
KRISLAI
O Kur Katalikai?
Paulina Antanuk.
Lietuvoje Rinkimai.
Pastaba Donoščikams.
Iš Tiesy tik Paglostė.
Teisingas Balsas.

Rašo A. Bimba.

Skaitau amerikinėje spau
doje, kad net 63 kunigai su
sirašė ir .pasiuntė prezidentui 
Rooseveltui atvirą laišką. Jie. 
reikalauja, kad mūsų prezi
dentas netemptų mūsų krašto 
į europinį karą.

Šitie dvasiškiai pasielgė vy
riškai. Bet štai kas krinta j 
akį: Surašė nesimato katalikų 
kunigų. Prieš karą protestuo
ja tik protestonų ir žydų dva
siškiai.

Sausio 9 dieną laisvai palai
dojome Pauliną Antanuk, se
ną lietuvę bostonietę. Mirė ji 
sulaukus apie 73 metų am
žiaus. Tai buvo pavyzdinga 
senutė. Iki pat mirties ji rū
pinosi darbininkų judėjimu ir 
jį nuoširdžiausiai rėmė. Ji bu
vo ilgų metų nuolatinė “Lais
vės” skaitytoja.

Tegul bostoniečiai plačiau 
parašo apie šią pavyzdingą 
draugę ir kovotoją.

Vakar (sausio 12 d.) Tary
binėje Lietuvoje buvo rinkimai 
Lietuvos atstovų į Sovietų Są
jungos parlamentą. Išrinkta 
35 žmonės. Jie laisvoje socia
listinėje tautų šeimoje atsto
vaus laisvą socialistinę Lietu
vą.

Balsuoti turėjo teisę kiek
vienas Lietuvos pilietis, sulau
kęs 18 metų amžiaus. Nebuvo 
balsavimo teisė atimta nei ku
nigams, nei buvusiems po
nams.

Kandidatus nominavo įvai
riausios darbo žmonių organi
zacijos. Vadinasi, rinkimai bu
vo tikrai demokratiški. Balsa
vimas buvo slaptas.

Piktesnio ir bjauresnio su
tvėrimo negali būti už donoš- 
čiką. O tokiais dabar pavirto 
Lietuvos priešų spaudos re
daktoriai ir bendradarbiai.

Vyrai, netoli tevažiuosite! 
Atminkite, kiek tepešė anų 
laikų kramolos malšintojai 
Lietuvoje, šitiek tepešite ir čia 
Amerikoje.

Ve ką patyriau So. Bostone. 
Kai aną dieną Laisvės Choras 
suruošė koncertą, tai net sep
tyni donoščikai, vadovaujami 
keleivinių girtuoklių, ėjo ir 
skundė valdžiai, bandė kon
certą suardyti.

Policija buvo koncertan at
ėjus, bet pamačius kame daly
kas, išėjo savais keliais. O 
koncertas buvo vienas iš di
džiausių ir puikiausių visoje 
So. Bostono lietuvių istorijoje.

Donoščikai telaimėjo pis.

Pagaliau Lietuvos teismas 
išnešė savo nuosprendį prieš 
“Drobės” bendrovės “didvy
rius.” Jie buvo kaltinami ben
drovės nuskriaudime. Kaltini
mai buvo pilnai įrodyti.

Jie buvo bendrovę apskutę 
net 338,389 litų!

Man atrodo, kad uždėta 
bausmė tai tik jų paglostymas. 
Pavyzdžiui, Šimaitis, Garšva, 
Žiugžda ir Žostautas, patys tie 
čyfai, tegavo po pusantrų me
tų sunkiųjų darbų kalėjimo. O 
kadangi iki teismo išsėdėjo po 
tris mėnesius, tai beturės at- 
kalėti po 13 mėnesių.

