turkija ir 
kt,) jau beveik pasiruošę 
stot į karą išvien su talki
ninkais.

Mexico City.—Buvęs Is
panų respublikos armijų 
komandierius generolas J. 
Miaja gavo Meksikos pilie
tybės popieras.

Turin, Italija.—Per spro
gimą čionaitiniame dinami
to fabrike užmušta 5 dar
bininkai.

Norvegija ir Švedija Prašo 
Paskolą iš Amerikos
Washington.—Norvegija 

gavo $10,000,000 paskolos iš 
■ * * “ .................aJungtinių Valstijų ir nori 
daugiau. Švedija prašo Am- * 

‘ erikos paskolint $20,000,000.
$M

• , X. VMi$ - $ Jj . ....
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Peter Barnes ir James Richards
Anglijos budelis pakorė du jaunus ai

rius vyrus. Pakorė juos vasario 7 d. Bir- 
minghamo kalėjime, Anglijoj.

Už ką gi šitie du vyrai buvo pakarti? 
Esminiai, už tai, kad jie kovojo už Airi
jos nepriklausomybę. Airijoj Revoliuci
nė Armija per ilgus laikus kovojo prieš 
Anglijos pasilaikymą Ulsterio provinci
jos Airijoj; už pilną nepriklausomybę 
Airijai.

Mes galime nesutikti su Airių Revo
liucinės Armijos metodomis—jie dažnai 
vartoja terorą, individualinį terorą,—bet 
mes pilniausiai sutikome ir sutinkame su 
šitų airių tikslais. Jie nori matyti savo 
tėvynę laisvą ir nepriklausomą; jie neno
ri, kad jų kraštas būtų įveltas į pasaulinį 
karą—karą, kuris.yra vedamas už Angli
jos imperijos reikalus.

Prieš pakorimo dieną visa Airija ne
paprastai buvo sujudusi. Valdininkai ir 
organizacijos siuntė Chamberlainui ir 
kitiems prašymus susimylėt ant tų dviejų 
airių patrijotų—ant Barnes ir Richards 
—nekarti. Betgi Chamberlainas buvo 
sustingęs prašymams. Jis jų nebepaisė. 
Abu jauni patrijotai buvo pakarti.

Na, ir tuo būdu Chamberlaino šiurkš
tumai labiau negu kas kitus dar karščiau 
uždegė Airijos liaudį—visą tautą. Įvyko 
milžiniškos demonstracijos, reiškusios 
savo griežtus protestus prieš Airijos tau
tos vergėjus. Be abejo, tasai sąjūdis, 
kuris dabar užsidegė, dar labiau plėsis 
ir Chamberlainas turės nemažai bėdos 
su airiais kovotojais.

Bjauriausią Londono ponai propagan
dą vartoja teisinimui savo žygių. Jie 
skelbia, būk Airių Revoliucinę Armiją fi
nansuojąs Hitleris. Girdi, jei ne Hitlerio 
pinigai, tai viskas būtų gerai.

Vertėtų Chamberlainui išbandyti vie
nas geras būdas, sužinojimui, ar airiai iš 
tikrųjų dirba pagal užsakymus iš Berly
no. Tegu Chamberlainas suteikia Airijai 
pilną laisvę, pilną nepriklausomybę ir 
tuomet jis matys, ar tie airiai “naudosis 
Berlyno pinigais.” Užtikriname jį, kad 
ne! Kai Airijai bus suteikta pilna nepri
klausomybė, tai airiai tuomet bandys su
gyventi su Anglija gražiai, kaimyniškai, 
kaip ir su kitom tautom.

Dabar, kai Indijoj judėjimas už ne
priklausomybę ima stiprėti, tie patys 
Londono ponai skelbs, būk ir indusai 
veikia “pagal užsakymus už Maskvos” 
ar Berlyno.* Kas tik šiandien kovoja už 
laisvę ir nepriklausomybę, tas Anglijos 
viešpačiams netinkamas, pavojingas; tą 
jie ir slopina.

Iš tų visų Anglijos ponų žygių skaity
tojas gali pats savo išvadį padaryti, ko
kia demokratija yra Suomijoj, kurią 
Chamberlainas, Mussolini's, Franko, Da- 
ladieras ir kiti ginkluoja ir. visaip remia.

u Ar Užpuls Sovietą Kaukazą?
Anglija ir Francija sutraukė į savo ko

lonijas, Syriją ir Iraqą (Mesopotamiją) 
apie 500,000 armiją, vadovystėje francū- 
zų generolo Maxime Weygand ir anglų 
gen. A. P. Wavell. Ta milžiniška armija 
yra į pietus nuo Turkijos.

Kaip žinoma, Turkija pasirašė su 
Franeijos ir Anglijos imperialistais ben
dro kariavimo sutartį ir vis garsiau kal
ba, kad ji nėra neutrališka. Yra planuo
jamas francūzų-anglų ir turkų armijos 
užpuolimas ant Sovietų Sąjungos, ypa
tingai Užkaukazijos sovietinių respubli
kų. Mat, prie Kaspijos Jūros yra turtin
giausi pasaulyje žibalo Baku šaltiniai.

* Jie yra' netoli Turkijos ir Persijos sie-
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nos. Anglijos ir Franeijos imperialistai 
vis daugiau ten veža karo jėgų ir sako, 
kad reikia užpulti Baku aliejaus šalti
nius, nes tuo jie užduotų Sovietų Sąjun
gai mirtiną smūgį. Anglijos ir Franeijos 
imperialistai pridengia savo karo provo
kaciją, tuo, būk Vokietija gaunanti žiba
lą iš Sovietų, tai, girdi, “reikia užimti 
tuos šaltinius, kad Vokietija negalėtų ži
balo gauti.”

Sovietų Sąjungos Raudonoji Armija 
Užkaukazijoj, aišku, yra pasirengusi bile 
kada atremti įsiveržėlius. Bet čia ne ta
me dalykas: Anglijos ir Franeijos impe
rialistų tikslas buvo ir yra praplėsti karą 
per visą pasaulį ir sunaikinti Sovietų 
Sąjungą. To tikslo jie siekiasi; prie to 
dabar einama. Iš vienos pusės jie sukur
stė Suomijos Helsinkiu valdžią kariau
ti su Sovietais; dabar jie tąją valdžią 
visais būdais remia ir nori į karą įtrauk
ti visą Skandinaviją. Jie nori į karo gais
rą įtraukti Balkanus; jie ruošiasi karui 
Artimuose Rytuose.

Jeigu iki šiol dar kam nors nebuvo aiš
kus Anglijos ir Franeijos imperialistų 
tikslas, tai dabar jis jau turi būti aiš
kiausias.

Nevyksta Tai Propagandai
Amerikoj yra vedama baisi propagan

da prieš Sovietų Sąjungą, už Suomijos 
ponus. Komercinė spauda, radio, kalbė
tojai,—visi sušilę dirba, bet vis vien ne 
kaip jiems vyksta.

Taip vadinamas Amerikos Visuomenės 
Minties Institutas, vadovystėje Dr. Ge
orge Gallup, kuris, taip pat nusistatęs 
prieš Sovietų Sąjungą, paskelbė sekamus 
balsavimus:

Į klausimą: Ar Jungtines Valstijos tu
ri skolinti Suomijai nekariniams reika
lams pinigų?

Už skolinimą balsavo 52%; prieš 48%.
Lai būna balsavimai “tikri”, bet juk 

tai maža persvara. Prie to, balsuoto
jai nežino to, kad nors nekariniams rei
kalams paskolino $10,000,000, tuo pačiu 
kartu Amerikos laivynas perleido Suo
mijai 44 karo orlaivius, o Amerikos lai
vai juos nuvežė. Toki tie “nekariniai rei
kalai.”

Į klausimą: Ar Jungtinės Valstijos tu
ri skolinti pinigų Suomijai, kad ji galėtų 
pirktis karo’ orlaivius, ginklus ir kitas 
karines medžiagas? Balsavimų pasekmės 
buvo sekamos: už skolinimą 39%; prieš 
61%.

Reiškia, nepaisant tos baisios agitaci
jos ir melų kampanijos vis vien 61% 
amerikiečių priešingi remti Suomijos po
nus ir kapitalistus. O jeigu ponas Dr. 
Gallup būtų pastatęs klausimą: Kiek 
amerikiečių nori, kad mūsų šalis būtų 
įvelta į karą? Tai būtų bent 99% gavęs 
priešingų atsakymų. O vienok, Roosevel- 
to administracija pilniausiai remia An
glijos ir Franeijos imperialistus, gink
luoja Suomijos ponus ir velka Ameriką 
į karo sūkurį, prieš mūsų piliečių valią 
ir norą. x

Apie Balkanus
Nesenai įvyko mažosios Entantės—Ru

munijos, Turkijos, Jugoslavijos ir Grai
kijos—atstovų suvažiavimas Belgrade. 
Apie tąjį suvažiavimą buvo labai daug 
rašyta ir pranašauta. Buvo manyta, 
kad mažoji Entantė (Sąjunga) sugrius 
ir kiekviena šalis nueis “kas savo švie
sa.” Buvo manyta, taipgi, kad Anglijai 
ir Francijai pavyks pasiimti savo “sfe- 
rosna” šią Entantę.

Tačiau, atrbdo, kad Anglijai ir Fran
ci jai nepavyko kol kas tų kraštų įtrauk
ti į karinę orbitą. Visų keturių kraštų 
atstovai pasisakė visų pirmiausiai už ne- 
utrališkumą: nesikišti nei į vieną nei į 
kitą pusę. Be to, nutarta palaikyti šią 
Entante dar septynerius metus.

Turkija dėjo daug pastangų patraukti 
savo pusėn—tai yra, Anglijos ir Franei
jos pusėn visus Balkanus. Bet jai tas 
nepavyko. Nepavyko užkariauti tie kra
štai ir Italijai. Žinoma, ateityje gali vis
ko dar būti. Dabar pasaulio įvykiai taip 
sparčiai mainosi, jog niekas nežino, ką 
rytoj galime rasti.

Visvien, jei tik Balkanų kraštų val
džios bus gudrios, tai jos nesileis įtrauk
ti į karą niekam. Jos laikysis neutraliai 
ir savo žmones ir žmonių turtą sutau
pys. Bet jei jos paklausys karo avantū- 
ristų, jei jos ypačiai paklausys Anglijos 
lordų, kurie visuomet norėjo kitų ranko
mis sau žarijas* žarstyti, susilauks ka- 
tastrofingų pasėkų ir, be to, prailgins 
patį karą. '

Kai Kaune 30 Laipsnių Šalčio...
_ :____________ •_____________ i

O Malkų Tėra tik Dantims Pakrapštyti
Nei Hore Belišos pasi

traukimas iš anglų karo mi
nistro vietos, nei Leningra
do karo apygardos viršinin
ko komunikatai apie karo 
veiksmus Suomijoje, nei, 
galiausiai, pranešimai apie 
karo veikmus jūrose, ore ir 
sausumoje dabar kauniečio 
nebedomina. Gali ir žemė 
drebėti, bet kaunietis vis 
tiek galvos apie nepapras
tus šalčius, smarkiai sukau
sčiusius visą Lietuvą. Be
veik visi Kauno laikraš
čiai paskutįpemis dienomis 
skelbė, jog žemę apniko 
gamtos katastrofos. Taigi ir 
paskutinius šalčius kaunie
tis ramia širdimi priskiria 
prie tų gamtos katastrofų, 
ištikusių mūsų žemę.

Štai susitinki padorų kau
nietį, galima sakyti, stačiai 
pirmos gildijos frantą, ku
ris vasarą dėvi šviesias kel
nes, mėlyną švarką ir rau
doną kaklaraištį, o dabar 
radijo greitumu skuba Lais
vės alėja, savo paraudusį 
snapą slėpdamas kuklaus 
palto apikaklėje. Ne tik no
sį slepia palto apikaklėje, 
bet taip pat ausis rūpestin
gai trina ir į gražaus sulip
dymo praeivęs jokio dėme
sio nebekreipia. • Toks Kau
no frantelis užsuka į bile 
kurią kavinę ir pirmas jo 
žodis, tartas kavinės pane
lei, skamba šitaip:

—Na ir šaltis! Duokit 
puodelį kavos...

Kauno frantelis ilgai sė
di prie puodelio kavos ir 
nesiryžta išeiti. Juk vistiek 
nėra kur eiti, nėra . kas 
veikti. Šaltis gadina visus 
gerus sumanymus ir visus 
siekimus paverčia niekais.

