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KRISLAI
Naujos mados poteriai. 
Gražioj kompanijoj.
Brooklyniečiams ir 

kitiems.
Apsidirbo ir džiaugiasi.
Istorija tars savo žodį. 
Kiek Trečiokas pelnė?

Rašo A. B.

Darbo Žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $6.00
Brooklyne $6.00

Metams

R u o š k i me žiemi
nes pramogas “Lais
ves” paramai. Jos 
yra didele atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.

t

apie nelaimingo prof. Pak
što neseniai nuriestą pa
mokslą. Tai tie patys pote
riai, kuriuos dar pernai 
profesorius kalbėjo Brook
lyne. Nieko neužmiršo ir 
nieko neišmoko.

Bayonnėje Pakštas pri
dėjo gal tik tiek, kad vie
toj padėkavoti Sovietų Są
jungai už atvadavimą Vil
niaus ir atidavimą Lietu
vai, jis ją negražiai išplū- balo šaltinius, ir pranašau- 
do. Raudonarmiečius per- ja, kad tai galėtų būt “pri
statęs plėšikais. muštinas smūgis”

Turkija Tikisi 
^Sovietam Smū

gio Kaukaze
Istanbul. — Turkijos lai

kraščiai, valdžios diktuoja
mi, rašo, kad Anglija,

VILNIAUS LENKAI 
SKUNDŽIA LIETU

VA POPIEŽIUI

Prancūzai Biją, 
Kad Naziai Neu
žimtų Paryžiaus

SOVIETAI APSAU
GO BAKU, SAVO 
ŽIBALO CENTRA

ssrs Juodųjų TALKININKAI KE-‘
Marių Laivynas
Priruoštas TINA BLOKADUOT 

MURMANSKA

užpult Sovietų Kaukazo ži-

Jiems Nepatinka, kad Lie
tuvių Kalba Įvesta Vilnijoj 

Kaipo Oficialė

Herbert Hooveris su pa
sididžiavimu praneša, kad 
Rockefelleris aukojo Man- 
nerheimui $100,000. O va
sario 21 d. jis susišaukė 
Broooklyno bankierius ir 
kalbėjo jiems apie Suomi
ją. Jie pasižadėjo sukloti 
didelę krūvą dolerių Hel
sinkio ponams.

Bet tą pačią dieną tam 
pačiam Brooklyne teisėjas 
Hirsimaki nubaudė 
Chalfin dešimčia 
dalinimą lapelių 
kas Helsinkiui.

Matote, kaip 
buržuazija gerai 
keno interesus 
nerheimas.

Grigaitis ir 
atsidūrė labai 
kompanijoje.

jaunai 
dolerių už 
prieš au-

stambioji 
užuodžia, 

gina Man

Michelsonas
garbingoje

Tiek belieka pasakyti: 
Brooklyniečiai ir New Jer
sey broliai ir seserys būki
te sekmadienį (vas. 25 d.) 
Labor Lyceum svetainėje. 
Tai bus paminėjimas Lietu
vos nepriklausomybės. Pa
matysite visai naują istori
nį veikalą “Lietuva.”

Jau pirmiau Francijos 
parlamento atstovų butas 
išmetė laukan visus komu
nistus atstovus. Užvakar ir 
senatas apsidirbo su vie
ninteliu komunistų atstovu 
Cachinu. Dabar ponai, pra
dedant menševikais ir bai
giant fašistais, galės prieš 
liaudį suokalbius daryti, 
neturėdami nė vieno opo
nento.

Francijos “demokratija,” 
kuri padėjo nužudyti Is
panijos demokratiją, pati 
tapo negarbingai palaidota. 
Socialistų vadas Blum va
dovavo ir tada ir dabar.

Bet istorija dar tars savo 
žodį. Išmetimas iš parla
mento kelių dešimtų atsto
vų dar nepalaidojo darbia 
ninku judėjimo. Jų balso 
n e b e s i girdės parlamente, 
bet jis skambės už parla
mento sienų liaudyje.

Da vienas pavyzdis libe
ralų “pastovumo.” Jie turi 
du žurnalu—“The Nation” 
ir “New Republic”. Pasau
linio karo metu šitie žurna
lai sušilę palaikė Wilsoną. 
Dabar jie sušilę agituoja už 
Roosevelto karinę progra
mą.

muštinas smūgis” Sovie
tams. Neabejoja, kad Tur
kijos valdžia per savo žemę 
praleistų talkininkų armi
jas prie’š Kaukazą ir veik
tų išvien su Anglija ir 
Francija prieš Sovietus.

Turkų spauda sako, kad 
jeigu talkininkai sudaužytų 
Sovietų žibalo centrus Kau- 
kazijoje: Tiflisę, Baku ir 
Batume, tai ne tik Vokieti
ja negautų žibalo iš Sovie
tų, bet, girdi, pati Sovietų 
Sąjunga būtų apšlubinta.

Vatikanas.—Arti popie
žiaus stovintieji dvasiškiai

Paryžius. — Amerikos ži
nių agentūra United Press 
iš čia pranešė, jog Franci
jos valdžia krausto iš Pa
ryžiaus kitur į kokią tai 
slėptuvę daugiau kaip du 
bilionus ir 100 milionų do-

Didžiulė Talkininkų Armija 
Gali Būt Pasiųsta prieš 

Sovietų Kaukazą

ir politikai kaltina Lietuvą,aukso. Bijo, kad jis 
kad jinai persekiojanti len-.netektų vokiečiams, jeigu

Raudonarmiečiai 
Užėmė Dar 21-ną 
Suomijos Fortą

kus katalikus Vilniaus kra
šte.

Vatikano politikai sako, 
kad Vilniaus lenkai ge
riau sutiktų būti Lietuvos 
piliečiais, negu Rusijos ar 
Vokietijos; bet vilniškiai 
lenkai įteikė popiežiui dau
gelį skundų prieš Kauno 
valdžią, ir tuos skundus 
svarstys naujai paskirtas 
popiežiaus atstovas Lietu
vai, prelatas Centoz.

Vilniaus lenkai savo 
skunduose teigia, kad tik 
mažuma Vilniaus krašto 
gyventojų esą lietuviai, bet 
Lietuva įvedė ten lietuvių 
kalbą kaipo oficialę, ne 
abelnai, bet ir tikybos 
mokose.

jie užimtų Paryžių.
Francijos propagandos 

komisionierius Jean Girau- 
doux perspėjo francūzus 
per radio, kad jeigu vokie
čiai laimėtų karą, jie taip 
pavergtų francūzus, kaip 
pavergė lenkus. Sako, kad 
Vokietija jau nereikalauja 
kolonijų, nes ji svajoja už
kariaut gražią, kaimynišką, 
derlingą Franciją.

ti k 
pa-

Nazių Ginčas su,pus|s0.
Rumunija Dėlei
Lėktuvinio Gazolino

Maskva. — Baku, Sovie
tų žibalo-aliejaus centras, 
yra naktimis užtemdomas 
jau nuo praeito antradie- 
,nio.. Tai apsauga nuo pavo
jaus, kad Anglijos-Franci- 
jos lėktuvai gali užpulti jį 
bombarduoti.

Baku, Batume ir kitose 
vietose, kur žibalas iš že
mės traukiamas, apdirba
mas bei sandėliuose laiko
mas, yra pristatyta prieš- 
orlaivinių kanuolių ir pri
rengta būriai Sovietų lėk
tuvų atmušt galimus oro 
užpuolimus iš talkininkų

Maskva. — Sovietų Juo
dųjų Marių “laivynas buvo 
ir yra pasitikimas sargas 
pietinių Sovietijos rubežių,” 
pareiškė admirolas Oktiab- 
rski, kuris komandavo da
bartiniams manevrams So
vietų laivyno tose mariose. 
“Stiprybė mūsų Juodųjų 
Marių laivyno kasdien au
ga,” kaip pranešė adm. Ok- 
tiabrski, pridurdamas, jog 
du trečdaliai sovietinių ka
ro laivų Juodosiose Mario
se yra nauji ir Sovietuose 
pastatyti.

Manevruose ties Batumu, 
Odessa ir kitomis sovieti
nėmis prieplaukomis taipgi 
veikė orlaiviai ir pakrančių 
kanuolės.

Tuomi Jie Norį Užkirsti 
Kelią Laivam tarp Vokie

tijos ir Murmansko

Copenhagen, Danija, vas. 
23.—Pranešama be patvir
tinimo, kad tam tikras 
skaičius Anglijos ir Franci
jos karo laivų plaukioja ne
toli Murmansko, 
Sovietu miesto 
plauka, lyg ir
blokaduot Murmanską. Tal
kininkų laivų taipgi yra ne
toli Petsamo, šiaurinės 
Suomijos prieplaukos, kuri 
užimta Sovietų kariuome
nės.

šiaurinio 
su prie- 

pradėdami

Maskva, vas. 23.—Sovietų 
komanda praneša, kad “so
vietine kariuomenė, atmuš
dama priešus (Helsinkio 
suomius), užėmė 21-ną for-!

žies-cemento artilerijos for
tų. Šiaip nieko svarbaus 
neatsitiko Suomijos karo 
fronte.

“Kad siautė tokios snie
gų audros, tai lėktuvai da
rė tik apžvalginėj ančius 
skridimus.”

Iki šiol raudonarmiečiai 
užėmė 672 Suomijos fortus 
ir apdrūtintas pozicijas.

Vakar šėlo apakinančios 
sniego audros, bet ir per 
jas Sovietų kariuomenė už
grobė 21-ną aptvirtintą 
suomių poziciją.

Viborgo Šturmavimas

Helsinki, vas. 23. — ko- 
mandieriai Helsinkio suo
mių praneša, kad Sovietų 
kariuomenė per gilius snie
gus, pūgas ir ūkanas štur
muoja Viborgą, antrą di
džiausią Suomijos miestą.

Helsinkio valdžia pripa
žįsta, jog Sovietai su
laužę pirmąją Suomijos 
Mannerheimo apsigynimo 
liniją, bet sako, kad suo
miai stipriai laikosi antroj

rodyti Sovietų Sąjungos 
žmonėms?

Pasirodo, kad Newarke 
tik kapitalistai agitavo už 
panaikinimą komisionierių 
valdžios sistemos. Komu
nistai tą jų skymą pasmer
kė. Piliečiai su pasipiktini
mu atmetė.

Bet ponas Trečiokas su
šilęs agitavo Newarko lie
tuvius balsuoti už kapita

lu pat ciigiinuuBc. m | listų skymą. Kiek uz tą agi-
Budrys yra įsakęs ponui taciją ponas Trečiokas pel- 
Stašinskui kišenių j e špygą nė? Prašomas pasiaiškinti, t

r

Ponas Budrys siuntinėja 
savo atašę poną Stašinską 
spyčius sakyti Lietuvos ne
priklausomybės paminėji
mo parengimuose. Kažin ar

Chinai Japonų Kareiviai su 
Ginklais Perbėgo į 

Chinijos Pusę
Hong Kong. — Japonija 

pasiuntė būrį chinų karei
vių po komanda generolo 
Huango Tai-wei, Japonijos 
įrankio, mušt Chinijos ka
riuomenę Fukien pajūryje.

Bet chinai kareiviai, at
siųsti į Fukieną kovot savo 
tautiečius, sukilo prieš ja
ponišką komandą ir perbė
go į Chinijos armiją; per
bėgdami nusinešė 900 šau
tuvų, tris trumpas apkasų 
kanuoliukes, tuziną kulkas- 
vaidžių. ir kitus ginklus.

Generolas Huang Tai- 
wei pasiliko japonų pusėje, 
bet jis tapo suimtas ir ati
duotas japonų karo 
mui, kad nesuvaldė 
kareivius.

Bucharest. — Praneša
ma, kad Anglija ir Franci
ja privertė Rumuniją sulai
kyti orlaiviui^,. gazolino 
pardavinėjimą Vokietijai. 
Anglų - francūzų atstovai 
grūmojo, kad jų,šalys ne
pūsta ty s Rumunijai gele
žies ir kitų reikmenų, jeigu 
Rumunija pardavinės gazo
liną Vokietijai; be to, An
glija ir Francija atšauks 
savo prižadus gint Rumuni
ją, jeigu jinai teiks lėktu
vinį gazoliną Vokietijai.

Vokietija atsiunčia savo 
prekybos atstovą Clodijų, 
kuris suirsiąs Rumuniją 
pristatyti Vokietijai tiek 
gazolino ir žibalo, kiek Ru
munija žadėjo pagal pas
tarąją prekybos sutartį su 
Vokietija.

Sovietai sužinoję, kad 
ja ir Francija yra su

telkusios milioną kariuome
nės, o Turkija 300 tūkstan
čių ir didžiulė visų šių tri
jų kraštų armija galėtų už
pult Sovietų Kaukazą, ypač 
jo žibalo šaltinius ir fabri
kus.

Francūzų Valdžia 
Garbina Roosevel

to Pasiuntinį

Kirkenes, Norvegija. — 
Anglija' ir Francija atsiun
tė savo karo laivus į jūrą 
netoli Petsamo ir Murman
sko, manoma, tuo tikslu, 
kad užkirst kelią plaukioji
mui Vokietijos laivų ir sub
marinų, Norvegijos pakraš
čiais, į Murmanską ir at-

teis- 
savo

Rumunija Mobilizuoja iki 
1,700,000 Armijos ;

Bucharest, Rumunija.— 
Jau sumobilizuota pusant
ro miliono Rumunijos ar
mijos ir dar pašaukta ka
riuomenėn 200 tūkstančių 
vyrų. ’ Rumunija stiprini 
savo tvirtoves, ypač Veng
rijos pasienyj. Rengiasi ga
limybei karo šį pavasarį.

Vengrija smarkiną reika
lavimus sugrąžint jai ven
griška Transylvanijos pro
vinciją, kuri buvo 
jungta Rumunijai po 
saulinio karo.

Įgrąsinta talkininkų, 
munija sutiko nepardavįnėt 
Vokietijai orlaivinio gazoli
no, bet, iš antros pusės, bi
jodama Vokietijos, žada 
parduot vokiečiam' tam tik
rą kerosino dalį iš Ploęsti 
žibalo šaltinių.

pri- 
pa-

ORAS. — Abelna giedra.

Japonija Jau laikytųsi 
Chinijos Chiang Kai- 

Sheko Valdžia

SU

Italija Spėja, Gal Talkininkai 
Siųs Armijas per Ru
muniją Rrieš Nazius

Athenai, Graikija.—Iš čia 
pranešama, kad Italija su
traukė jau 40,000 savo ka
riuomenės į Rhodes salą, 
netoli Turkijos pakraščio.

Shanghai. — Generolas 
Yanagawa, japonų komisi
jos pirmininkas Chinijai 
tvarkyti, pareiškė, kad Ja
ponija taikytųsi su Chini
jos Chiang Kai-sheko vald
žia, jeigu ši valdžia sutiktų 
s a n d a r bininkaut (koope
ruoti) su Japonija.

Pirmiau Japonijos valdo
vai sakydavo, kad nesitai- 
kys su Chinija, kol Chiang 
Kai-sheko valdžia bus visiš
kai nušluota.

(N.- Y. Times ir kiti am
erikonų laikraščiai tvirti
na, kad Japonija jau prara
do viltį užkariaut visą Chi- 
niją, ir nepajėgia suvaldy
ti chinus jau užkariautose 
vietose.)

Paryžius. — Amerikonų 
Kliube čia kalbėjo Franci
jos vice-ministeris pirmi
ninkas C. Chautemps/ ir 
pirmiausiai gyrė Helsinkio 
Suomiją kaipo “beveik ne
pergalimus narsuolius.”

Paskui tas aukštas Fran
cijos valdininkas vadino 
“didžiu amerikonu” Sum- 
nerį Wellesa, Jungtinių 
Valstijų užsieninį vice-mi- 
nisterį, kurį Rooseveltas 
pasiuntė į Europą tyrinėt 
taikos galimybes.

Chautemps pareiškė, kad 
Francija “pilnai pasitiki jo 
(Welleso) politine misija, 
nors reikia laikyti slaptybė
je jos tikslą.”

