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

Chicagiečiai smarkiai su
bruzdo darbuoties, kad Lietu
vių Literatūros Draugija daug 
laimėtų .šiais jubiliejiniais 
metais. LLD 19 kuopa jau 
turi 20 naujų narių. West 
Side kuopa jau turi 15 naujų, 
Roselandas—12. šiomis dieno
mis įvyko Brighton Parko 
kuopos susirinkimas. Pernai 
ši kuopa turėjo 86 narius. Nu
sitarė gaut 35 naujus. North 
Side kuopa pernai turėjo 52 
narius, šiemet turės nemažiau 
70.

Pernai visam mūsų apskri- 
tyj buvo apie 700 narių, šie
met tikrai bus virš tūkstančio.

Agitaciją vedam griežtai. 
Apskričio komitetas labai 
darbštus. Bus aplankytos vi
sos kuopos. Tik gaila, kad 
priimami nariai už dolerį. Tai 
negerai. Juk taip lengva pa- 
simokėti $1.50. Kiek aš narių 
prirašiau, tai' beveik visi mo- 
kasi po pusantro dolerio, šia
me vajuje gauname ir inteli
gentų.

Kuo daugiausia domės Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mui! Prie kuopos, kur aš pri
klausau, pereitą mitingą ga
vom 11 naujų. Mūsų kuopa 
(53) jau turi 355 narius. Ūpas 
geras, bet mūsų vajininkai 
labai susirūpinę, kad vajus 
neina taip gerai per visą šalį. 
Mes manom, kad Centro ofi
so žmonės turi rodyti daug 
daugiau iniciatyvos.

Chicagoj turim jau 6 jau
nuolių kuopas. Teko dalyvau
ti Monarch’s kuopos mitinge. 
Man labai patiko tie jaunuo
liai. Nei vieno susispendavu- 
sio, nei vieno ligonio. Rimtai 
svarsto org. reikalus. Vajuj 
jau gavo 13 naujų, o jų kvo
ta tik 20. Lengvai išpildys.

Jaunuolių kuopa “Sparks” 
turi apie 125 narius. Red
wings turi virš šimto (ir $300 
ižde). Roselando jaun. kuo
pa turi 40 narių. Monarch’s— 
45, Zephirs apie 25, o tik-ką 
susitvėrusi Cicero, kuopa jau 
turi 20 narių.

Tai vis jaunųjų kuopos. 
Jaunuoliai sudarė planus pa
greitinti vajaus tempą.

pamato save 
Literatūros 
taip, kaip 
tūkstančiai 

mažai. Bet

Mes turime 
kritikuoti, kad 
Draugija neauga 
turėtų augti, šeši 
narių mums yra
pažiūrėkim, ką kitos sriovės 
daro apšvietos fronte.

štai pereitų metų atskaita 
Tėvynės Mylėtojų Draugijos, 
apie kurios prisikėlimą iš nu
mirusių tiek bubnijo “Vieny
bė”, “Dirva” ir kiti jų laik
raščiai.

Ar žinot, kiek pajamų tu
rėjo T. M. D. - iš Chicagos? 
Per ištisus metus tik...l do
lerį! (D-ro Graičiuno). O iš 
Brooklyno nėra nei dolerio. 
Iš Philadelphijos nei dolerio. 

Jš Bostono nei dolerio.
Tie žmonės ir tingėt tingi.

Taip vadinami socialistai, 
per metų metus, nepajėgia iš
leist nei vienos knygos, netgi 
brošiuraitės. Tas pats su kleri
kalais, nors šiaip jau jie turi 
savo stiprius fondus ir net mo
kyklas.

“Socialistuose” visiškas kul
tūrinis merdėjimas. Tautinin
kai užimti deklaracijomis 
apie konsolidacijas. Tas suda
ro mums labai geras sąlygas 
plėsti Literatūros Draugijos 
įtaką.

Pasakysiu visai a t v i r ai : 
bent kiek progresyviam žmo
gui yra gėda, nedovanotina 
nepriklausyti LLD-jai.

Draugai rytiečiai, užsideg- 
kite entuziazmu ir marš į va- 
jininkų eiles.

Anglų ex - Ministeris 
Šaukia Karan 
Prieš Sovietus

Už Amerikinius Šerus Anglija Žada Gaut 
Biliona Dolerių Amerikoj; Tas Tarnautų 
Anglijai Kaip Karo Kreditai iš Amerikos

Sovietai Užėmė 
Mannerheimo Li

nijos "Raktą"
kimą užpult Sovietų Są
jungą.

Artimas Anglijos vald
žiai rašytojas Scrutator iš
dėstė Sunday Times’e, ko
kiu būdu didžiulė Anglijos- 
Francijos armija Syrijoj,; 
Palestinoj ir ' v _ —
užpult Sovietus per Kauka
zą. Jis sako, kad anglams 
ir francūzams iš oro bom- 
barduot Kaukaze Sovietų 
žibalo centrą Baku tai “be
veik užbaigtų karą ir būtų 
kur kas mažiau pavojingas 
dalykas, negu užpult vokie
čių Siegfriedo tvirtovių Li
niją.”

Įvairūs anglų politikai iš
sireiškė, jog kol Vokietija 
gaus pirkt žibalo iš Sovie- 

iš tų, tol jinai bus nenugali- 
straipsnio, bet paliko šau- ma.

London. — Nesenai bu
vęs Anglijos karo ministe- 
ris L. Hore-Belisha dabar 
vas. 18 d. per laikraštį 
“News of the World” šau
kė Angliją ir Franci ją už
pulti Sovietus per Suomiją. 
Hore-Belisha nurodo, jog 
Leningradas tėra tik už 50 
mylių nuo Suomijos Mann
erheimo ' linijos. Tas Ang
lijos ex-ministeris sako:

“Smūgis kirstas Lenin- 
gradui galėtų palikti So
vietus tiktai kaip lavoną 
ant Vokietijos rankų.”

Anglijos valdžia peržiū
rėjo šį Hore-Belishos strai
psnį pirma, negu jis tilpo 
laikraštyje “News of the 
World”, turinčiame keturis 
milionus skaitytojų. Vald
žia kai ką išbraukė

Sen. Pittman Kalba apie 
“Atsiteisimą” Angli

jai ir Japonijai
Washington. — Diskusi

jose per radio republikonas 
senatorius Wiley kritikavo 
Rooseveltą, kad jis pasiun
tė savo atstovą Sumnerį 
Wellesą kaipo taikos agen
tą. Demokratas senatorius 
Schwellenbach reikalavo, 
kad Amerika įvestų griež- 
tą’embargo prieš Japoniją, 
kad nieko iš Japonijos ne
pirktų ir nieko jai nepar
duotų. Dem. senatorius K. 
Pittman, pirmininkas už
sienio san tikiu komisijos, 
peikė Angliją, kad jinai 
trukdo prekinius Amerikos 
laivus. Jis taipgi kritikavo 
Japonijos veiksmus Chini
joj, ir sakė, kad Amerika 
“gal turės dėl to atsiteist” 
Anglijai ir Japonijai, nes 
jodvi nepaiso Amerikos pro
testų.

Senatorius Pittman tvar- 
tina, kad dėl to nereikės 
Amerikai daryt karo veiks
mų prieš Angliją ar Japo
niją. Nes Amerika, girdi, 
galėtų joms “atsiteist,” {ve
sdama kai kuriuos preky
bos suvaržymus Anglijai ir 
Japonijai.

olimpiškos aukštybės K. Jur
gelionis skelbia, kad yra tik 
dvi didžios lietuvių orga
nizacijos—SLA ir Romos Ka
talikų Susivienijimas. ’

Jisai “nemato” nei LDS, 
nei Literatūros Draugijos. 
Mums dėl to nei šilta, nei 
šalta. Bet kur tokie į save 
įsimylėję narcizai gali nuvest 
tą patį SLA.?

»Už dviejų mėnesių “Vil
nies” 20 metų jubiliejus. Bus 
didelės iškilmės. Paėmėm sve
tainę, kuri kainuoja $500. Iš
eis jubiliejinis “Vilnies” nu
meris, gaL 50 puslapių, o gal 
ir daugiau.

Tikiu, kad rytiečiai gausiai 
prisidės prie jubiliejaus.

Chinų Kariuomenė Veja 
Japonus iš Nan- 

ningo Miesto

London. — Anglijos iždo 
ministerija įsakė, kad ang
lai turintieji vertingesnius 
Amerikos ' Šerus ir bonus 
perduotų juos Anglijos 
Bankui; o šis bankas skir
tų angliškais pinigais ap-

Egipte galėtu’ mokėjimą už tuos ameriki- 
j mų kompanijų serus ir bo

nus.
Šiuom įsakymu Anglijos 

valdžia liepia 
čiams sunešt 
Banką Šerus 
ties tvirčiausių 
kompanijų. O tų ameriki
nių Šerų kaina siekia bilio- 
ną dolerių (tūkstantį mi- 
lionų).

Suėmus vertingiausius 
Amerikos kompanijų šėrus, 
Anglija gabens juos atgal į 
Ameriką parduot ir gaut 
už juos apmokėjimą dole
riais. O už dolerius Angli
ja pirks daugiau ginklų, 
amunicijos ir kitų karo 
reikmenų iš Jungtinių Val
stijų.

savo pilie- 
į Anglijos 

šešiasdešim-
Amerikos

Londoniškis New Yorko 
Times korespondentas (va- 
rašo 19 d. laidoj) rašo, kad 
tų serų pardavimas Ameri
koj tarnaus Anglijai kaip 
karo kreditai iš Jungtinių 
Valstijų.

Anglų valdžia tikisi, kad 
kai kurios amerikinės kom
panijos priims minimus Še
rus ir kaip tiesioginį apmo
kėjimą už Anglijai parduo
damus karo, reikmenis.

SOVIETAI PRALAUže 
SVARBIAUSIAS SUO

MIJOS TVIRTOVES
Helsinki, vas. 19.—Jau ir 

senoji Suomijos valdžia pri
pažįsta, jog Sovietų ka
riuomene pralaužė svar
biausią suomių Mannerhei
mo tvirtovių liniją.

London, vas. 19.—Prane
šama, jog kariniai francū- 
zų laivai sučiupo prekinį 
Vokietijos laivą “Rostock”, 
2,542 tonų.

Maskva, vas> 19.—Sovie
tų armijos komanda prane
ša:

“Vas. 18: Mūsų ofensyva 
K a r e 1 i j os tarpvandenyje 
(Suomijoj) išsivysto sėk
mingai. Mūsų kariuomenės 
kietai spaudžiami, priešai 
traukiasi atgal. Mūsų ka
riuomenė pasiekė Salmen- 
kaita upę tarp ežerų Vuok- 
sijarvi ir Jaurapaanjarvi ir 
užėmė aptvirtintą sritį ir 
Muola miestelį, pajūrio ge
ležinkelio stotį Somme, už 
6 mylių į pietus nuo Vibor
go; miestelį Johannes ir 
pamario geležinkelio stotį 
Makslahti, ir tuo būdu pa
siekė vakarinį krantą Suo
mijos užlajos į šiaurę nuo 
Bjorke salos.

“Vas. 17-18 dd. mūsų ka
riuomenė užėmė 313 apsi-

gynimo fortus, 41-nas iŠ 
kurių buvo artilerijos for
tas, pastatytas iš geležies 
ir cemento.

“Nuo vas. 11 iki 18 d. 
mūsų kariuomenė viso už
kariavo 475 apsigynimo 
fortifikacijas, tarp kurių 
buvo 92 geležiniai-cementi- 
niai artilerijos fortai.

“Oro kovose tapo 
sta žemyn 21-nas 
(Helsinkio suomių) 
vas.

nukir- 
priešų 
lėktu-

Maskva, vas. 19.—Sovie
tų kariuomenė atkirto svar
bų pakrantinį Koivisto for
tą, vakarinį “raktą” Mann- 
erheimo tvirtovių linijos. 
Tas fortas buvo ginkluotas 
naujoviškomis kanuolėmis, 
kaip praneša Associated 
Press, amerikonų žinių ag
entūra.

Chungking, Chinija. — 
Chinų kariuomenė" veja ja
ponus atgal Nanningo sri- 
tyj, pietuose, arti Pakhoi 
užlajos. Pasiekt Nanningą 
chinam teliko jau tik viena 
mylia iš šiaurių rytų. Pa
čiame Nanninge dar laikosi 
dalis japonų kariuomenės; 
bet daugiau japonų karių 
su trokais, kanuolėmis ir 
kitais įrengimais kraustosi 
toliau į pietus nuo to mięs- 
to.

Chinai atkariavo Kun- 
lung tarpkalnę ir apsupo 
700 japonų Takaofeng auk
štumoj.

Japonai Iškėlė Savo Ka
riuomenę į Du Chinijos

Pajūrio Punktus
Shanghai. — Japonų ka

ro laivai iškėlė kelis tūks
tančius savo kariuomenės į 
Luichow pusiausalį ir Hai- 
tengą, pietinėj Chinijoj.

HELSINKIO VILTIS— 
DAUGIAU SNIEGO

Helsinkio, Suomija.—Čio- 
naitinė valdžia tikisi, kad 
prasidėjęs sezoninis snigi
mas Viborgo srityje priva
rysiąs 6 iki 8 pėdų sniego, 
ir sako, kad tas sniegas su
trukdytų mechanizuotą So
vietų armiją.

rei-London. — Anglija 
kalauja, kad Norvegija iki 
karo pabaigos laikytų ne
laisvėje Vokietijos laivą 
“Altmarką” ir jo jūrinin
kus.

AMERIKOS KOMUNISTŲ PARTIJA SUDARĖ 
RINKIMŲ KAMPANIJOS KOMITETĄ

Nacionalis Partijos Komitetas Išstojo prieš Lynčiavi- 
mus, už Taiką ir už Bedarbių Aprūpinimą.

New York. — Visašališ- Flynn, Clarence Hathaway 
kas Amerikos Komunistų ir kiti 
Partijos Komitetas pasky? veikėjai, 
re 25 veikėjų nacionalį ko
mitetą vest rinkimų kam
paniją visose Jungtinėse 
Valstijose iki gegužės 30 
dienos; o tą dieną atsida
rys New Yorke visašališ
kas komunistų suvažiavi
mas nominuot kandidatus 
1940 m. rinkimam.

Rinkimų kampanijos ko
miteto - pirmininku paskir
tas Wm. Z. Foster, sekre
torium—Peter V. Cacchio- 
ne, iždininku—A. Trachten
berg . • ' ;

Komiteto nariai yra Is
rael Amter, močiutė Ella 
Reeve Bloor, Earl Brow
der, Elizabeth Gurley

žymūs komunistų

Visašališkas Kom. Parti
jos Komitetas priėmė re
zoliuciją, reikalaujančią iš
leist įstatymą prieš negrų 
lynčiavimą; išreiškė prita
rimą airių kovai prieš An
glijos imperializmą ir pa
darė pareiškimus už neor
ganizuotų darbininkų orga
nizavimą į unijas, už pa
šalpų paplatinimą bedar
biams ir už tinkamesnius 
užtikrinimus darbo žmo
nėms abelnai. '

Bendroje rezoliucijoje Vi
sašališkas Kom. Partijos 
Komitetas pabrėžė reikalą 
Amerikai nesikišti į Euro
pos karą.-

Talkininkai Siunčia 
Specialius Šovinius 
Helsinkio Suomijai

Vokiečiai Sunaikino 
Vieną Francijos Lai
vą ir 3 Bepusiškus

Angly Generolas Numato 
Sąryšį su Naziais Karui 

Prieš Sovietus
Washington, vas. 19. — 

Generolas J. F. C. Fuller, 
Anglijos karo strategas, 
dabar esantis Washingtone, 
pranašauja, kad Anglija 
darys karo sąjungą su Vo
kietija ir tada anglai iš
vien su naziais užpulsią So
vietus.