Pranas Strimas nuteistas 
vieneriems metams kalėti. 
Norkus, Slavickas, Vaitekūnas 
ir Bernotienė gavo po viene
rius metus paprasto kalėjimo, 
bet nuo bausmės lygtinai at
leisti. Jei nebeprasižengs per 
dvejus metus, bausmė bus vi
sai panaikinta.

Kaip atrodo, tai ir menševi
kų spaudos skaitytojai nebe
gali pakęsti Michelsono ir Gri
gaičio tursinimos smetoninin- 
kams. Pavyzdžiui, vienas jų 
“Keleivyje” (sausio 8 d.) šau
kia :

“Skaitant laikraščius, net 
pyktis ima: pabėgėlių tarpe

Darbo žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00 

Metams

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXI. Dienraščio XXIII.
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PREZ. ROOSEVELTAS REIKALAUJA PILNOS SAU VALIOS

Prezidentas Siūlo ir Amerikos Laivasta- 
tykias Tarnaut Anglijos Karo Laivynui;

Daugelis Sako, tai Žingsnis į Karą
Washington. — Jungtinių 

Valstijų kongresui įneštas 
prezidento Roosevelto su
manymas reikalauja duoti 
prezidentui galią:

“Dirbdint ar kitaip parū
pint bile apsigynimo reik
menų valdžiai bile šalies, ku
rios gynimą prezidentas lai
ko tikrai svarbiu gynimui 
Jungtinių Valstijų.

“Parduot, perleist, įmai- 
nyt, pasamdyt, paskolint ar 
kitaip įteikt tokiai (sveti
mai) valdžiai bile apsigyni
mo reikmenų.

“Išbandyt, apžiūrėt, pati
krint, taisyt, ųrengt bile ap
sigynimo reikmenų tokiai 
(svetimos šalies) valdžiai.

“Perleist tokiai (sveti
mai) valdžiai visokias apsi
gynimo žinias.

“Sąlygos, kuriomis bile 
svetima valdžia gaus para
mą iš šios šalies, bus tokios,^ 
kokias atras tinkamomis 
prezidentas; ir nauda Jung
tinėm Valstijom galėtų būt 
atmokė j imas nuosavybe ar 
bile kokia kita tiesiogine ar 
netiesiogine nauda, kurią

Įvairūs Senatoriai ir Kongresmanai Smerkia 
Roosevelto Sumanymą; Vadina Jį Žingsniu 

į Karą ir į Diktatūrą Amerikoj
“Priimt šį sumanymą tai 

reikštų duot prezidentui to
kią galią, kaip karo paskel
bimą,” pareiškė sen. G. P. 
Nye, demokratas.

Republ. senatorius Rober
tas Taft sako:

“Tas įnešimas reikalauja 
prezidentui galios skelbt 
karą bile šaliai pasaulyje.”

Dem. sen. Champ Clark 
šitaip pasmerkė Roosevelto 
reikalavimą:

“Tai sumanymas, kuris 
įgalioja prezidentą . skelbt 
karą tarptautinėje srityje ir 
įveąį totalitarinę (fašisti
nę) valdžią naminiuose 
Amerikos reikaluose.” v

“Tai baisūniškas sumany
mas,” užreiškė senatorius 
Hiram Johnson (californie- 
tis)... šis sumanymas tie
siog stato klausimą: ar mes 
steigsime diktatūrą savo ša
lyje?”

“Prezidentas savo suma
nyme reikalauja sau tokios 
plačios galios,, jog atrodo, 
kad norima Amerikoj įkurt 
nazizmą, fašizmą, diktatūrą 
ir įvesdint ‘fiurerį’ ” (fašis
tinį vadą-valdovą), sako 
rep. kongresmanas Hamil
ton Fish. * '

ORAS*. — šį pirmiadienį 
giedra, biskį šalčiau.