Gandai apie Mūšį Tarp So
vietų ir Talkininkų Laivų

Buvo ne-
So-

Stockholm.
oficialiai pranešta, kad 
vietų vadai įspėję Angliją 
ir Franci ją nebandyt truk
dyt sovietinius laivus, iš
plaukiančius iš Murmansko 
arba parplaukiančius į jį. 
Nes jeigu talkininkai kliu
dytų sovietinius laivus, tai, 
girdi, galėtų , įvykti gink
luotas susikirtimas tarp 
Sovietu ir talkininkų.

Anglijos diplomatai sako, 
kad nieko nežiną apie tokį 
persergėjimą iš Sovietų pu
sės.

ANGLAI SAKOSI NE- 
GRUMOJĘ DURTUVAIS 
AMERIKOS LAKŪNUI

Copenhagen, Danija, vas. 
23.—Danų laikraštis “Ber
lingske Tidende” praneša, 
kad Anglijos ir Francijos 
karo laivai pradėję bloka- 

jduot Murmanską ir šiauri
nes Sovietų prieplaukas ab-

Priruoštas Sovietų šiaurės 
Laivynas

Stockholm, Švedija.—Ne
patvirtintai pranešama, kad 
Sovietų laivyno komisaras 
admirolas N. Kuznecovas 
atskridęs į Murmanską, ir 
jau visas šiaurinis Sovietų 
karo laivynas prirengtas 
veikti.

■ Buvo spėjimų, kad gal 
Anglijos ir Francijos karo 
laivai mėginsią užpult vo-

Nužiūri Talkininkų Planus
Roma. — Italų valdžia 

nužiūri, kad Anglija ir 
Francija gali pasiųsti savo 
armiją 'iš Egipto, Palesti
nos ir Syrijos per Rumuni
ją prieš Vokietiją. Italijos 
valdovai supranta, jog ta
da, bent laikinai, Anglija ir 
Francija \galėtų įsivyraut 
Rumunijoj^ ir kituose Bal
kanų kraštuose. Tas nepa
tiktų Italijai, nes jinai pati 
nori įsigalėti Balkanuose.

Washington. — Amerikos 
kongreso nariai buvo suju
dę dėl pranešimo, kad an
glų kareiviai Bermudos . sa
loje grūmojo durtuvais la
kūnui Amerikos orlaivio 
“Clipperio”, kuris ten neno
rėjo duot anglų valdinin- 

|kams cenzūruot gabenamus 
į Europą laiškus.

London. — Anglijos val
džia paaiškino Amerikai, 
kad jos kareiviai negrumo- 
ję durtuvais tam Amerikos 
lakūnui, bet kada lakūnas 
nenorėjo perduot pašto 
siuntinius anglam cenzo
riams, tai tik Anglijos of i-

SOVIETŲ ŽIBALAS 
PLAUKIA VAMZDŽIU
Maskva.—Iš Baku, Sovie

tų žibalo ’centro Kaukaze,
žibalas . yra požeminiais'Cieriai atėję į lėktuvą, per-
vamzdžiais perleidžiamas į. sergėdami, kad amerikiniai 
sovietinę Batumo prieplau- pašto siuntiniai turi būt pa
ką, prie Juodųjų Marių. -įvesti anglų cenzūrai.

liiliWiiiiiiwwa'*

elnai. Pasklido girdai, kad ]{įe.jjų ]ajVus esančius Mur-

palei šiaurinius Sovietų pa
kraščius, nes, girdi, bile 
koks atsakymas į laikrašti
ninkų klausimus galėtų pa
tarnauti kaip naudinga Vo-

jau įvykęs susikirtimas 
tarp talkininkų ir Sovietų 
karo laivų.

“Berlingske Tidende” ra
šo, kad talkininkai bloka- 
duoją Murmanską, kad vo
kiečiai negalėtų gaut iš ten 
sovietinių submarinų.

Prancūzai Pritaria Bloka
dai prieš Sovietus

Paryžius, vas. 23.—Pran
cūzų politikai neoficialiai 
užgiria talkininkų blokadą 
prieš Sovietų šiaurines prie
plaukas.

mansko prieplaukoje, pana
šiai kaip anglų karo laivas 
užpuolė nekarinį vokiečių 
laivą “Altmarką” tarpkran- 
tiniuose Norvegijos vande
nyse. •

London, vas. 23.—Vokie
tijos lėktuvai bombomis nu
skandino karinį Anglijos 
laivuką “Shellfire”, minų 
dėliotoją; kiti nazių subma- 
rinai sužeidė prekinius An
glijos laivus “Cape St. An
drew” ir “Gothic”.

Anglai sakosi nukirtę že
myn du Vokietijos lėktuvus 
ir gal sužeidę dar du.Anglija Slepia Laivyno 

Veiksmus prieš Sovietus
London, vas. 23.—Angli

jos valdininkai pareiškė 
spaudai, kad jie nieko ne
gali' sakyt apie talkininkų 
karo laivų judėjimus ar 
veiksmus Ledinėje Jūroje,'kieti jai žinia.
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šias sukaktuves, bus paminėta ir kitos 
įdomios sukaktuvės—pirmojo sovietų au
tomobilių milijono laida.”

Vienas milijonas savo pramonės pa
dirbtų automobilių! Tai didelis laimėji
mas. Ir tas laimėjimas yra pasiektas 
pačių Sovietų žemės žmonių pastango
mis.

Pirmieji 15-ti metąi buvo patys sun
kiausi metai. Dabar kas metai automo
bilių gamyba vis žymiai didės, plėsis. 
Dar už metų kitų ir Sovietų automobilių 
pramonė kas metai pagamins po mi
lijoną ir daugiau automobilių. Su tuo, 
žinoma, visas žmonių gyvenimas vis kils 
ir gražės.

Jei Sovietų pramonėj nereikėtų ga
minti karo reikalams dalykų, tai visas 
gyvenimas ten būtų kur kas toliau nu
žengęs. Deja, milžiniškos jėgos tenka 
išleisti karo reikalams, nes Sovietų Są
junga puikiai žino, kad priešai prieš ją 
galanda ginklą ir anksčiau ar vėliau 
bandys ją sunaikinti.

Australijos Darbininkai 
Prieš Karą

Iš Londono ateina žinių, rodančių, kad 
650,000 Australijos darbininkų pasisakė 
prieš karą. Tasai jų pasireiškimas buvo 
padarytas jau po to, kai Anglija ir 
Franci ja paskelbė karą Vokietijai.

Ši skaitlinė sudaro apie 75 nuoš. visų 
Australijos organizuotų darbininkų. Tai 
yra didelė jėga, kuri parodo, kad darbi
ninkai karo nenori, imperialistams tar
nauti jie nemato reikalo, nepaisant, kad 
socialistų lyderiai juos ten bando pa
siųsti, panašiai, kaip 1914-1918 metais.

Lenkai Pradedą Nesusikalbėti
Pasaulio lenkuose prasideda lyg tam 

tikras persiorientavimas. Po to, kai Smi- 
gly-Rydzai, .Beckai, Moscickiai ir kiti po
nai nuganė Lenkiją “nuo koto,” po to, 
kai Lenkija tapo iššluota iš pasaulio 
žemlapio, blaivesni lenkai pradėjo jieš- 
koti priežasčių, privedusių Lenkiją prie 
tos tragedijos. Vilniaus lenkai irgi neat
silieka. Pasak p. V. Žilinėno, “L. Žinių” 
bendradarbio Vilniuje,—

“Ligšiolinėje Vilniaus lenkų vienybėje 
ėmė rodytis tam tikrų nesutarimo ply
šių ir spaudoje pradėjo reikštis polemi
ka. Tuo tarpu eina ginčai dėl praeities 
politinių khidų.

“Gazeta Cbdzienna” jau pamažu ban
do atskleisti antivisuomeniškus, neval- 
stybiškus ir savanaudiškus darbūs buvu
sių politikos vadų, kurie sudarė Ozoną 
ir kurie faktinai Lenkiją valdė ir kurie 
privedė prie jos sužlugdymo. Šis laik
raštis pamažu, labai atsargiai, vis dėlto 
akivaizdžiai parodo, kaip politinė valdi
nė Lenkijos sąjunga—Ozon—neatsakin
gai elgėsi, kaip ji nesiskaitė su tautos 
valia, kaip ji neklausė žmonių nei taures
nės inteligentijos balso, elgėsi sauvališ- 
kai, neatsargiai, kaip ji nesugebėjo pa
kankamai pasiruošti gintis^ vien tiktai 
propagandiniais būdais kėlė nesamus da
lykus ir tuo suklaidino dalį visuomenės, 
kuri karo buvo užklupta visai jam nepa
siruošusi ir t.t.

“Dėl tokio ‘Gazeta Codzienna” laik
raščio atskleidimo praeities, kuri Lenki
jai kainojo tragedijos — ketvirtojo pa
dalinimo, kitas Vilniaus lenkų dienraš
tis “Kurjer Wilenski” yra priešingas šių 
dienų praeities klaidų kėlimui, nes esąs 
‘nepatogus metas’.”

“Kurjer Wilenski”, matyt, nori viską 
gražiai nuglostyti ir pamiršti. Bet tatai 

‘neišeis lenkų tautai sveikaton. Mūsų 
nuomone, Vilniaus lenkai gerai padary
tų, jei, viską išnagrinėję, įmtųsi naujos 
orientacijos savo gyvenimui pritaikyti 
naujoms sąlygoms. Lietuvos lenkai tu
rėtų pamiršti apie “mocarstvą”—galin
gą Lenkiją, kokia ji buvo prieš karą. Jie 
turėtų pamiršti, kad Vilnius būsiąs grą
žintas Lenkijai. Jie turėtų lietuviškose 
sąlygose kurti savo gyvenimą, derinant 
jį su Lietuvos valstybės gyvenimu. Tik 
blaiviai protaudami ir veikdami jie ga
lės gražiai gyventi ir savo kultūrą kelti. 
P-nas Žilinėnas primena, kad panašiai 
orientuojasi lenkų kairieji gyventojų 
sluoksniai Vilniuje: jie nori išleisti savo 
laikraštį, darbininkiško pobūdžio laik
raštį. Prašymas laikraščiui leisti jau 
esąs atatinkamoms įstaigoms įteiktas.

Vienai Milijonas
Vienas Kauno laikraštis rašo:
“Netrukus Sovietų automobilių pra

monė minės savo 15 metų įsikūrimo su
kaktuves. Per tą laiką Sovietų auto sta
tyba pasiekė žymių laimėjimų. Švenčiant

Amerikos Žmonės Tebėra
Priešingi Karui

American Institute of Public Opinion 
įstaiga, vadovaujama dr. Gallupo, šio
mis dienomis ir vėl buvo išleidusi už
klausimus daliai Amerikos visuomenės. 
Šiuo tarpu jis klausė:

“Jeigu atrodys, kad Vokietija nugali 
Angliją ir Franci ją, tai ar Jungtinės 
Valstijos turėtų paskelbti Vokietijai l[a- 
rą ir siųsti savo kariuomenę ir laivyną 
Europon Vokietijai mušti?”

Atsakymai buvo duoti sekamai: 
“Taip” 23 nuoš. balsavusiųjų; “ne”—77 
nuošimčiai!

Taigi dar kartą Amerikos žmonės, di
delėj daugumoj, parodė, kad jie nei prie 
jokių sąlygų nepritaria siuntimui Ame
rikos kariuomenės į Europą. Jie nepri
taria karui.

Tai yra labai svarbus reiškinys. Turi
me atsiminti, kokia bjauri ir didelė šian
dien yra vedama propaganda už karą. 
Spauda, radijo ir kiti propagandos sklei- 
djmo įrankiai naudojami užnuodinimui 
Amerikos žmonių, paruošimui juos ka
rui. Bet visvien žmonės yra nusistatę 
už taiką!

Tai yra labai svarbus reiškinys; džiu
ginąs reiškinys!

‘ Naujoji Romuva” Persikėlė
Į Vilnių

Katalikų savaitraštis “Naujoji Romu
va,” kuris iki šiol išeidinėjo Kaune, pra
neša savo skaitytojams, kad su 1940 me
tais jis persikelia į Vilnių. Antrašas 
bus: Karališkoji gatvė No. 9, b. 1. Vil
nius.

Nėra abejojimo, kad ilgainiui ir kiti 
Kaune išeiną žurnalai bei laikraščiai pa
laipsniui persikels j Vilnių.

Kauno namų savininkai, sakoma, dėl 
to yra smarkiai susirūpinę. Jie puikiai 
nujaučia, kad kėlimasis vienos įstaigos 
po kitos iš Kauno į Vilnių, atsilieps į jų 
kišenius, nes Kaune atpigs butai, už ku
rių nuomas iki šiol jie prisiplėšdavo ne
mažai pinigų.

Valdžią už Anglies Stoką

* London. — Darbietis An
glijos seimo atstovas H. 
Morrison pareiškė, jog žmo
nės “socialiai labai nepasi
tenkinę”, kad negauna an
glies dideliuose šalčiuose.

Pirmininkas Notting
hamshire Mainierių Uni
jos, George Spencer, kalbė-' 

damas valdiškai komisijai, 
kaltino valdžią, kad jinai iš 
anksto nepasirūpino priga- 
bent anglies į miestus ir 
miestelius. I

Dabar prie kasyklų pri
versta kalnai anglies, bet 
per gilią žiemą traukiniai 
ir trokai nepajėgia jos pri
statyti, kur reikia.

Anglų valdžia bijojo, kad 
nazių orlaiviai galėtų su

bombarduoti anglies sandė
lius miestuose; todėl įsakė 
supilti anglį prie kasyklų.

Dauguma Australijos Dar
bininką Priešingi Karui

London. — 650,000 uniji
nių Australijos darbininkų 
pasisakė prieš dabartinį im
perialistų karą Europoj;

Poliarinių Sričių Apžvalga, Kur Dabar 
Įvyksta Kovos

Kaip atrodo pati šiaurinė 
Suomijos dalis, kur dabar 
vyksta nepaliaujamos ko
vos tarp suomių ir raudo
nosios armijos? Kokia čia 
gamta ir oro sąlygos, ku
rios turi didelę ' įtaką ko
voms? A ■■ ■ .

Lapių žemės kontrastų 
turtingumas yra mums sve
timas. Turistai lapių žemę 
aplanko tik trumpų vasa
rų metu, kad pasižiūrėtų 
vidurnakčio saulės, kuri 
čia nenusileidžia ištisus 
du mėnesius' ir trumpą va
sarą paverčia nesibaigian
čia diena. Bfet lygiai tokia 
pat ilga yra ir poliarinė 
naktis, kuri čia prasideda 
gruodžio mėn. 1 dieną. Išti
sus du mėnesius saulė ne
pasirodo dąnguje ir dienos 
metu būna tik silpna po
ros valandų prieblanda. Jei 
nešviestų mėnulis ir nepasi
rodytų šiaurės pašvaistė, 
tai čia žiemą būtų visiškai 
tamsu. Tačiau dabar ten 
šviečia dažnai šiaurės pa
švaistė ir nudažo sniegą 
fantastiškomis raudonomis, 
mėlynomis, geltonomis, vio
letinėmis ir kitokiomis spal
vomis.

Kai dangus apsiniaukęs, 
tamsa čia nepermatoma. 
Tik visa laimė, kad rudens 
ir žiemos metu oras lapių 
žemėje paprastai yra aiš
kus, kas padeda gyvento
jams orientuotis. Sausio 
pabaigoje dienos prieblan
dos pailgėja, o vasario mėn. 
pasirodo pirmą kartą sau
lė. Jai pasirodžius diena pa
ilgėja greit iki 4 valandų, o 
vėliau lėtesniu tempu vis il
gėdama pagaliau virsta il
gąja vasaros diena, kuri 
tęsiasi nuo gegužės 25 d. iki 
liepos 23. Gražiausias žie
mos laikas lapių žemėje yra 
kovo ir balandžio' mėne
siais, kada visuose kalnuo
se ir kloniuose mirga sau
lės nušviestas sniegas.