Republikony Partijos 
Siūloma Programa

Washington. — Republi- 
konų Partijos programos 
komitetas patarė numušt 
valdžios išlaidas 20 procen
tų.; leist patiem miestam ir 
valstijom tvarkyt bedarbių 
šelpimą; sumažint taksus 
nuo kapitalo ir viršpelnių; 
“pataisyt” šalies darbo san- 
tikių įstatymą, ir jau 1942 
m. sulyginant šalies iždo 
išlaidas su įplaukomis.

Johnson City, N. Y

is Zmitrių šeima.

Mirė Zmitraičių motiną 
sekmadienio naktį. Laido
tuvės įvyks trečiadienį po,

savo žioplai išpūstos
ORAS. — Šį antradienį pietų, 

vidutiniai šalta.

Padidėjo Skaičius Milioni- 
nių Pelnų Amerikoje

Washington, vas. 19.— 
Valdžios skaitmenimis, 55 
asmenys Amerikoje 1938 
metais gavo po milioną do
lerių ar daugiau įplaukų ir 
377 daugiau kaip po $300,- 
000 per metus. Nuo 1937> nu vuiuziui. ov 
iki 1938 m. skaičius milio-, stiprint ryšius 
ninių pelnų paaugo šešiais, prieš Sovietus.

Anglija Finansuoja 
Iraną—Persiją

London. — Anglija pasi
rašė plačią prekybos sutar
tį su Iranu-Persija. Pagal 
šią sutartį, Anglija taip pat 
duos stambią paskolą Ira
no valdžiai. Stengiasi su-

London.—Kanuolės, šau
tuvai ir kulkasvaidžiai, ku
riuos turi Helsinkio Suomi
ja, yra gauti nuo seniau iš 
Vokietijos, Rusijos, Franci
jos, Šveicarijos ir Čechoslo- 
vakijos, o paskesnių laiku 
iš Francijos, Anglijos, Šve
dijos ir Italijos. Tiem skir
tingose šalyse gamintiems 
ginklam reikia ir skirtin
gų šovinių.

Senoji Suomijos valdžia 
kelios savaitės atgal atsi
šaukė į Angliją ir Franci ją 
duot suomiams naujų ka- 
nuolių, kulkasvaidžių ir 
šautuvų ir tinkamų jiems 
šovinių arba pridirbti spe
cialių šovinių, kurie tiktų 
jau turimiem šalinamiem 
suomių ginklam gautiem iš 
įvairių kraštų.

Tai talkininkai, apart sa
vo išsiųstų suomiam ginklų 
ir amunicijos, dabar visu 
smarkumu dirba specialius 
šovinius, pritaikytus vokiš
kom, itališkom, rusiškom ir 
kitokiom kanuolėm ir ma- 
žesniem šalinamiem gink
lam, kuriuos turi Helsinkio 
armija.

Pranešimas iš Londono 
sako, kad tie specialiai šo
viniai jau plaukte plaukia 
į Helsinkio Suomiją.
Francija Davus Suomijai 

Didžiulį Daugį Kanuolių
Francijos valdžia viešai 

pripažino, kad jinai jau nu
siuntė senajai Suomijos 
valdžiai milžiniškus dau
gius kanuolių, šaudančių 8- 
coliniais ir beveik 6-coli- 
niais šoviniais.

Italijos fabrikai skubiai 
dirba šovinius, tinkančius 
itališkoms kanuolėms, ku
rias Ispanijos valdovas gen. 
Franco padovanojo Suomi-

su Iranu jai, po naminio Ispanijos 
* karo.

Berlin. — Valdiška vo
kiečių spauda skelbia, kad 
naziai paskandino žibalinį 
Francijos laivą “Emile Mi- 
guet,” 15 tūkstančių tonų 
įtalpos. Nazių mina sunai
kino prekinį Holandijos lai
vą “Ameland,” 4,537 tonų. 
Vokiečių minos bei subma
rinai nuskandino du Švedi
jos laivus “Liana,” 1,646 
tonu, ir “Osmed”, 1,526 to- C 7 7 7

nu. v

Vokiečių Submarinai Paskan
dino Angly Karinį ir 

Žibalinį Laivus
London, vas. 19.—Anglų 

laivyno ministerija prane
šė, jog nazių submarinas 
torpedavo ir nuskandino 
karinį Anglijos laivą-nai- 
kintuvą “Daring”, 1,375 to
nų. Su juom žuvo 148 jū
reiviai ir 9 oficieriai; išli
ko gyvi tik keturi jūreiviai 
ir vienas oficierius.

Tai buvęs greičiausias 
angliškas naikintuvas. • Jis 
galėjo plaukt virš 38 mylių 
per valandą ir kaštavo $1,- 
125,000. Buvo ginkluotas 
keturiomis kanuolėmis, šau
dančiomis ’ beveik penkių 
colių storio šoviniais, sep
tyniomis mažesnėmis ka
nuolėmis ir aštuoniais vam
zdžiais torpedas laidyti.

Naikintuvas “Daring” 
yra 25-tas karinis Anglijos 
laivas žuvęs šiame kare.

London. — Vokiečių sub
marinas torpedavo, pusiau 
perkirto ir nuskandino ži
balini Anglijos laivą “Impe
rial Transport,” 8,022 tonų.

Tokio. — Japonai spėja, 
kad tai anglų karo laivas 
sustabdė ir iškrėtė japoni 
jos garlaivį “Ryushin Ma 
ru”

iiM



Antras puslapis

Pastabos r
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Eltos Žinios iš Lietuvos

kunigai. Vilnius vėl 
atlikti savo seną mi- 
būti Baltijos įvykių

direkcijos nusistatę pri- 
atgal į mokyklas ir tų 
vaikus, kurie po gruo- 
6 d. “streiko” liko ne- 

tevai prašo 
Vilniaus Bal-

įdejo vilniškio lenko ku-
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Kunigai Nenori Mokintis
Kauno spaudoje sausio 29 d. skaitome 

sekamą pranešimą iš Vilniaus:
“Vakar kai kuriose bažnyčiose kuni

gai lenkai pasakė lenkiškos dvasios pa
mokslus, kuriuose lenkai buvo raginami 
nenusiminti ir kantriai laukti atgims
tant Lenkijos. Reikia pastebėti, kad 
žmonės jau pradeda piktintis tais lenkų 
kunigų politiniais propagandiniais pa
mokslais.”

Aišku, lenkai kunigai turi mintyje at
gimimą senosios Lenkijos, kuri turėjo 
užgrobus Vilniaus kraštą. Jie laukia tos 
dienos ir tiki vėl lietuvius smaugti ir 
lenkinti.

Vilniaus katalikų bažnyčios kunigija 
yra lizdas Lietuvos ir lietuvybės priešų. 
Jie nenori suprasti naujų sąlygų. Jie ne
nori prisitaikyti prie tų sąlygų. Ir sun
ku tikėti, kad geruoju su jais bus kada 
nors galima susikalbėti.

Mes ir Ispanijos Kovotojai
Sakoma, kad Francijoj dar randasi 

apie trys tūkstančiai internacionalistų, 
kurie Ispanijoj kariavo už demokratiją. 
Jie randasi koncentracijos stovyklose ir 
gyvena baisiausiose sąlygose. Ne tik re
akcionieriai, bet ir ponai Francijos so
cialistai dabar išvien su valdžia tuos ko
votojus pasiryžę arba badu numarinti, 
arba utėlėms ir ligoms sušerti. Fran
cijos Komunistų Partija, terorizuojama 
ir po žeme pavaryta, nebegali tuos ko- 
tojus prižiūrėti.

Kovotojų tarpe esama grupės ir lie
tuvių. “Laisvėje” buvo įdėta poros tokių 
kovotojų atsišaukimai. Paaiški, kad bent * 
desėtkui iš jų gauta leidimas sugrįžti 
Lietuvon. Tačiau jie turi savo kaštais 
sugrįžti. O vieno kovotojo pargabeni
mas Lietuvon kaštuoja per 3 tūkstan
čius frankų, arba apie $120. Jie krei
piasi prie amerikiečių ir prašo juos gel
bėti iš francūziško pragaro.

Štai svarbus darbas prieš mus visus. 
Tuos karžygius mes privalome gelbėti. 
Lietuvių Komitetas Ispanijos Demokra
tijai Gelbėti kelios dienos atgal kable- 
grama pasiuntė minėtiems lietuviams 
kovotojams $50. Bet tas mažai ką pa
gelbės. Reikia daug didesnės sumos pini-

Mūsų supratimu, šis Lietuvių Komite
tas tuojau turėtų pradėti finansinę kam
paniją tam reikalui. Yra geros valios 
žmonių ir organizacijų, kurie šį svarbų 
darbą parems. O kovotojai, gavę iš ame
rikiečių pagalbą, amžinai pasiliks jiems 
dėkingi.

Darbo Unijos ir Politika
Vis daugiau ir daugiau darbo unijų 

atsisuka nuo prezidento Roosevelto nau
jos politikos. Jo kapojimas išlaidų socia- 
liams reikalams ir didinimas išlaidų mi- 
litarizmui organizuotus darbininkus er
zina ir pavojun stato.

Ypatingai energingai jūrininkų unija 
—National Marine Workers Union—iš
stojo prieš valdžios pastangas įtraukti

Prekybos Sutartis tarp 
Anglijos ir Francijos

Antradienis, Vasario 20, 1940
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‘ London. — Anglija pada
rė prekybos sutartį su 
Franci j a. Viena šalis pasi- 
Žadajoendradarbiaut su ki
ta, idant užvaldyt rinkas, mųjų Rytų.

Ameriką į pasaulinį karą. Ji pirmutinė 
tolimuos vakaruose iškėlė obalsį “Yanks 
Are Not Coming.” Vadinasi, ameri
kiečiai nebevažiuos Europon ginti impe
rialistų reikalus.

Šis šūkis labai greitai prigijo kitose 
unijose. Washingtone įvykęs Amerikos 
Jaunimo Kongreso suvažiavimas “Yanks 
Are Not Coming” šūkį priėmė. Mai- 
nierių unijos suvažiavimas išstojo prieš 
Roosevelto karinę politiką.

Taigi, Amerikos darbininkai nebus 
užklupti neprisirengę taip, kaip jie buvo 
užklupti 1917 metais, Woodrow Wilsono 
laikais. Tada unijos patikėjo Wilsono 
saldžioms frazėms apie taiką, o nepasi
žiūrėjo į jo vedamą karinę politiką. Kai 
darbininkai pradėjo apsidairyti, jau bu
vo per vėlu, nes visa valstybės mašina 
buvo atkreipta prieš juos. Ton mašinon 
buvo įtraukta ir darbo unijų biurokra
tija su Samuel Gompersu pryšakyje.

Gal ir dabar Amerikos Darbo Federa
cijos biurokratija su William Green už
kibtų ant Roosevelto meškerės, bet In
dustrinių Organizacijų Kongresas (C. 
I. O.) nekibs. Lewis atvirai ir griežtai 
pasmerkė dabartinę Roosevelto politiką. 
Visur C.I.O. unijų miestų tarybos užgi
na Lewiso nusistatymą ir pasmerkia 
Rooseveltą. Darbo masės, organizuotos 
į unijas, įsisiūbuoja. Tame ir glūdi di
džiausia viltis, kad Amerika nebus įvel
ta į karą.

Lietuvos Nepriklausomybė ir 
Sovietų Spauda

Sovietų valdžios vadai Kalinin ir Mo
lotov pasiuntė Lietuvai nuoširdžius pa
sveikinimus 22 metų nepriklausomybės 
proga. Jie vėlina Lietuvai geriausios lai
mės.

Sovietų Sąjungos spauda taipgi gra
žiai atsiliepė apie Lietuvos nepriklauso
mybę. Sovietų valdžios oficiozas “Iz- 
viestijos” įdėjo ilgoką editorialą sukak
ties paminėjimui. Rašo labai gražiai ir 
prielankiai. Laikraštis sako:

“Lietuvos valstybė atsirado besiprieši
nant Anglijos ir Francijos valdžioms. 
Lietuvos žmonės gynė savo nepriklauso
mybę sunkioje ir nelygioje kovoje prieš 
lenkus įsiveržėlius ir jųjų patronus An
glijos ir Francijos imperialistus?

“1920 metais Sovietų Sąjunga buvo 
pirmutinė pripažinti Lietuvos Respubli
ką ir ištiesti jai pagelbos ranką. Nuo 
pat pirmo Lietuvos Respublikos įsteigi
mo momento Sovietų valdžia gynė šios 
jaunos valstybės teises, nepriklausomy
bę ir sauguiną. Sovietų Sąjunga visuose 
atsitikimuose palaikė Lietuvą ir gelbėjo 
jai sunkiausiuose jos laikuose.

“Pabaigoje 1927 metų, kuomet Lenki
jos-Lietuvos konfliktas grūmojo gink
luotu susirėmimu, Sovietų Sąjunga pra
šalino tą katastrofą. Ir 1938 metais, 
kai lenkų militarinė klika, paskatinta 
karo kurstytojų, vėl bandė išprovokuoti 
ginkluotą susikirtimą su Lietuva, So
vietų Sąjunga pareikalavo Lenkijos atsi
sakyti vartojimo ginkluotos spėkos prieš 
Lietuvą ir pareiškė, kad Sovietų Sąjun
ga pasilieka teisę savaip veikti, jeigu 
Lenkija užpultų Lietuvą. Šis kategoriš
kas Sovietų valdžios pareiškimas suvai
dino sprendžiamąjį vaidmenį.

• “Apvaikščiodami savo 22 metų nepri
klausomybės sukaktį, Lietuvos žmonės 
aiškiai mato, kad jų istorinis likimas 
yra labai arti susirišęs su išsivystymu 
ir stiprėjimu draugiškų, gerų kaimyniš
kų santykių su Sovietų Sąjunga.

“Imperialistinės spėkos tebetęsia vi
sokius suokalbius prieš Lietuvos valsty
bę. Paskutiniais laikais Lietuvos vyriau
sybė atidengė Vilniuje lenkų oficierių 
suokalbinę organizaciją, kurios tikslas 
buvo išplėšti iš Lietuvos Respublikos 
Vilnių, šita organizacija buvo artimai | 
surišta su anglų-francūzų rateliais.

“Karo liepsnos nepalietė Lietuvos. So
vietų Sąjungos nuosaki taikos politika, 
kuri aiškiausiai pasireiškia LietuvosrSo- 
vietų savitarpinio apsigynimo pagalbos 
sutartyje, suteikė Lietuvai plačiausių 
progų dėl tolimesnio ekonominio ir kul
tūrinio vystymosi.”

kuriose buvo pardavinėjami 
dirbiniai ir produktai Vo
kietijos, Austrijos, Čecho- 
slovakijos ir Lenkijos, ir 
taipgi išstumt Vokietijos 
dirbinius iš Jungtinių Vals
tijų, iš Pietines ir Centra- 
linės Amerikos ir iš Toli-

TALKININKAI ŽADĖJĘ 
HELSINKIUI TRIS 

DIVIZIJAS

Stockholm, Švedija.
Pranešama, kad Anglija ir 
Franci ja žadėjo pasiųst tris 
divizijas savo armijos į tal
ką Suomijai prieš •Sovietus.