Washington. — Karui 
priešingi kongresmanai ir 
senatoriai ruošiasi iškelt 
smarkią kovą prieš prezi
dento Roosevelto sumany
mą, kuris reikalauja suteikt 
jam pačiam neribotą galią 
“skolint” ar kitaip perleidi- 
net Amerikos karo pabūk
lus ir jos karinius sekretus 
Anglijai ir kitiem kraštam, 
kariaujantiem prieš Vokie
tiją, Italiją ir Japoniją.

“Prezidentas įnešė, kad 
kongresas apleistų savo vie
tą,” sako senatorius R. M. 
LaFollette.

matai visus smetonininkus iš 
senojo režimo; matai pagar
sėjusius generolus, kunigus, 
direktorius ir kitus aukštos 
rangos ponus. Bet nesimato 
nei vieno valstiečio, darbinin
ko, mažo valdininkėlio ar nu- 
sususio moksleivio. Tiktai di
deli ponai suriko netekę savo 
dvarų ir riebių algų: ‘Gevalt! 
Gelbėkite, mūsų turtai žūsta!”

Tikra tiesa. Darbo žmonės 
iš Lietuvos nebėgo. Jiems ten 
dabar gerai, nes jie Lietuvą 
valdo.

Pabėgo parazitai. Menševi
kų, smetonininkų ir klerikalų 
vadai sušilę šitiems parazi
tams renka aukas.

Gerai, kad nors vienas “K.” 
skaitytojas pamatė tiesą ir 
garsiai prabilo.

Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Sausio (January) 13, 1941
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prezidentas laikytų patenki
nančia.

“Įgaliot laiks nuo laiko 
imt iš (Jungtinių Valstijų) 
iždo bile sumas pinigų, ne
paskirtas kitiems reikalam, 
idant pasiekt tikslų, numa
tomų šiame įstatyme.

“Jokie kiti (pirmiau iš
leisti) įstatymai negali pas
tot kelią” veikimui šio nau
jo įstatymo.

Visa amerikonų spauda 
pažymi, jog prez. Roosevel- 
tas šiuomi iš esmės reika
lauja apeit Johnsono ir Be- 
pusiškumo Įstatymus ir kad 
jis siūlo Amerikos laivasta- 
tyklas ir prieplaukas taisyt 
Anglijos karo laivus, ir šiuo 
punktu “atvirai laužyt 
tarptautinius įstatymus.”

Eilė republikonų ir demo
kratų senatorių ir kongres- 
manų pareiškė, kad prez. 
Rooseveltas šiuom sumany
mu reikalauja sau diktato
riškos galios ir daro tiesio
ginį žingsnį į karą su Vo
kietija.

Prez. Roosevelto rėmėjai, 
tačiau, tikisi pervaryt tokį 
įstatymą.

PAPLATINTA SSRS 
-VOKIEČIU PREKY

BOS SUTARTISI
Maskva. —. Sovietų Są

junga saus, 10 d. pasirašė 
paplatintą prakybos sutartį 
su Vokietija iki 1942 m. 
rugpjūčio 1 d; Naujoji su
tartis padarytįa pagrindais 
pernykščios vąs. 11 d. su
tarties.

Pagal dabartinę sutartį, 
bus žymiai padidinta preky
ba mainais tarp šių dviejų 
šalių, kaip rašo Tass, val
diška Sovietų žinių agentū
ra:

“Sovietų Sąjunga gabens 
Vokietijai reikalingas pra
monei medžiagas, žibalo 
produktus ir maisto daly
kus, ypač grūdus. Vokieti
ja už tai gabens Sovietam 
pramonės įrankius.

“Derybos įvyko dvasioje 
draugiškų santikių gyvuo
jančių tarp Sovietų Sąjun
gos ir Vokietijos. Visi eko
nominiai klausimai, * taipgi 
klausimai kilę dėl įjungimo 
naujų žemių į Sovietų Są
jungą, tapo išspręsti atitin
kamai abiejų kraštų reika
lams.