Arba paimkim kad ir ba
rų biznį, kuris normaliais 
laikais taip labai gražiai 
klestėjo. Dabar žmogaus nei 
su pagaliu į barą neužva
rysi.

—Kvailystė tokiu šalčių 
metu gerti alų,—sako kau
nietis, kitais metų laikais iš- 

- geriantis po penkis bokalus 
alaus per dieną.—Kol alus 
iš bokalo pateks į vėdarą, 
pavirs ledu.

Užtat Kauno alaus barai 
dabar tušti, barų panelės 
glaustosi prie pečių, kai ku
rios dargi veltinius užsi
mauna, bet svečių taip ir 
nesulaukia.

Lygiai tas pats dedasi ir 
Kauno restoranuose — re
tas kuris nuolatinis svečias 
užlekia, net kepurės nenusi
ėmęs išmeta klebonišką, nu
ryja silkės galvą, ir vėl sku
ba savais keliais.

Kai dėl radijo, tai kau
niečiai dabar laukia žinių 
ne apie visokius politinius 
įvykius ar karo veiksmus, 
bet smalsiai klausosi prane
šimų apie orą. _Tik gaila, 
kad ne,visuomet radijas tei

singai orą atspėja-. Kažkaip 
ten atsitinka, kad oras ryt 
dienai būna visuomet prie
šingos temperatūros, negu 
radijas praneša. Bet tatai 
kauniečiui ir nesvarbu. Jis 
pasitenkina tuo, ką jam ra
dijas sako, ir paskui žinias 
apie orą jau su savo komen
tarais pasakoja pirmam su
tiktam draugui.

—Negirdėjai?—sako toks 
radijo klausytojas savo 
draugui, — oras rytoj bus 
dar šaltesnis. Šiandien bu
vo 28, o ryt jau bus 38.

Gali tam kauniečiui tikė
ti, gali jam ir netikėti, nes 
šaltis vis tiek taip tau su
spaus ausį, jog trilinkas lėk
si į namus ir be reikalo pro 
duris neiškiši nei nosies.

—Ką veikia jūsų vyras? 
—klausia viena kaunietė sa
vo draugę.

—Žinai, jau antra savaitė 
sėdi namie, skaito knygas ir 
niekur neina. Šalta, sako.

—Ir mano vyras sėdi na
mie, skaito laikraštį ir su 
vaikais žaidžia. Mat, šal
čiai ...

Abi poniutės patenkintos, 
kad jų vyrai sėdi namie ir 
skaito knygas. Jos gerai ži
no, kad jei tokie šalčiai 
žmonių nespirgintų, jų vy
rai tikriausiai sėdėtų ne na
mie, bet kur nors padores
nėse vietelėse.

Betgi ir namie sėdėti ne 
visi turi malonumą. Pirmas 
atsitikimas, kad Kaunas 
pritrūktų malkų. Niekad to
kio atsitikimo dar nėra bu
vę. Malkų visuomet būdavo 
tiek, kiek tik kas nori. O 
šiemet viskas kažkaip auk
štyn kojomis virto. Užtat 
nenuostabu, kad iš butų, įs
taigų, įmonių ir kitokių vie
tų kasdien telefonais skam
binama į buvusius ir esa
mus malkų sandėlius ir gir
dimi tokie maždaug dialo
gai:

Alio! Alio! Ar čia malkų 
sandėlis? Vot, norėjau nors 
vieną metruką. Ne? Hm... 
Sakot; nei trupučiuko ? ! 
Vot... Pasiuto! Po velnių, 
visam Kaune nėra malkų. 
Skambinu ir vaikščioju nuo 
pat ryto! Na, dar pamėgin
siu.

. —Alio! Ar čia malkų san
dėlis? Nei trupučiuko? Še 
tau, paskambint į Šančius? 
Kad aš, kad nori.. .* Sakot, 
pamėgint. Vilijampolėj gy
venu .;.

—Alio! Malkų sandėlis? 
Kodėl jūs neturit malkų? 
Žmonės šąla, o jie sau šil
tuose kambariuose rūpinas 
apie' kažką...

—Alio! Miškų Departa
mento sandėlis? Irgi nėra 
malkų ?

O miškų departamento ir 
kiti sandėliai telefonu kau
niečiams atsakinėja:

—Neturim malkų! Visiš-
kai neturim! Geležinkelių 
valdyba neduoda vagonų, 
nėr kaip ir pristatyti...

—Pone, ir mūsų sandėlyj 
nėra malkų. Neduoda vago
nų...

—Neduoda vagonų...
Ir tie, kurie vakar iš kau

niečių sušalo, neturėjo kuo 
pečių pakurti arba sušildyti 
sušalusios sriubos,—pyksta 
ant tų vagonų...

—Gaila tų vagonų jiems, 
ar ką! Toks šaltis, o mano 
bute malkų nėra nei dan
tims pakrapštyti, — karš
čiuojasi nuo šalčio sustingęs 
kaunietis.

—Nesuprantu, kaip tai 
nesuspėti privežti malkų į 
Kauną? Bute jau kaip čiuo
žykloj...

—Štai tau ir Kaunas! Nė
ra malkų!

—Tikrai keista, kad nėra 
Kaune malkų,—pritariau ir 
aš susirūpinusiam kaunie
čiui.

Tik eidamas namo, prisi
miniau, kad KaUne malkų 
yra labai daug: pas mano 
šeimininką apie 20 metrų, 
pas Karmelitų ponus ištisi 
sandėliai, pas Icką Kleibov- 
skį apie 30 metrų...

Tačiau malkų yra tik pas 
tuos, kurie padarė milžiniš
kas atsargas. O kurie ne
turėjo anksčiau už ką mal
kų pirkti,—tie dabar danti
mis kalena.

Jei aš turėčiau .bent ma
žą biznieriaus gyslelę ir 
trupučiuką laimės, tai šiuo 
metu tuoj aus atidaryčiau 
kepurių parduotuvę. Nes gi 
dabar labiausiai perkama 
prekė yra* šilta žieminė ke
purė.

—Skrybėlės tegu eina į 
spintas ir laukia šiltesnių 
dienų, — sako kauniečiai ir 
suka pas Segalsoną ar Be- 
kerj šiltos kepurės išsirink
ti. Tačiau ir su kepurėmis 
atstiko lygiai taip pat, kaip 
atsitiko su malkomis—jų 
Kaune pritrūko. Pabandyk 
gauti gerą žieminę kepurę 
—jokiu būdu negausi. Iš
parduota,—atsakys kepurių 
parduotuvės savininkas.

—Gal vėliau turėsit?— 
jūs paklausit.

Bet kepurių parduotuvės 
savininkas tik patraukys 
pečiais ir jums nieko tikro 
negalės atsakyti. Negalės 
atsakyti todėl, kad ir jis 
pats nežino—gaus jis naujų 
kepurių ar negaus. Gera, 
šilta žieminė kepurė dabar 
lygiai taip pat branginama, 
kaip branginama jauna 
mergaitė įsimylėjusio senio 
vaizduotėje.

Iki šiol Kauno čiuožyklos 
darė labai puikų biznį. Net 
iš mokyklinio amžiaus vai
kų jos lupdavo po pusę lito 
už pasičiuožinėjimą. Bet
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bą nuo reakcinių elementų, kurie 
nori ją panaikinti.

dabar šalčiai ir jų biznį, ga
lima sakyti, suparaližavo. 
Net ir didžiausi šito sporto 
mėgėjai numetė pačiūžas už 
pečiaus ir užmiršo Kauno 
Čiuožyklų adresus.

—Tokiam šaltyje tik va- 
rijotai gali čiuožti,—sako 
jie.

Panašus likimas ištiko ir 
kino teatrus—beveik niekas 
jų nebelanko. Vienas labai 
sumanus kino savininkas 
betgi ir šalčius sugebėjo iš
naudoti savo kino reklamai. 
Laikraščiam jis davė skel
bimus, kurių teksto pradžia 
taip skambėjo: “Mūsų kino 
teatro sensacija! Kinas la
bai gerai šildomas...”

Taigi Kaunas ir visa Lie
tuva dabar yra didelių ir 
nepaprastų šalčių ženkle. 
Ir nieko nepadarysi, gal 
taip ir reikia. Juk jeigu 
Turkijoj dreba žemė, Bal
kanuose siaubia baisos snie
go pūgos, Suomijoj prie me
džių prišąla kareiviai, tai 
kodėl gi Lietuvoje ne siaus
ti šalčiams? Juk ne be rei
kalo laikraščiai rašo, kad 
Europą apniko gamtos ka
tastrofos. .. E. D.

Klausimai ir
Atsakymai

Klausimas:
Mano svetimtautis drau

gas yra atvykęs į Ameriką 
nelegališkai 1906 metais. Ar 
jis gali reikalauti pirmųjų 
pilietinių popierų ir po tų 
reikalauti antrųjų ir tapti 
šios šalies piliečiu? Širdin
gai ačiū už atsakymą. Mel
džiu vardo neminėti.

Skaitytojas.
Atsakymas:

Taip, jis gali drąsiai rei
kalauti pilietinių popierų ir 
tapti šios šalies piliečiu. Tik 
kadangi jis nelegališkai yra 
įvažiavęs į Ameriką, gal 
pareikalaus išpildymo tam 
tikrų formališkumų. Tai vi
są jam paaiškins natūrali
zacijos įstaiga, kurion jis 
kreipsis su prašymu pirmų
jų popierų.

32 Centai Žydui Apsirengti 
per Metus Vokietijoj

Berlin. — Nazių valdžia 
kiekvienam žydui leidžia 
kas trys mėnesiai tik už 20 
fenigių pirkt medžiagų dra
bužiam pasitaisyt. — 20 fe
nigių yra apie 8 ameriko
niški centai.—Tai žydas per 
metus tegali gaut viso tik 
už 32 centus medžiagų dra
bužiams apsilopyti.

Nazių vyriausybė neduo
da žydam kortelių, pagal 
kurias jie galėtų pirkt nau
jų drabužių, audimų, čeve
ry kų ar padų če ve rykam.
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Paskutinis
Atsisveikinimas

(Deklamacija prie mirusio draugo kapo)
Kam vakar saulė nusileido, 

Mirtis kam užspaudė akis. . .
Sustingo lūpos ir judesiai veido— 
Nežadink... Nieko neatsakys...

Kurs savo kelionės lazdelę,
Pastatė pas buities duris, 
Nejaučia. . . ar kam širdį gelia, 
Ar alspsta iš gailesčio kuris. . .

Ar ašaros kam vilgo blakstienas, 
Ar plyšta gailaujanti širdis...
Jam kelias. . . i šaltąjį kapą—vienas, 
Neatverksi. . . Kas mirė. . . neatgis. . .

Ilsėkis... Dirbai, kiek tesėjai... 
Antkapis darbu gražus tau bus. . . 
Bet kiek žmonijai duot nespėjai, 
Nešies su savim į kapus. . .

Nors ašarų duobę priliesi, 
Arba išverktume! akis. . . 
Gailėk, širdie... neatgailėsi— 
Kas mirė. . . niekad neatgis. . .

Tik gėlė ašaroms apšlakstyta 
Nukris ant grabo, o širdie... 
■Rytoj su žeme tegul sulygsta, 
Tai paskutinis—sudie... sudie...

Senas Vincas.

LMS Veikla 1939 Metais
Šiuo tarpu mes esame Išvakarėse sekamo 

Lietuvių Meno Sąjungos suvažiavimo. Tad 
jau laikas padaryti kontrastą mūsų veiklos 
1939 metų ir nuo VIII suvažiavimo. Sausfo 
27 d. “Laisvėje” tilpo LMS Centro Valdybos 
metinis pranešimas, iš kurio galime susi
kurti LMS veiklos paveikslą.

Pagal 1939 metų duokles, mes turime 
užs’mokėjusių chorų 20. Kitokių vienetų— 
10. Viso turime 30 vienetų užsimokėjusių už 
1939 metus. Viso vienetų turime, ^pagal P. 
Balsio, Centro pirmininko, pranešimą, 42. 
LDS kuopų Meno Sąjungai prilAauso 3. 
ALDLD kuopų.į Meno Sąjungą priklauso 
taip pat 3.