Raudonasis Kryžius 
-Politinis”

Nuo pat savo įsikūrimo 
(1864 m.) Raudonasis Kry
žius buvo iki šiol nepoliti
nis. Jis nesikišo į karų 
klausimus, buvo neutrališ- 
kas; jis eidavo tik gelbėt 
sužeistuosius kareivius, 
duoti jiems pagalbą, kad 
galėtų išgyti. Tai pirmoji 
ir svarbiausioji Raudonojo 
Kryžiaus pareiga. Duoti pa
galbą civiliams žmonėms, 
staiga užgriuvus ant jų ka
rui ar kitoms didelėms ne
laimėms — tai antras R. 
Kryžiaus uždavinys. Jis tą
sias savo pareigas atlikda
vo, taip sakant bepartyviš- 
kai, neišskiriant priešingos 
šalies karių ir žmonių, pa
tekusių į minėtas nelaimes.

Raudonojo Kryžiaus orga
nizacijos. Taip elgėsi ir 
Amerikos Raudonasis Kry
žius, kuris yra šaka tarp
tautinio R. Kryžiaus. Da
bar Amerikos Raudonasis 
Kryžius jau pasidarė ki
toks. Jau stipri politika pa
sireiškė jame, visai prasi
lenkiant su neutrališkumu, 
ar bepartyviškumu.

Gruodžio 13 d., 1939 m., 
Washingtone buvo Ameri
kos R. Kryžiaus valdančiojo 
komiteto (governing board) 
metinis susirinkimas, dėl 
raportavimo apie tos orga
nizacijos karinės pagalbos 
veiklą. Raud. Kryžiaus vice
prezidentas, Vyriausias. 
Jungtinių Valstybių Aukš
čiausiojo Teismo teisėjas 
Charles Evans Hughes pa
sakė, kad Raudonojo Kry
žiaus viršininkai susijaudi
no dėl spartaus šalies (Am
erikos) atsiliepimo į “reika
lus tų paliestųjų, narsių ir 
drąsių žmonių, kurie tapo 
taip brutališkai užpulti.”

Čia jokiu būdu negalima 
matyti neutrališkumo ir 
vengimo p o 1 itikos. Čia 
skamba didelė, tarptautinė 
politika. Čia yra baisiai aš
triais žodžiais smerkiama 
viena pusė, pavadinta už
puolike, o puikiai išaukšti
nama kita pusė, vadinama 
užpultoji.

Jeigu aš neklystu, niekad 
pirma Raudonasis Kryžius 
šitaip nekalbėjo, kaip da
bar Amerikos 'Raudonasis 
Kryžius oficiališkai prašne
ko.

Įsitėmykit tuos jo žo
džius “brutališkai užpul
ti”... 

• • •
Amerikos angliškoji spau

da, pranešdama apie tą R. 
Kryžiaus valdančiojo komi
teto metinį susirinkimą, 
uždėjo didelę, bet klaidinan
čią antraštę:

“Raudonasis Kryžius ne
paiso H o o v e r i o va j aus 
(drive). Karinės paramos 
raportas visai nepripažįsta 
n e p r i k la usomos pagalbos 
suomiams.”

Vienok paskui rašoma, 
kad R: Kryžiaus raportuo
se skambėjo aukščiau mi
nėti Hughes’o politiniai ka
ringi žodžiai, apginanti 
“brutališkai užpultus.” Vi
sai taip skamba, kaip Hoo- 
verio agitacija. Tuo pačiu 
tarpu Hooveris New Yor
ke viešai užginčijo spaudos 
teigimą, kad esąs skirtumas 
tarpe jo Suomijos Rėihimo 
Komiteto ir Raudonojo 
Kryžiaus. Jis sakė:

“Mes ir Amerikos Rau
donasis Kryžius viėni su ki
tais pilnai bendradarbiauja
me. Ponas Davis (Raud. Kr.

susisiekiava telefonu. Kiek
vienas, kas sako, kad yra 
netvarka tarp tų dviejų or
ganizacijų, tiktai bando pa
daryti netvarką”.

*

Taigi išrodo, kad Ameri
ka ir visas kapitalistinis pa
saulis pradėjo jau naują ka
rų rūšį — kryžiaus karą 
prieš darbininkų-klasės vyk
domas idėjas; panašiai,
kaip viduramžiais būdavo'

krikščioniški kryžiaus karai 
prieš kitatikius, prieš ereti
kus, laisvės skelbėjus.

Išrodo, kad Raud. Kry
žius jau bus dviveidiškas: 
gelbės kareivius, puolančius 
.Sovietų Sąjungą, juos gy
dys, o Sovietų Sąjungos ka
reivius sužeistuosius paliks 
karo lauke numirti.

Taip nedarė Raud. Kry
žius pasauliniam kare; ne
daro taip ir dabar Japonų- 
Chinų kare; bet pradėjo 
taip daryt pasaulio impe
rialistų kare Suomijoj prie
šais Socialistinių \Sovietų 
Respublikų Sąjungą.

J. Baltrušaitis.

Pietinėj Afrikoj yra labai 
pavojingų gyvačių, bet jei 
jų auka suspėja ant bile ko
kio instrumento pagriežti, 
tai gyvatės nusiramina ir 
klausosi muzikos ir savo au
ką nepuola. Čia Amerikoje 
kaip tik atbulai yra. Juo 
daugiau kapitalistai suka 
katarinką, juo daugiau mu
zikos, tuo daugiau tos gy
vatės puola savo auką. Ca
lif orni jos valstijoj puolimas 
ant pažangių žmonių išsivy
stė į epidemiją, kaip valsti
jos įstaigose, taip ir Ame
rikos Darbo Federacijos 
Unijose. Mat, ir gyvatės ne 
visur yra vienodos.

Neperseniai Hitleris pa
siuntė generolui Frankui 
už gerą pasitarnavimą Is
panijoje šarvuotą automobi
lį, Franko ypatiškam pasi
važinėjimui. Hitleris su
pranta ir žino, kas Frankui 
dabar yra reikalingiausia. 
Nabagas generolas turi būti 
saugojamas kareivių dieną 
ir naktį, kaip numiręs Kris
tus per Velykas.

Ekspertai sako, kad da
bar naujausio tipo aeropla
nai labai panašūs į lydeką 
arba taikos balandėlį. Bet 
Anglija siunčia į Suomiją 
aeroplanus panašius į ame
rikoniškus vanagus—“eag
les”.

Vilnius. — Po nepavykusio 
“streiko” ir su lenkų dėsto
mąją kalba valstybinėse gim
nazijose mokslas eina norma
liai ir sklandžiai. Tų gimna
zijų 
imti 
tėvų 
džio
priimti, bet jų 
jiems atleisti, 
sas 
nigo Toločkos straipsnį apie
lietuvių ir lenkų visuomenės 
santykius, kuriame šis nuo
saikiųjų lenkų veikėjas be 
kitko pareiškia, kad “jei Lie
tuva ir nežinia dar kokios po
litikos laikytųsi lenkų atžvil
giu ir jei net visus lenkus 
valdininkus būtų palikusi 
įstaigose v ir nereikalautų net 
lietuvių kalbos mokėjimo, tai 
vis tiek nemaža "dalis lenkų 
visuomenės būtų Lietuvai ne
ištikima.” Todėl, jo nuomo
ne, Lietuva čia turi didžiai 
saugoti savo galybę, visai ne
paisydama, ar kam tai patin
ka ar nepatinka, nes lenki
ninkų vadų lojalumo vis tiek 
niekuomet neteksią susilaukti.

Vienoje einąs vokiečių laik
raštis “Neue Wiener Tage- 
blatt” straipsnyje apie Vil
nių be kitko rašo, kad Vil
nius savo plačiu užsimojimu 
ir apylinkėmis tikrai yra ver
tas sostinės vardo ir būti se
nųjų Lietuvos kunigaikščių 
įpėdinių vietove. Dabar lietu
vių valdžios organai pradėję

Turbūt jiem ten oras ne
patinka, nes jie ore nesilai
ko. Bolševikai nuskino po 
kelis Anglijos vanagus kas
diena. Patys priversti prie 
to prisipažinti. x

Iš 'Kanados pranešama, 
kad kanadiečiai patėmijo 
jūrų siaubūną — “serpent”. 
Turi būti tiesa, kadangi nuo 
paskelbimo karo Vokietijai, 
Kanados gyventojai moka 
20-tą procentą taksų nuo 
savo uždarbio karo reika
lams. Mat, Anglija-ten pa
motės rolę lošia.

Radio praneša, kad muilo 
išdirbystės padarė gražų 
pelną. Gaspadoriai tų išdir- 
bysčių gavo didžiausias al
gas. Bet, plaukų ekspertai 
norėtų žinoti, kiek darbi
ninkų nuo to muilo nuken
tėjo ir prarado savo plau
kus? Radio to nepasako.

Šiais metais bus gyvento
jų surašinėjimas. Merginos, 
nepamirškite savo gimimo 
dienos ir metų, kitaip palik
site senmergėmis.

Californijos surašinėtojai 
stebisi, kaip jie galės su
gaudyti tuos milijonus, ku
rie kilnojasi iš vietos į vie
tą ir kurie žemėje įsikasę, 
kaip kurmiai gyvena.

Pacific.

dėmesis kreipiamas į žemės 
ūkį, sudaromas platus mo
kyklų tinklas, ūkininkai pa
geidauja lietuviškų mokyklų. 
Keblesnis lenkų inteligentijos 
klausimas, kurios daugumą 
čia sudaro ne vietiniai žmo
nės, dar neatsikratę didžio
sios Lenkijos idėjų. Tačiau, 
keliant Kauno universiteto 
fakultetus į Vilnių, lietuvių 
kalba greit įsisprausianti į 
Vilniaus kultūrą ir literatūrą. 
Šalia lenkų pradėsią dirbti ir 
lietuviai 
turėsiąs 
siją — 
centru.

Vilnius. — Vilniaus radio 
stoties galingumas nuolat di
dinamas. Jau dabar Vilniaus 
siųstuvas yra galingesnis už 
Kauno. Po bombardavimo, 
Vilniaus radiofono remonto

TINKAMA
Tarnaitė prašo darbo pas 

jauną gaspadinę.
Gaspadinė: “O kiek turi 

patyrimo prie namų prižiū
rėjimo?”

Tarnaitė: “Savo paskuti- 
tinėj tarnystėj aš būdavo 
pirmiausia atsikeliu, krosnį 
pakuriu, arbatą užkaičiu, 
visur apšluoju ir lovas pa
kloju dar visiems tebemie
gant.”

Gaspadinė: “Tai gerai, 
priimta.”

Nėra Pinigų Kelionei į 
Dangų

Evangelistas po ilgos sa
vo akrobatiškos prakalbos 
susirinkusiems savo pasekė
jams jau net prakaituoda
mas staiga sušuko: “Kurie 
norite eiti į dangų, tai atsi
stokite.”

Visi atsistojo, tiktai vie
nas juodas senelis sėdi.

“Na, o ką gi tu, brolau, 
sėdėdamas mąstai? Ar tu 
nenori keliaut į dangaus ka
ralystę su visais išrinktai
siais?”

“Aš? Aš ir labai nore tau 
tenai keliauti, bet man bė
da, kad neturiu, kuom už
simokėti už kelionę.”

Kunigo Giminė.
/

Jos noras \
Stasys: Maryte, mes jau 

seni pažįstami,, tad nepyk
si t, kad aš jus pradedu tie
siog vardu vadinti.

Marytė: Kur čia pykši. 
Man net patiktų, kad tu 
mane pradėtum vadinti ne 
tik mano krikšto vardu, bet 
ir savo pavarde.

Patogumas
—Man rodos, kad ne vi

sai patogu, kai dar gyviems 
veikėjams stato paminklus, 
—taria vienas ^bičiulis ki
tam.

—Priešingai, tai pato
giausias dalykas, — aiškina 
antrasis.—Kol dar gyvas 
koks veikėjas, tad net pats 
gali ir modeliu pabūti.

Slovakija Uždraudžia Žy
dam Eit j Valgyklas

Belgrad, Jugoslavija.— Iš 
atėjusių čia Slovakijos lai
kraščių matoma, jog Slova-t 
kijos valdžia uždraudė žy
dam įeit į bendras valgyk
las ir kafefeerijas. Nes, gir
di, ten žydai erziną ir pro
vokuoją slovakus.

Slovakų vyriausybė Bra
tislavoj įsakė žydams du 
kartu kas savaitė eit gat
ves valyt. /

Prancūzai Šaudo Daugiau 
Vokietijos Šnipų

Paryžius. — Pagal karo
darbai jau buvo pradėti dar( teismo sprendimą, tapo SU- 
prie bolševikų, o dabar jau šaudytas Hans Kuhn, atei- 
veik baigti. Po dviejų-trijų' vįs į§ LuxemburgO, kaip 
savaičių jau bus pastatyti po Vokietijos šnipas.

Nusmerkti sušaudymui 
Fritz Klein ir Hans Baron 
už šnipinėjimą Vokietijos 
naudai prieš Franci ją.

Vienas vyras nuteistas 10 
metų į katorginį kalėjimą, 
o viena moteris 5 metus, 
kaip mažesni Vokietijos šni
pai.

40 metrų aukščio radio stie
bai. Vilniaus siųstuvas su lab 
ku numatyta išplėsti iki 5Q ki
lovatų galingumo.

Kaunas. — Prieš kiek laiko 
buvo duotas leidimas Vilniaus 
pirklių grupei įrengti Vilniuje 
elektros lempučių fabriką. 
Dabar duotas sutikimas, kad 
ir Kaune būtų toks fabrikas 
įrengtas. Kauno fabrikas ga
mino ir ligi šiol daugelį ap-

prezidentas) ir aš kasdien Šį miestą moderninti, didelis švietimo reikmenų.

London. — Į Anglijoj Ar
miją pašaukti jau 20 metų 
amžiaus vyrukai.
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Tais tuneliais prave-'Senas Bizpierius,

iškėlė

po-

Mur-

ALBUMO KAINA 25c KNYGA

10.00

1.00

25.00 šiuom antrašu:

21.15

40.27

10.00

10.00

94.00

5.00

1.00

10 my-

Bendrai skelbiama $499.42

15.00
1.00

25.00
10.00

25.00
5.00
1.00

dieną 
buvo

reikalams) gauti iš 
Lietuvoje originalūs 
persiųsti toms orga- 
kurie tas aukas at-

vardu dėko- 
dol. aukų ir 
valios lietu- 
dažnai nuo

24 egzempliorių,
25 ir daugiau—

per^jo- 
per du

žmoniš- 
gyvena 
ir turi 
gyveni-

jie nepildomi, 
instinktas, savo- 
asmeniškas ky- 

įstatymus. Prisi-

Viso $494.42
Anksčiau paskelbta $5,561.64

išgelbėjo ledlaužį 
Eproniečiai atre- 
ledlaužį po van- 
nuplukdė į

sistemą, nežiūrint,

GERA NUOLAIDA KAINOJE PLATINTOJAMS

Platintojams, kurie ims nuo 10 iki 
kaina po 2oc už egzempliorių, nuo 
po 15c už kopiją.

Prašome tuojaus siųsti užsakymus

N. J. — Vilniaus AuŠ- 
......................................... 5.00

Viso gauta aukų Vilniaus reikalams $6,056.06
Įvairiems reikalams:
J. Rymdeika, Cologne, 

ros Vartų Koplyčiai

i

r

Antradienis, Vasario 20, 1940 Trečias puslapis

Gilumų Užkariautojai
500 Laivii Iškelta iš 

Jūros Dugno
Mes dažnai Sovietų spaudo

je skaitome apie Eprono žy
gius. Kas gi tasai Epronas? 
Tai organizacija iškelti iš van
dens nuskendusiems laivams.

Per savo šešiolika gyvavi
mo metų Epronas yra iškėlęs 
iš upių ir jūrų dugno apie 500 
laivų, kurių didesnis skaičius 
išgulėjo po vandeniu daugiau, 
kaip dešimtį metų. O kiek lai
vų, ledlaužių, garlaivių epro- 
niečiai ištraukė iš seklumų ir 
povandeninių akmenų spąs
tų?! Eprono gelbėjimo rink
tinės ne kartą ateidavo į pa
galbą nelaimės ištiktiems So
vietų ir kitų valstybių lai
vams. Epronas yra davęs kra
štui milijonus rublių pelno 
vien tik iš lūžgalių, ištrauktų 
iš jūros dugno, štai keletas 
ryškių pavyzdžių.