PERSIKRAUSTYMAI
“Paskutinėmis savaitėmis 

buvo vedamos derybos Ry
goje ir Kaune tarp Vokieti
jos ir Sovietų atstovų apie 
persikraustymą* Vokietijos 
piliečių ir vokiečių .tautos 
žmonių iš Lietuvos, Lat
vijos ir Estonijos Socia
listinių Tarybų Respub
likų į Vokietiją ir apie Lie
tuvos piliečių ir lietuvių 
tautos žmonių, rusų ir gu
dų persikraustymą iš Vo
kietijos (buvusių Klaipėdos 
ir Suvalkų sričių) į Sovie
tų Sąjungą.

“1941 m. sausio 10 d. tos 
derybos pasibaigė ir buvo 
pasirašytos sutartys, kurio
mis tapo išspręsti visi klau
simai dėlei persikraustymų.

“Minimi žmonės, kurie iš
reikš norą persikraustyti, 
galės persikraustyti bėgyje 
pustrečio mėnesio nuo šių 
šių sutarčių pasirašymo.”

Lietuvoj yra 40 tūkstan
čių vokiečių, o Latvijoj ir 
Estonijoj 10 tūkstančių.

KĄ VOKIEČIAI GAUS 
MAINAIS Iš SOVIETŲ

« «

' Berlin. — Vokiečiai tiki
si, pagal naująją prekybos 
sutartį su Sovietų Sąjunga, 
gaut 2,500,000 tonų grūdų, 
1,500,000 tonų žibalo ir dau
gius bovelnos-vatos .mainais 
už siunčiamus Sovietam 
pramonės įrankius ir fabri
kinius dirbinius.

Vokiečiai atžymi, jog 1940 
metais Sovietai turėjo la
bai gausij derlių.

12 Milionų Amerikonų Sveikina Anglų 
Liaudies Didį Suvažiavimą del Žmonių 

Valdžios Įkūrimo ir dėl Taikos
London. — Sekmadienį at

sidarė Anglijos Liaudies Su
važiavimas, kur, kaip pra
nešama, dalyvauja atstovai 
nuo milionų darbininkų, 
valstiečių ir intelektualų. 
Vyriausi suvažiavimo rei
kalavimai—įsteigt Anglijoj 
Liaudies Valdžią ir daryt 
taiką. Dalyvauja apie 2,000 
delegatų. <

AMERIKIEČIŲ PAREIŠ
KIMAS SUVAŽIAVIMUI

ANGLŲ LIAUDIES
Washington. — Ameri

kiečių Taikos Mobilizavimo 
orgahizacija, atstovaujanti 
12 milionų žmonių, pasiuntė 
sveikinimus ir pasižadėji
mus Anglijos Liaudies Su
važiavimui :

“Jūsų ir mūsų naudai, 
mes stojame prieš karo me
džiagų ar paskolų davimą 
Anglijos valdžiai, kol bus 
įvykdyta jūsų suvažiavimo 
programa, kol bus įkurta 
Liaudies Valdžia Anglijoje.

“Jūs, organizuodami šį 
suvažiavimą pabrėžėte, jog 
tiktai valdžia tikrai atsto

Maisto Produktai
Žymiai Pabrango ir

Labiau Pabrangs
Washington. — Maisto 

dalykai Amerikos didmies
čiuose pabrango apie pus
antro procento per paskuti
nius du mėnesius 1940 m., 
kaip rodo valdžios statisti
ka. Pernai metų gale 54? val
gio produktai abelnai buvo 
pustrečio procento pabran- 
gę, lygint su paskutiniais 
1939 metų mėnesiais.

Sviesto kaina pernai gruo
dyje buvo virš 16 procentų 
aukštesnė negu 1939 metų 
gruodyje; kiaušinių kaina 
virš 15 procentų aukštes
nė; o mėsa per vienus me
tus pabrango 9 iki 17 pro
centų.

Valdiniai žinovai spėja, 
jog šiais metais maisto pro
duktai dar pabrangs 4 iki 
10 procentų.