LMS suvažiavime, 1938 metais, sekretorė 
raportavo, jog Lietuvių Meno Sąjungoj pri
klausė “32 chorai, 2 teatro kuopos, 13 LDS 
kuopų, 22 ALDLD kuopos. Vienetų išviso 
—69.” Laike suvažiavimo dar buvo 21 
vienetas nesumokėjęs už 1937 metus. Tai 
reiškia, kad 1937 metais Lietuvių Meno Są
junga turėjo 48 užsimokėjusius vienetus, o 
1939 tik 30 vienetų. Chorai 1937 metais 
stovėjo taip, kaip kad 1939 metais, nes se
kretorė pranešė, kad iš 32 chorų dar de
šimts yra nemokėję už 1937 metus. Bet iki 
1937 metų, sekretorė pranešė, “veik visi 
chorai yra užsimokėję.”

Pinigų ižde 1938 metais buvo $115.70. 
Gi pabaigoje 1939 metų ižde yra, pagal 
LMS Centro pirmininko pranešimą, “defi
citas $9.63.” Finansinės įplaukos už 1939 
metus buvo $641.65.

Veikalų 1939 metais išleista tik du — 
“Lietuva” ir “Velnias Statinėje.” Pasta
rasis (“Velnias Statinėje”) yra mažas vei
kalėlis. Su dainomis stovime geriau. Išleis
ta 6 nauji dainų leidiniai. Keletas dainų 
atnaujinta ir pirkta dainų iš kitų leidėjų. 
Įstojo į Meno Sąjungą 1939 metais 7 vie
netai. Pavienių narių gauta daugiausia — 
apie 30. Tačiaus prieš du metu vienetų 
skaitlinė buvo didesnė.

Kaip matome, tai Lietuvių Meno Sąjun
ga žengia ne pirmyn, bet atgal. Leidiniai 
išleisti reikalauja finansų, o kuomet iždas 
tuščias, tai ir leidiniai turi retėti.

Dabar laikas LMS Centro Komitetui, o 
ypač valdybai, panagrinėti, ar mes darėme 
veikloje klaidų? Man rodos, klaidų pa
daryta. Tiesa, jas jau nepataisysime, bet iš 
jų turime pasimokinti. LMS Centras skelbė 
narių gavimui vajų. Tas vajus Centrui 
kainavo $75. Gi įplaukų Centras iš vajaus 
negavo nei cento. Tokiai organizacijai, kaip 
Meno Sąjunga, kuri .jokių įplaukų negauna 
iš tų narių, kurie 
planuoti ir vajus 
finansinių išlaidų, 
naudingas kūrinys.

Be to, ir pavieniai nariai, kurie įneša or- 
ganizacijon $1.50,- reikėtų šiais metais ki
taip planuoti. Pereitais metais pavieniai na
riai gavo metams žurnalą “Tac.” Gerai, 
teatro, judžių žurnalą praplatinome. Bet 
čia reikia išmokėti grynų pinigų vienas do
leris. Iždui lieka mažiau, negu 50 centų. 
Tai maža parama iš pavienių. Peržiūrėjus 
sąrašą pavienių narių, vėl matome, jog jie 
visi labai artimi mūsų organizacijai ir “Tac” 
jiems nėra naujiena. Tad pavieniams rei
kia duoti mūsų organizacijos išleisti leidi
niai.

ateina j vienetus, reikia 
kitaip, be tokių didelių 

Už $75 galima išleisti

Grupė filmy, žvaigždžių, užkviestų pie tauti Baltajam. Name, Washingtone. 
Centre sėdi p-nia Rooseveltienė, namų šeimininkė. Svečiai pietavo prezidento
Roosevelto gimtadienio proga. Jie darbavosi, kad, surinkti juo daugiau dešim
tukų fondui, iš kurio gelbstima vaikų paralyžiaus ligoniai. {Prezidentas pats 
yra sirgęs vaikiĮ, paralyžiaus liga ir dėl jos labai nukentėjęs.)

Taisymas Prie 
Pataisymo

nei nepaliesti, 
nei programos, 
neveikia, nes

Pereitame LMS suvažiavime pasisakyta 
už kultūrinę veiklą, už lavinimą naujų jė
gų, paįvairinimą mūsų repertuaro, už or
ganizavimą naujų vienetų, už tampresnį 
susirišimą Centro su vienetais kolonijose, 
žodžiu, Centras turėtų duoti tam tikrą va
dovybę, programą Meno Sąjungos veiklai. 
Tačiaus ši dirva stovi dyka.

Antra priežastis mūsų organizacijos puo
limo, tai stoka agitacijos. Išskyrus pirmi
ninko pranešimus apie atsiųstas duokles ir 
aukas, kitokios agitacijos už LMS kaip ir 
nėra mūsų spaudoje.

Kultūrinė veikla, lavinimas naujų jėgų, 
lietuvybės klausimas veik 
Centras šiam darbui neturi 
Centro komisijos tinkamai 
jos nežino kas veikti.

Pataisyti LMS veiklą galima. Kad tai pa
daryti, pirmiausia reikia suveiklinti Centro 
Komitetą. Reikia pakeisti mūsų veiklos me
todą. Dabar Centro Komitetas posėdžiauja 
kartą į mėnesį, o vasaros laiku dar rečiau. 
Valdyba taip pat atskirų posėdžių nelaiko. 
Tad susirinkus kartą į mėnesį negalima tu
rėti platesnių diskusijų organizaciniais ir 
kultūriniais klausimais. Dažniausia tik pa
daroma tarimai tais klausimais, kurie patys 
ateina Centram Organizacijos stovis, nauji 
klausimai, prospektyvis organizacijos akty
vumas nėra kaip iškelti. Tarimų vykini- 
mas taip pat suvėluojamas.

Meno Sąjungos veiklai dirva yra plati, 
žmonių amžius, užsiėmimas, profesija mū
sų organizacijai nekliudo. Tik reikia su
veiklinti patį Centro Komitetą. Reikia pa
sitarimų, reikia diskusijų šviesoje suvažia
vimo uždėtų Centrui pareigų; šviesoje tų 
klausimų., kurie neįvykinti. Reikia išdirbti 
veikimui programa. Ypatingai kultūrinė 
mūsų veikla, numatomi leidiniai, sekančio 
suvažiavimo problemos reikia sueiti ir dis- 
kusuoti. Centro valdyba pati pirmutinė tu
ri numatyti tas organizacijos problemas, ji 
turi vadovauti ne tik organizacijai, bet ir 
Centro Komitetui. Centras turi būt pro- 
spektyvus. Svarbesnės organizacinės ir kul
tūrinės problemos reikia diskusuoti ne tik 
tarpe Centro narių, bet ir su veikėjais, ku
rie nėra Centro nariais. V. Bovinas

“Izvestijos” apie Lietu
vos Operos Solistus

“Izvestijos” kronikoje įdėjo šią žinutę:
“Gruodžio 28 d. VOKSe įvyko Lietuvos 

Vai. operos solistams A. Staskevičiūtei ir A. 
Kučingiui pagerbti pobūvis. Pobūvyj daly
vavo Liet, atstovybės nariai su patarėju p. 
Bagdonu, o taip gi atsakingieji NKSA ir 
VOKS'darbuotojai, spauda, rašytojai, artis
tai, kompozitoriai ir dailininkai.

Pobūvyj buvo koncertas, kuriame dalyva
vo A. Staškevičiūtė ir A. Kučingis. Jie išpil
dė eilę lietuvių liaudies dainų, o taipgi kla
sikų kūrinius. Pobūvio dalyviai šiltai sutiko 
pasirodymą lietuvių, turinčių didelius voka- 
lius duomenis, puikią išpildymo techniką ir 
didžiulį kaip klasinės, taip ir tautinės muzi
kos repertuarą.

Sausio 13 d. Literatūros ir' Meno skyriuj 
Senas Vincas rašo: “Ne Visai Taip.” Ir 
pabaigoj savo rašto SePas Vincas pataria 
P. Balsiui pataisyti tą klaidą. Aš bandysiu 
atitaisyt svarbiausias klaidas; bet dėl vienos 
mažesnės klaidos reikėtų kreiptis pas Ma- 
laškevičių, ar jis.,pilnai pamena mėnesį, die1- 
na ir metus, kada perstatė “Kražių Skerdy- 
n'ę” Shenandoah’ryj. Jis kaipo buvęs tame 
lošime aktorius gal pamena.

Draugas Senas Vincas pakartodamas už
tikrina, kad 1893 m. 
vaidinta Stupnickio 
“Kražių Skerdynč.” 
tiesa, bet ne 1893 m.

Dr. Stupnickis pribuvo į Jungtines Valsti
jas 1894 m., į Plymouth, Pa., su savo šei
ma, ir buvo pradžioj naujo gyvenimo gana 
suvargęs. Tad jis pirmiausia ir stengėsi 
susipažinti su kun. A. Burba.

Man nuvykus į Plymouthą pas kun. Bur
bą SLA reikalais, kun., Burba paaiškino, kad 
dr. Stupnickis rašo tragediją “Kražių Sker- 
dynė,” kuri pirmiausiai buvo perstatyta 
Plymouth, Pa., 1894 m., lapkričio 26 d. 
Lošė plymouthiškė teatrališka draugystė.

Štai kaip apie tai rašo “Viltis” No. 36, 
gruodžio 5 d., 1894 m., kun. A. Burba:

“PLYMOUTH, PA. Lapkričio 26 d. va
kare buvo perstatymas ‘Lietuvių Katalikų 
Kankinimas Kražiuose.’ Gana diktas skait
lius buvo susirinkęs žmonių kaip vietinių, 
taip ir aplinkinių. Perstatymas labai dailiai 
nusidavė: ne viena žmogysta apsiliejo aša
romis, matydama gyvuose nuduotuose pa
veiksluose, kaip maskoliai. apsėjo pereitą 
metą Kražiuose. Visi regėjusieji perstaty
mą yra labai džiaugsmingi.

“Pirmiausiai priguli nuo mūsų padėkavo- 
ne g. lietuviškam daktarui Stupnickui, kuris 
tuos paveikslus apipiešęs atspausdino kny
gutėje ir kaipo direktoriui plymouthiškės 
teatrališkos draugystės, toliau visos drau
gystės sąnariams (nariams), kurie nesigai
lėjo nė laiko nė vargo, besimokydami.

“Mes velytume, kad ir. kituose artimes
niuose miestuose, kur lietuviai gyvena, ši 
draugystė perstatytų tą maskolių krauja- 
gerystę, idant visur žmonės galėtų nors 
menką dalelę suprasti maskolių šunybės link 
lietuvių katalikų.”

Dabar bus aišku, kad Plymouth, Pa., lie
tuviai turėjo savo susiorganizavę teatrališką 
draugystę, jiems mokinantis perstatyti šią 
tragediją dirigavo pats autorius, 
miausiai perstatė.

—o—
Shenandoah’riečiai perstatė 

1895 metų, čia susiorganizavo 
teatrališka grupė po vadovybe 
ko Jono žemaičio.

kiek laiko Stupnickis išvyko į Chi- 
ir ten lietuvystei mirė. Kas link tų

Shenandoah, Pa., su- 
istoriška tragedija 

Kad suvaidino, tai

Ir jie pir-

pradžioj 
visai nauja 
vargoninin-

Valstybės Teatras
V ilniuj

Dramos, operos ir baleto vaidinimai visuo
menei ir kariuomenei. Miesto Teatre (Po- 
hulinkoje) bus vaidinama ketvirtadieniais, 
penktadieniais ir šeštadieniais. Vaidinimai 

pradėti sausio 12 d.

V. teatras savo vaidinimus Vilniuje pra
dėjo lapkričio 23 d. pr. m. Miesto teatre. 
Buvo pastatytos dvi operos — A. Račiūno 
“Trys talismanai” ir G. Verdi “Otelo,” da
lyvaujant K. Petrauskui. Opera “Trys talis
manai,” be to, buvo pastatyta ir kariuome
nei.

Gruodžio 21 d. V. drama Vilniuje vaidi
no V. Krėvės-Mickevičiaus “Šarūną,” kurio 
vienas — buvo suvaidintas visuomenei, ki
tas — kariuomenei.

šiais metais Vilniuje tame pat teatre bus 
vaidinama tris kartus per savaitę. Vaidins 
pakaitomis drama, opera ir baletas. Vaidi
nimai, pradedant sausio 12 d., vyks. Pohu- 
linkos teatre. Sausio 12 ir 13 d.d. vaidina
ma J. Petrulio 6 pav. pjesė “Prieš srovę.” 
Rež. B. Dauguvietis. Dienos metu tas spek
taklis bus suvaidintas ir kariuomenei.