Epronas avarijų metu iš
gelbėjo apie 200 laivų, kurių 
30—svetimų valstybių laivai. 
Bendras ištrauktų iš upių ir 
jūros dugno laivų tonažas— 
850,000 tonų.

Eproniečiains teko pradėti 
darbą sunkiose sąlygose. Ne
buvo nei kvalifikuotų kadrų, 
nei tobulų technikos prietai
sų bei mechanizmų. Visi įren
gimai, su kuriais Epronas 
pradėjo darbą, susidėjo iš 
šlamšto ir senienų, gausiai 
perpildžiusių Sevastopolio uo
stą. Kaip pavyzdį, galima lai
kyti tai, kad pradžioj ponto- 
ninių tiltų vietoje teko varto
ti visiškai suirusius plaukio
jančio doko gabalus. “Laivų 
kapinėse” teko pasirinkti ke
letą geresnių laivų, reikalavu-

siu kapitalinio remonto. Jie 
visi sudarė ekspedicijos bazę.

Naujieji povandeniniai me
chanizmai buvo pacjirbinti 
Sovietų dirbtuvėse, pagal ep
roniečių — inžinierių projek
tus.

Daugelis svetimų kraštų 
i laivų, kovojusių pilietinio ka
ro metu su Sovietų Rusija, 
Eprono iškeltų, įsijungė į So
vietų jūros laivyną. Anglų po
vandeninis laivas “L—55, ku
rį 1919 metais Baltijos jūro
je paskandino Sovietų mini
ninkai, eproniečių ištrauktas 
1928 m. rugpjūčio mėn. ir da
bar dar tebeplaukioja su So
vietų vėliava.

Viena puikiausiai pavyku
sių Eprono operacijų reikia 
laikyti 1933 metais ištrauktą 
Kandalaskos įlankoje ledlau
žį “Sadko”, paskendusį 1916 
metais.

Jį iškeliant teko panaudoti 
12 pontonų, kurių kiekviena
me buvo 200 tonų keliamo
sios jėgos. Ledlaužis ’’Sadko”, 
išbuvęs po yandeniu 17 metų, 
vagoja dabar Sovietų Arkti
kos ledynų plotus.

Tais pat metais Špicber
geno krantuose, sunkiausiose 
sąlygose, poliarinės nakties 
metu, siaučiant audroms, ep
roniečiai 
“Malyginą”. 
montavo tą 
deniu ir jį 
manską.

1937 metų rugsėjo 2 
Karsko vartų sąsiaury j 
pakeltas nuo uolos ledlaužis 
“Sibiriakovas”, dešimtį mėne
sių išbuvęs Arktikos stichijos 
valdžioje.

Didele Eprono pergale rei
kia laikyti 1938 metų lapkri
čio mėn. pirmos eilės kelei
vinio garlaivio “Petro Didžio
jo” iškėlimą. šis garlaivis 
1920 metais Juodojoje jūroje 
susidūrė su plaukiojančia mi

ni etru 
metrus 
dugną, 
specia- 
siurb-

na. Laivas gulėjo 20 
gilumoje, įstrigęs 4-5 
į klampų, dumbliną 
Eproniečiai — narai 
liais prietaisais-dugno
liais—iškasė jūros dumble tu
nelius.
dė po laivu plieno trosus, 
kurių galai buvo pritvirtinti 
prie vandenin panardintų pon
tonų. Po to mašinų—kompre
sorių pagalba iš pontonų bu
vo pašalintas vanduo. Ponto
nai pakilo į vandens paviršių 
ir iškėlė su savim laivą. Epro
niečiai grąžino kraštui pui
kų garlaivį, puikiai išlikusį, 
nepaisant to, kad jis ilgai iš
buvo po vandeniu.

1939 metais birželio mėn. 
Kaspijos jūroje iškeltas lai
vas “Varatanas,” išgulėjęs jū
ros dugne apie 30 metų. Ep
roniečiai “Varataną 
per 5 dienas.

Visai nesenai ekspedicijos j 
eproniečiai pakėlė nuo 
vandeninių uolų sovietų gar
laivį “Pionierių”. 1939 m. rug
sėjo 28 dieną, plaukiant jam 
į Narvos įlanką, užpultas ne
žinomo povandeninio laivo, 
“Pionierius” užšoko ant sek
lumos.

Raudonajai Armijai įžygia
vus į Vakarų Ukrainą ir Va
karų Baltgudiją, eproniečiai 
Pripetėje iškėlė buvusios len
kų Pinsko flotilijos štabo lai
vą “Admirolą Serpineką”, 
garlaivį “Generolą Chodasevi- 
čių” ir kitus laivus, kurie bu
vo paskandinti traukiantis

Laisvoji Sakykla
Reklama

Prancūzu Žvalgai Nukentėjo
1—J 1 ■— J 1 J •lotų but pakasta minos. <Nuo Nazių Minų

prenumeratoriams, 
žadėjimai yra 
kas kaip tiktai 
kerė.

Taip, drauge

Kiti 
daugiau 
gudri

visi 
nie- 

rneše-

Berlin. — Naziai praneša, 
. ikad jie atmušę 30 francūzų 

čių minų nukentėjo vienas žvalgų, ginkluotų kulkas- 
francūzų žvalgų būrys tarp 
nazių ir francūzų linijų, 
kaip praneša francūzų ko
manda. Po apsnigta žeme

Paryžius. — Nuo vokie-

vaidžiais. Kai kur persišau- 
do kanuolės iš vienos ir an
tros pusės; šiaip nieko nau
jo-

Lietuvos Gen. Konsulą 
to New Yorke Aukų 
Pakvitavimas Nr. 25

Vilniaus Reikalams.
ALDLD 2 Aps. (per CK sekr. D. M. Šolomską) $10.00 
SLA 4 Apskr. (per apskr. ižd. J. Žemantauską) 
Lond Island Birutės Merginų Kliubas (per 

Pr. Mockuvienę) • ...........................................
Br. Mockus. Jackson Heights, N. Y..................
V. Sudaitis, Jackson Heights, N. Y. (per Br.

Mockų) ..............................................................
Šv. Kazimiero D-ja, Amsterdam, N. Y. (per

St. Kisieliūte) ..................................................
Am. Liet. Piliečių D-ja, Philadelphia, Pa., iŠ 

iždo aukojo $10.00 ir sausio 14 d. vakarėlyje 
surinko $15.00, viso (per K. Žadeiką) .....

SLA 198 kp., Akron, O., (per B. Versacką).....
Samuel Salansky, Bronx, N. Y...........................
Bronx, N. Y., lietuviai, per kun. Alf. J. Paulė- 

ką, C. SS. R.. .................................................
(Aukojo: po $5.00 — O. Sveikatienė, A. Ku
nevičienė, I. Vainauskas; $2.00 — J. Saldie- 
nė; po $1.00 — J. Saldis, M. Bujanauskienė, 
K. Vaičiūnas, K. Ramonas; smulkių—15c.)

Liet. Progresyv. Kliubas, Wilkes-Barre, Pa.
(Per J. Andriušį) ........................................

J. Rymdeika, Cologne, N. J.................................
Liet. Neprigulmingas Pašalpinis Kliubas, Me

riden, Conn.......................................................
(Prisiuntė komisija — V. K. Kiveris ir M. 
Keulėnas; suma sudaryta sekamai: sausio 6 
d. baliaus pelnas — $27.00; sausio 28 d. 
susirinkime aukojo: po $1.00 — M. Keulėnai, 
J. Dangveckai, K. Kiveriai, A. Maciejūnienė, 
S. Tamkus, A. Stepulevičius; K. Raišelis, V. 
Milsbakas, J. Šiaučiūnas; po 50c — J. Man- 
kus, K. Petrauskas; smulk. — $3.05)

Šv. Jono Draugija, Amsterdam, N. Y. (per 
St. Kisieliūtę) .J............................................

Piliečių Kliubas, Amsterdam, N. Y. (per St.
Kisieliūtę) ..........................................................

Greenfield, Mass., liet, organizacijos (per A.
Dėdiną) ................................................................
(Trijų organizacijų, būtent, Saldžiausios šir
dies V. Jėzaus D-jos, SLA 297 kuopos, Šv. 
Onos Draugystės, sausio 27 d. bendro paren
gimo pelnas — $83.49; aukojo $2.00 — A.

, Barauskienė; po $1.00 — P. Batutis, O. Ba- 
nuškienė, M. Vizbaitienė, M. Meškinienė;
smulkių — $4.51.)

A. Žiugžda, Newark, N. J....................................
B. Shlaves, New York City (prisiuntė dienr.

“Laisvė”) ............... ..........................................
Lietuvai Remti Draugija, Worcester, Mass.
1 (per A. Janušonj) ....................... ..................... 175.00

(Aukojo sekančios i Lietuvai remti D-ją ‘
'» {einančios organizacijos: Liet. Ęjliečių • Kliu

bas — $100.00; Birutės D-ja ir Šv. Jurgio 
D-ja po $25.00; SLA 318 kuopa — $20.00;
Šv. Kazimiero Draugija — $5.00.)

SLA. 142 kuopa, New Haven, Conn, (per
V. Jazukevičienę) ............................................... 10.00

PASTABA: J. Radzevičius, iš Ansonia, Conn.,-pra
šo paskelbti, kad pakvitavime Nr. 22 paskelbton 
$100.00 sumon, kurią surinko Ansonia, Conn. V. V. S. 
Skyrius, jeina $10.00 p. O. Lesejūtės surinkti p. Jur
gio Vaitkaus vestuvėse.

Generalis konsulatas nuoširdžiai dėkoja visiems 
aukotojams, aukų rinkėjams ir visiems prisidėju- 
siems darbu ir kt.
1940. II, 6 d.

AUKŲ REIKALU
Visos į Generalinį Konsulatą patekusios au

kos yra paskelbtos per visą J. A. Valstybių 
lietuvių spaudą su nurodymu per ką jos gau
tos. Visos sumos persiųstos Vyriausiam Vil
niaus Kraštui Remti Komitetui, kuris užsi
ima vilniečių šelpimu. Lietuvos Raudonasis 
Kryžius dabar turi kitą užduotį, būtent, ko
operuoja su tarptautinėmis organizacijomis ir 
rūpinasi internuotais kariais ir kitataučiais 
pabėgėliais. Jis turi ir specialų žydams šelpti 
subkomitetą. Vyr. Vilniaus Kraštui šelpti Ko
mitetas susideda iš visų, be išimties, srovių 
žymių visuomenės veikėjų. Turi savo kontro
lės komisiją, kuri seka visas įplaukusia^ su
mas ir kontroliuoja išlaidas. Be abejo, tas 
Komitetas duos visos savo darbuotės ir šelpi
mo apyskaitą visuomenei. Dabar, kuomet ei
na didelis šelpimo darbas, iš jo reikalauti 
smulkmenų būtų nereikalingas apsunkinimas. 
Užtenka susipažinti su ateinančia iš Lietuvos 
spauda, kad pamatyti to visuomenės komiteto 
darbuotę. Kauno spaudoje buvo paminėtos ir 
sumos, kurios gautos iš Amerikos. Gen. Kon
sulate priimta tvarka bet kokios įplaukusios 
sumos, už ką jos bebūtų, taigi ir aukos, pa
tenka į kasos žurnalą. Vėliau, drauge su są
rašu tilpusiu kokiam nors laikraštyje, siun
čiamos Vyr. Komitetui. Dabartinėse sąlygose 
korespondencija iš Lietuvos ateina pavėluotai, 
taigi ir atskiri aukotojai dar negalėjo gauti 
padėkos ir pakvitavimo iš Komiteto. Bet gen. 
Konsulatas tuo tarpu gavo du pakvitavimus 
po 1,000 dol. kiekvienas dėl pirmų kabeliu pa
siųstų sumų, kaip tai Nr. 687 kvitu, kuris 
skamba: “D. G. Lietuvos Gen. Konsului p. J. 
Budriui. Giliai sujaudinti brolių Amerikos 
lietuvių jautrumu, kuris nuolat tenka patirti 
svarbiais Lietuvai gyvenimo momentais, Vy
riausiojo Komiteto ir šelpiamųjų 
jame už gautą per Tamstą 1,000 
prašome padėkoti visiems geros 
viams, nuoširdžiai paaukotais ir
savo reikalų nutrauktais skatikais, prisidė- 
jusiems prie sumažinimo vilniečių vargo. Kor 
miteto pirmininkas — Navakas, iždininkas— 
M. Kubiliūtė.” Ir iš gruodžio 18 d. kvitos Nr. 
798 — kitam 1,000 dol.

Kaip ir iki šiol, kituose reikaluose (Apsigy
nimo Fondui, Klaipėdos 
atitinkamų organizacijų 
kvitai yra iš Konsulato 
nizacijoms ar asmenims,
siuntė — taigi, kas aukavo, tas ir žino. Mes 
esame dėkingi Amerikos lietuvių spaudai,, kad 
ji talpina aukotojų sąrašus, bet apsunkinti ją 
dar daugiau, prašant spausdinti atskirus gau
tus kvitus kiekvienai Zorganizacijai, nedrįsta
me. /

Aišku, kad ir mūsų Konsulatas Chicagoje 
prisilaiko tos pačios tvarkos ir lygiai kaip ir 
mes yra valstybės kontrolės įstaigos kontro
liuojamas, būtent — pajamų knygos gauna
mos su kontrolės antspaudomis ir, metams pa
sibaigus, siunčiamos Valstybės Kontrolės įstai
gon patikrinti.

Draugas A. Gilman nuošir
džiai aprašęs ir apie tolimų 
kraštų negrus, kaip juos gu
druoliai - skymeriai išnaudo
ja, prieina išvados, kad “Re
klama yra nieks daugiau, 
kaip propaganda.” Tai tiesa.

drauge A.
Gilman, nesibara ant ‘Laisvės’ 
ir neturi jokios teisės taip da
ryti. “Laisvės” bendrovės da
lininkų suvažiavimai nustato 
jos veiklą, o personalas priva
lo pildyti tą užduotį. Paga
linus “Laisvės” darbininkai 
yra žmonės, su visai 
kais palinkimais; jie 
kapitalistinėj tvarkoj 
prisitaikyt prie esamų
mo sąlygų : juos galima kriti- 
kuot, bet ne bart ar mokyt 
pašaliniam asmeniui.