Lapių žemė turi 100,000 
kv. klm. plotą, kuris tęsia
si nuo poliarinio rato iki 70 
laipsnių platumos, kuri ati
tinka maždaug Aliaskos 
padėtį. Tuo tarpu kai žie
mos Aliaskoje yra nepa
prastai žiaurios, lapių že
mėje šaltis yra pakenčia
mas ir net mažas. Pajūrio 
srityse, apie Petsamo, vi
dutinė žiemos temperatū
ra tėra tik 6 laipsniai šal
čio, o visoje kitoje lapių že
mėje nuo 12 iki 14. Didesni 
šalčiai būna 'labai retai 
kaip išimtys. Lapių žemėje 
kritulių palyginti iškrenta 
mažai. Siego danga čia ne
viršija 80 ęm., bet už tat 
čia visą laiką pučia smar
kūs vėjai ir dažnai pusto.

Sniegas lapių žemėje lai
kosi ilgai apie 210 dienų, 
tuo tarpu kai pietinėje Suo
mijoje jis išsilaiko tik 100 
dienų, maždaug tiek pat il
gai kaip ir pas mus Lietu
voje. Šiaurės kalnuose net 
vasarą per Jonines galima 
užtikti sniego, o lapių že
mės vakarų aukštumose 
ties Enontekio kaimu jis 
neištirpsta ištisus metus. 
Taip jau ir ežeruose ledo 
danga nežiūrint menkų šal
čių yra stora ir laikosi il
gai. Ežerai užšąla jau 
rugsėjo mėn., o juose ledas 
baigia tirpti tik birželyje. 
Tačiau ežerai čia labai gi

tai trys ketvirtadaliai visų 
o r g a n i z u otų Australijos 
darbininkų išstojo prieš ka
rą. ‘ : •' ' 

lūs iki 80 metrų ir todėl 
juose pasitaiko gana daug 
properšų, todėl vaikščioti 
jų ledu yra pavojinga. Taip 
jau lapių žemėje ir ne visos 
upės užšąla, nes jos yra la
bai sriaunios.

Petsamo sritį suomiai ga
vo tik 1920 metais iš Sovie
tų Sąjungos po Tartu tai
kos sutarties. Šioji sritis 
yra sudaryta iš trijų vals
čių ir yra siauras ruožas 
tarp Sovietų Sąjungos ir 
Norvegijos sienų. Jis svar
bus tuo, kad prieina prie 
Ledinuotojo vandenyno ir 
kad čia yra vienintelis suo
mių uostas* šiaurėje. . Pas-' 
kutiniu metu čia buvo pri- 
skaitoma tik apie 8,000 gy
ventojų. Iš Lediniuotojo 
vandenyno į šią sritį įteka 
16 kilometrų ilgas Petsamo 
fiordas, kurio kairiajame 
krante, 6 kilometrus nuo 
vandenyno yra vienintelis 
suomių uostas šiaurėje Li
nahamari. Gi Petsamo uos
to . visai nėra: taip vadina
si tik pats fiordas ir prie jo 
prieinanti sritis su keliais 
kaimeliais. Linahamari uos
tas pereitą vasarą buvo žy
miai pagilintas, kad į jį ga
lėtų atplaukti didesni lai
vai, nes į jį buvo numaty
ta nutiesti geležinkelį‘ir be 
to dar per jį turėjo būti 
pradėta išvežti nikelio rū
da iš netoli šios vietos 
įrengtų kasyklų. Iš Lina
hamari kas savaitę išeidavo 
pašto garlaivis į netolimą 
Norvegijos uostelį Kirkene- 
są, kuris paskutiniu metu 
virto pabėgėliams iš Suo
mijos prieglauda. ,

Linahamari uostas yra 
galutinas taškas didžiojo 
plento, kuris sujungia visą 
Suomiją išilgai su jos šiau
rės uostu. Tas plentas buvo 
pradėtas statyti 1929 me
tais, o užbaigtas 1939 me
tais. Taigi buvo labai inten
syviai statomas ištisus 10 
metų. Jo statyba buvo ne
paprastai sunki. Teko jį 
tiesti per neužšalančius liū
nus,* per uolas, prarajas ir 
upes. Plente pastatyta la
bai daug tiltų, kas jį pada
rė patogiu susisiekimui, 
nes;! bendrai Suomijoje til
tai’keliuose nebūdavo sta
tomi, o per visas upes k 
liuose veikdavo keltai. Da
bar atrodo tam didžiajam 
Suomijos keliui, kuris yra, 
vienintelis visoje 'lapių že
mėje, jau ateina galas. 
Laukdami raudonosios ar
mijos žengimo pirmyn, suo
miai po visais tiltais jau 
yra pakasę minas ir reika
lui esant įiltus išsprogdins. 
Tuomet šiaurė bus atkirsta 

Harry Bridges, vienas CIO vadų, nesenai kalbėjęs 
s New Yo’rke darbininkams.

nuo visos likusios Suomijos, 
nes čia jokių kitų kelių ne
bėra, kadangi į šalis nuo 
naujojo kelio tiesiasi tik ne
užšąlą šiaurės purvynai, 
sunkiai pereinamos granito 
uolos ir neperžengiami kal
nai. Bendrai visa Petsamo 
apylinkė yra labai kalnuo
ta. Tik dar toliau į šiaurę, 
kur pasibaigia miškų juos
ta ir pradeda augti neūžau
gos berželiai, žemės pavir
šius pasidaro lygus ir tai 
tęsiasi iki pat Lediniuotojo 
vandenyno, kur ir vėl pra
sideda 200 ’•— 600 metrų 
aukštos pakrantės uolos, iš
raižytos fiordų. Pačioje jū
roje netoli kranto dar yra 
dvi Heinesareto salos, taip 
pat lygios ir pelkėtos.

Žymus žvejybos centras 
ir pats svarbiausias Suomi
jos kaimas yra Vaitolachti, 
kurį prieš karui praside
dant du kartus per savaitę 
aplankydavo pašto garlai
vis ir išveždavo iš jo žuvies 
gaminius. Kad įplaukus į 
Vaitolachtį uostą, laivas tu
rėjo perplaukti Sovietų Są
jungos teritorialinius van
denis, kadangi kito kelio 
čia nėra. Dabar su tuo kai
mu susisiekimas visai nu
trūkęs.

Pranešdami apie kovas 
prie Lediniuotojo vande
nyno, laikraščiai dažnai 
mini Salmijervį kaimą ir 
Petsamo nikelio kasyklas. 
Salmijervi kaimas yra pa
statytas prie Salmi ežero, 
ten, kur baigiasi spygliuo
tieji miškai ir. prasideda 
tundros. Jis yra 70 kilomet
rų į pietus nuo Lediniuoto
jo vandenyno ir prie jo pri
eina šaka iš didžiojo šiau
rės plento. Kaimas paskuti
niais metais buvo smarkiai 
pakilęs. Čia buvo pastatyta 
didelė lentpjūvė ir pradėtos 
įrengti nikelio kasyklos. 
Be to, čia buvo didesni 
maisto sandėliai, kurie ap
rūpindavo šiaurės gyvento
jus. Kaime gyveno apie 500 
žmonių. Pačios nikelio ka
syklos yra 16 klm. į rytus 
nuo Salmijervi. Nikelio čia 
buvo rasta 1921 metais. 
Juomi susidomėjo ameri
kiečiai ir anglai kapitalis
tai, kurie įsteigė bendrovę 
ir gavo iš suomių vyriau
sybės 50 metų koncesiją 
įrengti kasyklas ir jas eks
ploatuoti. Kasyklų statyba 
buvo pradėta 1934 metais, 
o turėjo būti baigta ir pa
leista darban tik 1940 me
tais. Tačiau ji savo darbo 
pradžios nebesusilaukė, ka
dangi pasitraukdami suo
miai ją išsprogdino.

V. V.

Gen. Čiang-kai-šeko| sūnus, 
Čiang-Vei-kuo, atvykęs i 
Ameriką studijom.

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimas
Gerbiama Redakcija:

Paaiškinkite, ar dalina
mi dvarai bežemiams Bal
tarusijos srityje, kurią So
vietai paėmė nuo Lenkijos? 
Man teko ginčytis. Mano 
oponentas tikrino, kad dva
rai dalinami bežemiams. O 
aš tikrinau, kad negalimas 
daiktas, kad Sovietai dras
kytų subudavotą ūkį. So
vietai dar kolekty vizuoja 
ūkininkus į didelius ūkius. 
Aš tikrinau, kad dvarus tik 
pertvarko į kolektyvę for
ma.

Antras klausimas: Kodėl 
lietuvių spauda rašo Suomi
ja, o amerikonų spauda ra
šo Finliandija?

Atsakymas
Kiek mums žinoma, tai 

teisybė stovi jūsų oponento 
pusėje. Nežinome, ar visi 
dvarai Vakarinėje Baltaru
sijoje ir Vakarinėje Ukrai
noje tapo išdalinti, ar ne 
visi bet žinome tiek, kad 
jie buvo ir gal tebėra dali
nami bežemiams ir mažaže
miams valstiečiams.

Tačiau, tuo pačiu ruožtu, 
kaip praneša spauda, Sovie
tų valdžia pradėjo agitaciją 
už apvienijimą valstiečių į 
didžiulius kolektyvius 
kius. Tai bus gana ilgas ir 
nelengvas procesas. Pir
miausia reikia valstiečius 
apšviesti ir pavyzdžiais* 
įrodyti, jog kolektyvis že
mės apdirbimas yra leng
vesnis ir daug išnašesnis.

Jei būtų buvę iš sykio 
bandoma tų iš Lenkijos at
imtų kraštų valstiečius su
burti į kolektyvus, arba jei
gu būtų buvę neduota išal- 
kusiems valstiečiams dvarų 
žemių, tai jie būtų nematę 
skirtumo tarpe senosios 
lenkų ponų valdžios ir nau
josios Sovietinės valdžios. 
Tose srityse žemės ūkio 
perorganizavimas ant nau
jų pamatų eis palaipsniui
ir tik tokiam laipsnyje, ko
kiam valstiečiai bus apšvies
ti ir įtikinti. Sovietinė val
džia nevartos jokios prie
vartos prieš juos, nes tai 
yra jų pačių valdžia, kurios 
pryšakyje stovi sąmoningi 
žmonės.

Lietuvių spauda rašo 
Suomija (jei kas parašo 
Finliandija irgi smarkiai 
neprasižengia) todėl, kad 
patys suomiai save vadina 
suomiais ir savo šalį vadi* 
na Suomija. Kad ameriko
niška spauda rašo Finlian
dija, tai jau kitas klausimas. 
Pavyzdžiui, ji Lietuvą rašo 
Lithuania, Vokietiją—Ger
many, Lenkiją — Poland, 
ir tt. Įvairiose kalbose dau
gelis tautų yra skirtingai 
vadinamos.
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Dirbtinas Kontrastas...
Šio skyriaus vasario 10 d. laidoje tilpo d. 

V. Bovino diskusinis straipsnis, po antrašte 
“LMS Veikla 1939 Metais.’’ Ten skaitome: 

“šiuo tarpu mes esame išvakarėse sekamo 
« Lietuvių Meno Sąjungos suvažiavimo. Tad 

jau laikas padaryti kontrastą (mano pa
braukta— P. B.) mūsų veiklos 1939 metų ir 
nuo VIII suvažiavimo. Sausio 27 d. ‘Laisvė
je’ tilpo LMS Centro Valdybos metinis pra
nešimas, iš kurio galima sukurti LMS veik
los paveikslą.“

Diskusijos nėra blogu dalyku. Jas galime 
turėti bile kada, — “išvakarėse“ suvažiavi
mo ir net tarp suvažiavimų; bet, susimilda
mi, savo diskusijose visuomet bandykime būt 
objektyvūs, dalykus gvildenkime bešališkai.

Drg. V. B-nas savo straipsnelyj neima da
lykus objektyviai, kaip jie ištikrųjų yra, bet 
nori, tariant jo paties žodžiais, “padaryti 
kontrastą mūsų veiklos 1939 metų ir nuo 
VIII suvažiavimo.“ Kodėl—kontrastą? Ko
dėl ne peržvalgą? žodis kontrastas—reiškia 

į ryškų skirtingumą tarp vieno ir kito dalyko,
griežtai priešingą vienas kitam reiškinį ar 
reiškinius. O ar LMS veikloje dalykai kuom 
nors taip ryškiai pakitėjo, kad d. V. B-nui 
reikėtų “daryt kontrastą?“ Kam tas dalykų 
išpūtimas ? . . .

“Padaryti kontrastą“ d. B-ną paskatinęs 
“LMS Centro Valdybos metinis pranešimas,“ 
iš kurio jis ir susikūręs “LMS veiklos pa
veikslą.“

Stebėtis reikia, kaip d. B-nas galėjo “su
sikurti LMS veiklos paveikslą” iš LMS Cen
tro Valdybos metinio pranešimo, kuomet 
tokio pranešimo valdyba nėra padariusi? 
Mano paskelbtos ištraukos iš centro sekreto
rės metinio raporto nėra C. Valdybos meti
nis pranešimas. Be to, tose ištraukose buvo 
nurodoma tik LMS CK 1939 metų kai ku
rie nuoveikliai, o d. V. B. iš to sau “susikū
rė” visos LMS veiklos paveikslą. Neveltui 
tas “kūrinys“ taip kreivąs ir išėjo...

Dabar, kas dėl “kontrasto.“ 
Kontrastą d. V. B. mato štai kame (cituo- 

/ ju jį patį) :
“LMS suvažiavime, 1938 metais, sekreto

rė raportavo, jog Lietuvių Meno Sąjungoj 
priklausė ‘32 chorai, 2 teatro kuopos, 13 
LDS kuopų ir 22 ALDLD kuopos. Vienetų iš 
viso—69’. Laike suvažiavimo dar buvo 21 
vienetas nesumokėjęs už 1937 metus.“

Kaip matome, neužsimokėjusių už 1937- 
1938 metus vienetu buvo 21, bet tuomet bu- 
vęs C. Pirmininku d. V. B. nematė reikalo 
“padaryti kontrastą mūsų veiklos,“ kokį jis 
daro dabar, kuomet neužsimokėjusių viene
tų randasi tik 11! Ir tie 11 vienetų yra sko
lingi tik už vienus metus (1939), kuomet 
anie 21 buvo skolingi veik už du (2) metu. 
Esu veik tikras, kad tie 11 vienetų nelauks 

, sekamo suvažiavimo su mokestimis ,ir ne
bus “praganytais“ kaip anie 21, d. V. B. 
esant C. Valdyboje.

Žinoma, dėl “praganymo“ anų 21 vienetų 
« nekaltinu d. V. B., bet jis neturėtų daryti

* kokių ten primetimų dabartinei C. Valdy
bai už tokį pat “prasižengimą,“—jis neturė
tų šaukti, kaip ana Tolstojaus veikale davat
ka, “Viešpatie, aš netokia kaip kitos!“

Nėra bešališkas d. V. B. ir finansų klau
simu. Jis rašo:

“Pinigų ižde 1938 metais buvo $115.70. 
Gi pabaigoje 1939 metų ižde yra, pagal 
LMS Centro Pirmininko pranešimą, ‘defici
tas $9.63’.’’

Kiek Centro ižde buvo 1939 pabaigoje pi
nigų d. V. B. lengvai galėjo sužinoti iš sek
retorės paskelbtos finansinės apyskaitos, 
kuri tilpo sausio 27 d. “Laisvėje.“ Mano bu
vo tik paskelbta, kad 1939 metų išlaidos 
viršijo įplaukas $9.63.- Apie ižde buvusį 
balansą aš nieko nežymėjau. Kam tas krai-

* pymas ?. . .
Nesudaro kontrasto nei buvimas ižde 

$115.70 1938 metais. Ta suma buvo rugp. 
mėnesyje, kuomet virš 40 vienetų ,buvo jau 

> sumokėję duokles, plus prisiuntę aukų su
važiavimui. Gi d. B-nas daro palyginimą su 
pietų (1939) pabaiga, kuomet įplaukos su
mažėję. Ligi rugp. mėnesio tas “kontrastas“ 
lengvai gali išsilyginti. Jeigu kaltinti dabar
tinę valdybą už tai, kam metų gale iždas 
sumenkėjo, tai d. V. B-nas, kaip buvęs pir
miau valdyboje, tam galėtų būt precedentu. 
Centro iždo padidėjimas bei sumažėjimas 
tam tikrais metų laikotarpiais visuomet yra 
buvęs, ir iš to nereikėtų daryti “kontrastas.“ 

Jei yra kas nors primetamo LMS C. Val
dybai, tai tas galima daryt posėdžiuose. 
Drg. V. B. visuomet yra išklausomas. Kam 
jis padarė tą savo apeliaciją laikraštyj — 
nesuprantu. Gal tai bus pasirodymas, kad, 

t ve, aš “netokis, kaip kiti.“
Į LMS C. Pirmininkas. P. Balsys,
j ‘
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Kolumnisto ir Amerikos Laikraštininkų Gildijos prezidento Heywood Brouno 
mirčiai paminėti mitingas New Yorke. Paveikslas parodo vakaro kalbėtojus.