Sausio 18, 19 dienomis statoma G. Bizet 
opera “Karmen” su K. Petrausku. Sausio 20 
d. Glazunovo baletas “Raimonda.”

Iš dramų Vilniuje toliau bus vaidinama: P. 
Vaičiūno “Naujieji žmonės,” K. Binkio “At
žalynas,” V. Krėvės “žentas,” P. Vaičiūno 
‘Aukso gromata,’ G. Hauptman o “Prieš sau
lėleidį,” B. Stove “Dėdės Tomo lūšnelė,” A. 
Fuldos “Mokyklos draugai,” R. 
“Siuvėjų dienos Silmačiuose,” 
“Klasta ir meilė.”

Blaumanio
F. Šilerio

“Faustas,
“Gražina,

Iš L.M.S. Centro
Raštinės

B. Šalinaitė
C. K-to reguliariam posėdy

je (vas. 4 d.) nusiskundė, kad 
ji perdaug yra užsiėmusi savo 
profesijos darbu kaip muzikos 
mokytoja ir apkrauta perdaug 
kitų organizacijų darbais, ir 
prašė paliuosavimo nuo LMS 
C. Sekretorės pareigų. Jos pra
šymas išpildytas.

Muz. B. šalinaitė C. Sekre
torės pareigas ėjo gan ilgoką 
laiką. Man, kaip einančiam šios 
organizacijos pirmininko parei
gas jau antri metai, malonu 
yra tarti padėkos žodis mūsų 
buvusiai sekretorei už jos taip 
nuoširdų ir gražų pasidarbavi
mą Liet. Meno Sąjungos nau
dai !

Muz. Bronė šalinaitė nors ir 
pasiliuosavo nuo sekretoriavi- 
mo, bet ji dirbs LMS C. K. 
Dainų-Muzikos Komisijoje. Pa
sitraukusi nuo organizacinio- 
technikinio darbo, manau, mū-

W-~** '.•gme-r-r

> Po 
cagą 
laikų aktorių, k^pie man žinomi ir dar yra

Iš operų bus statoma: Guno 
Verdi “Traviata,” Karnavičiaus 
Vęrdi, “Aida” ir kt.

Iš baleto: Čaikovskio “Gulbių ežeras,“ 
Delibo “Coppelia,” Asafjevo “Bachčisara- 
jaus fontanas,” Čaikovskio “Miegančioji 
gražuolė” ir kt.

Kad V. teatro vaidinimai būtų visiems pri
einami, bilietai bus parduodami žemesniais, 
negu Kaune, tarifais. Kariai, moksleiviai, 
mokytojai, ekskursijos bilietus galės įsigyti 
kaip ir Kaune su nuolaida.

LMS Dirvonuose
Lietuvių Meno Sąjunga yra vienintelė na- 

cionalė meno organizacija Amerikoj. Todėl 
šioj dailės dirvoj yra vietos sutiplti visiems 
dainų, muzikos ir scenos-vaidybos mylėto
jams, kaip jauniems, taip ir suaugusiems.

LMS siekia išvystyti ir sukurti dainų ir 
veikalų repertuarą aukščiausiam laipsnyj. 
Tačiaus į Meno Sąjungos pastogę dar ne- 
užtektinai yra sutraukta dailės mylėtojų.

Kodėl negalėtų ateit ir prisidėt tos 'lie
tuvių meno grupės bei chorai, kurių dides
niuose miestuose jau randasi?

Todėl chorų ir Meno Sąjungos apskričių 
veikla turėtų būt pasmarkinta už gavimą 
daugiau narių.

LMS 3-čio apskričio metinė konferencija 
įvyks kovo 3 d., Brooklyne. Prie 
ferencijos chorai bei vienetai turi 
gai rengtis. Geriausiai iš kalno 
kelti klausimus, išdiskusuoti visus
padaryti sumanymų apskričio konferencijai, 
kaip pakėlus meninę veiklą apskričio ribo
se, ir tt.

Po konferencijos (kaip ir iki šiol) bus 
suruošta pramoga, šį metą ruošiamas ban- 
kietas-vakarienė, su dailės programa ir šo-< 
kiais, kad apskričiui liktų pelno. Tad 
padarymo šios vakarienės ^pasekminga 
chorai kviečiami prisidėti prie darbo, 
yra, kiekvienas choras savo kolonijoj
tam tikrą skaičių tos vakarienės tikietų iš- 
platint.

Jeigu visi bendrai kooperuosime, tai gerai 
pavyks ir konferencija ir bankietas. Taigi 
padirbėkime visi daugiau meno dirvoje.

F. Kl—ton.

šios kon- 
rūpestin- 
choruose 
būdus ir

prie 
visi 
Tai 
turi

gyvi: Vincas Ramanauskas, dabartiniu lai
ku gyvenantis Minersville, Pa.; Klemensas 
Senkus, Waterbury, Conn.; Damijonas Mots- 
kevičius (nežinau ar jis gyvas ar miręs. 
Jis buvo atvykęs iš New Yorko dirbti prie 
“Garso Amerikos Lietuvių.”). Patikrinan
čias informacijas iš anų laikų lošimų man 
perdavė brolis Vincas, nes jis buvo akto
rius. J. Ramanauskas.

su darbščioji Bronė pajėgs 
mums ką nors daugiau ' duoti 
muzikoje bei dainoje.

Naujas Centro Sekretorius
Centro sekretoriaus pareigas 

eis Vladas (Walter) Kubilius. 
Tai jaunas veikėjas ir plunks
nos artistas. Jis daug dirba 
LDS Jaunimo organizacijoje, 
veiklus LMS CK narys, reda
guoja “Laisvėje” einantį ąn 
gliškąjį “Jaunimo Skyrt 
gražiai save užsirekomendavo 
parašydamas iš Lietuvos istori
jos scenišką veikalą “Lietuva.

Gero pasisekimo, Vladai!
Moterys Pasirodo Puikiai!
M. K. Sukackienėj iš Worces 

ter, Mass., laike “Laisvės” su 
važiavimo pridavė nuo Nauj 
Anglijos Moterų Sąryšio $10 
aukų L. Meno S-gai. Be to, d. 
Sukackienė pati įstojo į LMS 
kaip pavienė narė. Reiškia, jau 
antra moteris įstojo: 1) drg. 
K. Petrikienė, 2) drg. M. K. 
Sukackienė.

K. Mileriūtė iš Hartford 
Conn., paaukojo LMS-gai $5.

Moterys pasirodo puikiai!
Pirmutinė Kregždė

Laisvės Choras (Hartford 
Conn.) pats pirmutinis atšovė 
$5, kaip metinę duoklę Liė 
Meno S-gai už 1940 m.!

Bravo, hartfordiečiai! 
juos paseks?

“Kuprotas Oželis
Sietyno Choras (b 

N. J.) užsisakė iš LMS 
sandėlio op. “Kuprotas Oželis” 
ir žada jį perstatyti Newarke, 
kovo 23 d., 1940 m.

“Kuprotas Oželis” yra vieno 
veiksmo vaizdelis-komedija su 
dainomis. Specialės muzikos 
“Kup. Oželis” neturi, bet dau
gelis jame esančių d 
žinomos ir jas galima 
LMS centre už nedidelę kainą'

Suvaidinimui reikalinga 5 
asmenys: 2 moterys ir 3 vyrai 
Knygučių reikia 6 kopijų eilu 
tės (set). Kaina vienos kopi 
jos 40c.

Veikalėlio siužetas imtas iš 
kaimiečių (jaunimo) gyvenimo 
Lietuvoje, todėl būtų Neblogai 
vaidinant naudoti liaudiški kos
tiumai. Galima turėti ir liau
diški šokiai ir jaunimo choras. 
Tai priklauso nuo vaidintojų 
grupės jėgų režisūros sumanu 
mo.
Planuoja Organizuot Šokikų 

Grupes
Girdėjome, kad LMS III-čias 

Apskritys susirado šokių mo- 
kytojus ir aktyviai planuoja or
ganizavimą Brooklyno - New 
Jersey’s apylinkėje šokikų gru
pių. Tai gražus apskr. darbuo
tojų pasimojimas!

Pr. Balsys
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Binghamton, N. Y
D. M. šolomskas

(Tąsa)

—Trach! — Trach! — pasigirdo iš 
sodžiaus šūviai. Levencovas nusodino 
raitelius nuo arklių ir veda juos mūšin. 
Krašte sodžiaus pasirodė lenkų grupė iš
kėlusi rankas, priešakyj su oficierium. 
Levencov žengė linkui jų. Jis jau buvo 
arti jų, kaip staigiai sutauškėjo kulka- 
svaidžiai:

—Ta-ta-ta!... Ta-ta-ta! .
Levencov parkrito apsipylęs kraujais. 

Gulėdamas jis iššovė į niekšišką lenkų 
oficierių. Lenkų oficierius išsitiesė ant 
žemės. Mirė ir Levencovas.

Išdavikiškas žygis iš lenkų pusės už
degė kazokus gaisru.

—Atkeršysime už komandieriaus mir-

—Mirtis apgavikiškai šaikai!
Ir kazokai puolė atakon. Sumalė len

kų jėgas. Įsiveržė į sodžių.
Lenkai iš pastogių, skiepų ir bažnyčios 

bokšto šaudė. Bet gabūs kazokų šauliai 
vieną po kitam naikino priešus. Ranki
nėmis granatomis naikino lenkų 
svaidžių lizdus.

Leitenantas Izmailovas surado 
me skiepe spąstus. Iš ten šaudė 
kulkasvaidis. Izmailovas prišliaužė prie 
skiepo ir suriko:

—Pasiduokite!
Lenkai šaudė. Leitenantas įmetė į 

skiepą rankinę granatą.
—Buch! — ji sprogo. Izmailovas įėjo 

j pagrindį, rado sudaužytą kulkasvaidį 
ir negyvus lenkų kareivius.

Mūšis baigėsi. Raudonarmiečiai Par- 
fenenko, Zubkov ir politinis veikėjas Ka- 
sariev leidosi j ieškoti Levencovo. Jį at
rado negyvą. Prie jo lavono jie dar kar
tą pasižadėjo nesigailėti gyvasties, bet 
nuo lenkų ponų apvalyti Vakarinę Balt
rus! ją. Kazokai perjojo Augustavo Ka
nalą ir leidosi toliau.* * ❖

Į Augustavo miškus su kitomis Lenki
jos armijos dalimis pateko ir ta dalis, 
kurioj tarnavo Juozas Melninkas, oficie
rius Bulava ir kiti kariai.

—Bolševikai, yra civilizacijos prie
šai—šaukė oficierius Bulava, atsisto
jęs po plačia pušimi. — Bolševikai va
gys, plėšikai, žmogžudžiai! Jie užpuolė 
Lenkiją skaudžioj valandoj. Mes, lenkai, 
ant amžių tą atminsime ir rusams at
keršysime! Mes ne kartą buvome Mas
kvoj, mes ir vėl ten būsime. Tegul, tik 
anglai ir francūzai paims vokiečius už 
sprando, tada mes bolševikus varysime 
iki Sibiro!

Jis ilgai ilgai grūmojo ir plūdosi. Bu
lava, kuris kare su vokiečiais visaip iš 
fronto išsisukinėjo, nors viso labo tik dvi 
savaites tas frontas laikėsi, dabar pasi
darė labai karingas.

—Vaikeliai! — sakė jaunas, nutukęs 
katalikų kunigas. — Vardan Dievo ir jo 
sūnaus kančių ant kryžiaus, aš prašau 
jūs ginti šventą tikėjimą. Bolševikai yra 
priešai šventos vieros! Muškitės iki pas
kutinio lašo kraujo! Ginkite šventą Die
vo vierą, Lenkiją ir civilizaciją.

Bet labiausiai iškalbus buvo, tai len
kas menševikas. Jis šaukė, kad Sovietų- 
Sąjungoj žmogus žmogų valgo, kad bol
ševikai yra imperialistai, kad jie neturi 
jėgų, nes visus žmones išnaikino...

—O kodėl į miškus pabėgome?! — 
kas tai iš krūmų numetė klausimą.

Kas ten atsiliepė? — suriko oficierius 
Bulava.