Būtų neišmintinga netal- 
pint stambesnių reklamų, bile 
laikraščiui. Tačiau, vien tik 
laikraštyj skelbimas nevisuo- 

|met reikšmingas, jeigu jį nus
telbė tam tikros grupės susi- 
spietusios apie laikraštį. (Tu
riu mintyje abelnai visus lie
tuviškus laikraščius). Laikraš
čių personalo asmenys nėra 
neutralūs, «nors iš paviršiaus 
taip atrodo.

x Darbo žmonės ir darbinin
kiški laikraščiai kovoja prieš 
kapitalo
kaip jis stiprus, dėlto turėtų 
kovot ir prieš žalingą rekla
mą. Per trisdešimts metų sek
damas darbininkišką spaudą, 
visuomet pildžiau jos patari
mus, kad reikia kovot prieš 
tuos asmenis, kurie daro ža
los darbininkų judėjimui ir 
patiems darbininkams, būtent, 
prieš skebus, būtlegerius ir 
kitokius skymerius, ir nema
tau reikalo juos kelt į padan
ges, kaipo pavyzdingus biz
nierius, kada jie ateina su do
lerine į darbininkišką laikraš
tį. Jeigu numaskuojami poli
tiniai prasikaltėliai darbinin
kiškam judėjimui, tat kodėl 
negalima nors netiesioginiai 
nušviesti ir ekonominių sky- 
merių būdus norėjimo pasipi
nigauti iš darbininkų. New 
Yorko miesto valdžia pasimo- 
jus nubaust kiekvieną skyme- 
rį, kuris žaidžia žmonių jaus
mais, kad pasipinigavus. 
Kiekvieną rytą per miesto ra
dijo stotį kviečia visuomenę 
kooperuoti. Siunčia desėtkus 
ekspertų inspektorių kasdien 
ir areštuoja prasikaltėlius- 
skymerius, kurie vilioja žmo
nes visokiais neleistinais bū
dais, žadėdami ka nors veltui, 
žadėjimas būsimiems kostu- 
meriams ką nors “veltui”, gali 
būt pateisintas tiktai vienas, 
tai 'davimas knygų, naujiems

A. Gilman, 
yra įstatymai, saugojanti ma
žųjų biznierių reikalus, prasi
žengėliai baudžiami už “mis
leading advertising” (klaidin
gus skelbimus), labiausia už 
tokius, kur siūloma kas nors 
veltui, o kitu būdu nulupama 
trigubai. Bet kas iš tokių įs
tatymų, kad 
“žmoniškas 
tiška garbė, 
šis,” viršina
minkim blaivybę, kas iš jos 
išėjo? Dėl to as manau, kad 
reikalinga daugiau raštų apie 
reklamą. Vienas skelbimų 
žurnalas sako: “kad tokio da
lyko, kaip teisinga reklama, 
nėra, visuomet taikoma į žmo
gaus silpnuosius jausmus.” 
Pasakyta trumpai ir aiškiai.

švarus pasiskelbimas yra ir 
bus vietoje, tai pranešimas vi
suomenei, kuomi užsiimi ir 
kur tu randiesi, tavo telefonas 
ir antrašas. Bet kada savo 
skelbimuose daromi juokai iš 
visuomenės visokiais gudriais 
skymais, tai atrodo keista, 
kad laikraščio skiltys naudo
jamoj ne apšvietai, bet mul
kinimui darbininkų. Pagaliau 
tokių skymerių lietuviškuos 
laikraščiuos mažai pasirodo, 
be jų, norėdamas, bile laik
raštis galėtų apsieiti arba su
drausti nuo “misleading ad
vertising.” Būtų daug sveikiau 
pačiam laikraščiui ir dar 
sveikiau visuomenei. Dėl to, 
kad anksčiau ar vėliau dau
gelis skaitytojų prisimena ir 
pradeda rūgoti, kad buvo su- 
vilti. Tie, kurie, nusimanote 
apie reklamą, mėginkite ją 
nušviesti aiškiau, jeigu tiktai 
laikraštis “Laisvė” suteiks 
vietos.

Senas Biznierius.

Tai Žiema Buvo Didžiau
sias Helsinkio Gynėjas, 

Kaip Sako Vokiečiai

Šiomis dienomis išsiuntinėjome prašymus atsinau
jinti dienraščio “Laisvės” prenumeratas, kuriems jau 
yra ^pasibaigusios. Aplankiusiųjų paraginimus prašo
me tuojaus atsinaujinti, nes žiemos sezonu turime daug 
išlaidų, todėl norime greit gauti mokestis už prenume
ratas.

Visos medžiagos, naudojamos prie spaustuvės, la
bai brangsta. Vargiai galėsime ant ilgiau verstis su 
prenumeratos kaina $5.50 metams. Veikiausiai rei
kės pakelti kainą. Tačiau, kurie dabar užsimokės už 
visus metus $5.50, tai kainuos pakėlimas juos nepalies. 
Tad, savo labui, užsimokėkite / prenumeratą greit ir 
visiems metams.

Gavę paraginimus atsinaujint prenumeratą, jei 
per savaitę laiko nieko nepraneš “Laisvės” Adminis
tracijai, būsime priversti prenumeratą sulaikyti.

Prašome tuojaus prisiųsti savo mokestį už prenu
merata šiuomi antrašu:

*■

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

Pasauline Paroda 
Jūsų Namuose

New Yorko Pasaulines Parodos ir New Yorko miesto 
Paveikslų Albumas. Didelio formato knyga, 9X12, iš 
56 puslapių, spalvuotos spaudos viršeliais, blizgančiai 
baltos ir aukštos rūšies popieros. fsigiję šį albumą 

turėsite Pasaulinę Parodą savo namuose.

Turiningas svarbiais paveikslais iš New Yorko mies
to ir iš Pasaulinės Parodos. Gausus šaltinis įvairių in
formacijų, svarbus kūrinys turėti savo namų knygy
ne kiekvienam lietuviškai kalbančiam žmogui.

Norėdami įsigyti tik po vieną egzempliorių mokes
tį galite prisiųsti pašto ženkleliais (USA) postai 
stamps. Mokestį prašome prisiųsti* kartu su užsaky
mais. 4

lenkų kariuomenei.
Visai nesenai, pernai lap

kričio 11 dieną, buvo iškelta 
priekinė vandenyno laivo “Pa- 
tagonija” dalis.

“Patagonija” — didžiau
sias visų Eprono ištrauktųjų 
laivų. Laivo ' vandens talpa— 
16,400 tonų. Ištrauktosios 
priekinės dalies ilgis—90 
metrų. Toje dalyje yra ir ma
šinų skyriai. Visos laivo ma
šinos rastos tvarkoje.

Laivas “Patagonija” buvo 
pastatytas 1913 metais vieno
je užsienio laivų dirbtuvėje. 
1915 metais rugsėjo 15 dieną 
kelionėje iš Odesos į Nikola- 
jevską šį laivą priešas torpe- 
davo, ir jis paskendo 
lių nuo Odesos uosto.

Laivą po vandeniu 
vė pusiau ir iškėlė • 
kartus.

Pernai Eprono daliniai pra
vedė išsekusiomis upėmis 15 
didžiulių laivų, kuriems grė
sė pavojus užplaukti ant sek
lumos.

Nauji narų kadrai išaugo 
Eprono mokyklose ir techni
kumuose. Eprono narai sta- 
chanoviečiai rodo stebuklus 
povandeninių ekspedicijų dar
buose.

Sovietų valdžia aukštui įver
tina herojišką eproniečių, vei
klą.

Berlin. — Vokietijos ka
rininkai per spaudą įspėja 
netikėt Helsinkio Suomijos 
pranešimais apie suomių žy
gius prieš Sovietų kariuo
menę.

Vokiečių laikraščiai rašo, 
kad Helsinkio suomiai iki 
šiol atsilaikė tiktai ačiū žie
mai. Nes smarkūs šalčiai ir 
gilūs sniegai užkirto gali
mybę Sovietam pavartot 
mechanizuotus savo kari
nius įrengimus. Tai ne suo
mių narsa tikrumoj juos iki 
šiol gelbėjo, sako vokiečių 
vadai, ale žiema buvo di
džiausias Helsinkio Suomi
jos gynėjas.

FRANCIJA MARINA IS
PANUOS PABĖGĖLIUS

Mexico City.— Visa-Ame- 
rikinėje konferencijoje kal
bėdamas, Carton, buvęs Is
panijos seimo atstovas, pa
sakė apie baisią padėtį, ku
rioje randasi Ispanijos res- 
publikiečiai - lojalistai pa
bėgę į Franci ją. Ten jie su
varyti į koncentracijos sto
vyklas ir pusbadžiai laiko
mi.

Dėl maisto ir priežiūros 
stokos, kasdien miršta po 
tris keturis kūdikius tose 
koncentracijos stovyklose; 
ir kaip Carton sakė, tai is
panai respublikiečiai tenai 
bus visi išmarinti, jeigu ne
gaus pagalbos iš amerikie
čių.

Jis ypatingai atsišaukė į 
darbo unijas gelbėti tuos 
belaisvius. Sako, jeigu kiek
viena unija apsiimtų šelpt 
po vieną pabėgėlį, tai klau
simas jau būtų išrištas.

427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.
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Ketvirtas puslapis

Chester, Pa.
CK I B®■

(Tąsa)
“Lenkijos valstybė buvo tautų kalėji

mas. Lenkų valdžia laikėsi netikusios po
litikos, verstino baltarusių sulenkinimo, 
ukrainiečiai ir kitos ne lenkų tautos buvo 
beteisiai, neturėjo savo kultūros ir net 
atimta jiems kalba. Tautinės baltarusių, 
ukrainiečių, lietuvių ir žydų mokyklos 
uždarytos.

“Tokiose sąlygose, prie tokios tvarkos 
gyveno Vakarinės Baltarusijos darbo 
liaudis buvusioj Lenkijoj.

“Tautos didžiosios Sovietų Sąjungos 
Socialistinių Respublikų ištiesė mums 
brolišką ranką pagalbos ir ant visados 
išlaisvino Vakarinės Baltarusijos dirban
čiuosius iš po politinio, socialio ir tauti
nio pavergimo. Pirmu kartu savo gyve
nime Vakarinės Baltarusijos darbo liau
dis gavo teisę tvarkyti savo reikalus.

“Baltrusijos Liaudies Seimas, kaipo 
vienatinis reiškėjas Vakarinės Baltrusi- 
jos liaudies valios, yra pakviestas iš
spręsti klausimą: kokio pobūdžio turi 
būti Vakarinėj Baltrusijoj valstybės for
ma. '

“Spręsdami šį klausimą mes imame už 
pavyzdį didžiąją Sovietų Sąjungą. Sun
kioje valandoje mūsų liaudies gyvenimo 
tik Sovietų Sąjungoj mes radome drau
gą ir galingą užtarėją. Didysis istorinis 
Sovietų Sąjungos tautų gyvenimas moki
na mus to, kad tik Sovietų valdžia—tai 
tikrai liaudies valdžia, kur valdosi patys 
darbininkai be kapitalistų ir dvarponių.

“Sovietų Sąjungoj Socialistinių Respu
blikų yra ant visados panaikintas išnau
dojimas žmogaus per žmogų. Ten kiek
vienam darbininkui užtikrinta darbo tei
sė, teisė poilsiui, teisė medžiaginio ap
rūpinimo senatvėj ir teisė apšvietai. Rū
pestis apie piliečius yra vadovaujamu 
darbu viso gyvenimo.

“Visi dirbantieji Sovietų Sąjungoj, ne
paisant jų rasinio ir tautinio skirtumo, 
tikybos, mokslo laipsnių pasiekimo, gy
venimo vietos, socialės padėties, turi tei
sę rinkimų ir būti išrinktas į visus vals
tybės organus. Moterys naudojasi lygio
mis teisėmis su vyrais. Valstybės reika
lų tvarkyme dalyvauja plačiausios ma
sės.

“Sovietų Sąjungoj ant visados panai
kintas tautinis pavergimas ir nelygybė. 
Visos Sovietų Sąjungos tautos sudaro 
vieną šeimyną. Tiktai Sovietų Sąjungoj 
dar negirdėtais tempais istorijoj išaugo 
visų tautų kultūra. Sovietų Sąjungoj 
nėra atsilikusių tautų.

“Sovietų Sąjungos pavyzdis ir mūsų 
kartaus gyvenimo patyrimai poniškoj 
Lenkijoj mus įtikino tame, kad tiktai 
Sovietų valdžios forma gali išlaisvinti 
Vakarinės Baltrusijos liaudį nuo išnau
dojimo, beteisės, bado dr vargo. Tiktai 
Sovietų valdžios forma užtikrina mums 
politinį, ūkišką ir kultūrinį progresą, 
užtikrina laisvę visoms tautoms Vakari
nėj Baltrusijoj plėsti savo kultūrą naci- 
onalėj formoj. 1

“Todėl Vakarinės Baltrusijos Liaudies 
Seimas, išreikšdamas valią liaudies ir 
jos troškimą, paskelbia Vakarinėj Balt
rusijoj įsteigimą Sovietų valdžios. Nuo 
dabar visa galia Vakarinėj Baltrusijoj 
priklausys tik dirbantiems miestų ir kai
mų, išreikšta jų Sovietų Atstovų Tary
bose. j ž

“Baltrusijos Liaudies Seimas įsitikinęs 
tame, kad visi Vakarinės Baltrusijos gy
ventojai susivienys aplinkui savo Sovie
tus dėl pilnos pergalės naujos tvarkos, 
dėl pasekmingo pražydėjimo ūkio tvar
kos, kultūros ir gerovės žmonių.

“Tegul gyvuoja Sovietų galia!
“Tegul gyvuoja dirbančiųjų atstovų So

vietai !
“Tegul gyvuoja Sovietų Sąjunga—so

cialistinė tėvynė darbininkų ir valstie
čių !”

Panaši rezoliucija priimta ir Vakari
nės Ukrainos Seime.

—o—
Vienybe su Sovietų Sąjunga

Vakarinė Ukraina ir Baltrusija vien
balsiai nutarė vienytis su Sovietų Ukrai
na ir Sovietų Baltrusija, kurios sudaro 
dalis Sovietų Sąjungos. Baltrusijos Sei
mas priėmė sekamą rezoliuciją:

“Sunkioj valandoj, kada grūmojo su
griovimas ir išnaikinimas mūs šalies, di
džioji Sovietų Sąjunga paėmė savo glo- 

bon gyventojus ir jų nuosavybę Vaka
rinėj Baltrusijoj.

“Su pagelba pergalingos Raudonosios 
Armijos Vakarinės Baltrusijos liaudis 
pasiliuosavo iš po kapitalistų ir dvarpo
nių jungo. Ant visados> pasibaigė juodos 
dienos pavergimo ir pažeminimo baltru- 
sių tautos, viešpatavimo lenkų ponų, ku
rie spardė net pačias elementąriškiau- 
sias mūsų teises.

“Vakarinės Baltrusijos darbo liaudis 
visada skaitė save surišta nepertrau
kiamais ryšiais, broliškais reikalais su 
savo broliais išbūdavojusiais Sovietų So
cialistinę Baltrusiją.

“Vakarinės Baltrusijos darbo liaudis 
griežtai reikalauja suvienijimo savo tau
tos, kuri iki šiol buvo suskaldyta į dvi 
dalis, nors tikrumoj yra viena tauta, vie
na kalba, viena liaudis.

“Skaitant baltrusių liaudies valią ir 
troškimą aukščiausiu- įstatymu, Baltru
sijos Liaudies Seimas ir nutarė: prašyti 
Aukščiausio Sovietų Sąjungos ir Sovietų 
Baltrusijos Sovieto priimti Vakarinę 
Baltrusiją į teritorijas Sovietų Baltrusi
jos ir kartu Sovietų Sąjungos, suvienyti 
baltrusių tautą, kaipo vieną kūną, išpil
dyti baltrusių tautos tą seną troškimą.

“Tiktai vienybėje su Sovietų Baltrusi
ja ir Sov. Sąjungos tautomis Vakarinės 
Baltrusijos liaudis galės užgydyti savo 
žaizdas, užduotas jai per ilgus metus jos 
pavergimo ir tik su pagelba didžiosios 
Sovietų Sąjungos pakelti ir atbudavoti 
šalies ūkį, išplėsti savo kultūrą, vertą 
laisvos baltrusių tautos.

“Tegul gyvuoja Baltrusijos Sovietų 
Socialistinė Respublika!

“Tegul gyvuoja mūsų galingoji tėvy
nė—Sovietų Socialistinių Respublikų Są
junga!” ,

—o—
Vakarinės Ukrainos delegatai priėmė 

sekamą rezoliuciją:
“Ukrainiečių liaudis, buvusi Lenkų 

valstybėj, buvo pasmerkta išmiriįiui. 
Jos likimas buvo—pavergimas, sunaiki- 
nirhas ir plėšimas. Lenkijos ponai darė 
viską, kad verstinai sulenkinus ukrainie
čius, uždraudė net žodį “ukrainietis,” pa
keisdami jį “chlopas” ir “gyvulys” žo
džiais.