Sako kalbą F. P. Adams.

Mintys apie Pereitų Me
tų ALDLD Leidinį

' Pernai ALDLD išleido d-ro A. Petrikos 
knygą “Lietuvių Tautinio Atbudimo Pio
nieriai.“ Amerikos ir Lietuvos spauda re
cenzavo tą knygą plačiau, negu kurį kitą 
mūsų Draugijos leidinį. Lietuvos spaudoj 
iki šiol mums teko matyti palankias recen
zijas “Lietuvos žiniose“ bei “Lietuvos Aide“ 
ir žurnaluose “Kultūroj,“ “Minty“ ir “Die
novidy.“ Ne visus Lietuvoj išeinančius spau
dinius mes matome. Karas dar labiau ap
sunkino normalį gavimą visokios literatūros 
ir laiškų.

Knygos autorius gauna daugybę laiškų iš 
Amerikos ir Lietuvos. Visų jų išspausdinti 
negalime, vienok kai kurių bent dalis pa
duosime. Manome, jog bus įdomu Draugijos 
nariams pamatyti, ką Lietuvos veikėjai ma
no apie mūsų leidžiamas knygas.

Pažangus Kauno rašytojas Julius Butė
nas savo laiške rašo:

“Visi, kurie gavo ‘Liet, tautinio atbudi
mo pionierius,’ labai dėkingi ir patenkinti. 
Manau, kad ne vienas parašys laiškų. . . Be 
komplimentų, Paties knyga padarė labai 
gerą įspūdį ne tik laukuje išvaizda, bet 
taip pat dėstymu, višu sutvarkymu. Gal 
būt, net perdaug remtasi kitais. Būtų ga
lima pro savąją prizmę pažiūrėti, nes da
bar išėjo perdaug akademiškai. Kodėl ne
pažymėta, kad pirmas tomas? Juk manau, 
kad ateityje teks išleisti ne vieną panašaus 
turinio knygą apie naujus tautinio atbudimo 
pionierius. Gal geriau, teisybė, naujais pa
vadinimais; tada, mat, skaitytojai nevaržo
mi būtinai turėti pirmąjį, nes daugelis to
kiais atvejais mano, kad tai pirmojo tomo 
tąsa. Visi, kas jau perskaitė knygą, gėrisi. 
Sako, kad pas mus dar tokios nebuvo. Kor
sakas ypač akcentuoja, kad čia yra įvairių 
autorių sintezė, ką aš pažymėjau ir savo re
cenzijoje.“

Buvęs dūmos atstovas, advokatas Andrius 
Bulota, kuris kartu su žemaite 1916 m. va
žinėjo po ’šios šalies lietuvių naujokynus ir 
rinko aukas karo nuskriaustiems Lietuvos

A M IENASA

“Širdingai Jums dėkoju už Jūsų knygą 
‘Liet, tautinio atbudimo pionieriai,’ kurią 
gavau, per Jul. Butėną, ši knyga man ir 
kitiems sudarė daug malonumo, nes joje 
vienoj vietoj nušviestas gyvenimas ir veikla 
daugelio mums brangių asmenų, ir tai pa
daryta iš pažangaus ir drauge objektingo ( 
taško. Dar kartą dėkui už Jūsų malonų 
dėmesį!’’

Skulptorius Petras Rimša, be kita ko, 
rašo:

“širdingai ačiū už ‘Pionierius.’ Kartą jau 
sukurtą ir išleistą knygą norint galima už 
pinigą įsigyti. Bet ją gauti dovanai iš pa
ties autoriaus ir dar su jo autografu, tai 
yra neapsakomai malonu. . .

Knygos antgalvis atrodo lyg nepapras
tai, iš mažųjų raidžių, bet gana savotiškai, 
gal tai ir gerai. Aš ir brolis Juozas būdami 
Kaune rodėme šią knygą vienam kitam ar
timai pažinusių aprašomus pionierius. D-ras 
K. Grinius, girdėjau, rengėsi ką tai rašyti. 
Bet jau ‘Liet, žiniose’ Julius Butėnas apie 
tai pastebėjo, tai kasžin ar jis rašys. . .

Iš tikro, stebimės jūsų nenuilstamu 
darbštumu. Nežiūrint į jūsų tiesioginį pro
fesijos darbą, suspėjat dar taip žymiai ir 
literatūra užsiimti. Brolio Jurgio adresu 
esame gavę ir š. m. ‘šviesos’ porą numerių. 
Vietos laikraščius ir žurnalus peržiūrėję 
metame į šiukšlyną, o užsienių, karpo re
tesnius, dedame ant lentynų, o ateityje 
perduosim mūsų valstybiniam knygynui. Čia 
juos komplektuoja: po vieną ekz. pasilieka 
sau, o kitus dalinasi su kitais knygynais.“

Poetas Stasys Anglickis, autorius poezi
jos rinkinio “Didžioji Kančia,“ rašo:

“Jūsų prisiųstoji knyga ‘Lietuvių tautinio 
atbudimo pionieriai’ man buvo neįprasta 
staigmena. Tariu Jums už tai nuoširdžios 
padėkos žodį. Jūs, manau, puikiai supran
tate, kaip yra džiugu taip apčiuopiamai 
patirti, kad ir už plačiųjų vandenynų taip 
pa:t yra žmonių, galvojančių ir jaučiančių 
lietuviškai, o taip pat besirūpinančių mūsų 
kultūriniais reikalais. Mums lietuviams, 
nedidelės tautos nariams, tas jausmas yra 
ypatingai brangus. Aš irgi norėčiau savo

“Nemunas Patvino”
Jonas Marcinkevičius pasirodė su nauju 

romanu apie naujuosius mūsų žmones. Kny
ga vardu “Nemunas Patvino“, išleido Spau
dos Fondas (Kaunas, Vytauto pr. 23), pusi. 
296, kaina 4 litai.

šis romanas yra vienas tų vaizdžių apsa
kymų, kaip Lietuvos kaimietis, prasimušęs 
į “aukštumas“, į ponus, nebesupranta kai
mo ir jo reikalų. Romano herojus Zeno
nas Gabriūnas, Kaune turįs pelningą tar
nystę, už miesto įsigijęs dvarą, o vėliau 
Kaune ekstra namus, vedęs “senoviškos po
nystės“ moterį, švaistosi be jokios atodai
ros, eikvoja turtą, o to turto vis jam užten
ka. Mat, “išsikovojo,“ dasikasė. . . Jo su
pratimu, tai Lietuva tam ir nepriklausoma 
yra, kad tam tikra žmonių dalis būtų perte
kusi.

—Dėlko gi mes kovojom, Mykol ?—stato 
jis savo broliui klausimą. — Dėlko kovojo 
mūsų vadai? Kad Lietuvoje visiems būtų ge
ra, sotu ir smagu gyventi. Jei man reikė
tų vėl pas krikštatėvį grįžti, o tau miline 
kaulus trintis arba kerdžiauti, jei pagaliau, 
visiems mums, lietuviams inteligentams, il
gus metus džiovinusiems smegenis prie mok
slo knygų, tektų paskui arklą cimpinėti, tai 
kuriems velniams ta nepriklausomybė, ta 
Lietuva ?

Kai Gabriūnas dedasi “kovotoju“, kad 
“visiems būtų gera sotu ir smagu gyventi,“ 
tai prie jo dvaro gyvenąs kaimynas prašo 
dievo, kad sugrįžtų baudžiava, nes:

—Kas tuomet žmogui rūpėjo. Padirbai, 
lazdas, bizūnus iškentėjai ir valgai duonelę. 
Dabar tarsi laisvė, tarsi tėvynė ir savųjų ' 
valdžia, o žmogus nubraukto degtuko vie
toje. Kol tu dėžutėje, kol tavo galvutė sie- 
ruota, tai kišenėj nešioja, o brūkštelėjo, ug
nis iš tavęs žybtelėjo, ponas papirosą prisi
degė ar ugnį pakūrė, ir švyst į mėšlyną. Aš 
sakau ir sakysiu, jei nemokėjo kaip reikiant 
tvarkos įvesti, tai kam dar vargšą žmogų 
dumti. Duoda žemę pasidžiaugti ir vėl ati
ma, ir žmogus pasidarai ne čia baudžiau
ninkas, ne čia valkata, ne čia amžinas cim- 
pinėtojas virvės pasikart.

Net ir iškilusio Gabriūno brolis Mykolas 
nebeįtiki, kad “ponas Zenonas“ būtų jo 
brolis:

—Negi tai jis tikras mano brolis? Negi 
mudu vienoj troboj augome, prie tos pačios 
krosnies stoviniuodavom, laukdami kada 
motina užbaltins bulbienę su aguonomis, ka
da ištrauks iš pečiaus velykinį pyragą. Ne, 
negali būti. Negali būti, kad palyginti ne
ilgas laiko tarpas taip būtų jį paveikęs ir 
visai pakeitęs jame visa tai, ką senoliai, pro
senoliai Dievo ir žmonių pagalba gražesnio 
buvo įkūniję į mudviejų širdį ir nustatę gy
venimo gaires.—Šimtą kartų savęs klausiu,— 
mintijo jis,—o šį jau paskutinį, aiškiai su
pratau, kad jis nėra mano brolis, pagaliau 
ne tik brolis, bet ir ne draugas, nors mudu 
ir viena motina savo krūtimis maitino. Pa
sirodo, kad nevisuomet kraujas žmones su- 
brolina, ne. Yra gyvenime dar kažkas, auk
štesnio už kraujo giminystę. Ar tatai nebus 
tik bendras vargas, bendri siekimai, bendras 
pasiaukojimas žengti tuo gyvenimo keliu, 
kuris yra brangesnis daugumai, ne mažu
mai.

Romano intriga traukli. Skaitosi lengvai, 
čia pinasi meilės poreiškiai, vilionės, lėbavi
mo scenos ir vargas, ašaros ir kerštas.

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Pittston, Pa.
Iš Lietuvos Nepriklausomybes 

Paminėjimo
Taigi ir mes paminėjome 

Lietuvos nepriklausomybės 22 
metų sukaktį vasario 19 d.> 
Casino Ball Room, 91 Main 
St. Susirinkimą atidarė su 
Lietuvos himnu bažnytinis 
choras po vadovyste vargoni
ninko J. Kudirkos. Mat, ka
dangi gavėnia, tai ne dainavo, 
o giedojo. Taip sakė Stasys 
šakočius.

Kalbėtojai buvo trys: kuni
gas J. Kasakaitis, vietinis kle
bonas, ir Matas Zujus, “Ga'r- 
so” r e d a k t o r ius. Kalbėjo 
trumpai, nieko neužgaudami. 
Trečias kalbėtojas buvo net 
iš Chicagos, tai L. šimutis, 
“Draugo“ redaktorius, ir L. R. 
K. S. A. prezidentas. Vakaro 
vedėjas A. Galinskas išgyrė, 
kad šimutis kalbės kelias va
landas, o mažiausia — valan
dą ir pusę. Teisybė* ir kalbė
jo. Lenkų ponus išgarbavojo 
gražiai, sakydamas, jūs lenkų 
vadų negalite vadinti kitaip, 
kaip tik rupūžėmis. Davė kre
ditą Hitleriui ir rusams už 
Vilniaus atvadavimą. Paskui 
užplūdo Sovietų Sąjungą, sa
kydamas, dabar Dievas rusų 
tautą užleido bolševizmu, tai 
rusų tauta ir kenčia tą Dievo 
bausmę. Užbaigė garbinda
mas Lietuvos didvyrius. Nei 
vienas kalbėtojas neminėjo, 
kad Sovietų Sąjunga Vilnių 
Lietuvai atidavė.

Programa buvo nebloga. 
Choras padainavo porą daine
lių ir merginos padeklamavo. 
■ Publikos buvo gal 300. Bu
vo renkamos aukos Vilniaus 
varguoliams.

čionai kai kurie laisviečiai 
kalba, sakydami, yra klausi
mas, ar Vilniaus varguoliai 
tas amerikiečių aukas gauna, 
gal tik Smetonos režimą drū- 
tiname. Jeigu kas iš “Laisvės“ 
skaitytojų gautų laišką nuo 
Vilniaus pavargėlių, pasakant, 
kas aukas gavo ir kaip buvo 
sušelptas, tai kad toks laiškas 
būtų “Laisvėje“ patalpintas. 
Nors aš bedarbis, bet visgi 10 
centų aukavau ir noriu, kad 
nei centas nenueitų Smetonos 
režimui.

Vedėjas ant vietos pranešė, 
kad aukų surinkta $46, nuo 
“Bingo“ gauta $65, ant rankų 
komitetas turi $25, nuo kitos 
kokios draugijos gavęs $20 ar 
mažiau. Paskelbė, kad už po
ros dienų bus pasiųsta $150. 
Tai graži auka, jei atsieks sa
vo tikslą.

Pagerbėm Lietuvos vėliavą 
atsistojimu ir rankų plojimu. 
Užbaigom Lietuvos himnu.

Senas Mainierys.

rinkti medžiagą aprašomųjų charakteristi
kai.

Didžiai Tamstą gerbianti,
G. Petkevičaitė.“

Gruodžio 18 d. rašė:

Trumpai už knygą dėkojo dar prof. Vac. 
Biržiška, prof. St. Kolupaila, Kauno Univ, 
studentas A. Okunis, šokių instruktorė A. 
Baronaitė, Liet. Užsienio Spaudos Biuro Di
rektorė M. Avietėnaitė ir kiti.

Lietuvių Radio Korporacijos 
Programos

žmonėms, rašo:
“Neseniai apturėjau maloniai atsiųstus 

man Tamstos ‘Liet, tautinio atbudimo pio
nierius.’ širdingai dėkoju už atmintį. Kny
gos skaitymas suteikė man daug pasitenki
nimo bei malonumo, sukėlė daug senų lai
kų atsiminimų, kuomet žmonės žinojo, ko 
norėjo, ir suprato, ką darė. . .jei kitas ėjo 
ir klaidingu keliu.

Pasinaudodamas proga linkiu Tamstai ir 
kitiems lietuviams amerikiečiams, kas dar 
mane atmena, laimingiausių Naujų Metų.“

K. V. Račkauskas, buvęs “Tėvynės“ re
daktorius, rašo:

“Ir vėl gavau iš Tamstos dovaną, šiuo 
kartu gavau Tamstos parašytą “Liet, tau
tinio atbudimo pionieriai.“ Gavau tik šian
dien, perskaityti dar neturėjau laiko, bet 
jau peržiūrėjau ir įsitikinau, kad tas dar
bas tikrai padarytas, kaip Tamsta pats pa
sisakai Autoriaus žodyje, su malonumu, ku
rį turėjai rinkdamas medžiagą ir rašyda
mas. Perskaitęs, pasistengsiu parecenzuoti 
mūsų spaudoje Kaune.“

Antanas Venclova, pažangaus literatūros 
almanacho redaktorius ir keleto knygų au
torius, rašo:

akimis išvysti tą nuostabų kraštą, kuriame 
Jūs dabar gyvenate, bet, deja, ne visiems 
norams lemta išsipildyti... šiuo tarpu nuo
širdžiai linkiu Jums puikiausio pasisekimo 
Jūsų darbuose, o taip pat siunčiu kuo ge
riausius sveikinimus.“

Knygos autorius gavo net du laišku iš 
Panevėžio nuo senos varpininkės Gabrielės 
Petkevičaitės-Bitės, kuri yra viena iš 7-nių 
pionierių, aprašytų d-ro Petrikos knygoje. 
Skaitytojai matys, kaip džiaugiasi senutė 
gavusi knygą... Pereitų* metų lapkričio 21 
d. ji rašė:
“Didžiai Gerbiamas!