Tyla.
—Kas? Aš klausiu disciplinos vardu.
Ir vėl kurčia tyla. Kareiviai žino, bet 

jie neišduos viens antrą..
Tuo kartu kazokų eskadronas vedąs 

arklius už pavadžių įrėši giliau į mišką 
pro krūmus ir šimtmečių ąžuolus. Deši
niuoju sparnu žygiavo kovotojai vado
vystėj leitenanto Nazarovo, o kairiuoju

—leitenanto Jarošenko* Siauru takeliu 
raiti jojo vadovystėj leitenanto Moskvi- 
tino. Čia urgzdami važiavo ir šarvuoti 
automobiliai.

-—Trach! — iššovė lenkų sargas.
—Ta-ta-ta! —- tankiai šaudė iš kul- 

kavaidžių ir šautuvų.
—Ura! — šaukė kazokai ant tako ir 

vedami leitenanto Moskvitino puolė ant 
lenkų mušdami juos durtuvais ir mesda
mi granatas.

—Draugai! Šaudykime į oficierius!— 
sušuko Juozas Melninkas ir paleido šū
vį’ į oficierių, kuris arčiausiai jo buvo.
—tau! ~ kitas lenkų kareivis su-

kulka-

viena- 
lankų

nudėjo

mišką. 
prieša-

varė durtuvą savo oficieriui Bulavai. 
Tūs išskėtė rankas, išleido kardą ir su
smuko.

—Draugai, mes su jumis! — šaukė 
lenkų kareivių grupė — Ta-ta-ta! — 
sutauškėjo kulkasvaidininkas į savo ofi- 
cierius.

Tuo kartu Moskvitin ant kalno paste
bėjo kulkasvaidį, iš kurio šaudė lenkų 
oficierius. Jis puolė ant jo, nudėjo ofi- 
cierių ir kulkasvaidis nutilo. Tik dabar 
jis pastebėjo, kad sužeistas, kad iš de
šinės rankos teka kraujas. Vienas iš ka
zokų pribėgo prie jo ir perrišo žaizdą.

—Daktarą! — šaukė kariai. — Ko- 
mandierius sužeistas!

Daktaras Baranov atbėgo, pasilenkė ir 
perrišo žaizdą. Aplinkui kaukia kulkos. 
Ir štai daktaras pamatė, kad pro medį 
taiko į jį lenkų oficierius. Daktaras išsi
traukė revolverį ir ant vietos 
lenką.

Kazokai varė lenkus giliau į 
Taikli jų ugnis ir lenkų grupė
kyj su Juozu Melninku pakrikdė jų ei
les. Lenkų jėgos traukėsi į mišką. Ka
zokai vijosi juos, šaudė, badė durtuvais. 
Ypatingai atsižymėjo jaunesnysis sky
riaus vadas Dikunov.

—Baigiau egzameną durtuvų kovoj!
— sakė jis kelintą priešą jau įveikęs.

Juozas Melninkas ėjo greta su kazo
kais laikydamas kulkasvaidį rankose ir 
kartojo: — Draugai, kazokai, aš su ju
mis.

—Štai kepurė! —uždėjo jam kazoko 
kepurę vienas iš karių. — Kitaip dar 
klaidą kas padarys.

Tarpe medžių vežimas, ant jo devyni 
lenkai oficieriai su kulkasvaidžiu. Prasi
dėjo susišaudymas. Juozas vienas prieš 
devynis.

—Zdaisia! — suriko vienas lenkų 
oficierius ir puolė prie jo su kardu.

—Ta-ta-ta! — sutauškėjo Juozo kul
kasvaidis ir oficierius išsitiesė. Čia ka
zokas Ašurovas pribuvo į pagelbą su sa
vo rankiniu kulkasvaidžiu ir visi lenkų 
oficieriai krito nuo jo kulkų.

Ypatingai drąsiai veikė snaiperis Če- 
murzajevas. Slėpdamasis už medžių jis 
kiekvienu šūviu nukirto lenką.

—Kiek padėjai? — klausė jo kovoto
jai, kaip mūšis baigėsi.

—Pamečiau ir skaitlinę.
Miške pradėjo temti. Tamsa reikalavo 

dar didesnės atsargos. Kazokai buvo 
miško viduryj. Dar buvo daug ginkluotų 
lenkų, bet visi didesni jų būriai išėjo 
ant kelio iškėlę rankas. Tai 
niai kariai. Oficieriai dar 
rumu priešinosi. K

Ant kelio vėl padidėjo jų

buvo eili- 
visu žiau-

Ant kelio vėl padidėjo jų kulkasvai- 
džių ugnis. Matyti, naujų jėgų pribuvo. 
Vyresnysis leitenantas Jarošenka puolė 
prie kulkasvaidžio, du lenkų oficierius ir 
du civiliai apsirengusius padėjo. Vėliau 
patikrinus dokumentus pasirodė, kad ir 
“civiliai” buvo oficieriai, tik persirengę.

Priešas traukėsi. Jo jėgos silpnėjo. Ei
liniai kareiviai grupėmis pasidavė' į 
laisvę.

—Kur jūsų oficieriai?
—Miške! Vieni pabėgo, kiti čia 

blausiai priešinosi.
Giliau miške kazokai rado daug 

cierių, bet šie nesipriešino. Jie buvo gir
ti. - Tai vis buvo aukštesni viršininkai. 
Suimta keli vežimai su oficierių dėžė
mis. Kiekvienoj dėžėj buvo po kėlės bon- 
kas vyno, koniako ir degtinės.

s|s * *

—Ačiū, draugai! — paspaudė Ašuro- 
vui ranką Juozas Melninkas. — Ačiū! 
Jūs išgelbėjote ne vien Vakarinės Balt- 
rusijos ir Ukrainos draugus, bet pagel- 
bėjote ir Lenkijos darbo liaudžiai.

—Kas jūs, lenkas?
—Taip.
—Sveikas, drauge! Mes priešai tik po

niškos Lenkijos. Mes padėsime kuo tik 
galėsime Lenkijos liaudžiai išsigelbėti iš 
tos nelaimės, į kurią Lenkijos liaudį 
įstūmė netikusi Beckų, Mosėickių ir kitų 
valdininkų poniška valdžia.

—Ura! — šaukė lenkai belaisviai gir
dėdami Ašurovo kalbą.

Dar iki gilios nakties Augustavo miš
kuose ėjo gaudymas oficierių gaujų. 
Lenkai eiliniai kareiviai mažai priešino
si. Ant galo pro medžius pasirodė švie
sa. Miškas buvo pereitas. Į parą laiko 
kazokai atliko per 90 kilometrų kelionę!

(Bus daugiau)

ne-

la-

ofi-

Pas mus Binghamtone buvo 
labai gražus atsitikimas, iš ku
rio jau ne tik ką šunes juokia
si, bet ir katės turi juoktis. 
Sausio 9 dieną buvo votavimas 
dėl unijos, CIO ar VOL, ar kad 
nebūt jokios unijos. CIO uni
jos organizatoriai tiek stengė
si prieš balsavimus kokius 2 
mėnesius jie mitingus laikė ir 
aiškino, kaip geriau gyvenimą 
žmogus gali pagerint tik »su 
unijos pagelba. Bet kaip atėjo 
9 sausio, tai iš 18 tūkstančių 
Džensono darbininkų CIO te
gavo tūkstantį ir 79 balsus, o 
VOL, kita unija, gavo tūkstan
tį ir 674 balsus. O kad nebūt 
unijos, balsavo keli tūkstančiai.

Ir velniai žino, koki čia žmo
nės šitam mieste. Kiek man 
teko Amerikoj gyvent ir ma
tyt, tokių dar nęmačiau. Tai, 
vyručiai, jau mes su tokiais 
šviesiais žmonėmis nueisim į 
atklanes, ba į peklą velniai ne
priims, ba ir ten uniją turi.

Tai paskui, po tų balsavimų, 
ant rytojaus, tie, kurie nenori 
unijos, susiorganizavo šimtais 
ant gatvių su orkestrą, su iš
kabomis maršavo. Sako: “mes 
pakavojom unijas amžinai abi
dvi, jau jos ne atgis.”

Tai po tų jų visų atsižymė- 
jimų, jie manė, kad jų tas bur-

žujus jiems algas pakels ir 
duos daugiau dirbti už jų ge
rą darbą. Bet pasirodė visai at
bulai. Tas tuoj pradėjo algas 
kapot po dešimts centų nuo 
dolerio, kitur po 5 centus. Ir 
katrie dirbo 5 dienas, tai jau 
dabar tik po pusę dienos, 5 
pusdienius bedirba. Jau aš ne
paisau kitų tautų, bet mūsų pa
čių lietuviai, ir tie gatvėm 
laksto ir rėkia, kad jie laimi.

Bet kas dabar darosi dirb
tuvėse ? Kurie už unijas vota- 
vo, tai negali pasisukti niekur, 
visaip kolioja. Bet ištiesų lai
mėjo tie, kurie votavo už uni
jas. Jie. dabar pakęs biskį, bet 
ateis laikas, unija bus pripa
žinta. Jau 12 trokų čeverykų 
sugrįžo, jau algas kapoja, jau 
tik po pusdienį dirba, jau bur
žujaus mulai rankas nuleido, 
jau jų tas Dievas juos pradeda 
pamiršti. Binghamtonietis.

ANGLIJA NEIGIA SO
VIETŲ ORLAIVYNĄ

London. — Anglijos oro 
laivyno ministerija tvirtino, 
būk apie 2,000 didžiųjų so
vietinių orlaivių-bombane- 
šių esą nusenę ir būk 1,000 
kitų sovietinių lėktuvų esą 
nelabai tikę.

Šitaip anglų vyriausybė 
kalbėjo apie Sovietų oro jė-

gas, kai talkininkai susitarė 
duot Helsinkio
“tiek lėktuvų, kiek tik jai
reikės”; ir siųst jai daugius* ,* i i. . _ ’ ... . i mams uz savo perkamus ka-ginklų, amunicijos ir “huos- ..............................
norių” kareivių, panašiai 
kaip Italija ir Vokietija an
dai siuntė generolui Fran
kui prieš Ispanijos respub
liką.

Washington. — Skaičiuo-
Suomijai jama, kad talkininkai atve

žė jau pusseptinto biliono 
dolerių aukso apmokė j i-

ro reikmenis iš Amerikos.

Brussels, Belgija, vas. 8. 
—Nuo dujų Marchienne an
gliakasy klo j -žuvo 26 mai- 
nieriai.
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J GERIAUSIA DUONA
O^SCHOLES BAKING 1Q 

532 Grand St, Brooklyn XsSfX'* 
NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

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

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

3

bazaruL

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

LDS Jaunimo Kvartetas iš Shenandoah, Penn.

Jžanga 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.

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

le. Ji yra visai nauja ir su lietuviškais akcentais.

GEO. KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ 
ĮŽANGA 20 CENTŲ

Šokiai prasidės 6-tą valandą vakare ir tęsis iki 
vidurnakčio, nes ant rytojaus švente.

Sekmadienį, Feb. llth, nuo 1 iki 5 vai. po pietų

BUS VAIKŲ DIENA

PASKUTINĖ BAZARO DIENA
Visuotinas ir galutinas išpardavimas visų daiktų, 

kurie yra sudovanoti ir supirkti

Pirmadienį, Vasario 12 Feb
Abraham Lincoln gimimo dienos švente.

Aido Choras, vad. A Žilinskaitės
Bazaras prasidės 1 vai. po pietų. Šokiai prasidės 5 v. vak.

ALASKOS ŽUVIS

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

visokiais gėrimais.

ŠTAI DAIKTAS, KURIS INTERESUOJA KIEKVIENĄ 
Kiekvienam reikalingas ir kiekvienam brangus.

G & E Radio Phonograph Comb., $59.50 
t

Puikus radio grojantis rekordais. Juomi galima prisitai
kyti tokią muziką, kokios tik pageidaujate. Tai orkestrą 

ir žinių šaltinis jūsų namuose.

Iš visų valgių baz&re geriausia patinka publikai 
Alaskos žuvis. Tai yra BLACK COD FISH, kurios 
čielą bačką prisiuntė “Laisvės” skaitytojas F. J. 

DULSKIS tiesiai iš Alaskos.

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

BUS PUIKIU MAISTO PRODUKTU IS LIETUVOS
Daugybė gražių rankdarbių, siuvinių, mezginių ir įvairių 

išdirbinių, kurie bus parduodami žemom kainom.