“Nuo ukrainiečių valstiečių atėmė že
mes. Darbininkams ir patarnautojams 
nedavė darbo. fabrikuose ir dirbtuvėse 
bei įstaigose. • Ukrainiečius neįleido į 
aukštesnes mokyklas. Naikino mūsų pri
gimtąją kalbą. Stengėsi išnaikinti ukrai
niečių kultūrą. Visa tai daug kartų iš
šaukė audrą protestų, valstiečių sukilimų 
prieš kolonialį Lenkijos ponų režimą.

“Bet pasibaigė laikas pavergimo ir be
teisės. Pagal valią Sovietų Sąjungos val
džios ir tautų galingoji Raudonoji Armi
ja ant visados paliuosavo Vakarinės Uk
rainos liaudį iš po poniškos Lenkijos pa
vergimo.

“Susirinkimuose, suėjimuose, pasitari
muose Vakarinės Ukrainos liaudis rei
kalauja, kad išpildytume jos valią—įsi
lietame į vieną tautų šeimyną, kurios 
sudaro didžiulę Sovietų Sąjungą ir tap
tume dalis Ukrainos Sovietų Socialisti
nės Respublikos, nes tiktai Sovietų Są
jungoj, kur prie galios yra darbininkai 
ir valstiečiai, panaikintas išnaudojimas 
žmogaus per žmogų, vykinama broliška 
pagalba visuose šalies gyvenimo darbuo
se. Tik Sov. Sąjungoj galimas kiekvie
nos tautos kultūrinis pakilimas—pilno
je to žodžio prasmėj. Tiktai Sovietų Są
jungoj išnykęs nepasitikėjimo :jausmas 
įvairiausių tautų gyventojų tarpe, nėra 
jokio skirtumo, buržuazijos platinamos 
neapykantos tautos prieš tautą, bet iš
augo ir įsigalėjo tarptautinis brolišku
mas. .

“Sovietų Sąjungoj puikiai gyvuoja Uk
rainos Sovietų Socialistinė Respublika. 
Ten išbudavota šimtai galingų 'fabrikų 
ir dirbtuvių, kur dirba darbininkų klasė 
nežinodama išnaudojimo. Išaugo ir eko
nominiai sutvirtėjo ukrainiečiai valstie
čiai, kurie valdo visą žemę ir ją apdirba 
naujausia technika. Sovietų valdžia ir 
Komunistų Partija sudarė sąlygas dėl 
plėtimosi ir žydėjimo tautinės ukrainie
čių kultūros. Ukrainiečių kalba—yra 
valstybinė kalba. Darbo žmonių sūnūs 
ir dukros užima atsakomingiausias vie
tas visose politinėse, kultūrinėse, eko
nominėse ir kitose visuomeninėse -vier.

Vasario 11 d. Swarthmore 
College studentai buvo suren
gę Clarence Hathaway, “Dai
ly Workerio” redaktoriui, 
prakalbas. Chester “Times” 
republikonų dienraštis savo 
korespondencijose spardos iš 
piktumo, kad draugas Hatha
way savo kalboj pareiškė, 
kad Sovietų Sąjungos darbi
ninkai turi laisvą kalbą, lais
vą spaudą, ir laisvą religiją— 
tiktai darbininkai, o ne gišeft- 
mekeriai. Matytis, kad po
nams nepatiko Hathaway pa
sakyta teisybe. Užtai Chester 
“Times” savo korespondenci
ją antgalvyj užvardino “Hath
away, Karštas Raudonas Re
daktorius.” Bet kaip buržua
zija neužvardintų darbininkų 
veikėjus, nepadarys nieko blo
go. Bet kapitalizmas taip bijo 
darbininkų, teisingo žodžio, 
kaip pelėdos saulės šviesos.

Chesterio Ukrainai gyvento
jai čia gauna nuo savo gimi
nių laiškų iš buvusios Lenki
jos Ukrainos. Jie džiaugias 
dabar gyvendami po Sovietų 
Sąjunga. Jie džiaugias, kad 
liko išlaisvinti iš po Lenkijos 
ponų letenos, vergijos, skurdo. 
Savo laiškuose ^ašo, kad uk- 
rainų tauta nebegrįžtų atgal, 
jei Lenkija vėl įsisteigtų.

Kažin ką dabar sakys So
vietų Sąjungos priešai, kuo
met Sovietų Sąjungos darbi
ninkų gyvenimas yra užtik
rintas.

Šalies Pilietis.

Wilkes Barre, Pa.

GAUKITE DOVANAI SETĄ ROGERS SILVERWARE

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

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

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

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

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

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

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

Kaip tik prisiusite už 1-ną naują metinę “L.” prenumeratą $5.50, arba už 
parduotas knygas $2.50, “Laisvė” tuo jaus pasiųs jums vieną setą. 2

Prašome Pasirinkti Platinimui Knygų iš Šio Surašo:

Šis Tas
Pirm keleto dienų šioj apy

linkėje buvo gana blogas oras. 
Pirmiaus lijo, o vėliaus pavir
to į sniegą ir tiek jojo prisni
go, kad visa apylinkė likosi 
suparalyžiuota. Kas link tran- 
sportacijos, labai daug auto
mobilistų nukentėjo, nes liko
si užsnigti ant kelių.

Wyoming orlaivių laukas 
taipgi nedaro jokio judėjimo. 
Sakoma, kad didesniems or
laiviams negalima pakilt, pa
kol sniegas bus nuvalytas. Vi
sa apylinkė daug nukentėjo, 
bet jau baigiama išsikasti ir 
transportacija pradeda atsi
gaut.

Vasario 15 dieną, 5:30 ry
te, Lehigh Valley gelžkelio 
Black Diamond Express, kuris 
bėgioja tarpe Buffalo ir New 
York, nušoko nuo bėgių arti 
Hazle St. Karuose buvo 150 
keliauninkų. Sakoma, sužeistų 
nebuvo; ilgai judėjimas ant 
gelžkelio buvo sulaikytas, pa
kol garvežiai buvo užkelti ant 
bėgių ir kitokia tvarka pada
ryta.

, Keletas dienų atgal, čia 
Buttonwood Colliery Glen Al
den kompanijos mainierys sa
ve nusišovė, užsidėdamas laz
delę dinamito sau ant galvos. 
Nusižudęs buvo Alex Hola- 
watski, 53 metų senumo. Prie
žastis žudymosi nepatirta.

Vasario 10-tą dieną čia pa
simirė Martynas Blažig. Jis 
pirmiaus gyveno Mahanoy Ci
ty, Pa., vėliaus Illinois valsti
joj, apie West Frankfort ir 
kitur. Paskutinius 10 metų gy
veno šioje apylinkėje.

Gyvendamas buvo liuosas 
nuo bažnytėlės.

Sužinojęs.

Cairo, Egiptas. — Angli
jos komandieriai Artimuose 
Rytuose sako, jog francūzų 
ir anglų armijos ten sude
rintos, kad praktiškai tai 
esanti viena armija.

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

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

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

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

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

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

• LIETUVOS DRAUGAI IR PRIEŠAI, parašė
• R. Mizara, nurodoma asmenys, kurie veikė už 

Lietuvos laisve po. caro priespauda ir pažy
mima tie asmenys, kurie pataikavo carui, pus
lapių 32, kaina 5c.

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

tose. Sovietų Ukrainos jau
nimui užtikrintos visos są
lygos mokytis ir pasiekti 
aukščiausius mokslus savo 
kalboje.

(Bus .daugiau)

“Laisve,” 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

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

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

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

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

Antrašas ......... -..............................................
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OPEN DAY AND NIGHT

vi-

VARPO KEPTUVEI

Visi Laikrodžiai Garantuoti

£

£
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Inside Phone 
E Vergreen 4-6485

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

išrinkę delegatus šiem metam, o 
kitos draugijos negalėjo išrinkti de
legatų, tai šį antradieni, susirinkite 
praeitų metų senieji atstovai ir 
naujieji, kurie išrinkti. Padarysime 
galutiną sprendimą Kongreso klausi
mu, arba paskirsime likusius pini
gus į atatinkamas vietas. Praeitų 
metų org. J. J. Žalimas.

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Managed by

TEITELBAUM

V. K. Sheralis, 
(43-45).

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

vasario 22 d., 8 v. v. LDP Kliube, 
408 Court St. Draugai, būtinai da
lyvaukite šiame susirinkime, nes 
bus nominuojami kandidatai į Cen
tro Valdybą. 
Sekr.

WORCESTER, MASS.
Amerikos Lietuvių Kongreso, 

vietinio skyriaus, susirinkimas įvyks 
vasario 20 d., antradienio vakare, 
7:30 vai., Liet. Svet., 29 Endicott 
St. Kadangi tik dvi draugijos turi

ELIZABETH, N. J.
Kadangi LDS 23 kp. susirinkimas 

praeitą trečiadienį, vasario 14 d., 
neįvyko iš priežasties labai blogo 
oro, tai dabar įvyks ketvirtadienį,

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, lietuviško 

narnų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; gaspadoriškai 
nuvirti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

WORCESTER, MASS.
’ Worcesterio Lietuvių Politinio Są
ryšio susirinkimas įvyks vasario 23 
d., penktadienio vakare, 7:30 vai. 
Piliečių Kliubo Svet., 12 Vernon St. I 
Visi atstovai dalyvaukite, nuo tų! 
draugijų, kurios priklauso prie Sąry- Į 
šio. Turime svarbių reikalų aptart. I 
— J. J. Žalimas. Rast. (43-45)

BROOKLYN, N. Y.
Manhattan Avės. 

Tek Stagg 2-2173

CHARLES9
UP-TO-DATE 

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

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

Gerai Patyrę Barberiai

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh 

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c.
SPECIAL RATES PER WEEK

Gaminam valgius ir 
turi m o Amerikos 
išdirbimo ir impor
tuotų degtinių, 

šokių vynų ir
luquor# &ero alaus-

JOSEPH ZEIDAT
Savininkas

411 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

dienio pramogoj. Pradžia 7:30 v. v. 
— K. Lakomaski, Sekr. (43-45)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp., moterų skyriaus, 

rankdarbių vakaras įvyks vasario 23 
d., 7:30 v. v., Liet. Svet., 29 Endi
cott St. Kviečiame svečius dalyvauti, 
pasižiūrėti gražių rankdarbių. — A. 
W. ’ (43-45)

nereikėjo vilkinti

t et o

Nanticoke, Pa

WORCESTER, MASS
Cleveland, Ohio

me
vado-

sureng- 
koncer-

susirinkime pasiimti. — 
(43-45)

dalyvaukite šiame susirinki- 
atsiveskito naujų narių. — 

(43-45)

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. susirinkimas įvyks 

23 d. vasario, 7:30 v. v., Jurginėj 
Svet., 180 New York Avė. Draugai, 
būtinai 
mc ir 
Sekr.

Detroit, Midi.

DETROIT, MICH.
Detroito Lietuvių Moterų Pažan
gos Kliubo susirinkimas įvyks va
sario 22 d., Draugijų Svet., 4097 
Porter St. Po susirinkimo turėsime 
užkandžių ir arbatos, taipgi bus ir 
Banko, skirsime dovanas laimėto
joms. Bus jau du metai kaip kliu- 
bas gyvuoja, todėl kviečiame nares 
ir pašalines dalyvauti kliubo gimta-

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, vasario 22 d., 8 v. v., 
Kliubo Svet., 376 W. Broadway. 
Katrie dar nepasimokėjoto už 1939 
m. duokles, malonėkite užsimokėti, 
taipgi ir už 1940 m. duokles. Ka
trie dar knygų negavote, galėsite 
šiame 
Sekr.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR 
BAYONNE, N. J.

Liet. Am. Ūkėsų Kliubas rengia 
prakalbas, paminėti Lietuvos Ne- 
prigulmybės 22 m. sukaktį. Liberty 
Hali, 329 Broadway. Trečiadienį, 21 
d. vasario, 7 v. v. Išgirsite svarbius 
dalykus apie Lietuvą ir kitus įvy
kius. Kalbės A. Bimba, iš Brooklyno. 
Dainuos Elizabetho Bangos Choras, 
vad. Klimaitčs ir A. Višniauskas. 
Įžanga veltui. — Kviečiame daly
vauti. — Kom. (43-45)

Eltos Žinios iš Lietuvos
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

Vilnius. — Vilniaus srities 
žemės tvarkytojas pareiškė, 
kad iki pavasario jau bus pa
ruošta parceliacijai per 100 
dvarų.. Prie parceliacijos dar
bų dirba apie 50 matininkų ir 
keli kultūrtechnikai. žemės 
gaus pirmoj eilėje Lietuvos pi
liečiai : mažažemiai, dvarų 
kumečiai, žemės darbininkai, 
žemei gauti jau yra padavę 
prašymus keli šimtai žmonių.

Vilnius. — Paaiškėjo, kad 
buvusieji šalčiai Vilniuje pa
reikalavo daug aukų. Gatvėse 
buvo rasti keli sušalę piliečiai, 
kurių dalis pavyko išgelbėti 
nuo mirties, o pora jų mirė. 
Be to, gana daug vilniškių nu
šalo nosis, ausis ir veidus. 
Greitosios pagalbos tarnyba 
tokių sušalusių ir pagalbos 
reikalingų apie 50 nuvežta į 
ligonines.

Didžiųjų šalčių metu, pra
dėjus daugiau kūrenti kros
nis, mieste kilo nemaža gais
rų. Buvo dienų, kad miesto 
gaisrininkams teko po 4-5 
kartus skubėti į vieną, tai į 
kitą miesto dalį gaisrų gesin
ti.

Darbo inspekcijoje įregis
truota apie 400 pramonės 
įmonių, veikiančių vien 
Vilniaus mieste.

Nežiūrint kriminalinės 
cijos veiklumo, Vilniuje
dar pasitaiko gana stambių 
vagysčių, nes Vilniuje vis dar 
tebegastroliuoja buvę žymiau
si Varšuvos ir kitų buv. Len
kijos miestų vagys specialis
tai “žvaigždės”. Buvo atsiti
kimų, kad ta buvusios Len
kijos garsenybė—jos specia
listai kišenvagiai ir įsilaužikai 
padarydavo ekskursijas net į 
Kauną. Bet pirmąsias dvi plė
šikų gaujas Vilniuje 
vus, tokių 
dėti.

kijos dabar Vokietijai atite
kusių sričių, turi iki vasario 
5 d. užpildyti anketas ir nu
rodyti, ar nori grįžti į savo 
kraštą, o jei nenori, tai nuro
dyti priežastis,—kodėl nenori 
grįžti.—Visi advokatai, norį 
praktikuoti Vilniuje, turės 
per nustatytą laiką išmokti 
valstybinę kalbą. Paliktiems 
tarnyboje pašto tarnautojams 
duotas terminas išmokti lietu
vių kalbą, žodžiu, ligi š. m. 
rugsėjo 1 d. ir raštu ligi 1941 
m. sausio 1 d.

kad tą dieną niekas nieko ne
rengtų, o dalyvautų mūsų kon
certe.

Worcesterio Politinių Drau
gijų Komitetas prisiuntė dele
gatą pakviest Aido Chorą da
lyvauk jų programoj, 
čiai priėmė delegatą 
svarstę, nutarė 
Priežastis tame, 
užkvietė. Aido 
pora dienų dėl
Kuo'met minėtas 
kvietė kitų, srovių chorus, ir so 
listus, tai 
užkvietima ir Aido Choro. Juk
kiekvienas choras reikalauja 
prisirengimo. Todėl minėtas 
komitetas negali kaltint Aido 
Chorą už nedalyvavimą Poli
tinių Draugijų Sąryšio paren
gime. Tai buvo paties komi

ką Itė.
Aido Choro 

Korespondentas.