Neįstengiu nei^ išreikšti Jums to dėkingu
mo, kurį pajutau ir tebejaučiu už Jūsų man 
atsiųstą brangų veikalą. / /

Nesiliauju stebėtis, kokiu būdu Jūs įsten- 
gėt taip teisingai atvaizduoti sau pepažįs- 
tamus asmenis? D-rą Kudirką išmokau 
gerbti tik tada, kaip jis prabilo ‘Varpe’. . . 
Ir tada'tą ligonį aplankiau su savo draugais, 
nieko apie jo praeitį nežinodama...

Dėkų, dėkų Jums už man itin brangią 
knygą, su kurią nepersiskirsiu. Negaliu tik 
suprasti, kokiu keliu pasisekę Tamstai su

“Didžiai Gerbiamas!
Priimkite širdingą padėką už tokią ne

tikėtą ir nesvajotai brangią dovaną!
Skaitau ir senai praslinkusi jaunystė at

gyja širdy. Pabunda ilgėjimas tokių sielos 
draugų, kaip žemaitė ir Višinskis. . .

Priimkite širdingą padėką, nes iš tikrųjų 
trūksta man žodžių pareikšti tą įspūdį, kurį 
įgijau skaitydama.4. .

Kadangi netrukus atsitinka mums Kalė
dos, drįstu įdėti mums priprastą Kalėdų 
duonelę drauge su linkėjimais viso geriau
sio !

Jus didžiai gerbianti ir dėkinga už bran
gią dovaną žilagalvė senė,

G. Petkevičaitė.“

So. Boston, Mass.

Šeštadienio, vasario 24-tos, 
programa per stotį WORL, 
920 kilocycles, 8:30 iki 9 vai. 
ryte, bus sekanti:

1. Johnny Broaca, Cleve
land, O., baseball pitcher, 
kalbės.

2. Muzika ir dainos.
3. žinios.

—o—
Sekmadienio, vas. • 25-tos, 

programa per stotį W0RL, 
920 kilocycles, 9:30 iki 10:- 
30 ryte, bus sekanti :

1. Longin Buinio, Jr., Ca
valiers orkestrą iš Cambridge.

2. Veronika Putvinskaitė- 
Belkienė, dainininkė iš Nan- 
tasket.

3. Valentina Minkienė, pia
nistė.

Steponas Minkus,
Garsintojas.



KeMitas puslapis šeštadienis, Vasario 24, 1940' 
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PRISIMINUS DZŪKIŠKAS VESTUVES
WORCESTER, MASS

I '

P. Baranauskas
(Tąsa)

—Kažin kaip tie jaunieji galėjo susi
mylėti? Juk jaunikis net kur tai iš šilų, 
iš taip toli?—pastebėjau.

—Ar manai, kad čia meilė buvo!? 
Čia pasogo reikalas buvo... Matai, kada 
šis ženykas atvažiavo svotuosna, tai jis 
pirmu roz pamatė tik šitą mergą A., 
net matai, kaip jos buvo abi su sesere 
namie, tai ženykas, nežinodamas kuri 
vyresnė, pradėjo meilycis prie jaunes
nės; bet tėvas tuoj padarė jam sarmatą, 
pastebėdamas: “šita sveteliai dar pas 
mane nemerga. Kaip A. apsiženys, tada 
ir jaunesnė bus merga.” Tada ženykas 
prišoko meilycis prie vyresnės.

—Gal būt daug pasogo duoda, ar ką? 
—pasiteiravau.

—Taigi. Žadėjo neva apie du tūkstan
čiu litų ir pernykštę kumelaitę; ale iš 
kui’ jie tuos pinigus ims? Juk mergos, 
jau matai, suaugę gi, o iki šiolei su viena 
pora čeverykų abi rėdydavosi, ir vieną 
nusišėrusį burnasą abi tik turi. Jeigu 
viena eina arba važiuoja Nemunai- 
cin, tai kita turi būc namie. Jau sako, 
kad važiuojanc į šliūbą ženykas • su 
uošviu susirokavo dėl pasogo, o/po vesei- 
lios, tai mes manom, kad ten vvsko bus.

Naktis nors ir tyki, bet buvo biškį 
vėsoka; mes sėdėjom ant didelio akme
nio; orkestrą grojant ir būgno balsas 
taip puikiai girdėjos ir garsai aidėjo ka
žin kur toli, toli... O netolimai mūs prie 
lazdų krūmo kaži kas pradėjo šlamėti.

Mergina, šaliniai manęs sėdėdama, susi- 
purtė ir nusigando.

—Tššš... Štai, ateina iš Galalgės Ga
velis su mūs kaiminka... Dabar ji ir 
mane matys, kad aš naktį su...

Bet mūs laimei, ar nelaimei, ta pora 
mus pastebėjus nuėjo sau toliau.

—Gal būt Amerikoje žmonės taip ne
apkalba vieni kitų, kaip čia pas mus? 
Kur tik tave pamatys nuošalyj kalbant 
su vaikinu, tai tuoj moterys ir plaka 
liežuviais. Sako: “valkiojasi nakcimis...”

—O, būna visko ir toj Amerikoj.—Ją 
raminau.

—Beje, tik prieš susitikimą su jumis, 
man Šedziūtė pasakojo, kad jauniesiems 
kunigas davė nepilną šliūbą. Sako, pas
kiau nuėję į kleboniją kunigui priminė. 
Tai kunigas atrėžęs: “Kad šjiūbas ne- 
sidalina dalimis!” Bet vistiek daugelį 
girdėjau apie tą šliūbą vis kalbant.—Va-

—Gal Amerikoj taip nėra. Aš kaip ka
da tai naktimis neužmiegu; negaliu įsi
vaizdinti, kaip ta Amerika atrodo, ir 
kaip ten žmonės gyvena, ir kaip aš ga
lėčiau į tą Ameriką pakliūti? Sakau, 
kad kas apsiimtų bačkoj su silkėmis nu
vežti, tai sutikčiau ir važiuočiau, bi tik 
vežtų. Kaip kada nueinu pas dėdę Ra
gelį, tai valandas išsėdžiu, beklausyda
ma, kaip jis pasakoja visokius stebuk
lus apie tą Ameriką.

(Bus daugiau)

Meno Skyriaus Dalis
(Tąsa nuo 3 pusi.)

Gyvenimo nesuderinimai iššaukia kerštą, 
kovą. Bet sąmoningos kovos dar nematyt. 
Viskas suspausta, viskas prislėgta. Siuvėjas 
Silvestras Krakenauskas pakliūva kalėjimai! 
už lapelių dalinimą. Teismas nuteisia jį ke-> 
turiems metams. Bet prieš tai, būdamas lai
svėje, nė jis nėra parodytas tinkamu sąmo
ningai kovai vadovauti, nė kiti.

įširsta brolis Mykolas ant Zenono, 
šis įnešė į jo ir jo podukros gyvenimą 
daug purvo. Svarsto jis, kur Zenonas 
gų gauna: ■ •

kad 
per- 
pini-

dva-—Girtaut, lėbaut, namus statyt, 
rus supirkinėt jam užtenka pinigų. Negi jis 
karalius. Juk mano tikras brolis. . . Teisin
gas Silvestras. Kovot reikia, tvarką padaryt 
reik pasaulyj, kad išauštų kita aušra darbo 
žmogui, kad kitas Dievas vaikščiotų po že
mę. •

Romanas baigiasi “kova”, tik ne ta, kurią 
skelbia sąmoninga darbo liaudis. Čia bai
giasi asmeniniu kerštu. Zenonas, beviešįs 
pas brolį Mykolą, nudėdamas kirviu ir nu
gabenamas į ’patvinusį ir ledus benešantį 
Nemuną. Kaltininkai—brolis Mykolas pa
tenka į psichiatrinę ligoninę, o jo podukros 
vyro Adomo—tebejieško policija.

Po viso to, “žemė liko ta pati, tas pats 
• Nemunas plaukia, vilnija per amžius pro 

daučiūniečius, pro panemuniečius, tačiau 
kad ir po truputį, kad ir sunkiai—daug kas 
keičiasi, oi, daug. Išauginę baltarankius po
nus: kunigėlius, daktarėlius, direktorius ir 
atidavę juos tėvynei kaip didžią dovaną, jie 
nusivylė, jų širdys jau apkarto. Gajūs ir 
judrūs buvo tie augintojai. Nesu'trūko jų nu
garos nuo bizūnų ir prakaito, neištižo šir
dys. Tačiau dabar jie išgąstingai kelia akis 
į* dangų, kruvinais, nudažytais pirštais ka
binasi savo sūnelių, brolužėlių šilkinių 
skvernų, išgąstaudami ir maldaudami su
grįžt bent kiek atgal arba vis garsiau keik
dami, vis garsiau grūmodami, kad jie išnyk-, 
tų iš Lietuvos žemes.

St. Jasilionis.

į< į A, Kučingis apie Savo ir

mo-

Progresyvių Veikla
Mūsų moterys pradeda pui

kiai progresuoti. Aldiečių 
terų kuopa buvo surengus va
sario 19 dieną Lietuvių Sve
tainėje paskaitą akių sveika
tos klausimu. Prelegentu buvo 
Dr. Borisas. Paskaita buvo la
bai pamokinanti. Dr. Borisas 
išaiškino, kas kenkia akims ir 
kaip galima sveikas akis už
laikyti.

Po paskaitos buvo duodama 
klausimai. Į klausimus dakta1- 
ras labai aiškius atsakymus 
suteikė. Dr. Borisas yra labai 
nuoširdaus būdo žmogus ir 
nuoširdžiai žmonėms aiškino 
savo moksle patirtus dalykus.

Bet mūsų vyrai pradėjo lig 
ir šlubuoti veikime. Aldiečių 
vyrų 
labai 
metų 
tokia

kuopa pradėjo vartoti 
seną, bent kelių desėtkų 
nudėvėtą metodą. Man 
metodą nepatinka.

Wo’rcesterietis.

Haverhill, Mass
ir

Su

ra-
ar-

me dalyvavo ir mūsų pasiuntinybės Maskvo
je nariai. Priėmimas buvo tikrai nuoširdus.

Naujus metus teko sutikti Maskvoje, kar
tu su sovietų žymiausiais menininkais, 
daugeliu jų užmegsta pažintis.

Sausio 4 ‘d. įvyko mūsų koncertas per 
diją, o vakare koncertavome Maskvos
tistų namuose, šiame koncerte dar dalyva
vo pianistas Flier, čirkovas, Rina Zelionaja, 
Hričenko ir kt. Sekančia diena koncertavo
me Maskvos architektų namuose, o sausio 
6—7 d. i'epetavome “Eugenijų Onieginą”, 
kurio spektaklis Didžiajame Maskvos teatre 
įvyko sausio 8 d. “Eugenijų Onieginą” teko 
dainuoti rusų kalba, nes jau ten nustatyta, 
kad Didžiajame teatre svetimomis kalbomis 
nedainuojama. Spektaklį pravedė dirig. 
Krameravas. Teatras buvo pilnutėlis. Mus, 
svetimšalius, publika labai maloniai ir nuo* 
širdžiai sutiko.

su labai 
skambus 
Kučingio 
manieriš-

Mūsų dienraščių skaitytojai 
noriai skaito žinias iš Detro
ito.

Šiame susirinkime padary
ta vienas svarbus tarimas — 
surengti diskusijas rašybos 
klausimais.

Manom, kad trūkumai mū
sų korespondencijose bus su
mažinti. Tie draugai, kurie 
yra profesionalai korespon
dencijų rašyme, gal nepasi
gailės išduoti slaptybes ko
respondencijų rašyme .

Greitu laiku bus pranešta 
spaudoje vieta ir laikas dis
kusijų. Mokinys.

London. — Anglai sako, 
kad jie nušovę du nazių 
lėktuvus, kurie užpuolę An
glijos laivus.

M. Kindaravičiui reikėjo vai
ruoti mašiną, tai jam teko 
daugiau pasirūpinti atsargu
mu, kad nepataikinti kur į ša
likėlio pusnį, arba į Merri
mack upę, nes keliai dar te
bėra nepakankamai nuvalyti 
po ką tik atsibuvusių sniegi
nių audrų.

Draugai haverhilliečiai tu
ri neblogą įtekmę tarpe vieti
nių lietuvių. Matyt, žmonės 
remia progresyvių parengi
mus. žmonės interesuojasi mū
sų judėjimu, todėl draugams 
tenka dar geriau sukoncen
truoti savo jėgas sustiprinimui 
savo eilių. Reikia chorą pasta
tyti ant gerų papėdžių. Reikia 
įtraukti naujų spėkų į LDS 
vietinę kuopą; reikia būtinai 
gerokai padidinti Lietuvių Li- 
teratūros Draugijos 85-tą 
kuopą naujais nariais. Dabar 
vajus gavimui naujų ęarių. Iki 
gegužės pirmai dienai žmogus 
p a s i m o k ė j ęs vieną dolerį 
($1.00) į metus, gaus ir pui
kią knygą ir dailų žurnalą 
“Šviesą” ir tampa nariu gar
bingos kultūrinės organizaci
jos, kuri šiais metais švenčia 
25-rius metus savo gyvavimo.

P a s i darbuokime, draugai, 
šiuose svarbiuose reikaluose ir 
be galo svarbiu momentu, 
idant sudvigubint mūsų, eiles, 
tada, kada daugiausia reikia. 
Mūsų vedamų kovų teisingu
mas, faktai ir pats laikas kal
ba už 
kimės 
galę.

Berlin. — Vokiečiai at
mušė anglų - francūzų ban
dymą pasiųst žvalgybos 
lėktuvus į Vokietiją.

Helsinkis Nusigandęs
Helsinki, Suomija, vas. 

22. — Senoji Suomijos val
džia vėl šaukiasi pasaulio 
pagalbos, skelbdama, kad 
jau “milionas” Sovietų ar
mijos sutelktas šturmuot 
suomių Mannerheimo tvir
tovių liniją.

Helsinkio Suomija pa
šaukė į kariuomenę visus 
vyrus iki 46 metų amžiaus.

Sumažėjo Keleivių į Vilnių
Šiuo laiku labai sumažėjo 

keleivių skaičius į Vilnių. 
Mat, dideliems šalčiams užė
jus, menkas malonumas ap
žiūrinėti Vilnių. Be to, didžio
ji spūstis jau yra praėjusi, nes 
iki šiol 5-6 traukiniai vos ati
tempdavo keleivius iki Vil
niaus.

Už tai pavasarį numatomas 
vėl didelis keliavimas. Jau 
nekalbant apie pavasarį. Jau 
dabar kai kas uoliai ruošiasi 
praleisti atostogas Vilniaus 
krašto vasarvietėse, kurių 
ten esama nemažai.

Tel. TRObridge S33«

Dr. John Repshis
(Repiys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

•rti Central Skvtro, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedėliomis ir šventadieniais t 
10-12 ryte

Washington. — Demo
kratų vadai sako, kad jie 
remtų Roosevelto kandida
tūrą trečiai prezidentystei, 
jeigu tik jis pasisakytų, 
kad kandidatuos.
Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

Laisvės Choras Gyvuoja 
Veikia

Šio choro istorija yra ver
tinga, nes praeityje choras vi
suomet gražiai pasirodydavo 
savo dainavimu įvairiuose vi
suomeniškuose parengimuose. 
Daug kartų yra patarnavęs ir 
kitoms kolonijoms, kurios pa
kviesdavo išpildymui gražių 
koncertinių programų. O rei
kia žinoti, kad Laisvės Cho
ras, kaip ir daugelis kitų mū
siškių chorų, gausus būdavo 
gerais dainininkais ir gražio
mis dainomis. Laisvės Choras 
ne vien tik dainavimu rūpin
davos, bet ir aktyviu dalyva
vimu visuomeniškame judėji
me yra gražiai pasirodęs sa
vo praeityje. Tai-buvo stambi 
dalis mūsų progresyviško vei
kimo.