Angly Orlaiviai Nepa
lietę Karinės Vo

kiečio Gamybos
Berlin. — Vokiečių oro 

laivyno ministeris maršalas 
Goering kalbėjo lėktuvų 
darbininkams, kad anglų la
kūnai iki šiol nesuardė nei 
vienas svarbios dirbtuvės 
Vokietijoj. Jis tvirtino, kad 
vokiečių orlaiviai bombomis karinius anglų laivus Vi- 
sunaikinę 40 iki 70 procentų duržemio Jūroj, tarp Sicili- 
karinės gamybos ; Anglijos jos salos ir šiaurinės Afri- 

,fabrikuose. : kos.

vaujanti liaudies reikalus 
tegalėtų padaryti pastovią 
taiką. Mes pripažįstame, 
jog tik tokia valdžia gali 
baigtinai sumušt hitlerizmą 
ir fašizmą.

“Mes žinome, kodėl ame
rikonų saujelė taip nori 
įtraukti mus į karą. Jie sie
kia pasibudavot naują mil
žinišką imperializmą, iš- 
naudot savo pelnam pasau
linius kelius, rinkas ir gam
tos turtus net platesniais 
pagrindais negu tie, kuriais 
buvo pastatyta Anglijos im
perija. Jie tikisi monopoli
niai įsivyrauti Lotyniškoje 
Amerikoje, jeigu karas bus 
tęsiamas. Tolimuose gi Ry
tuose jie manevruoja su ga
lima Jungtinių Valstijų pa
galba tai japonam, tai Chi- 
nijai, tai Anglijai, žiūrėda
mi, iš kur jiem galėtų būt 
daugiau naudos.

“Kai Amerikos imperia
listai ilgina Europos karą, 
tuomi jie neina kovon prieš 
fašizmą; jie tik veidmai
niauja. .. Jie nori pratęst 
karą, nes isterija neva dėl

Sovietai už Prekybą 
ir Taiką su Viso

mis Šalimis
Maskva. — Sovietų pre

kybos sutartis su Vokietija 
nėra atkreipta prieš jokią 
kitą šalį, — rašo “Izviesti- 
ja”:

“Sovietų Sąjunga nori pa
daryt ekonomines sutartis 
1941 m. ir su kitais kraštais 
vis tiek, ar kurie kariauja 
ar nekariauja. Mes stojame 
už taiką ir už prekybos san
tikių stiprinimą su visomis 
valstybėmis,... kol jos ne
bando pakenkt mūsų šalies 
reikalams,” kaip andai sa
kė Stalinas.

“Izviestija”*’ Rašo, Kad 
Amerikos Valdininkai 

Nelogiški
Maskva. — Sovietų vy

riausybės organas “Izviesti
ja” sako, kad Amerikos val
dininkai elgiasi prieš logi
ką. Jie peikia Sovietų Są
jungą, kad jinai tik veda 
prekybą mainais su Vokie
tija, bet tie Amerikos valdi
ninkai siūlo “skolinti” dau
gius karo reikmenų Angli
jai.

------------------r
Italai Praneša:

Roma. — Italų ir vokiečių 
orlaiviai didžiomis bombo
mis sužeidė tris stambius

Prašome visų “Lai
sves” skaitytojų gaut 
nors po vienų naujų 
skaitytoja savo dien
raščiui.

karinio pavojaus Amerikai 
duoda jiem geriausią prie
kabę panaikinti demokrati
nes laisves Amerikos žmo
nėms... ir įvest fašizmą 
pačioje Amerikoje.

“Jeigu Anglija su Jungti
nėmis Valstijomis sumuštų 
Hitlerį, tai jos įvestų tik 
skirtingos rūšies fašizmą.

“Bet žmonių Valdžios pa
daryta taika, be svetimų že
mių grobimo, be karo kon
tribucijų, be kitų tautų pa
vergimo ir išnaudojimo, tai 
tik šitokia taika būtų pas
tovi. Tik tokia taika duotų 
žmonėms Vokietijos, Itali- 
lijos, Japonijos, Ispanijos, 
ir Franci jos drąsą ir paska
tinimą nuverst fašistinius 
savo valdovus.