Visa-Amerikiečiai Smerkia 
Gen. Franco Terorą

tik

poli-
vis

likvida-
turistų” nebegir-

— Galutinai
kad 'atgavus 
Lietuvos teritorija 

hektarais,

ap-
Vil-

Kaunas.
skaičiuota, 
niaus sritį 
padidėjo 665,600
kurių tarpe yra apie 180,000 
ha. miško ir apie 80,000 van
denų, o visa kita dirbama že
mė. Miškų plote apie 60,000 
ha. yra nusavinta iš didžiųjų 
dvarų.

Vil- 
ko- 

Vil-

mėn. Tuomet ir dau- 
smulkiųjų ūkininkų 
maistas ir pašarai, o 
tikrai retas beturės.

Kaunas. — Draugijos 
niaus Kraštui Remti vyr. 
miteto posėdyje grįžęs iš 
niaus tos d r-jos pirmininkas
dr. Navakas pareiškė, kad 
Vilniuje ir krašte pats sun
kiausias laikas varguomenei 
užeis pavasarį, apie kovo-ba
landžio 
geliui 
baigsis 
sėklos
Daugeliui trūks gyvulių, vai
kams drabužėlių, našlaičiam 
globos. Teks skubiai organi
zuoti papildomą pagalbos ak
ciją. Bent pirmuosius metus 
turės visi lietuviai kaip Lie
tuvoje, taip išeivijoje dar sykį 
šokti į pagalbą broliams vil
niečiams su duosnia auka.

šviekšna. — Netekus Klai
pėdos krašto, šviekšna skau
džiausiai tai pajuto, nes liko 
visai be susisiekimo kelitį ir 
dabar jai iki artimiausios ge
ležinkelio stoties yra apie 60 
kilometrų. Todėl visos apylin
kės kultūrinis ir ekonominis 
gyvenimas pradeda apstingti.

Vilnius. Paskelbtas vyriau
sybės įsakymas, kad Vilniuj 
ir Vilniaus krašte, kaip pasie
nio zonoje, nekilnojamą turtą 
įsigyti leidžiama tik su Vi
daus Reikalų ministro sutiki
mu; taip pat išleistas‘.įsaky
mas, kad visi svetimų valst. 
piliečiai, išskyrus buv. Lenki
jos, gyveną Vilniaus mieste ir 
apskrityje, jei jie nėra karo 
atbėgėliai ir neturi karo at- 
bėgėlio liūdymą, turi išsirū
pinti leidimą apsigyventi Lie
tuvoje arba vizą, duodančią 
teisę kurį laiką pagyventi 
Lietuvoje. Visi tie lenkai, ku
rie yra atbėgę iš buvusios Len-

Penitas puslapis

Aidie- 
ir, ap- 

ne dalyvauti, 
kad per vėl ai 

Chorui teliko 
prisirengimo, 

komitetas

Mexico City. — čionaiti- 
nč konferencija atstovų iš 
Šiaurines, Centralines ir 
Pietinės Amer’ikų vienbal
siai priėmė r e z o liucij ą, 
smerkdami dabartinį Ispa
nijos valdovą gen. Franco 
už kruviną terorą ir žiau
rius persekiojimus žmonių.

N. S. PITTSBURGH, PA.
Ketvirtadienį, vasario 22 d., yra 

šaukiamas nepaprastas partijiečių 
susirinkimas, 7 v. v., 1320 Medley 
St. Turime svarbių dalykų išrišti ir 
naujų patvarkymų, todėl yra kiek
vieno nario pareiga dalyvauti. 
Fin. Sekr. (43-45)

Klaipėda. — Nuo sausio 15 
d. Lietuvai perėmus laisvąją 
zoną Klaipėdos uoste, toje zo
noje esantieji sandėliai vėl 
p 1 o m b uojami lietuviškomis 
plombomis ir juose esąs turtas 
yra mūsų muitinės pareigūnų 
žinioje. Kai viskas laisvojoje 
zonoje pagaliąu susitvarkys, 
kaip numatyta sutartyje, tai 
Klaipėdos uoste atsiras nely
ginant kokia lietuviškoji teri
torija: čia, be jau veikiančios 
Lietuvos muitinės, bus ir Lie
tuvos Banko ir pašto skyriai, 
apyvarton gi <įįa eis ir litai ir 
markės, o paštas aptarnaus 
zoną administruojančią uosto 
bendrovę ir kitas zonoje vei
kiančias lietuviškas įstaigas 
(banką, muitinę, ekspedicijos 
kontoras ir kt.).

Armour Skerdyklų Sutartis 
Su CIO Darbininkais

Vasario 17 d., subatoje, 
kasyklose tapo užmuštas Pi- 
jušas Paplauskas. Pašarvotas 
pas Cibulskius po num. 201 
Moser St., Hanover, Pa. Bus 
laidojamas antradienį, vasario 
20 d., 2 vai. po pietų. Velio
nis buvo Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 4 kuopos pirmi
ninkas.

Draugai ir pažįstami pra
šomi dalyvauti laidotuvėse.

Rep.

REZOLIUCIJA LIETUVOS 
VALDŽIAI

Per Poną Merkį, 
Ministerių Pirmininką.
Gerbiama Lietuvos
Vyriausybė:

Amerikos Lietuvių Kongre
so Detroito skyrius, laikytoj 
savo konferencijoj, sausio 27 
d., 1940, svarstė Lietuvos pa
dėtį šiuo taip svarbiu istori
niu momentu.

Amerikos Lietuvių Kongreso 
skyrius praeityj gelbėjo Lie
tuvos liaudį: aukojo Klaipė
dos pabėgėliams, aukojo ir 
aukoja Vilniaus krašto var
guoliams, kas daug palengvi
na ir pačiai Lietuvos valdžiai.

Bet mes žinome, kad daug 
gerų Lietuvos sūnų, kovotojų 
už savo įsitikinimus, už page
rinimą savo gyvenimo, tapo 
įkalinti ir dar randasi kalėji
muose.

Todėl mes reikalaujame pa- 
liuosuoti visus politinius ka
linius.

Amerikos Liet. Kongreso
Detroito Skyrius.

A. Gotautas,
J. J. Butkus,

J. Baronas.

Chicago. — Skerdyklų 
Darbininkų CIO Komitetas 
susitarė su Armour kompa
nija kas liečia sąlygas sep- 
tyniem tūkstančiam jos dar
bininkų. Kompanija geriau 
užtikrina, kad darbus duos 
visų pirma tiem darbinin
kam, kurie nuo seniau -dir
ba. Žada pagerint darbinin
kam vakacijas - atostogas; 
užtikrina 32 valandas dar
bo per savaitę ir sutinka sy-1 
kiu su darbininkų atstovais 
spręst darbininkų skundus.!

Kiekvienas apšvictą bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
sves” bendrovės

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas
O th e

Telephone: EVcrgreen 8-9770

J. GARŠVA
G raborius-U nder taker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; 
parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir pasivažinėjimam.
231 BEDFORD AVE. 

BROOKLYN, N. Y.

Office Phone 
EVergreen 8-1090

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

RHEA

Vapor Room,

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

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., Fri., Sat. and 

Sun. all day and night

natinis Lietuviškas

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas

Muzika ir Floor Show kiekvieną 
penktadienį ir šeštadienį

Degtinės, Konjakai, Vynai ' 
Alus ir Valgiai

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

Prie R. K. O. Republic Teatro

Iš Aido Choro Veiklos
Vasario 11 d. Aido Choras 

laikė pamokas. Kadangi pa
mokos būna sekmadieniais, 
tai visi choro nariai pamokas j 
lanko sutartinai, rengdamiesi 
nepasilikt žemesniame laips
nyje. O vieningas ir sutarti
nas lankymas pamokų daug 
palengvina mūsų choro moky
tojai draugei J. Karsokienei.

Kadangi Aido Choras ren
giasi prie 25 metų jubiliejaus, 
tai ir mokytoja draugė Kar- 
sokienė rengiasi suorganizuot 
ir išlavint keletą dainų vyrų 
grupes. Tuomet veiks seka
mai : merginų - moterų grupė, 
vyrų grupė ir suvienytas cho
ras. Tad virš minėtame kon
certe šie skyriai stengsis at
likt dalį programos.

Pamokas užbaigus, Aido 
Choras laikė susirinkimą. Tai 
buvo metinis susirinkimas. 
Valdyba išdavė raportą, kuris 
vienbalsiai priimtas. Nauja 
valdyba 1940 m. išrinkta iš 
sekančių narių: org. išrinkta 
Gurskienė, protokolų rašt. — 
A. Dupša, finansų — D. Ma
čiulis, ižd. — J. Bakšys, mar
šalka — B. Dupša, korespon
dentu -— F. J. Repšys.

Linkėtina naujai valdybai 
gero pasisekimo veikimui!

Aido Choro vedėja, draugė 
J. Karsokienė, sutiko ir ant 
toliau Aido Chorą vadovauti. 
Tad visi Aido Choro nariai 
nuoširdžiai dėkavojame drau
gei Karsokienei už pasišventi
mą. Ji lavino Aido Chorą per 
ištisus pereitus metus, ir ne- 
sididžiuodama sutiko 
vauti ir ant toliau.

Aido Choras nutarė 
ti 25 metų jubiliejinį
tą balandžio 21 dieną, 29 En
dicott St., Worcesteryj. > Tai 
bus vienas iš didžiausių kon
certų. Bus įvairių pamargini- 
mų. Lietuvių visuomenė pa
matys, ko dar nematė ir ne
girdėjo. Todėl choras atsišau
kia į visas lietuvių kolonijas,

Partijiečiai Rengiasi prie 
Metinės Iškilmes

Kaip jau kiekvienam pa
žangesniam darbininkui yra 
žinoma, Kom. Part, visados 
stovi pirmutinėse eilėse už 
pagerinimą darbininkų būvio, 
už geresnę jų ateitį. Komu
nistų Partija nuolatos sklei
džia apšvietą tarpe mažiau 
susipratusių darbininkų gyvu 
ir spausdintu žodžiu, kad su
vienyti visus darbo žmones 
prieš jų bendrą priešą—išnau
dotojus ir reakciją. Kaip ir • 
šiame koncerte, kuris įvyks 
sekantį sekmadienį, vasario 
25 d., partijiečiai nepamiršo 
apšvietos, o pasikvietė žy
miausi ir visiems mylimą vie
tos kalbėtoją d. A. R. Ondą, 
kuris koncerto dalyviams iš
blaškys visus kapitalistų sklei
džiamus melus, ypatingai apie 
Finlandijos - Sovietų Sąjungos 
karą. Tik, ka reikia dar . pa
sistengti, kad kuo daugiausiai 
jaunuolių atsivesti į šį kon
certą, kur jie turėtų progą 
pasiklausyti .d. Ondos.

Todėl pareiga mūsų visų 
yra paremti šią partijiečių me
tinę iškilmę, kuo skaitlingiau
siai atsilankant į jų koncertą 
ir prakalbas. Kaip matosi iš 
garsinimo, koncertas bus labai 
įvairus. Apart Lyros Choro, 
vietos solistų ir šokįkių, dar 
atvyksta žymūs dainininkai iš 
rytinių valstijų sudainuoti šia- 

koncerte.
Partijiečių. Draugas.

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LeVANDA E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKERS

s E

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name

Mokyklos Baigimo Specialai
Mokyklos baigimo žiedai 
Riestiniai laikrodėliai 
Rožančiai

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

Paryžius. — Franci jos 
ginklų ministerija sako, kad 
francūzai turį kiek geres
nių naujų tankų už nazių 
tankus. Šie Franci jos tan
kai, girdi, smarkiau šaudą 
ir stipriau šarvuoti už vo
kiečių tankus.

nuo $1.50 augštyn

36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. i 
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parčm Yra Skaniausi

''

Fontanlnių plunksnų 
ir paišelių setai. 
Žemos kainos ir 
garantuoti

Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą z

ROBERT LIPTON
JEW 

701 GRAND STREET 
Bet. Graham &

Rūgšti rugine, 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 į kitus miestus, specialiai greitai pristato.
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

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

Maži Rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą.

Visi daimontai Melsvi- 
balti ir pertekto
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St., 
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Telephone
STagg 2-5043

VALANDOS: 2-4 ir 6-8 ' 
Nėra valandų sekmadieniais

pa-
va-

sveikintoją bu- 
Simanauskaite, 

gražiai sudaina- 
dainelę. Po jos 

Vieni

580 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

John 
ra- 

1939

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau drauges, senyvos mo

ters apsivedimui. Turiu vieną duk
terį, 11 m. Aš esu 50 m. amžiaus. 
Dėl daugiau informacijų suteiksiu 
laiške. W. Barkausky, 274 S. Ame
rican St., Philadęlphia, Pa.

(38-43)

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

Ahtanavi-
Stankūnas (bass-
Aldona

Milda
Violeta

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar ir Grill (aludė) 

už $2000. Renda $47 j mėnesi, yra 
keturių metų leastas. Vieta garu 
šildoma, randasi geroj apylinkėj. 
Pardavimo priežastis — mirtis šei
mynoj. Autumn Cafe, 324 Lincoln 
Ave., kampas Atlantic Ave., Brook
lyn, N. Y. . (39-44)

Yonkerso policija "jieško 
jaunos poros, kuri paliko 3 
mėnesit] kūdikį Šv. Marijos 
bažnyčioj, prie So. Broadway.

Iš senų 
n a u jus 
]us ir 
sudarau 
rikoniškais.
kalui esant 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

Kamp. Broadway ir Stone Ave., 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

stočių BMT Line
Tol.: Gienmore 5-6191

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ

Vietos 
,tuotos 
vyrai, 
bravorų alus ir
ėlius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

SUSIRINKIMAI
RICHMOND, HILL, N. Y.

Šį trečiadienj, 21 d. vasario, 8 v. v. 
įvyks ALDLD 185 kp. susirinkimas 
pas Paukščius, 101-54 — 110th St. 
Kurie tik galite, malonėkite daly
vauti, nes turime daug svarbių rei
kalų. — V. Paukštys. (43-44)

Klimaitė 
žudžiūtė 

Tamkiūtė 
Kazys

(baritonas), ir 
ensamblis, v a d .

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.

- Tel. EVergreen 7-8451

(Shalinskas)

FUNERAL HOME

Vasario Mėnesio Išpardavimas!
NUŽEMINAME KAINAS ANT 30 NUOŠIMČIŲ

660 Grand Street Brooklyn, N. Y,
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US
Telefonas: Humboldt 2-7964

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamo] __ i Krautuvėj. s

Manhattan Liquor Sto-c
/

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

originališkos kainos.
Naudokitės Mūsų Patogiu 10 Išmokėjimų Planu

salėse, įvyko šaunus 
pagerbt Juozą ir Na- 
((Jakštytę) Drauge- 
woodhaveniecius, kū

me-

Mateušas Simonavičius 
£3^ Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Suteikiam garbingas laidotuves |

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai | 

visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499 į

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

(Kampas Roebling St.) 
i •

Tel. EVergreen 7-1645 License No. L. Š86

Special

Šeštas puslapis Antradienis, Vasario 20, 1940

N(Hv¥)rkik^^/žz^?7liiioiY

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES 
MINĖJIMAS 25 DIENA VASARIO

Atžymėkime kaip pridera, 
parodykime, kad mums Lietu
vos likimas apeina, Lietuvos 
liaudies reikalai yra mūsų rei
kalai.