Po tokiam ilgam gražiare- 
kordiniam gyvavimui ir veiki
mui, kažin-kaip tai pastaruo
ju laiku choras buvo apsisto
jęs dainuoti, bet' nebuvo visai 
apsistojęs nuo veikimo. Kodėl 
buvo apsistojęs dainuoti, nesu 
kompetentiškas tą klausimą 
rišti. Veikiausia, tam nebuvo 
perdaug svarbios priežasties ir 
todėl į tą ir nesigilinsiu.

‘Dabar Laisvės Choras iš 
naujo imasi dainavimo profe
sijos. Lowellietis Kazimieras 
Kindaras dabartiniu laiku ap
sigyvenęs čia ir, pasitaręs su 
tūlais choristais, atgaivino 
dainų pamokas. Jau tūlas lai
kas, kaip praktikuojasi ir po 
truputį siekiasi prie pirmesnių 
savo atsižymėjimų.

Vasario 18 d. Laisvės Cho
ras minėjo 22-rus metus Lie
tuvos Nepriklausomybės su 
prakalbomis, koncertine pro
grama ir šaunia vakariene. 
Kalbėjo advokatas Bublys iŠ 
Lawrence ir J. M. Karsonas iš 
Lowell, Mass.

Kalbėtojai gerai atliko savo 
užduotis. Laisvės Choras, va
dovybėj mok. Kindaros smar
kiai sudainavo keletą gražių 
dainų. Be to, seserys Versec- 
kiūtės sudainavo porą duetų 
ir trys, choro jauni vaikinai 
keletą trio davė publikai. Dų- 
etistės jau dabar dainuoja ne
blogai — turi gražius balsus. 
Manau, greitu laiku haver- 
hilliečiai turės dviejų sesučių 
gražų duetą. Viršminėti vaiki
nai irgi turi gražius balsus, 
bet, jiems dainavimui trio rei
kia daugiau ir daugiau pasi
praktikuoti ir pagaliaus- jie vi
si trys bus puikūs dainininkai.

Bankietas buvo skaitlingas 
publika, nežiūrint, kad tikie- 
tas buvo , 75c. asmeniui. Ban
kietas — vakarienė buvo pri
gaminta skaniai ir turtingai. 
Tai, žinoma, už. tai kreditas 
gaspadinėms, gaspadoriarris ir 
visiems rengėjams, kurie prie 
to darbo pridėjo daug pastan
gų ir rūpesčio. Svečiai pasL 
tenkinę skania vištieną ir.gra
žia vakaro nuotaika, linksmi 
skirstėsi į namus. 'Gi mes šeši 
lowellieciai irgi traukėme na
mon, besidalindami • bankieto 
įspūdžiais. Kadangi

mūsų pusę, tad džiaug- 
ir darbuokimės už per-

Jūsų Kaimynas.

Lawrence, Mass
Vasario 17 d., 7 vai. vaka

re, Lietuvių svetainėje, 41 
Berkley St., buvo surengtas 
bankietas. Bankietą rengė Li
teratūros Draugijos 37 kuopa. 
Buvo sakyta, kad bus didelis 
bankietas su pagalba farme- 
rių. Taipgi buvo sakyta, kad 
bankietas bus tikrai nepapras
tas. Bet vietoj nepaprasto, 
taip galima sakyti, paprastas, 
žmonių galėjo būti ap*le 150. 
Įžanga buvo 50 centų asme
niui.

Teisybė, kas link valgių, tai 
mažai kas buvo pirkta, beveik 
visi valgiai buvo naminio dar
bo, suaukoti farm erių.

Vakaras ėjo gražiai ir 
sklandžiai, buvo visokių min
čių išsireiškimų ir kitokių 
mažų diskusijėlių. Gal dar bū
tų buvę ir daugiau debatų, bet 
nekatrie iš vakaro vedėjų 
pradėjo stabdyti, sako, jau 
bus gana vesti debatus, reiš
kia, davė suprasti, kad jau 
laikas skirstytis.

Bankiete Buvęs.

Detroit, Mich

LWUVB4
GERIAUSIA DUONA

^SCHOLES BAKING
532 Grand Street, Brooklyn

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome i visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, i krautuves 

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

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Office Phone 
EVergreen 8-1090

FLUSHING
Russian & Turkish Baths, Inc.
29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y
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OPEN DAY AND NIGHTVasario 17 d. Detroito Ra
sėj ų Ratelio atsibuvo susirin
kimas. Dalyvavo 11 narių, 
tai labai mažai. Prie ratelio 
priklauso apie 30 asmenų. 
Peiktinas dalykas, draugai, 
mes galėtumėm daug naudin
gų dalykų apkalbėti rašybos 
reikalais.1 Daugiau narių da
lyvaujant susirinkimuose, dau
giau gerų sumanymų. Pereitą 
rudenį turėjom vieną skaitlin
gą susirinkimą, buvo geros 
pasekmės, buvom suorganiza
vę rašybos mokyklą. Pamokas 
turėjom porą mėnesių. Rodos, 
visi, kurie lankė, buvo pa
tenkinti. •

Gaila, kad mūsų mokytojas 
išvažiavo į Europą, buvom 
priversti pamokas pertraukti. 
Vėliau pasisekė gauti vieną 
draugą, kuris buvo prisižadė
jęs mokytojauti, bet pamokų 
lankytojų nebegalėjom su
kviesti. . Panaši mokykla De
troite būtinai reikalinga, bet 
draugai to nepermato.

Šiame didmiestyje įvyksta 
daug visokių nuotikių, kaip 
tai, iš unijų veikimo, iš orga
nizacijų darbuotės ir abelnai; 
iš darbininkų judėjimo. Bet 
patyrusių rašyboj korespon
dentų labai mažai teturime. 
Todėl būtinai reikia mum la
vintis rašinėti į mūsų spaudą.

Managed by

RHEA TEITELBAUM

Į ■ Vapor Room, Turkish Room, Russian I I 
II Room, Large Swimming Pool, Fresh 

yL Artesian Water, Restaurant, Barber 
ZL-Shop, Sleeping Accomodations.
Admission 50c, day & ni^ht, Saturday night 75c.

SPECIAL RATES PER WEEK

Sausio 11 d.* įvyko antras televizijos radio 
koncertas, čia ne tik mūsų dainavimą gir
dėjo, bet ir mus pačius matė už 70 km. už 
Maskvos.

Paskutinis mūsų pasirodymas—koncertas 
Maskvoje buvo Didž. teatro Betoveno salėje, 
sausio 14 dieną. Gi sausio 13 d. Vokse 
buvo suruošti pusryčiai, kuriuose dalyvavo 
Vokso pirm. Smirnovas, žymesnieji “Eug. 
Oniegino” aktoriai bei solistai Barsova, Kru
glikova, Ozerovas, Baturinas, Vorobjovas ir 
kiti.

Sausio 15 d. išvykome namo.
Sovietų spauda A. Staškevičiutę ir mane 

labai maloniai sutiko ir įvertino, žymus so
vietų dainininkas ir kritikas Sovietų meno 
laikraštyje rašė; “Lietuvos valstybinio teat
ro solistų koncertas liudija apie aukštą mu- 
zikalinį lygį Lietuvos respublikoje. Pats A. 
Kučingis—puikus, centrinis basas 
geromis žemutinėmis gaidomis. Jo 
balsas liejasi plačia kantilema. A. 
dainavime svetimas forsavimas ir
kūmas. Jo dainavimas paprastas, pačioje 
geriausioje šio žodžio prasmėje. A. Staske
vičiūtė turi lyrinį sopraną, minkšto, malo
naus tembro, pilno diapozono. Jos balsas ly
giai skamba visuose registruose. A. Stas
kevičiūtė ir A. Kučingis tikri menininkai. Jų 
išpildymas paperka savo šiluma, nuoširdu
mu ir tiksliu muzikalumu. Su vienodu įsigi
linimu į stilių ir prasmę, jie dainavo lietuviš
kas liaudies dainas, lietuvių kompozitorių 
veikalus ir rusų klasikų romanus. A. Kučin
gis idealiai išpildė Končako ariją rusų kalba 
ir Gremino ariją—lietuvių kalba. Su nepa
prasta išraiška dainavo Staskevičiūtė rusų 
kompčzitorių romansus. Mūsų meno atsto
vai Lietuvos valstybinės operos solistus šil
tai sveikina”, šią Ozerovo recenziją persi
spausdino ir kt. rusų meno laikraščiai.

Toliau A. Kučingis papasakojo apie Mask
vos muziejus bei teatrus, kurįuos lankė kar* 
tu su A. Staškevičiūte laisvu laiku.

Buvome kviečiami nuvykti į Kijevą ir 
Leningradą, bet dėl laiko stokos, tuo kvieti
mu neteko* pasinaudoti. Lygiai taip pat ne
spėjome įdainuoti plokštelių.

Baigdamas A. Kučingis pareiškė “padėką 
Vokso pirm. Smirnovui ir jo- atstovams už 
suteiktą svetingumą ir malonų priėmimą.

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

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

Sun. all day and nightA. Staskevičiūtės Gas 
troles Maskvoje

Iš Maskvos grįžo Lietuvos V. operos 
listai A. Staskevičiūtė ir A. Kučingis.

Sol. A. Kučingis “L. ž.” bendradarbiui 
papasakojo patirtus įspūdžius iš svetingosios 
rusų sostinės Maskvos.

—Į Maskvą A. Staskevičiūtė ir aš buvo
me pakviesti tarpininkaujant Voksui,—pra
dėjo A. Kučingis.—Ten nuvykome gruodžio 
26 d. Stotyje jau mūsų laukė Vokso atsto
vai Šemina, Cheifecas ir Volkovas. Sekan
čią dieną griebėmės darbo. Įvyko koncerto 
repeticija, o taip pat į plokšteles įdainavo- 

VV me po tris lietuvių liaudies dainas.
Gruodžio 28 d. įvyko pirmasis mūsų kon

certas, kurio pasiklausyti buvo sukviesti so
vietų meno žinovai. Be A. Staskevičiūtės ir 
manęs koncerto programos išpildyme daly
vavo sopranas Medžerau ir basas Baturinas. 
Po koncerto. Vokse buyp priėmimas, kuria-

fe®*'.

so-

m

J)i Vienatinis Lietuviškas k

draugui

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas

Muzika ir Floor Show kiekvieną 
penktadienį iV šeštadienį

, Degtinės, Konjakai, Vynai •
' Alus ir Valgiai

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

Prie R. K. O. Republic Teatro



šeštadienis, Vasario 24, 19*40

*

: ITel. Stagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

Penktas puslapis

Laisvoji Sakykla
Kaip ir Kodėl Aš Susipykau su “Keleivio” 

Redaktorium
dėl- 

šalys visada 
Kas tik sekė

“Laisvės” 
su “Kelei- 

nes juk 
dėl labai 
klausimų,

Neseniai aš “Laisvėje” ra
šiau, kad aš pamečiau skaitęs 
“Keleivį”, kurį skaičiau per il
gus, ilgus metus, čionai’ noriu 
trumpai perduoti 
skaitytojams mano 
viu” ginčų istoriją, 
mes susipykome 
svarbių politinių
dėl pozicijų. Manau, kad ir 
daugelis kitų “Keleivio” skai
tytojų taip supranta, kaip aš, 
bet jie tyli.

žemiau paduosiu tiktai iš
traukas iš straipsnių ir laiškų, 
nes ištisai viską atspausdinus, 
užimtų labai daug vietos. Už
teks, jeigu perstatysiu pati 
klausimo branduolį, nieko ne
perdėdamas ir nieko neatim
damas.
Straipsnis^ dėl Kurio “Kelei

vis” ant Manęs Užpyko
Dar spalio 9 dieną, 1938 

metų, aš parašiau “Keleiviui” 
straipsnį, dėl kurio ponas Mi- 
chelsonas ant manęs užpyko 
ir kuriame, tarp kitko, aš iš
sireiškiau :

“Na, tai jau Anglija su 
Francija apsidirbo su čekais, 
ir aiškiai pasibučiavo su Mus- 
soliniu ir Hitleriu. Jeigu kam 
iki šiolei nebuvo aiškus An
glijos ir Francijos veidmainiš
kas elgęsis, ne tik reikale ap
saugojimo mažų tautelių ir jų 
sutarčių su pastaromis, bet ir 
Ispanijos naminio karo beša
liškume, tai dabar jos pasiro
dė didelės veidmainės ir ap
gavikės. Ir jau, rodos, laikas 
visiems aiškiai permatyt, kad 
šitos šalys yra fašizmo drau
gės. Kiek laiko atgal aš rašiau 
“Keleiviui,” kad kas tikisi iš 
šitų šalių kokio nors užtarimo, 
ar apsaugojimo, tai reiškia tą 
patį, ką avis reikalautų pas 
vilką, kad jis būtų jos gyvas
ties saugotojas nuo nepriete- 
liaus. Taigi, dabar matom, 
kad jau tris avis šitie plėšrū
nai pasipjovė, ir jau graužia 
kaulus, Anglija ir Francija 
jas surišo ir padavė plėšrū
nams dėl pažitko. Dabar kyla 
klausimas, kas bus kitas iš 
eilės? Aš manau, kad Klaipė
da, o vėliaus gal Dancigas.

“Daugumas klausia savęs, 
kodėl Anglija su Francija ši
taip veidmainingai elgiasi? 
Kodėl Anglija su Francija, 
skaitančios save neva demo
kratiškomis šalimis, ir tuo pat 
kartu pataikauja Mussoliniui’ 
ir Hitleriui? šitokių ir tam 
panašių klausimų šiandien pas 
žmones yra pilnos galvos.

“Kodėl Anglija ir Francija 
taip lengvai atidavė čechoslo- 
vakijos sklypus žemės Hitle
riui? Atsakymas: todėl, kad 
jos labai myli taiką ir gailisi 
žmonių.

“Kaip matom, tokis atsaky
mas yra labai lengvas ir, ro
dos teisingas, bet tikrenybėj 
jis yra neteisingas, melagin
gas ir veidmainiškas.

“Sakau, veidmainiškas 
to, kad šitos 
veidmainiavo.
šitų dviejų šalių, o ypatingai
Anglijos politikierių praeities 
veiksmą, tai žėdnas pripažins, 
kad aš pasakiau teisybę.

“Karui pasibaigus, tų šalių 
valdonai pamatė, kad prieš 
juos stovi jau du priešai, 
vietoj vieno (Vokietijos). An
tras priešas, kuris išdygo ka
rui baigiantis, pasirodė šitų 
šalių valdonams daug pavo
jingesnis, ne kaip pirmutinis, 
su kuriuo kovojo kelis metus. 
Mat, su pirmutiniu jie kovojo 
už rinkas ir unarą, bet šiaip 
tai jų buvo pačių klikos val
donai. Bet šitas antras priešas, 
komunizmas Rusijoj, tai jau 
bendras priešas viso kapitaliz
mo, kurio įsigalėjimas Rusijoj 
daro kinkų drebėjimą visam 
kapitalistiškam pasauliui. Jie 
bijo Rusijos ne todėl, kad Ru
sijos komunistai užpuls pasau
lį ginklu ir pradės naikinti. 
Ne, jie to nebijo. Jie žino, kad 
Rusijos komunistai niekam ka
ro neskelbs ir visai nemano 
niekam karą skelbt ir jokios 
kolonijos nenori iš niekur gaut. 
Jie turi daug ir labai daug 
darbo savo šalyj, kad ją tin
kamai sutvarkius. Bet komu
nistiška ar socialistiška tvarka 
tai tikras baubas kapitalistiš
kos tvarkos palaikytojams. 
Reiškia, ką biednesni laimės, 
tą kapitalistiškos tvarkos pa
laikytojai pralaimės, o pralai
mėt niekas nenori nieko. Tai
gi jie ir dreba žiūrėdami į Ru
siją.