“Anglijos Žmonių Vald
žia, pagal dabartinę jūsų 
programą, tuojau pasiūlytų 
karo paliaubas ir taikos są
lygas. Anglų liaudies pro
grama tuojau suteiktų lais
vę Indijai ir bendradarbiau
tų su visomis šalimis pasi
rengusiomis veikti dėlei tai
kos.”
ANGLŲ LIAUDIES SEI

MO OB ALSIAI:
1. Gint žmonių gyvenimo 

reikalus.
2. Gint demokratines žmo

nių teises ir darbo unijų 
teises.

3. Įtaisyt saugias slėptu
ves nuo vokiečių oro bom
bų; duot tinkamą pagalbą 
nukentėjusiems nuo tokių 
bombų.

4. Sumegst draugiškus ry
šius su Sovietų Sąjunga.

5. Įsteigt žmonių Valdžią, 
kuri atstovautų visą Angli
jos liaudį ir kuria pasitikė
tų pasaulio darbo žmonės.

6. Daryt liaudies taiką, 
kuri panaikintų karo prie
žastis.

■ 1 1 - ............... ..

Anglijos Lakūnai vėl 
Ardė Brestą

Anglai Praneša:
London, saus. 12. — Ang

lų orlaiviai jau antrą kartą 
šios savaitės gale sėkmingai 
bombardavo vokiečių prie
plauką ir submarinų stovy
klą Breste, Francijoj; be 
kitko, bomba pataikė į vie
ną stambų prekinį priešo 
laivą.

Anglų orlaiviai sprogdino 
ir degino fabrikus Turine ir 
kitur šiaurinėje Italijoje.

Vokiečiai Naikino Lon
doną, Portsmouthą

London, saus. 12. — Vo
kiečių orlaiviai gaisrinėmis 
ir sprogstamomis bombo
mis padarė daug nuostolių 
Londonui, o naktį pirmiau 
per kelias valandas jie įnir
tusiai degino ir ardė Porth- 
smouthą, anglų prieplaukos 

, miestą.
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Ar SLA Įsiregistravo, Kaipo 
Svetimos Šalies Agentas?

sienyje (abroad) gyvenančių asmenų? 
Dar blogiau: iš Berlyno!

“Dėlto šiuom straipsniu noriu atkreip
ti SLA narių domę, persergėti mūsų or
ganizacijos vadovybę, kad ateityje nerei
kėtų, gailėtis.”

SLA narys L. Jonikas, turime pripa
žinti, padarė labai tikslias ir laiku pa
stabas. Jeigu SLA valdytojai nebandys 
su jomis skaitytis, jeigu jie, nepaisyda
mi jokių valdžios patvarkymų, bandys 
organizacijų ir josios organų naudoti 
tiems tikslams, kokiems p. Jurgelionis 
pasimojo naudoti, tai gali padaryti dide
lių nesmagumų visiems SLA nariams.

Mūsų nuomone, J. ‘K. Mažukna, SLA 
vice-prezidentas, labai teisingai klausi
mų pastatė: p. Jurgelionis turi būti at
statytas iš redaktoriaus pareigų, jei no
rima SLA apsaugti nuo tų pavojų.

To neužtenka. SLA prezidentas p. Ba- 
gočius turi pareikalauti, kad SLA orga
nas “Tėvynė” nebūtų naudojamas jo
kiems fašistiškiems reikalams ir fašisti
nei propagandai, nepaisant, kas bus jos 
redaktoriumi!

Walter Scott N'ewff, sekretorius American Peace Mobilization (organizacijos, 
kovojančios už taiką) apsilankė su delegacija pas sen. Wheeler, Washingtone 
taikos reikalais.

figūros. Vakare ir sekamo
mis šventės dienomis pla
čiai buvo* atidarytos darbo 
minioms teatrų, kino ir ki
tokių kultūrinių bei meno 
užeigų durys.