Veikalo “Lietuva”' perstaty
mas bus svarbiausias progra
mos punktas, atvaizduojantis 
senovės Lietuvos kunigaikščii] 
tarpsavines kovas už valdymą 
šalies ir kaip jie žiūrėjo į liau
dies reikalus.

Veikalas bus papuoštas pra
eities rūbais, meiliškomis 
žiauriomis scenomis.

Jogaila tampa Lietuvos ir 
Lenkijos valdonas ir jo valdy
mo pasekmėj Lietuva iš dide
lės ir galingos valstybės nu
puola, tampa bespėkė.

Veikalas puošiamas daino
mis, kurias pildys Aido Cho-

ras ir Aidbalsiai.
Kaip matote, perstatymas 

reikalauja daug spėkų ir dar
bo, todėl visi dalyvaukime, 
padarykime Lietuvos nepri
klausomybės atžymėjimą di
deliu ir garbingu ir paremki
me Vilnijos lietuvius.

Pertraukose grieš jauna sty- 
gi] orkestrą.

Nepamirškite 25 d. vasario, 
visi į Labor Lyceum.

Komitetas.
P. S. Nepriklausomybės ko

miteto susirinkimas įvyks an
tradienį, 20 vasario, 7 vai. va
karo, “Laisves’’ salėj. Tikie- 
tų platintojai, malonėkit grą
žint pinigus ir tikietus ne vė
liau kaip penktadienį, 23 va
sario, “Laisvės” salėj.

Sekr. J. DAINIUS.

Bridges Pakviestas 
New Yorkan /

Iš Draugeliam Pagerbt 
“Surprise Pares”

Atsargiau!
John Brown, 40 m., pasly

dęs parpuolė ant kelio netoli 
savo namų, 260 Dahill Rd. 
Pamatęs nelaimę, jo kaimy
nas Louis Greenberg bėgęs 
gelbėt, bet pirm jam spėjus 
pribėgt, trys auto mašinos 
viena po kitai užgavusios 
Browna. Nuvežtas ligoninėn, 
Brown už keleto minučių mi
rė.

Daugiau WPA Koncertų Me
tropolitan Operos Name

Majoro LaGuardijos ir WPA 
Projekto bendromis pastango
mis ruošiama eilė koncertų, 
kuriuose pildomos pasauliniai 
garsių muzikų kompozicijos 
per geriausius WPA meninin
kus, dalyvaujant ir šiaip žy
miems artistams. Koncertai 
įvyksta Metropolitan Operos 
name, Broadway ir 39th 
N. Y. Įžangos nuo 25c 
$1.10.

Sekami koncertai bus
sario 27-tą ir kovo 5-tą. Pir
mame dalyvaus Gladys Swar- 
thout, žymi ^solistė, mezzo-so
pranas, o pastarajame — Mi
sha Levitzki, pianistas.

Harry Bridges, paskilbęs 
Kalifornijos CIO vadas, pa
kviestas kalbėt urmo parduo
tuvių ir ^andėlii] darbininkų 
unijistų (CIO) masiniame mi
tinge vasario 19-tos vakarą, 
Manhattan Center, 34th St. ir 
8th Avė., N. Y. šis yra jo 
pirmas mitingas New Yorke 
po laimėjimo kovos prieš lai
vų savininkui suokalbį jį išde- 
portuot.

Unijos mitingas sušaukta 
apvaikščiot organizavimo pro
gresą pastaraisiais metais — 
unijos narių skaičius per me
tus pakilęs nuo 4,000 iki 5,- 
200.

Unijos Laimėjimai
United Wholesale a n d 

Warehouse Employees Unijos 
Lokalas 65 neseniai turėjęs 
didelių laimėjimų. Nacionalės 
Darbo Santykių Tarybos įsa
kyta S. Blechman & Son fir
mai, 555 Broadway, N. Y., su
grąžinti darban du pravary
tus unijistus. Firma samdo 
250 darbininkų. Taipgi įsaky
ta sugrąžintiems darbininkams 
atmokėt algas už visą tą lai
ką, kuriuo jie išbuvo be dar
bo. šiame atsitikime, buvu
siems pravarytiems darbinin
kams, Tobias Gartner ir Sid
ney Rosenthal, išpuola gaut 
algas už du metus ir pusę.

Atžymėjo Lietuvos 
Nepriklausomybės 

Sukaktį

do pačiam pasakyt to, ko jis 
norėjo pasakyt, tai Vitaitis 
sekantis po jo tatai dapildė. 
Ir tatai ponas Vitaitis pats
pabrėžė: “oficialis atstovas 
visko smulkmeningai jums 
pasakyt negalėjo.” O kai 
Stašinskas kalbėjo, tai, rodos, 
ot ims ir prakoš pro dantis 
savo pagiežą Sovietam, ir vos- 
vos susilaiko. Vilniaus, sako 
jis, niekas Lietuvai neatidavė; 
“jį patys lietuviai išsikovojo 
pilna šio žodžio prasme.” Ta- 
čiaus visas svietas žino, kad 
Lenkijai susmukus Lietuvos 
armija nei piršto nepajudino 
Vilniaus pasiėmimui; tatai te
ko padaryt Soviete] armijai. 
Lietuvos-Sovietų bendro apsi
gynimo sutartį Stašinskas pa
vadino Tik vadinamąją ben
dro apsigynimo sutartimi. Iš 
visko darosi aišku, kad Lietu
vos valdžia galanda ginklus ir 
tik laukia progos smeigt jais 
raudonarmiečiam ,n u g a r o n ! 
Tą jos viltį patvirtina ir po-, 
nas Vitaitis: “Dar niekas ne
žino, kas.taikai diktuos. Gal 
karas užsibaigs taip, kad ir 
Lietuva išsigyvens tuos 20 
tūkstančių Stalino burdingie- 
riu!” K-d-s.

Vasario 17-tos vakarą, Pil. 
Kliubo 
pokilis 
taliją 
liūs,
riems neseniai suėjo 25 
tai vedybinio gyvenimo—sida
brinės vestuvės. Ruošėjų pa
stangomis, jos tokiomis ir at
rodė : ne tik “jaunieji,” bet ir 
visi svečiai ir viešnios įeinant 
padabinta sidabro varsos gė
lėmis; taip buvo parėdytas ir 
svečių garbės stalas, ant ku
rio išdidžiai stūksojo sidabru 
apsikarūnavęs Varpo Kepyk
los pagamintas puikus pyra
gas, o virš stalo kabojo dide
lis varpas, kuris nors ir ne
skambėjo, bet ant savo juostų 
pareiškė sveikinimą jubilia
tams.

Vakaro vyriausias gaspado- 
rius St. Simanauskas-Siman, 
trumpai priminęs vakaro tiks
lą ir pareiškęs sveikinimą, va
karo vedimą perdavė J. Kai
riui. Pirmąja 
vo jaunuolė 
kuri jautriai, 
vo sveikinimo
sekė gausa sveikintojų.
iš jų pasakė anekdotų — kre
ditavo porai didelę kantrybę. 
Kiti, organizacijų veikėjai bei 
įstaigų vedėjai, išreiškė pagar
bą už J. Draugelio atliktus 
darbus organizacijoms, pažy
mėdami, kad tam turėjo pa
dėti kooperacija, draugiška 
nuotaika šeimynoj,, kad jo 
draugė turėjo būti nematoma 
tų naudingų darbų talkininke.

Apart virš minėtų, sveiki
nimo kalbas pasakė J. Krei
vėnas, Pil. Kliubo lyderis ad
vokatas A. Vižlianskas, Pil. 
Kliubo vedėjas J. Karpus, A. 
Velička, jubilijatu dukrelė 
Aida ir giminietis Kubilius, J. 
Aymanas, advokatas Briedis, 
K. Kriaučiūnas, “Laisvės” ve
dėjas P. Buknys, Varpo Ke
pyklos savininkė A. Balčiūnie
ne, draugijų darbuotojas A. 
Balčiūnas, Vaitukaitis, J. Am- 
brozaitis, šabūnas, svotas P. 
Vilčinskas, svočia T. Sima- 
nauskienė, laidotuvių direk
toriai Bieliauskas, šalinskas, 
LeVanda. Velička ir Kriaučiū
nas sveikino ne tik'žodžiu, bet 
ir dainomis. Buvo ir telegra1 
mų, bet neteko nugirsti nuo 
ko.

St. Simanauskas, varde vi
sų svečių, įteikė •jubilijatams 
dovanų — sidabrinį stalavą 
setą ir gražia kaldrą.

Paskiau pakviesti patys gar
bės svečiai. Susijaudinę, abu 
kalbėjo trumpai, pareikšdami 
padėką rengėjams ir atsilan
kiusiems.

Puota surengė jų draugai 
Simanaiiskai ir Vilčinskai, pa- 
gelbstint grupei kliubiečių ir 
kitiems.

Po programos dar ilgai tę-

Grįžo iš Floridos Uršulė 
Bagdonienė

Pereitą šeštadienį grįžo iš 
šiltos-saulėtos Floridos brook- 
lyniečiams gerai žinoma dar
buotoja (vaidyboje) Uršulė 
Bagdonienė. Rašančiam šiuos 
žodžius teko su Uršule asme- 
niai sueiti. Ji gražiąįpsaulutės 
“nubučiuota.” Sakėsi Floridoj 
išbuvusi ištisą mėnesį. Apart 
malonaus laiko ir sveikatos, 
mūsų Uršulė sakosi gavus įdo
mių įspūdžių, kuriuos ji susi
žymėjusi savo dienynam

—Tai, mažu, nepaskūpčsi 
savo įspūdžiais pasidalinti su 
“Laisvės” skaitytojais? — pa
klausiau sugrįžėlės. Uršulė .su- 
sišypsojo tokia šypsą, kuri 
reiškia “taip.”

Džiaugiamės sulaukę d. U. 
Bagdonienės. Dabar lauksime, 
ką ji mums papasakos apie 
Floridą. Rep.

Gaisruose Žuvo Daugiau 
Gyvybių ir Turto

Gaisrų komisionieriaus 
J. McElligott metiniame 
porte pranešama, kad
metais nuostoliai nuo gaisrų 
buvę didesni visokeriopai — 
skaičiumi žuvusių ir sužeistų, 
taipgi turtu.

Gaisruose žuvę 119 asme
nų arba šešiais daugiau, negu 
1938 m. Sužeista 467 arba 
53 daugiau, negu 1938 m.

Turto sunaikinta vertės $8,- 
600,544 arb $22,209 daugiau, 
negu 1938 m.

sėsi masinis dainavimas, vado
vaujant Veličkai su Kriaučiū
nu ir Jezavito orkestrai, taip
gi vaišės, kurių buvo labai 
geri] ir daug. Vyriausia vaka
ro gaspadinė buvo U. Vilčins- 
kienė.

Pasikalbėjimuose girdėjosi 
gero velytojų 

girdėjome
dar daugiau 
sveikintojų, negu 
oficialiai, prie stalo. Būdamas 
Pil. Kliubo lyderiu, veikda
mas draugijose, J. Draugelis 
vienam pataręs vienu dalyku, 
kitam kitu, trečiam pilietybės 
popieras padėjęs išgaut. Pa
sirodo, nors ši pramoga reng
ta privatiško pobūdžio, imant 
domėn jų asmeniško gyveni
mo sukaktį, bet jos dalyviai 
suėję vedini noro pagerbt ne 
tik kaipo privatiŠkam gyveni
me pavyzdingą, bet ir visuo
menei atsižymėjusią šeimyną.

J. Draugelis yra senas 
Brooklyno gyventojas, čion at
vykęs jau prieš 30 su virš me
ti]. Laimingai gyvuot ir dar
buotis kelyj į auksinį jubilėjų!

Aido Choro specialės 
mokos bus šio antradienio 
karą, vasario 20-tą, Varpo 
Kepyklos salėj, 36 Stagg St.

Generalės veikalo “Lietu
va” repeticijos bus šį ketvir
tadienį, vasario 22-rą, lygiai 
7 vai. vakaro, Labor Lyceum 
salėj.

Visi aidiečiai privalo būti 
abiejose pamokose, nes tai bū
tina geram prisirengimui per- 
statyt veikalą “Lietuva,” ku
ris bus vaidinamas didžiųjų 
draugijt] bendrai ruošiamame 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjime šį sekmadienį, vasario 
25-tą, Labor Lyceum.'

Mary Brown,
Choro Pįrmininkė.

Pereito sekmadienio popie
tyje Brooklyno ir apylinkės 
lietuviai kultūringai atžymėjo 
Lietuvos nepriklausomybės 22 
metų sukaktį. Tai įvyko di
džiulėje Grand Paradise salė
je, Brooklyne.

Svieto buvo apsčiai — apie 
9 šimtai. Dalyvavo įvairių 
žiūri] žmonės.

Koncertinės programos 
dymui buvo sutelktos
tarpsriovinės lietuvių meniš
kos jėgos. Dalyvavo šios gru
pės ir individualai:

Operetės Choras (jis atida
rė programą), vadovaujant 
p-lei V. Tamkiūteif Jurgis 
Dirginčius (piano-akordion),
Stasys Kažemėkas (tenoras), 
Aldona Liutkiūtė (sopranas), 
Birutė Ramoškaitė (sopra
nas), Margaret Digrys-Digry- 
tė (smuikininkė), Lyros šokė
jų grupė, vad. I 
čienės; F. 
baritonas), 
(sopranas), 
(pijanistė),
(mezzo - sopranas), 
Hoffman as 
Aidbalsii] 
Bronės šalinaitės.

Didžiumai numeriui pijanu 
akompanavo Bronė šalinaitė 
ir Aldona Žilinskaitė, Aido 
Choro mokytoja. Smuikinin
kei Digrytei akompanavo Jus
tinas Jankus, o Hoffmaųui 
(jis lietuvis) — R. Kurdinai- 
tis. i

Pirmininkavo p. J. Ginkus.
Kalbas sakė pp. Vytautas 

Stašinskas, Lietuvos gen. kon
sulo atašė, ir “Vienybės” 
“gaspadorius” Stasys Vitaitis. 
Pirmojo kalbą, nors buvo ir 
be entuziazmo, nuobodi, bet ji 
atsargi ir balansuota; pasta
rasis (Vitaitis), kaip ir pa
prastai, graibstėsi už visko, 
bet nieko lemto nepasakė. 
Bandė daryti “juoką” iš ko
munistų ir “rusų,” bet žmonės 
juokėsi iš jo paties liurbiškos 
kalbos ir per dažnai vartoja
mo priežodžio—“vadinasi.”

Rinkta aukos vilniečių pa
ramai. Surinkta $140 su cen
tais.

Programos eigoje buvo gra
ži žmonių nuotaika ir vyravo 
vieningumo dvasia, 
p. “Vadinasi 
buvo tiek 
tilte skylė, 
vargeliams 
antra tiek, 
“spyčius.”
taitis pasitarnavo meškiškai.

* Rep.
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SIUTAI ir OVERKOTAI
Išparduodami dabar už
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50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

ir impor- 
degtinės ir 

geriausių

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179
i

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

VESTIE E. DAVIS 
Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

išskiriant 
numerį, kuris 

reikalingas, kaip 
Aukų Vilnijos pa
gal būtų gauta 
jei ne Vitaičio 

“Vadinasi,’7 p. Vi-

—o—
Prie Reporterio aprašymo 

tenka pridėt, kad tai, ką pa
sakė Vitaitis, buvo tik užpil
dymas spragų konsulo pagel- 
bininko Stašinsko kalboj. Ofi
cialioji politika, mat, nelei- 

\
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Lietuvių Kuro Kompanija 
{DEDAME 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 apro.katjnus be jokio ,mokesčio.

3 
3

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

Didelis Išpardavimas 
Nupigintom Kainom

NARINS-SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave

Brooklyn, N. Y.
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