O iš kitos pusės, Vokietija 
juos gąsdina. Mat, Anglija ir 
Francija pasigriebė Vokietijos 
kolonijas Afrikoj ir, magary
čioms, da Vokietija turi sumo- 
kėt dideles sumas pinigų An
glijai ir Francijai. Ir tokiu 
būdu šių šalių valdonai dreba, 
kad kartais Vokietija neparei
kalautų šio visko atgal ir da 
su procentais, 
saugojus nuo 
vus interesus, 
tų Sąjunga, 
žodžiai

kia, Hitleris tiesiog siundomas 
ant Rusijos.

“Daugumas skaitytojų skai
tydami tokias žinias tikrai 
mano, kad čionais yra Hitle
rio planas, bet tikrenybėje, 
tai Anglijos ir Francijos pla
nas, kad %nukreipus Hitlerio 
akis nuo kolonijų, kurias An
glija su Francija valdo. . .

“Kaip mes dabar matom 
Anglijos ir Francijos pataika
vimus Hitleriui, tai galime 
drąsiai daryt išvedimą, kad 
Hitleris ir pasižadėjo pult Ru
siją. Bet ar jis puls, tai aš 
abejoju, aš manau, kad ne. Aš 
manau, kad Hitleris, kaip jis 
pasijaus gana stiprus' esąs, tai 
vieton pult Rusiją, jis galės 
pasakyt Anglijai ir Francijai: 
Pirma aš jus prašiau to, ko 
aš nore jau j kad jūs man pa- 
duotumėt, o dabar aš duosiu 
įsakymus, kad man atneštu- 
mėt, arba aš patsai pasiimsiu. 
Jam nėr reikalo su Rusija ka
riaut, Rusija nėra nieko sko
linga, bet Anglija ir Francija J kalbių centras... 
yra daug skolingos Vokietijai. . Wm. G. Lasky.”.

Mano Laiškas “Keleivio” Redaktoriui

Ir da, priegtam, jų troškimai 
yra sunaikint Vokietiją ir Ru
siją prie pirmos progos. Vo
kiečiai visą tai gerai mato.

“Anglija su Francija norė
tų, kad Vokietija su Rusija 
susikibtų. Čion būt Rusijos 
sutruškinimas ir kartu Vokie
tijai grabas, be didelių išlaidų 
šioms dvim šalims. Jos galėtų, 
diktuot visai Europai, kaip 
kas turėtų būt daroma.

“Taigi, kaip dabar matome, 
šiom dviem šalim visai nerūpi 
pasaulio taika, bet intrigos. 
O kad šitos šalys yra vadina
mos demokratiškomis, tai tas 
demokratiškumas trauksis tik 
iki tolei, iki kolei jis pasirodys 
naudingas. O kaip greit jis 
pasirodys tiems valdonams 
pavojingu, taip greit tas de
mokratiškumas bus pakasavo- 
tas.

“Taigi, dabartinė Rusija turi 
gerai budėt ir vaktuot Angli
ją, kadangi Anglija yra suo-

Anglį; Laivukai Apsiginą 
nuo Naziy Lėktuvų

London. — Vokietijos 
lėktuvai buvo užpuolę bom- 
barduot bei kulkasvaidžiais 
šaudyt aštuonis Anglijos 
žvejų laivukus (kurie var
tojami ir kaip minų 
tojai). Bet laivukai 
liais kulkasvaidžiais 
šę vokiečių lėktuvus.

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas

e

delio- 
dide- 

atmu-

Pagal anglų valdžios pa
tvarkymą, a p g i n kluo j ami 
visi žvejiniai Anglijos lai
vukai.

PRANEŠIMAI K KITUR

J. LeVANDA E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gaminam valgius Ir 
turime Amerikos 
išdirbinio ir impor
tuoti; degtinių, vi

sokių vynų ir 
gero alaus.Uiquor#

JOSEPH ZEIDAT
Savininkas

411 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Vasario Mėnesio Išpardavimas!
NUŽEMINAME KAINAS ANT 30 NUOŠIMČIŲ
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jiems ir pa-

Anglija ir 
mažas vals-

joms
savo

grie-

Taigi, kad apsi- 
šitų priešų sa- 
čion tinka Tau- 
O tai Sąjungai

pasaulio taika,” tai 
geras įrankis pagaut žuvis į 
savo gurbą. Kas 
vyko.”

Nurodęs, kaip 
Francija sukūrė
tybėles tarpe Vokietijos ir So
vietų Sąjungos ir kaip 
tas valstybėles išlaikyti 
rankęse, aš rašiau:

“Anglija su Francija
besi kito plano, tai yra, taiky
tis su Hitleriu, atiduodant to
kias mažas valstybėles viena 
po kitai Hitleriui. Taip dary
damos jos stiprina Vokietiją, ir 
tuo pat kartu ją artina arčiau 
Rusijos, Jau visi matėm an
gliškuose laikraščiuose veda
mą propagandą, kad Vokieti
ja nori Rusijos kviečių laukų. 
Ką šitoki rodymai į Rusijos 
kviečių aruodą reiškia? R-eiš-

a

SOUTH BOSTON, MASS

TEATRAS IR VAKARIENĖ
Įvyks nedėlioj, Vasario-February 25 d., nuo 7 va

landos vakare, Lietuvių žinyčios svetainėj. Visi sve
čiai valgys skanią vakarienę.- Po vakarienės bus su
loštas teatras “Kerštinga Meilė”. Tai gražus veika
las, ir visiems patiks, nes geri artistai loš. Muzikalę 
programą išpildys gerai žinomos artistės: Dr. Jono 
Repshio žmona—draugė Helena Repšienė ir jos duktė 
Edith, Adeline Lušiutė ir pianistė Valentina Minkie- 
nė. Ši programa yra pašvęsta pagerbimui Moterų 
Ratelio Trylikos Metų Sukaktuvių. Šis Moterų Ra
telis pasižymėjo gerais darbais su savu darbštumu 
tarpe progresyvių moterų. Kuomet moterys suserga, 
jos pagelbsti jų bėdoje.

Ratelietės prašo visus ateiti į mūsų parengtą va
karą, kuris jus visus užganėdys visais būdais. Kvie
čia visus Moterų Ratelis!

Barbora Ložiskiene.

f

ir

January 23, 1939 
Brooktondale, N. Y.

Drg. S. Michelsonas, 
253 Broadway, 
So. Boston, Mass.
Godotinas Drauge:—

Savo seniai rašytą rašinį
jūsų draugišką pastebėjimą 
priėmiau geroj tvarkoj, ir ta
riu kuo širdingiausia ačiū.

Pavelysit man pasiaiškint, 
kas lyti neteisingumus tam 
mano rašinyj.

1) Jūs sakot, kad aš apsi
lenkiau su teisybe, sakyda
mas, kad Tautų Sąjunga yra 
Anglijos ir Francijos padaras, 
o tikrenybėj yra Wilsono su
manymas. Taip, čionais yra 
jūsų teisybė, bet kartu ir 
mano teisybė. Jūs imat žinias 
nuo užrašų, o aš iš gyvenimo 
teatro perstatymo. Pavyz
džiui, Wilsonas sumanė 14 
punktų taikos programą, pa
gal kurią turėjo visos šalys 
taikytis ir visos sutiko. Bet 
kaip greitai Vokietiją feurišo 
tais 14 punktų ir nuginklavo, 
taip greitai tuos Wilsono 14 
punktų metė į gurbą. Tada 
Anglija su Francija pateikė 
savo programą taikai, pagal 
kurią ir tapo padaryta taika, 
o Wilsonas su savo delegatais 
likosi tik pastumdėliais.

Taip man pačiam teko gir
dėt savom ausimis 1920 me
tais iš vieno Wilsono taikos 
delegato, kuris nebuvo kokis 
socialistas ar komunistas, bet 
tikras demokratas. Jis pasakė 
šiaip: “Mes išvažiavom į tai
kos konferenciją kaip dideli 
vyrai, bet kada sėdom už sta
lo, tai pasirodė, kad mes tik 
esam pastumdėliais, viskas ėjo 
pagal Anglijos ir Francijos 
muziką.” Toliau ’jis pasakė: 
“Mūsų sumanymai, galima 
pasakyt, tik likos sumany
mais, ir viskas buvo perdirba
ma pagal Anglijos ir Franci
jos- norą, ir mūsų yra geriau
siu įsitikinimu, kad šita taika 
nėra tikra taika, bet tik 
kine.”

kodėl aš tos Tautų. Sąjungos 
ir nevadinu Wilsono padaru, 
kadangi būtų jam pažemini
mas.

Kd Francijos liaudies di
džiuma Chamberlaino neken
čia, tas teisybė. Bet kad Fran
cijos dabartinė valdžia, kuri 
susideda didžiumoj iš tokių 
pat aristokratų, kaip ir Cham- 
berlainas, jį glosto, tai ir ne 
melas.

Taigi, godotinas drauge, 
kaip matot, kad mano visoki 
rašiniai yra pirma gerai pa
tikrinti nežiūrint, kaip jums 
ar kam kitam atrodytų kvaili. 
Aš visados esu pasirengęs ne
aiškumus paaiškint. Kaip aš 
esu anksčiau minėjęs, kad aš 
savas žinias semiu ne iš užra
šų, bet iš perstatymų, k&įp 
mano protas mato perstaty
me, o ne keno rašinyj. Kadan
gi užrašuose tankiai yra ne
teisingai dalykai (užrekorduo- 
ti. Pavyzdžiui, laikraščiai vi
sokio plauko rašo, kad tai ko
kis ten Lenkijos karvedis su
kilęs ir paėmęs Vilnių. Tikre
nybėj tokia žinia yra neteisin
ga. Kuris šiek tiek nusimano 
apie militarišką discipliną, ži
no, kad toki dalykai be vi
daus pritarimo visai nėra ga
limi, o laikraščiai šitokiomis 
melagingomis žiniomis penėjo 
savo skaitytojus. Arba vėl, 
“Lietuvos kariuomenė užėmė 
Klaipėdą, nugalėdama tenais 
esamą kariuomenę.” Kokia di
delė melagystė, bet užrašyta 
kaipo faktas. Tikrenybėj, tu
rėtų būt užrašyta, kad Lietu
vos kariuomenė išpildė jai 
duotą įsakymą iš Anglijos ir 
Francijos, tai ir viskas. . .

W. G. Lasky.
(Bus daugiau)

lai-

kad 
ėjo,

Toliau jis nupasakojo, 
kaip taikos konferencija 
tai tuom pat kartu ėjo labai 
šlykšti propaganda apie Ru
sijos bolševikų blogus darbus. 
Tai buvo pradėta tartis kaip 
tuos blogus bolševikus išnaiki
nus. čion ir vėl Wilsonas su
manė, kad būtų gęriau pirma 
pasiųst tam tikrą komisiją į 
Rusiją dalykų ištyrimui pa
tiems, o tik tada galėtume 
tartis, ir ant to visi sutiko. 
Wilsonas pasiuntė savus de
legatus dėl ištyrimo, ir par- 
veštas žinias vėliau paskelbė 
viešai, kaipo teisingas ir be
šališkas. šitas pats delegatas 
sako: “Kada mes parvežėm 
tikras žinias iš Rusijos (mes 
nebuvom varžomi, galėjom eit 
kur mes tik norėjom), kurios 
pasirodė visai kitokios ne kaip 
laukta, tai mums buvo už
drausta jas viešai kam nors 
skelbt, ar nors kam ypatiškai 
prasižot.”

Taigi, dabar gal bus aišku,

Madrid. — Ispanijos dik
tatorius gen. Franco palei
do iš kalėjimo septynis 
amerikiečius, buvusius ko
votojus už ‘Ispanijos res
publiką.

SHENANDOAH, PA.
ALDLD. 17 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, vasario 25 d., 2 vai. po 
pietų. Kviečiame narius dalyvauti. 
Taipgi tie, kurie yra skolingi 
1939 m., tai prašome užsimokėti. 
Kom. (46-47)

WATERBURY, CONN.
Vilniaus Gelbėjimo Komitetas ren

gia prakalbas paminėti Lietuvos 
Nepriklausomybės 22 m. sukaktį. 
Įvyks sekmadienį, 25 d. vasario, 
Svetainėje 48 Green St. Pradžia 8 
v. v. Kalbės J. Siurba, LDS Centro 
Sekretorius iš Brooklyn, N. Y., ir 
J. Tysliava, taipgi iš New Yorko. 
Dainuos Vilijos Choras ir Radio! 
Choras. Bus ir vietinių kalbėtojų 
ir solistų. Įžanga 15c asmeniui. — 
Kviečiame lietuvius dalyvauti. — 
Kom.
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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

VARPO KEPTUVE

I
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DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

5

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

Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVENUE' 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Sales dėl Balių, Koncertų, Ran
kiotų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius ąu naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842
36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi
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CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberiai

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

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.

SVARBIOS KNYGOS
• KRIKŠČIONYBĖS TRAGIZMAS

Parašė Kun. Povilas Jakas. Jis nurodo, kaip krikš
čionybė daro skerspaines progresui ir pažangai.

93 puslapių.
KAINA 50 CENTŲ

Lietuvių Kalbos Gramatika
Parašė Kun. Dr. Jonas Starkus

Mariampolės Kolegijos Profesorius 
KAINA $1.00

• DINGUS ROŽYTĖ
Paraše Pranulis

Gražių eilių kūrinys. Tik dabar išleido dienraštis 
“Laisvė.”

PUSLAPIŲ 32, KAINA 15c.

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

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

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

VARPAS BAKERY 36-40 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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Didelis Išpardavimas 
Nupigintam Kainom

SIUTAI ir OVERKOTAI
Išparduodami dabar už

Naudokitės Mūsų Patogiu

NARINS

kainos
10 Išmokėjimų Planu

SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave

Brooklyn, N. Y.
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geltas puslapio šeštadienis, Vasario. 24; 1940

NewWko^/a^foZiniiA
Rytoj Pamatykit “Lietuvą” Jos Nepri
klausomybes Sukaktyje, Labor Lyceum

Nugriaus Aukštąsias 
Gelžkeliu Linijas

Karolis Požėla Risis 
Brooklyne

25-
pa-
sa- 
kur

kartu

Šį sekmadienį, vasario 
tą, sulaukę popiečio visi 
traukime į Labor Lyceum 
lę, 949 Willoughby Ave., 
bus perstatyta pirmu
naujas istorinis scenos veika
las “Lietuva.” Durys atdaros 
nuo 3:30 po pietų, pradžia 
4 :30.

Šis veikalas nėra subudavo- 
tas ant persistatymų, bet va
duojantis tikrais Lietuvos is
torijos daviniais. Jame persta
toma buvusieji kunigaikščiai 
ir kiti didikai, atvaizduojami 
per Liaudies Teatro aktorius. 
Jame matysime ir tų laikų 
rūbais pasidabinusias mergu
žėles, girdėsime daug liaudies 
dainų, kurias dainuos solis
tai, Aidbalsiai ir visas Aido 
Choras, perstatantis tų laikų 
lietuvišką jaunimą, žodžiu, 
veikalas “Lietuva” bus graži,

artistiška pamoka Lietuvos is
torijos nestudijavusiems ir 
smagiu priminimu ją žinan
tiems. Veikalą parašė jaunas 
Amerikos lietuvių darbuotojas 
Walteris Kubilius.

Pramogą rengia LDS, LLD 
ir LMS apskričiai tikslu pami
nėt Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktį ir paremti vilniečius, 
kadangi visas pelnas skiriama 
jų paramai.

Apie Lietuvos nepriklauso
mybę ir mūs uždavinius šiuo 
laikotarpiu trumpą prakalbą 
pasakys D. M. šolomskas. Po 
programos šokiai prie G. Kaza
kevičiaus orkestros. Bilietai $1, 
75c ir 50c, vien šokiams 40c.

Ateikite pasidžiaugt savo 
jaunų menininkų kūryba, pasi
linksminti ir paremt visiems 
lietuviams svarbų tikslą.

Rengėjai.