Didžiosios Spalių revoliu
cijos sukakties proga 
Maisto Pramonės ir vietinės 
pramonės liaudies komisarų 
įsakymais už technikinius 
patobulinimus ir išradimus, 
dėl kurių buvo pasiekta 
aukštų gamybos rezultatų, 
už darbo našumo pakėlimų 
ir už pasižymėjimų darbe 
buvo apdovanoti garbės pa
žymėjimais ir piniginėmis 
dovanomis virš 300 įvairių 
įmonių socialistinių lenkty
nių dalyvių, darbininkų-sta- 
chanoviečių, spartuolių ir 
išradėjų, buvo iškilmingai 
atidaryta eilė darbininkų 
kolonijų namų, suaugusiems 
mokyklų, kelios pavyzdin-

SLA narys, L. Jonikas, rašo “Vilnyje” 
apie tai, kaip adv. Jurgelionis ir adv. Ba- 
gočius į vėlė SLA į ypatingų padėtį. Kaip 
žinia, “Tėvynės” redaktorius Jurgelionis 
suorganizavo komitetų buvusiems sme
toniškiems žvalgybininkams šelpti, pabė
gusiems į Vokietija. Adv. Bagocius, kai
po SLA prezidentas, tų komitetų užgy- 
rė. Vadinasi, SLA surišamas su komite
tu, kuris renka aukas siuntimui kiton 
valstybėn—Vokietijon—su kuria Ameri
kos santykiai ypatingai šiuo metu, yra 

dabai nedraugiški.
:. L. Jonikas dėl to šitaip rašo:

“Nesmagu, kad nebūdamas advokatu, 
;o matau reikalinga atkreipti advokatų 
-Bagočiaus ir Gugio domę į mūsų šalies 
įstatymus. Štai jie:
7 “Jungtinių Valstijų Kongresas išlei- 
:do ir prezidentas Roose veltas pasirašė
• (gegužės 1 d., 1937 m.) registracijos įs- 
^tatymų, žinomų po vardu Joint Resolu
tion of Congress. Šio įstatymo skyriuje 
į trečiame pasakyta, jog kiekvienas norįs 
: rinkti aukas Jungtinėse Valstijose su- 
^naudojimui prezidento įvardintose užsie- 
fnio valstybėse, privalo užsiregistruoti
• valstybės departmente ir. gauti iš to de- 
^partmento leidimų. Užsiregistruojant 
; reikalinga suteikti sekamos informaci-• ’ •: jos:• «
J' “Kas užsiima rinkimu aukų: pavienės 

ypatos, korporacijos, nacionalės ar loka
linės organizacijos. Priduoti visų aukų 
•rinkėjų antrašus ir jų užsiėmimų (biznį).

“Jei aukų rinkimu užsiima nacionalė 
organizacija, turinti vienų ar daugiau 
kuopų, tai valstybės departmentas reika
lauja priduoti antrašus ir kitas informa
cijas visų kuopų sekretorių.

“Reikalinga suteikti informacijas ko
kiais būdais manoma rinkti aukas. ‘

“Reikalinga priduoti valstybės depart- 
tnentui vardus ir antrašus visų tų, ku
riems aukos bits siunčiamos užsienyje.