DIENRAŠČIO “LAISVES"

Vasario-February 9, 10, 11, 12

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

ir dainuos Pirmyn Choras iš Great Necjk, N. Y.
John Mikalausko Orkestrą. Įžanga 20c

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

CENTRAL PALACE HALL
16-18 MANHATTAN AVENUE Vienas blokas nuo Broadway BROOKLYN, N. Y.
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Hartford, Conn

Progresyvių Pusės Bendras

atlikti žieminiame

Drg.

M. Arison.

Binghamton, N.

Telefonas EVergreen 7-1661
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Lietu-

Open Day and Night

RHEA

Special Rates per ^Yeek

Brooklyn. N. Y.
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paste- 
lietu-

metų sukakties,
1940 m., priėmė

Russo, 
Conn.

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Lietuvos Nepriklausomybės 
Paminėjimo Rezoliucijos

Petraus-
Sykiu 
surinkta 

apmokėta

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

m.
11

svarbieji 
dalyvaus 

(34-35)

miesto.
Marei Beke-

EASTON, PA.
51 kp. susirinkimas įvyks

Ave., 
KinKH,

JACK

Sūnų ir 
Draugija

pa-
25

Aš 
bū- 
se-

sako, 
svar- 

kaip Lietuvos 
būtinai visos

Biskis iš mūsų Darbuotės 
Šiame Sezone

Walter Bražauskas.
(34-35)

kiekvienos savi-

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

Law at 
BoYouah Of Brooklyn, 

to be consumed on the
LEVfNTON

Brooklyn, N. Y.

Managed by

TEITELBAUM

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

pami- 
žavėjau - 

dai-

šeštadienis, Vasario 10, 1940

Bridgeport, Conn

Cleveland, Ohio

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

LDS 
sekmadienį, 11 d. vasario, 12:30 v. 
po pietų, Y. M. H. A. Svetainėje, 
Walnut ir Ferry Sts. Visi nariai ra
ginami dalyvauti, nes bus daug 
svarbių reikalų svarstoma, taipgi

PRANEŠIMAI IS KITUR 
HUDSON, MASS.

Mėnesinis susirinkimas ALDLD 
103 kp. įvyks subatoj, vas. 10 d., 8 
vai. vakare. Visi nariai prašomi da
lyvauti. Turime daug reikalų apkal
bėti. — Jaskevičius, sekr.

HARTFORD, CONN.
Lietuvos Nepriklausomybės 22 

Minėjimo sukaktis įvyks vasario 
d., 2 vai. sekmadienį, po pietų. Bus
gera programa, .dalyvaus Laisvės 
Choras ir Stygų Orkestrą. Kalbės 
Antanas Bimba, "L.” redaktorius iš 
Brooklyn. Bus Lyric Hall, 593 Park 
St. Kviečiame vietinius ir iš apylin
kės lietuvius dalyvauti. Rengia vi
sos pažangios draugijos ir dailės 
grupės. — B. Muleranka.

(34-35)

HARTFORD, CONN.
Sekmadienį, vasario 11 d., po num. 

155 Hungerford St.,- 10 vai. ryto 
įvyks svarbus susirinkimas “Lais
vės” skaitytojų, LLD kp. ir Laisvės 
Choro narių. Kviečiame dalyvauti. 
Susirinkime bus svarstomi 
veikimo klausimai. Sykiu 
d. A. Bimba, — A. T. 

------------
HARTFORD, CONN.

ALDLD susirinkimas įvyks pir
madienį, vasario 12 d., 7 v. v. Lais
vės Choro Svet., 155 Hungerford 
St. Visi nariai privalo dalyvauti šia
me susirinkime, nes* turime daug 
svarbių dalykų aptart. Taipgi pra
šome narių užsimokėti už šiuos me
tus.

W.\,

Lenino Paminėjimas
įvyko sausio 28 d., 3 vai. 

p.p., Rakoczi Hali svetainėj, 
prie Bostwick Ave. Programos 
vedėjas buvo drg. M. 
komunistų organizat. 
valstijoje.

Šis taip reikšmingas 
nėjimas atidarytas
čiomis dainomis, kurias 
navo galingas žydų choras iš 
suvirš 100 balsų iš New Have- 
no. Susirinkusi publika išreiš
kė savo gilų pasitenkinimą.

Antrąją programos dalį iš
pildė garsus solistas, baritonas 
Thim Hali. Reikia pažymėti, 
kad tokių artistų, kaip Mr. T. 
Hali, publikai išgirsti yra‘re-, 
tenybė. Dainininkas savo ga
lingu balsu tiesiog užžavėjo* 
milžinišką publiką. Vėliaus 
sekė prakalbos. Pirmas kalbė
jo Conn, valstijoje gerai žino
mas Kom. Partijos sekretorius 
drg. Vofsy. Jo prakalba buvo 
gana įdomi. Jis nurodė, ką 
reiškia šis imperialistinis ka
ras, prie ko jis veda žmonijos 
civilizaciją ir kaip prieš šią 
baisią skerdynę reikia kovo
ti. Prie pabaigos Vofsy per
skaitė rezoliuciją labai svar
biais šiam momentui užsibrėž
tais klausimais. Ypatingai rei
kalaujama Amerikos valdžios 
neįsivelti į šių dienų Europinį 
konfliktą, šią rezoliuciją už- 
gyrė susirinkusi publika vien
balsiai. Publikos skaičius buvo 
nemažiau penkiolikos šimtų 
(1,500).

Antras kalbėjo garsus ora
torius, Nacionalio Kom. Parti
jos Komiteto narys, Robert 
Minor. Tokių kalbėtojų, kaip 
Minor, retai pasitaiko išgirsti. 
Protarpiais savo kalboje jis 
sukėlė griausmingų aplodis
mentų publikoje. Šis kalbėto
jas palietė labai opius klausi
mus, su kuriais ir šiandien pa
saulis priverstas susidurti. Di
džiausią dalį savo kalbos Mi
nor pašventė atžymėjimui Le
nino asmenybes bei jo nuveik
tų milžiniškų darbų, dėl kurių 
pirm laiko turėjo numirti tas 
didis genijus bei vadas pasau
lio darbininkijos. Plačiai buvo 
apibudintas E. Browderio nu
teisimo klausimas, kame prie
žastis bandymo jį įkalinti ant 
4 metų ir uždėti $2,000 dol. 
bausmės. Kalbėtojas aiškiai ir 
kiekvienam suprantančiai nu
rodė, kad E. Browderio pa
smerkimas tai sunkiai baus
mei yra užčiaupimas burnos, 
kuri kalba prieš imperialistinį 
karą. E. Browderio liuosavi- 
mui buvo rinktos aukos, kurių 
surinko $277 su centais.

Tai taip buvo atžymėta Le
nino mirtis.

aukos padengimui lėšų< čia 
paduodam aukautoju vardus. 
Bauzienė ir Dargia aukavo po 
$1; po 50c aukavo I. Alekna 
ir P. Boika; po 25c — Vaup- 
šas, Rudis, Saiman, T. Kripas, 
F. KazakauskaS, S. Kazilionis, 
S. K. Mazan, Mockaitis, Ra- 
dziavičienė, Jankau skienė, 
Jongienė, Raulušaitienė, K. 
Romandienė, P. Nemura, Sim- 
patikas, A. Paltanavičienė, R. 
Andrušunienė, J. 
kas ir P. Dagis. 
su smulkesnėmis 
$10.68. Ant vietos
už svetainę ir garsinimus, li
kusią dalį aukų $5.93, Kon
greso komitetas išsiunčia Lie
tuvon Vilniaus krašto nuken- 
tėjusiems nuo karo.

• šiame mitinge programoj 
dalyvavo Lyros Choras. Pir
miausiai sudainavo Lietuvos 
Tautinį Himną. Paskui sekė 
dar keletas dainelių, kurias 
choras gražiai sudainavo. 
Publikos buvo nedaug, šiam 
mitingui prirengt stokava ko
misijos veiklumo. I. A

—o—
Širdingas Ačiū

Sausio 27 d. netikėtai 
puolėm į mums surengtą
m. sukakties nuo mūsų apsive- 
dimo parę arba sidabrines 
vestuves pas draugus Kliveng- 
tonus. Mes reiškiaihe širdingą 
ačiū visiems ir visoms, kurie 
dalyvavo ir prisidėjo prie ne
užmirštamos dovanos, kurią 
mes aplaikėm laike vakarie
nės. Ačiū Stančikams iš Ro
chester, N. Y., Mockams iš 
Detroit, Mich., už gražias do
vanas. Ačiū visiems, kurie 
prisiuntė telegramas ir svei
kinimo korčiukes, ačiū gaspa- 
dinėms, kurios tiek daug dar
bo atliko ir jų draugams O. 
P. Klivengtonams, K. V. Kise- 
liauskams, A. J. Pabaliams, o 
svočiai ir svotui Raulušaičiams 
po bučkį.

Ona ir Dan Petrauskai.

Turėjome keletą nemažų 
parengimų, kurie labai gražiai 
pavyko finansiškai ir materia
liškai. Tai tas mus pastūmė
jo ir daugiau pasidarbuoti.

Ot ir pabrėšiu, kada ir kas 
bus veikiama.

jimus ir įteikė dovanų. M. Be- 
kerienė dažnai darbuojasi į- 
vairiuose parengimuose, o A. 
Bekeris yra Lietuvių Svetainės 
prižiūrėtojas. Abu yra plačios 
visuomenės pažįstami ir todėl 
jų jubilejų atžymėjo didelis 
būrys svečių.

Vasario 11 d., 2 vai. po 
pietų, Lyric svetainėje atsibus 
jubilėjinis paminėjimas Lietu
vos nepriklausomybės, su pra
kalbomis ir koncertu. Prakal
bą pasakys visiems gerai žino
mas draugas A. Bimba, “Lais- 

koncer- 
Laisvės 
kuriuos

Kaunas, vas. 5.—Atidary
ti administracijos kursai 
valdininkams. M i n i s t eris 
pirmininkaĄA. Merkys savo 
žodyje nurudę reikalų kelti 
teisinę kultūrų ir auklėjimų. 
Jis pareiškė, jog duodant 
valdininkams pakėlimų jie 
turės išlaikyti tam tikrus 
egzaminus.

vės” redaktorius. O 
to programą išpildys 
Choras su Stygiečiais, 
vadovaus V. Visockis.

Vasario 17 d. Liet. 
Dukterų Pašelpinė
rengia kortų lošimą, žinoma, 
prie toj bus užkandžių ir gė
rimų. O kurie norės, galės ir; 
pasišokti.

Kovo 10 d. Lietuvių ūkėsų 
Kliubas turės dideles prakal
bas parapijos svetainėje. Pra
džia 2 vai, po pietų. Kalbė
tojais bus D. M. šolomskas iš 
Brooklyno ir J. Taraila iš Wa- 
terburio. Prakalbų atidary
mui yra pasižadėjus Laisvės 
Stygų Orkestrą paskambint, 
šios prakalbos yra rengiamos 
dėl didesnio supažindinimo 
vietinių lietuvių su kjiubo ap- 
lamais reikalais ir svetainės 
statymu.

Nors mūsų stygiečiai susi
deda iš jaunų narių, bet jie 
irgi, nepasiduodami kitiems, 
kovo 30 d. rengia pasilinks
minimui šokius.

O jau balandžio 14 d. bus 
nepaprastas koncertas, kurį 
rengia bendromis spėkomis vi
sos Conn, valstijos menininkai. 
Tai yra LMS 4 apskritis. Tas 
atsibus Hartforde.

Pasirodo, kad mūsų progre
syvia elementas šį žieminį se
zoną naudoja neblogiausiai 
dėl vietinių draugijų ir kitų 
organizacijų apsidrūtinimo iš 
finansiško atžvilgio. Bet rei
kėtų neužmiršti, kad ir mūsų 
visų darbininkų dienraštis 
“Laisvė” švenčia savo jubile- 
jų, kurį turėtumėm taipgi ap
vaikščioti. Pagalvokime, drau
gės ir draugai, apie tai. 
sakyčiau, kad tas galima 
tų dar 
zone.