Miesto viršininkai jau pa
sirašė “mirties dekretą” New 
Yorko 2-ros ir 9-tos Avenue 
aukštosioms gelžkelio linijoms, 
dėl kurių griovimo ar negrio- 
vimo gana ilgai pasiginčyta. 
Miesto Taryba buvo nutarus 
panaikint, o gyventojai tūlų 
vietų protestavo, sakydami, 
kad nėra pavaduojamų linijų 
tinkamam susisiekimui, taipgi 
darbininkai 
nugriovimas 
apie 3,500 
reikalavo iš
kitus darbus atleidžiamiems 
nuo aukštųjų linijų.

Susisiekimas tomis linijomis 
bus nutrauktas su 
3’0-ta ir tuojau po 
nugriovimo darbus.

Miesto Tranzito 
leido miestui linijas
nurodydama, kad esą 
parankumų pervežt tų linijų 
keleivius. Tačiau patvarkyta, 
kad 2-ros Avė. linija turi būti 
palikta nuo 60th St. iki So. 
Ferry ir Miesto Salės, o 9th 
Avė. linijas palikta tik ta da
lis, kur susisiekiama tarp Po
lo Grounds ir IRT subvės prie 
161st St.

protestavo, kad 
išmes iš darbo 
darbininkų. Jie 
anksto užtikrint

balandžio 
to pradės

Komisija 
griauti, 

gana

Miesto Grabėj Rado 
Merginos Kūną

Harlemo East Sidėj, daug
elio vadinamoj Mažąja Itali
ja, prie 339 E. 101st St., N. 
Y., 5 pėdų gildmo grabėj, 
iškastoj rynų suvadoms, perei
tą ketvirtadienį rasta kūnas 
22 metų merginos, Frances 
Marks. Pamėlynavęs veidas, 
menama, rodąs, kad ji buvus 
pasmaugta.

Marks’iūtė dirbdavus už tri
jų blokų nuo tos vietos, East 
Side garažiuje, 312 E. 98th 
St., N. Y. Gyvenus rendavo- 
tam kambarėlyj prie Dr. Na
than Dexter šeimos, 1661 
Carroll St., Brooklyne.

Mergina garažiuje dirbda
vus knygvedės darbus vifehį 
dienomis, kitą vakarais.ir tuo 
pat laiku mokinusis stenogra
fijos. Samdytojas ir kiti ma
čiusieji ją darbe sako, kad ji 
buvusi darbšti ir visi į ją žiū
rėdavę, kaipo į neužsiimančią 
su taip vadinamais “good 
times.” Tačiau manoma, kad 
ji slapta turėjus brooklynietį 
vaikiną ir kad jinai su juomi 
turėjus “deitą” anksti ketvir
tadienio rytą (po pusiaunak
čio), nes dirbdama lig vėlu
mos trečiadienio vakarą lau
kus telefono ir kam nors ban
džius telefonuoti, jieškojus te
lefono per operatorę.

Dr. Dežter šeima sako, kad 
ji ten gyvenus 8 mėnesius ir 
atrodžius gyvenant ramų gy
venimą. Jai negrįžus namo, jie, 
manę, kad ji nuvykus pas gi
mines pasinaudodama legale 
švente ketvirtadienį. Jos tė
vai gyvena New Yorke, tad 
kvosta ir jos tėvas. Jis sakė, 
jog jinai apleidus namus, nes 
laikius jo discipliną peraštria.

Paskiausia ją gyvą matęs 
garadžiaus prižiūrėtojas. Ji 
dirbus viršlaikį lig 12-kos 
naktį ir išėjus neužilgo, sa
kydama eisianti pas draugus

Unija Prašo iš Miesto 
. Unijinių Teisių

Transporto Darbininkų Uni
ja laišku atsikreipė į majorą 
LaGuardią prašant užtikrini
mo, kad 37,000 darbininkų, 
dabar dirbančių ant privatiš- 

■kų linijų ir ant toliau bus ap
saugoti unijos kontraktais ir 
po to, kada tos linijos bus 
suvienytos su miestavomis. 
Taipgi klausia, ar “tikrų” ko
lektyvių derybų teisė garan
tuojama.

Darbininkai dabar turi kon
traktus su IRT ir su BMT 
kompanijomis. Kontraktai ga
lioja iki birželio 30-tos, 1941 
metų.

Laiškas, pasirašytas per Mi
chael J. Quill, nacionalį uni
jos prezidentą, prašo artimu 
laiku paskirt dieną pasitari
mui tais klausimais.

Prašydamas užtikrinimo at
eičiai, Quill atžymėjo unijos 
rekordą praeityje — atsako- 
mingumą ir sugebėjimą palai
kyti taikius darbininkų santy
kius. Jis sako: “Unijistai va
žiuotos darbininkai New Yor
ke pastaraisiais keliais me
tais atsiekė algų pakėlimus 

nuošimčių, 
valandas,

Šį subatos vakarą, Broad
way Arenoj, Brooklyne, pasi
rodys ristynėse garsus lietuvis 
ristikas Kari Pojello (Požėla). 
Jo oponentu bus jaunas, smar
kus lenkas Joe Maynard.

Požėla, po 3 metų dalyvavi7 
mo ristynėse Europoj, Brook- 
lyno lietuviams pasirodys pir
mu kartu į daugelį metų. 
Paskiausios Požėlos ristynės 
Brooklyne buvo K. of C. na
me, apie 8 metai atgal, ir nuo 
to laiko Karolis neturėjo 
progos pasirodyt čionai. Tas 
lietuvis ristynių artistas po su
virs 25 metų dalyvavimo risty
nėse dar ir dabar turi smar
kumo ir sveikatos atsilaikyt 
prieš geriausius pasaulio risti- 
kus. Yra pagirtinas dalykas 
tame, kad kokioj šalyj Požėla 
lankėsi, visur spauda aiškiai 
pažymi, kad jis yra lietuvis. 
Aš turiu iškarpų iš daugelio 
šalių laikraščių 
plačiai rašo apie 
tuvį ristiką.

Požėla pereitą

Neišlikit Pamokų Ir...
Visi A. ž. V. Mokyklėlės 

mokiniai dalyvaukite šiandien, 
šeštadienį, 24 d. vasario, pa
mokose ir pardavinėkite bilie
tukus, kuriuos esat paėmę 
platinimui.

Mokiniai, jų tėvai ir paša
liniai kviečiami viršminėtos 
mokyklėlės kooperacijon: ši 
lietuvių kalbos, rašybos ir dai
nų mokyklėlė ruošia pramogą, 
kuri įvyks 9 d. kovo, “Lais
vės” salėje. Programą pildys 
patys vaikai ir Aido Choras. 
Viskas bus įdomu! Iš kalno 
nusitarkite tą vakarą praleis
ti su lietuviškai besilavinan
čiais vaikais! Komitetas.

Brooklyn© Knygynas gavęs 
rinkinį senų knygų vaikams. 
Tūlos iš jų esančios šimto me
tų senumo.

REIKALAVIMAI
Reikalingas patyręs presorius dir

bti prie vyrų gerų paltų. Prašome 
atsišaukti: S. Markowitz, 119 
Greene St., Now York City, N. Y.

(47-49)

Mokyklos Baigimo Specialai
Mokyklos baigimo žiedai
Rieštiniai laikrodėliai
Rožančiai

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

nuo $1.50 augštyn

k"*’*.-Xv

$29.75
Visi Laikrodžiai Garantuoti

Maži Rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą.

Visi dainiontai Melsvi- 
balti ir pertekto

ir kožname 
tą garsų lie-

Reikalinga moteris dirbti prie namų 
darbo ir prižiūrėti du vaikus: vieną 
3 metų ir antrą 1% metų. Dėl dau
giau informacijų, kreipkitės po an
trašu:

WM. NORRIS,
1626 E. 37th St., Brooklyn, N. Y.

(45-47)

PAJIEŠKOJIMAI

žemos kainos ir 
garantuoti.

Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą

ROBERT LIPTON
' JEW

701 GRAND STREET
Bet. Graham &

Įsteigta 1892

pa-

Vedėjus Priskaitė 
Darbininkais

Darbo Santykių Taryba 
tvarkė, kad. sulyg šios valsti
jos įstatymų kompaniškų 
krautuvių vedėjai yra samdi
niai. Ji Siegel and Fried, Inc., 
batų krautuvėms įsakė bėgiu 
20 dienų pravest balsavimus 
dėl pasirinkimo unijos krau
tuvių vedėjams.

mėnesį par
važiuodamas iš Europos parsi
vežė kitą naują ristiką vardu 
The Angel, žinomą pasaulio 
negražiausi žmogų, kuris ir
gi pirmą kartą pasirodys 
Brooklyn© Broadway Arenoj. 
The Angel risis su Dynamite 
Joe Cox, pripažintu Amerikoj 
vienu iš geresnių ristikų. Gir
dėt, kad daug lietuvių žada 
aplankyt Broadway Areną šį 
subatos vakarą ir dar kartą 
pamatyt Kari Pojello ir jo ga
bumą ristynių pasaulyje.

J. J. Atletas.

Pajieškau brolio Juozo Rinkevi
čiaus. Paeina iš Kauno rčdybos, Pa
nevėžio Apskričio, Pinavo valsčiaus, 
Šeškų kaimo. Jis dabar gyvena Ame
rikoj. Prašau jo paties atsišaukti, 
arba kas apie , jį žinote, malonėkite 
man pranešti. Būsiu dėkingas. — 
John Rinkevičius* 160 Moulson St., 
Rochester, N. Y. ■ (46-51)

FOTOGRAFAS

E L E R
BROOKLYN, N. Y.

Manhattan Avės.
Tek Stagg 2-2178
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Lietuviui Kūro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT oil burners 

i JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

nuo 10 iki 30 
trumpesnes darbo 
vakacijas su alga, nedirbamus 
šventadienius su alga, privi
legijas ligos laiku, pensijų 
teises ir kitas pagerintas są
lygas. Mes tą atsiekėm be 
praradimo vienos dienos dar
bo nors vienam darbininkui ir 
be momento nepatogumo bent 
vienam vyrui, moteriai ar vai
kui keleiviui.”

Laimėjo Streiką, Dabar 
Atmokės Bilas

Ofisų ir Profesionalų Darbi
ninkų Unija neseniai laimėjo 
streiką prieš Credit, Clearing 
House ir jie savo laimėjimą 
daug kredituoja “telefono pi- 
kietui.” Mat, firmos reikalai su 
kostumeriais daug vedami te
lefonu,, tad ir toks pi.kietas bu
vo vietoj. Laike streiko, unijis- 
tai firmą pašaukė 1,840 kar
tus ir ji buvo taip užimta, kad 
kostumeriai negalėjo prisišauk
ti — vienam streikieriui bai
gus, kitas šaukdavo.

Kad atsilygint tuos arti du 
tūkstančiu nikelių, unijistai 
ruošiasi smagiai pabaliavoti 
kovo 15-tos vakarą, Webster 
Hall, N. Y., kur kviečia ir 
tus atsilankyt.

Nubaudė po 4 metus 
už Pabėgimą

ki-

ant 100th St. Manoma, kad 
ji neužilgo ir buvus užmušta. 
Iš karto manyta, kad apiplė
šimo tikslais, bet paskiau susi
koncentruota jieškoti žudeikos 
tarp asmenų, su kuriais ji 
draugaudavo.

DĖMESIO KRIAUČIAMS!
Perkeliamas kriaučių bei visų pašalinių lietuvių 

viešas susirinkimas, kuris turėjo įvykti vasario 14 
d., bet neįvyko dėl blogo oro. Dabar šis .susirinki
mas įvyks ketvirtadienį, vasario 29 d., 1940 m., 7:30 
vai. vakare, Lietuvių Piliečių Kliube, 280 Union 
Ave., Brooklyn, N. Y.

Gerbiami šios apylinkės lietuviai, ypatingai kriau- 
čiai, šis susirinkimas šaukiamas dėl įsteigimo lietu
viško rūbų sandėlio (warehouse). Kiekvienam .siu
vėjui turėtų rūpėti jo pragyvenimas ateityje ir da
bar laikas tuo pasirūpinti.

Maloniai kviečiu visus dalyyauti Šiame susirinki
me : senus, jaunus, vyrus ir moteris. Atsilankę su
žinosite priežastį, kodėl norime steigti šį rūbų san
dėlį (warehouse). Broli ir sese siuvėjai! Jūsų visų 
pareiga prisidėti prie šio reikalo, tad paraginkite ir 
savo draugą prisidėti, hes šis sandėlis steigiamas 
visų labui. Lauksime atsakymo šiame susirinkime. 
Įžanga į susirinkimą nemokama.

Steigėjas—Juozas Lugauskas.

■

Keturi jauni brooklyniečiai 
nuteisti nuo 2 iki 4 metams 
kalėjimo už pabėgimą iš ka
lėjimo, kur jie buvo laikomi 
laukiant teismo kaltinimais 
plėšikavime ir vagystėse. At
buvus šią baudą, juos teis ori
ginaliais kaltinimais.

Nuteistieji, Peter J. Swee
ney, 20 m., 1618 45th St.; 
George D’Antonio, 
38th St.; Michael 
m., 646 3rd Ave., 
Mazzi, 17 m., 376
bus išgabenti į Sing Sing.

Nori Daugiau Pigiomis 
Rendomis Namą

Devyniol'ik’os susiedijų orga
nizacijų konferencijoj, kurioj 
atstovauta virš 30 tūkstančių 
narių, Hartle House, West 
Side, N. Y., priimta rezoliuci
ja, kuria valdžia raginama to
je srityje statyt pigiomis ren
domis namų projektų. Konfe
rencija buvo sušaukta per 
Miesto Rendauninkų Tarybą.

L. O. Rotschild, pirminin
kas Įstatų ir Administracijos 
Komiteto minėtoj taryboj, 
nurodinėjo, kad “yra pavojus 
visai federalei pigiomis rendo
mis namų programai, jei 
Wagnerio Bilius, kuris pridė
tų $800,000,000 tokių namų 
statybai, nebūtų pravestas šioj 
kongreso sesijoj.”

Mitinge taip pat reikalau
ta, kad valstijos įstatymda- 
vystė tuojau duotų $300,000,- 
000 namų statybai, kad būtų 
galima paruošti programą pa
stoviai statybai ilgam laikui.

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

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairi om spa 1 vom.

JONAS STOKES
51’2 Marion St., Brooklyn 

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

stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6191

ESTATE OF

BARRY P. SHALLINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.
84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

! Suteikiam garbingas laidotuves k

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai ? 

visose’ dalyse miesto |

Tel. Virginia 7-4499 l

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
mt mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mt mi mi mm mi mi mi mi mi mi mi mi mi

SKELBKITES “LAISVĖJE’^ '•
mumwiwiiwimwiimwiwiimwiiww'iiwi mi

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name

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

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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

mi mi mi vw mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mt mi

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

19 m., 411 
Tribote, 17 
ir Silvio J. 
Pacific St.,

Pranešimas
šį šeštadienį, 5:30 vai. po 

pietų, iš stoties WCNW, 1500 
kc., bus perduodama Lietuvos 
pasiuntinio Washingtone, Min. 
P. žadeikio kalba.

Programoj vadovaus J. Gin- 
kus.

Pranešėjas Vyt. Ubarevi- 
čius.

Komp. R. Ku'rdinaitis.
—■-- --- ----- ------------------- *--- ..

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triarigle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

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

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

426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Ilewes eleveiterio stoties Tel. Evergreen 4-9508

Titulas Negelbėjo
I

Kada titulas ir jo savininkas 
buvo naujanybė, alaus milio- 
nų savininkė Helen Beadles- 
ton pusėtinai pinigėlių pralei
do, kad įsigyt buvusį Austri-’ 
jos kavalerijos oficierių grafą 
Orssich ir jo titulą, o jis 
džiaugėsi išsigelbėjęs nuo 
bulvių skutimo. Dabar ji sa
kė “pavargus, gelbėdama jį iš 
finansinių bėdų,” į kurias jis 
įklimpstąs vienon po kitai; 
Matomai, ir jis mokėjo lupt, 
kol luposi. Jo grafienė jį iš
metė iš puošnaus Park Ave. 
apartmento ir jieškosianti dL 
vorso.

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

(Kampas Roebling St.)

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

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamo] 2] 

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Sto-e gi

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuvė Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪSIŲ GARIMŲ

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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