PATERSON, N. J.
Lietuvos Nepriklausomybės Ap- 

I vaikščiojimą, 22 m. įvyks sekmadie
nį, 11 d. vasario, 2-rą vai. po pie
tų, 78-88 Godwin St. (Washington 
Hall). Kalbėtojai: Lietuvos Konsu
las, p. Jonas Budrys, Miesto Majo
ras, Harry Joclson ir Anthony Am- 
miroto. Taipgi dainuos Šv. Kazimie
ro Parapijos Choras. Įžanga veltui. 
Kviečia visus atsilankyti, Patersono 
Lietuvių Bendras Komitetas.
(34-35)

Iš Atsibuvusių Kongreso 
Prakalbų

Vasario 2 d. įvyko prakal
bos paminėjimui Lietuvos 22 
metų sukakties. Prakalbas 
surengė ALK komitetas Ohio 
valstijoj. Kalbėtojai buvo J. 
Jaras ir H. Jagminas. Drg. 
Jagminas kalbėjo plačiai apie 
Lietuvą, prisimindamas Lietu
vos istoriją iki šių dienų, ką 
mūsų tauta yra atsiekus ir 
kokia pažanga yra padaryta 
per pereitus 22 metus 
voj.

Jaras savo prakalboj 
bėjo tai, kad pas mus
vius nėra gero susitarimo to
kiu svarbiu reikalu, kaip pa
minėjimas Lietuvos nepriklau
somybės. Kalbėtojas 
kad einant prie tokio 
baus dalyko, 
paminėjimas,
sriovės, nežiūrint kokių pažiū
rų ar įsitikinimų būtų, turėtų 
susitart ir bendrai veikt. Abu 
kalbėtojai ragino, kad Ameri
kos lietuviai reikalautų Lietu
vos valdžios išlaisvinti politi
nius kalinius.

Šiame mitinge buvo priimtos 
rezoliucijos — viena rezoliu
cija reikalauja palitiosuot po
litinius kalinius Lietuvoj.

Pertraukoj buvo renkamos

Ministeriui Pirmininkui 
A. Merkys,
Kaunas, Lietuva.

Amerikos Lietuvių Kongre
so, Cleveland, Ohio, skyrius, 
masiniame susirinkime, pami
nėjime Lietuvos Nepriklauso
mybės 22-jų 
vasario 2 d., 
sekamą:

Kadangi
stovės šalies-tautos gerbūvis 
priklauso nuo politinio ir eko
nominio sąjungingo bendra- 
veiksmo visų šalies piliečių, 

Todėl, dėl Lietuvos gerbūvio 
ir nepriklausomybės išlaiky
mo, mes pageidaujame :

1. Paliuosuot anti-fašistinius 
politinius kalinius;

2. Atsteigti demokratinę 
santvarką — žodžio, spaudos 
ir susirinkimų laisvę ;

3. Visus lenkų ponus—dva
rininkus, valdininkus, oficie- 
rius ir jų dvasiškius, karo pa
bėgėlius, tikruosius Lietuvos 
priešus—ištremt iš Lietuvos!

Pirmininkas
Wnt Geibes.

—o—
To the USSR Ambassador 
Washington, D. C.

The American Lithuanians’ 
Congress in city of Cleveland, 
Ohio, at a mass meeting ce
lebrating the 22nd year of 
Lithuanian Indepe n dence, 
held on Feb. 2, 1940, at 920 
E. 79th St., express our thanks 
to USSR for liberating the 
historic Lithuanian city of 
Vilnius 'with its district from 
the Polish state which had 
seized it by force, and re
turning it to Lithuania.

Chairman,
Win. Geibes.

Berlin, vas. 8.—Nuo karo 
pradžios vokiečiai prarado 
42 laivus, viso 236,957 tonų 
įtalpos, kaip paduoda nazių 
vyriausybė. Bet naziai su
naikinę bent 409 laivus tal
kininkų ir jiem padedančių 
bepusiškų kraštų, viso 1,- 
493,431-ną tonų.

Nelaimė
A. Taraška susižeidė 

dešinę akį. Gydytojas apžiū
rėjo ir surado sužeistą nepa
vojingai. Linkiu jam laimingo 
ir greito pasveikimo.

Teisybės Mylėtojas.

Vestuvės
Nesenai susituokė jaunuolis 

Meškauskas su Karosaite. Jų
dviejų praustuvės ir vestuvės 
įvyko Lietuvių Svetainėje. Da
lyvavo daug svečių.

Tuokiasi ne tik jaunuoliai, 
o ir našliai. Našlė Barbora 
K a m i n s k ienė susituokė su 
našliu Kesteniu. Jų vestuvinis 
baliukas įvyko M a r o z ienės 
“rodauzėj,” už

Antanui ir
riams vasario 3 . d. buvo su
ruoštas vestuvinis jubilėįus, 
bene 35 metų porinio gyveni
mo sukaktis/ Lietuvių Svetai
nėje. čia dalyvavo gana dide
lis skaitlius 'svečių, kurie pa
reiškė jubiliatams gerus linkė-

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10257 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 143 
Nassau Ave., Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ANDREW HAVER
143 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EH 3367 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of1 
the Alcoholic Beverage* Control 
5014—12th 
County of 
premise tf.
5014—12th . Ave
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11529 has been issued to the undersigned 
t6 sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1098 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be cnsumed off the premises.

BOY BRAREN 
1008 Nostrand Ave.,

Mateušas Simonavicius ra
Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga

660 Grand Street

KABARETAS

11 Lt

ė

3
3 
3

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Kiekvieną subatą 
karsta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
tnoterimiš. Neda
liomis atdarai 
nuo 1 valandoj 
dieną iki vėlai.

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

337 UNION AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

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

WORCESTER, MASS.
Suvienytų Draugijų metinė vaka

rienė įvyks sekmadienį, vasario 11 
d. Pradžia 5 v. v. Bus < Lietuvių 
Svet., 29 Endicott St. Kavecko Or
kestrą linksmins visus. Įžanga 75c. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti. — Kom. (34-35)

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hevves elevelterlo stoties

473 Grand St. Brooklyn, N. Y 
Prie R. K. O. Republic Teatro

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

GENTS’ DAYS
Wed., Thttrs., ErL, Sat. arid 

Suit all day and night

Brooklyn, N.
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Tel. Stagg 2-0783. ■ 
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated
J. L e VAN u) A E. LeVANDA
(Tėvas ir sūnus Levandauskai)

UNDERTAKER

AMĮI.im.n T.- --.......  -.... . ............ i", tiaa

-

bus nominacijos į LDS Centro Val
dybą. — Sekretorius.

Literatūros Draugijos, 13 kp. su
sirinkimas įvyks sekmadienį, 11 d. 
vasario, 2:30 vai. po pietų, Y. M. 
H. A. Svetainėje. Dalyvaukite kuo- 
skaitlingiausiai, nes yra daug pro
blemų išrišti. Taipgi nariai, kurie 
dar skolingi už 1939 metus privalo 
atvykti ir užsimokėti.

Po susirinkimui bus diskusijos be
darbės klausimu. — Sekr. V. J. S.

(34-35)

Tel. TRObridge 8336

Dr. John Repshis
(Reply.)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central SkvSra, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedėliomia ir šventadieniais i 
10-12 ryte

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 Barberial

Lietuviui Kuro Kompanija
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.

4

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Ui vienatinis lietuviškasl'iri

STANLEY MISUNAS 
Savininkas

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

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET

FRANK DOMIKAITIS 
RESTAURACIJA

417 Lorimer St Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiisko ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

lietuviško namą darbo, kilbasai ir kepta paršiena 
gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto Ud Vėlai Vakaro

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

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

Shop, Sleeping Accomodations.



Šeštadienis, Vasario 1<J,

N gw York)? (įįiį/Ms Zinio j
Laisvės” Bazaro Antra Vakara Ar Paskyrei Atstovus?

Brooklyn,

SIUTAI ir OVERKOTAI
Išparduodami dabar už

E*

kainos6“Lais-

Naudokitės Mūsų Patogiu 10 Išmokėjimu Planu

Baigia Statyt Ligoninę ■O0

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

ir apylinkių draugijas.

Tai Bus Vasario 25

t

BAR ir GRILL
nuo

ku-

Uiqiiov^

yra

Mirė

5

i

S
S S

kad 
die-

Cranford, 
sukneles, 
“Bridge”

50 Court Street 
Brooldyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

paštas 
ir dau- 
toliau 

bitelės

militariškų 
kalbėdamas
Draugų 
Manhattan

Ar-
Pe-

580 SUMMER AVENUE. 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7170

ve-
Jis

visus pirmadienio “Lais- 
pasieks, tad nors trum- 

norisi priminti, jog vasa- 
12 bus paskutinė diena ir 

visų

reikalų
Sovietų

masiniame
Center,

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitvfntu.

Kriaučių 
54-to 

• Mi-

vaikas ėmęs ant jos spiegti: 
“Aš tavęs niekad nemylėjau, 
aš noriu eit pas tėvą.” Ir 
spardydamasis, kąsdamas mo
tinos rankon, vaikas paspru-

Vasario Mėnesio Išpardavimas!
NUŽEMINAME KAINAS ANT 30 NUOŠIMČIŲ

Susikrimtimas slėght Keistutį. 
Kuomet Jogaila pražūtį ruošia 
Lietuvių tautai, j o r. vieningumui!... 
Gręsia pavojus, šalis gal žilti,— 
Ranka Jogailos kilpų jau juosia 
Mūsų tėvynei, jos didingumui . . .

“Iš baimės žmonės tave va
dins karalium. . . bet dvasioje

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

Šį pirmadienį, čia pat, New 
Yorke, įvyks svarbi Nepapras
ta Konferencija Visu Teisėms 

Ją užgyrė daugelis žy- 
visuomeni-

žodžiu, daugelis jų bus 
tiesiai į bazarą. Vė- 
gauta dovanos seka-

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja Ir laidoja .numiru 
sius ant visokių kapinių; paršam 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUF

Brooklyn, N. Y. •

Lietuviu Restaurantas

Triboro Tuberculosis Hospi
tal, statomas Flushing© - Hill
crest, iš 
užbaigtu, 
lio 30-tą.
Lėšuos $3,500,000.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Gaminam valgius ir 
t u r iin e Amerikos 

t ISdirbimo ir impor
tuotų degtinių, vi
sokių vynų ir gero 

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

Marčiukienė, ‘‘Bed 
ir “bed-pillow case.” 
Emilija Vaitiekūnas, 
of soap.”

lauko atrodo
Tikisi baigt birže-
Talpins 500 Lovų, .čia viso Didžiojo New Yorko VARPO KEPTUVE 

36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Suteiklam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

grupių ir pavienių
Iš senų padarau 
lūs i r krajavus 
naujus paveiks- 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i d inu tokio 

? dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom.

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

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

BARRY P. SHAUNS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.

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

Tai nepaprastos svarbos ir 
visoms organizacijoms priei- 

arti narna konferencija, kadangi 
nesudaro kelionių lėšų. Kvie-

wbn* tftiWiiniiiai ūm iauai ww tni Wrwww
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įgeltas puslapis

Atsilankiusieji pirmą baza
ro vakara, vasario 9-ta, be 
abejo, bus jau gerokai susipa
žinę su bazaru abelnai. Ta
čiau nei buvusieji, nei netu- 
rėjusiei galimybės atsilankyt 
negali numatyt, kiek daug 
naujo bus “Laisvės” bazaro 
antrą vakarą ir sekamais va
karais, kadangi ne tik 
šeštadienį, bet taip pat 
gelis atvykstančių iš 
šventėms pribūna lyg 
ratuoti dovanomis.

Svečių, kaip žinia, 
vės” bazaruose būna iš visos 
New Jersey, iš Connecticut, 
Pennsylvania ir iš tolimesnių 
valstijų.

KADA PRASIDĖS?
Visi prašomi įsitėmyti, 

visomis likusiomis trimis 
nomis — vasario 10, 11 ir 12 
—bazaras prasideda nuo pie
tų, šokiai nuo 6-tos vakaro, 
šeštadienį ir sekmadienio va
karą įžanga 20 centų, sekma
dienio popietį iki 5 vai. įžan
ga veltui.

Visomis dienomis karšti ir 
šalti valgiai ir gėrimai viso
mis bazaro valandomis.

PROGRAMA ŠEŠTADIENĮ 
šeštadienio vakaro progra

moj Bangos Choras iš Eliza- 
betho, vadovybėj A. Klimai- 
tės; solistas Antanas Višniaus- 
kas iš Bayonnės; Pirmyn Cho
ras iš Great Necko, vadovy
bėj G. Kazakevičiaus. šo
kiams grieš Jono Mikalausko 
orkestrą.

šeštadienį bus išleista pui
kus G E Radio - Fonografas, 
vertės $59.50. Juomi galima 
pasigauti radio programas iš 
arti ir toli, juomi galima gro
ti ir rekordus. Taipgi bus 
išleista O. Janušauskienės au
kotas puikus, rankų darbo, 
lovai užtiesalas, ir daugelis 
kitų brangių daiktų. ,

PROGRAMA SEKMADIENĮ
Sekmadienio popietį bus 

VAIKŲ DIENA, tad vaikai 
pildys ir programą., taipgi jie 
galės pirktis daiktus prade
dant 1 centu ir aukštyn. Lai
ke vaikų valandų — nuo 1 iki 
5 po pietų—įžanga vaikams 
ir suaugusiems nemokama.

Sekmadienio vakaro pro
gramoj Sietyno Choras iš 
Newarko, vadovybėj B. L. ša- 
linaitės; solistė Biruta Ramoš
kaitė iš Hartford, Conn.; LDS 
Jaunimo Kvartetas iš Shenan
doah, Pa. šokiams grieš G. 
Kazakevičiaus orkestrą.

Bus išleista Bulovą laikro
dėlis, vertės $37.50, ir daug 
kitų daiktų.

PROGRAMA PIRMADIENĮ
Kadangi pirmadienį yra 

šventė, Lincoln© gimtadienis, 
ne 
vė” 
pai 
Ho 
visuotinas išpardavimas 
daiktų. Bus išleista puiki Re
mington rašomoji mašinėlė, 
vertės $54.50, tinkanti ir lie
tuviškai rašybai, su akcentais, 
taipgi 5-kių dovanų setas, 
skiriamas kitiems miestams.

Dovanos, kaip jau minėta, 
dabar pačiame gausume ir, 
kiek žinome iš pranešimų laiš
kais ir 
atnešta 
liausią 
mai:

2 0

PINIGAIS
F. Kazakevičienė, Jamaica, 

L. L, $1.
K. Degutis (Up-To-Date 

Barber Shop) $3.
J. W. Norwais, B. & G., 371 

Union Ave., $3. (Vedėjas M. 
Ramoška ).

DAIKTAIS
KOL Y? .

Suzana Kazokytė, Jamaica,
N. Y.; dėžę saldainių.

K. Petrikienė, Brooklyn;
gražų deskos setą.

Drg. Mikalauskienė, brook- 
DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪŠIŲ GĖRIMŲ

i

LaGuardia lankėsi Washing
tone dalyvaut kongreso komi
sijos svarstyme santikių tarp 
LaGuardia ir Newarko orpor-|mis rūpinasi graborius Garg
tų. va.

r v-.:-

lynietė, 6 “dish towels.
Marion Grozan,

N. J., dvi gražias 
6 “dish towels” ir 
setą.

Ona Norvaišienė,
didelį popierinį kvietką, ran
kų darbas.

Mr. & Mrs. Tumelis, iš 
Maspeth, setą stiklinių.

Mrs.
Spread”

Mrs.
“bars
M. Šiupėniene, H. Janulie- 

nė ir M. Jucienė, Worcester, 
Mass., namie pasiūtų žiurstų 
ir kitų siuvinių.

Dėkingi visiems už dova
nas ir laukiame sų visais 
(kuriem galima atvykt) pa
simatyt bazare.

Vito Picone, Mill Basin As
phalt Co. prezidentas, ir jo 
knygvedis Carver įkaitinti 
klastavus čekius ir knygas 

| vengiant išmokėti darbininkų 
kompensacijos mokestis.

Gražus Susitikimas— 
Graži Auka

Aną dieną nuėjau į Charles’ 
Up-To-Date Barberšapę apsi
kirpti. Aš sėdžiu vienoj kė
dėj, o Mikė Ramoška—kitoj. 
Abu esame kerpami ir abu 
sktitami. Kai buvome “gata
vi,” kyla klausimas apie 
“Laisvės” bazarą. Charles De
gutis ir klausia manęs:

—Ar bazarui dovanas dar 
vis priimate?

—Aišku,—atsakau.
—Anais metais daviau gerą 

britvą, bet abejoju, ar ją už
tenkamai Įvertino tas, kuris 
bazare gavo. Taigi dabar 
duodu tris dolerius.

—Dėkui!—sakau.
Mike Ramoška, patylėjęs, 

pagalvojęs, kiša ranką į kiše^ 
nių ir ištraukęs ją sako:

—še trys doleriai ir 
manęs.

—Dėkui!—-aš ir vėl.
Mike Ramoška yra mana- 

džerius Bar, Grill & Restau
rant Įstaigos, kurios savinin
ku yra J. W. .Norwais, 371 
Union Ave., Grand ir Hope 
gatvių, Brooklyne. Graži, jau
ki ir maloni vieta.

Charles Degutis — visiems 
gerai žinomas barberys, 306 
Union Avė., Brooklyne, prie 
Ten Eyck St.

Be abejo, kad Mikė ir 
Charles ateis į bazarą alaski- 
nės žuvies valgyti ir pasišokti.

Rpts.

Persikėlė
Antanas ir Ona Tamulio- 

niai (Mollyn), laikę per dau
gelį metų barzdaskutyklą ir 
grožio salioną ant Grand St., 
skersai nuo Republic Teatro, 
Brooklyne, dabar persikėlė iš 
tos vietos į naują, gražią Vie
tą, su vėliausiais moderniniais 
įtaisymais. Nauja vieta randa
si: Hotel Jackson, 137 West 
45th St., New York City. Vie
ta užsivadina Annette Mol- 
lyn’s Beauty Salon. Yra du 
kambariai, vienas vyrų barz- 
daskutykla, o antras 'moterų 
salionas. Užeikite, kuomet 
būsite New Yorke. L.

Mrs. Helen Pravols, 2467 E. 
22nd St.; buvo paskelbus jos 
5 metų mergaitę pavogta, kad 
parodyt vyrui, jog ji turinti 
policijos apsaugą. Už tą “ap
saugą”, policijos be reikalo 
sugaišinimą 12 valandų, ji 
areštuota.

“Taiko Baisenybę 
Savo Žmonėms”

Generolas Victor 
hontoff, 
žinovas, 
Sąjungos 
mitinge
N. Y., pareiškė, kad šiandie
niniai “siūlytojai naujo kry
žiaus karo prieš Sovietus ban
do užtraukt baisią nelaimę 
savo žmonėms, nieką kitą.” 
Apart jo, kalbėjo Anna Lou
ise Strong, kun. T. L. Harris 
ir Toivo Vuorela, suomis.

Mitinge dalyvavo apie 2,500 
publikos, salė buvo pilnutėlė. 
Mitingą surengė neseniai susi
daręs žymių žmonių komite
tas, kuris išimtinai rūpinasi 
atmušt prieš Sovietus sklei
džiamus melus.

Juozas Kačergius

jie tave keiks!... Perkūnas 
turėtų trenkt į išdaviką!. . . 
Tavąjį vardą nei žaltys neim- 

Taip įkainuoja Keistutis 
savo brolvaiki lenkberni. 
nigaikštį Jogailą.

Tai talentingasis scenos 
teranas, iš New Jersey,
vaidins Lietuvos Didžiojo Ku
nigaikščio Keistučio rolę LIE
TUVOJ, kuri bus perstatyta 
Lietuvos nepriklaus o m y b ė s 
minėjimo iškilmėse šio rnėne- 
sio (vasario) 25-tą, Brooklyn 
Labor Lyceum’e.

Būkite pasiruošę!
. Emfazis.

Susirgo
Antanas Budaučius, brook- 

lynietis, 5 d. vasario nuvež
tas į Kings County ligonbutį. 
Lankymo valandos pirmadie
niais ir ketvirtadieniais nuo 7 
vakaro, nedėliomis ir seredo- 
mis nuo 2-jų iki 4 po pietų. 
Randasi kambaryje A51. Ji
sai yra šv. Jurgio D-tės ir 
Liet. Am. Pil. Kliubo narys. 
Prašom draugus ir pažįsta
mus jį aplankyti.

C. Aimontas.

Leonard Cumming, 41 m. 
amžiaus, mirė vasario 6 dieną. 
Bus palaidotas vasario 10 d. 
(iš Aromiskio koplyčios, 423 
Metropolitan Avė., Brookly- 
ne), šv. Jono Kapinėse. Lai
dojimo reikalais rūpinasi 
rektorius St. Aromiskis.

di-

51 
na-

Antanina Gužauskienė, 
metų, 483 Grand St., mirė 
mie ketvirtadienį, vasario 8- 
tą. Pašarvota namie. Laidos 
pirmadienį, vasario 12, Kal
varijos kapinėse. Laidotuvė-

Gint.
mių mokslininkų, 
ninku ir valdžios žmonių, Ko
mitete randasi ir Stanley M. 
Isaacs, Manhattan preziden
tas. Konferencijon pakviesta 
virš 5,000 visokių organizaci
jų — unijų, bažnytinių, jau
nimo, pašalpos, apšvietos. Ga
lima siųst po 2 atstovu.

Konferencija bus vasario 
12, per visą dieną, 2 W. 64th 
St., N. Y. Registracija nuo 
9:30, sesijos prasidės 11 ryto 
ir tęsis lig vėlumos vakare.

Delegatų ir svečių mokestis 
konferencijos lėšoms $1. Susi
domėję atskiri asmenys taipgi 
gali dalyvauti tėmytojais už
siregistruojant ir sumokant

Dariaus-Girėno Pamin
klo Fondui Aukos

Antras Paskelbimas
Gauta nuo iždininko p. J. 

Spurgos pranešimas, kad yra 
gavęs sekamas aukas:

Nuo Lietuvių 
Amalgameitų Unijos I 
Skyriaus, Brooklyne, per 
lišauską, $150.

Nuo SLA 245 kuopos, 
iington, N. J., per Frank 
trulis, $5.

Nuo Frank Artulis, Bridge
water, Mass., $1.

Tai gražus pavyzdis ir gau
sios aukos. Tariame širdingai 
ačiū aukautojams ir laukiame 
daugiau paramos. Teikitės 
siųsti aukas išrašant čekį ar 
Money Orderį vardu Darius- 
Girėnas Monument Fund ir 
pasiųskite .iždininkui Mr. John 
Spurga, Port Jefferson Sta
tion, Long Island, New York. 
Už priimtas draugijų ir pa
vienių stambesnes aukas iž
dininkas duos paliudijimą, o 
už surinktas smulkias aukas 
duos paliūdijimą tik tų aukų 
siuntėjams.

Visos aukos bus skelbiamos 
spaudoje. Be to, iždininkas 

po užstatu. Dėkui.
Dariaus-Girėno 
Paminklo Statymo 
Fin. Sekretorius,

Adv. Stephen Bredes, Jr. 
Brooklyn, N. Y.

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

(Kampas Roebling St.)

Tel. EVergreen 7-1645 License No. L. 886 ;.:w,

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

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

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Stc-e
SMSS

Calverts
“Special

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.

Tel. EVergreen 7-8451

Šeimynai Pravirtus
Kada novelistas Ludwig 

Lewisohn, palikęs New Yorke 
savo neoficialę pačią Miss 
Thelma Spear išvyko Baltimo- 
rėn vestis su trečia pačia ofi
cialiai, veikiausia, jis tikėjosi 
išvengt pusėtinos audros. Bet 
antroji, su advokatu ir 6 me
tų sūneliu, ten nuskrido orlai
viu ir spėjus žydų bažnyčion 
jau pradėjus šliūbines cere
monijas sukėlė tokį lermą, 
kad ceremonijos nutraukta 
virš porą valandų.

Menama, dabar prasidėsian
ti kova už vaiką. Motina no
rėsianti vaiką globot ir abiem 
užlaikymo, tėvas irgi reika-

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

ih

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

Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svorj ir kainas.

VARPAS BAKERY 36-40 Stagg Street Brooklyn, N. Y.

tMCMrtM MbiunC CO

Jausiąs vaiko. Pralaimėjus 
vyrą, motina galinti pralaimėt 
ir vaiką. Jai pasikvietus re
porterius pasiskųst, kaip ji 
nuskriausta, norint, kad nu
imtų jos su vaiku paveikslą,

Didelis Išpardavimas 
Nupigintam Kainom

NARINS
670 Grand St., corner 

Brooklyn, N. Y.

SONS
Manhattan Avė.
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