“Įstatymas reikalauja suteikti smul
kias informacijas kaip ir kokiems tiks
lams tos aukos bus sunaudojamos už
sienyje”.
•: Toliau jis pastebi:

“Žinodami įstatymus ir mūsų šalies 
:vyriausybės atsinešimų linkui Vokieti-

Svarbi Konferencija, Svarbūs
Nutarimai

Įvykusioji CIO Veikiančiosios Tary
bos konferencija, plenumas, Washingto
ne, padarė nepaprastai svarbių darbi
ninkų klasei ir visam mūsų kraštui nu
tarimų. Pirmiausia, ši konferencija grie
žtai pasisakė už teisę darbininkams 
streikuoti. Kaip žinia, šiuo metu dauge
lis ADF biurokratų ir net tūli CIO “va
dai” varo propagandų už tai, kad dar
bininkai atsisakytų streikuoti šiuo metu. 
Vyriausybė tam karštai pritaria. Kapi
talistai ir jų atstovai Washingtone daro 
viską, kad teisė streikuoti būtų panai
kinta. Tuo būdu šios CIO konferencijos 
nutarimas griežtai laikytis už teisę dar
bininkams streikuoti turi labai didelės 
reikšmės.

Kitas svarbus konferencijos pasisaky
mas yra šis:

“Turime neatlaidžiai budėt, kad apgint 
darbininkų naudai išleistus įstatymus, 
sunkiai laimėtus per kelis, paskutinius 
metus.

“Darbininkai turi ir toliau maršuot 
pirmyn, reikalaudami platesnių ir pa
žangesnių socialių įstatymų.

“Dabartiniu sunkiu laiku kai kurie ne
dori gaivalai mėgina žaisti žmonių bai
mėmis ir jausmais, idant užkart savo re
akcijos ir priespaudos politikų prieš žmo
nių reikalus. CIO savo įstatymiška pro
grama stengsis išlaikyt tų, kų žmonės 
nori apgint.

“CIO reikalauja pertaisyt taksų planų 
ir išleisti sveikus taksų įstatymus, idant 
nebūtų tiesioginiai ar aplinkiniai taksuo- 
jami reikmenys, kuriuos žmonės perka 
tiesioginiam vartojimui.

“Įvest tikrus taksus ant viršpelnių, 
imt taksus nuo vąldiškų bonų savininkų, 
proporcionaliai labiau aptaksuot aukš
tesniuosius pelnus korporacijų ir asme
nų, pakelt taksus ant paveldimų turtų 
ir užveržt valdiškas ‘skyles’,-per kurias 
iki šiol pasprukdavo (turčiai) nuo taksų 
mokėjimo.

Didžiosios Spalio Revoliucijos
Minėjimas Tarybų Lietuvoje

Nepaprastai iškilmingai ir 
entuziastingai jaunoji Lie
tuvos Tarybų Socialistinė 
Respublika minėjo proleta
riato pergalės Didžiosios 
Spalių Revoliucijos 23-sias 
metines. Iškilmingi posė
džiai ir masinės eisenos įvy
ko Kaune, Vilniuje ir viso 
krašto miestuose ir mieste
liuose. Šventei visur buvo 
ruoštasi savaitėmis, darbi
ninkams ir menininkams 
pašvenčiant tai ruošai daug 
savo liuoslaikio valandų. 
Kaunas ir Vilnius buvo ne- 
b e a t s i ž įstamai pasipuošę 
vaizdingais meniškais pan- 
no su didžiuliais revoliuci
jos didvyrių ir socializmo 
vadų paveikslais, švitėjo 
iliuminacijomis ir skendo 
banguojančioje raudonų vė
liavų jūroje.

Šventės išvakarėse,. spa
lių 6 d. vakare Kauno ir 
Vilniaus valst. teatruose- 
įvyko iškilmingi posėdžiai. 
Taip pat iškilmingais posė
džiais sukaktuves paminėjo 
Kauno ir Vilniaus universi
tetai, institutai, akademijos 
ir visos mokyklos, fabrikai, 
įmonės ir valdžios įstaigos. 
Į iškilmės buvo atvykusios 
broliškųjų tarybų respubli
kų — Gudijos, Latvijos ir 
Estijos darbo žmonių dele
gacijos. Lietuvos TSR dar
bo žmonės pasiuntė sveiki
nimus draugams Stalinui, 
Molotovui, Kalininui, Timo- 
šenkui ir pasikeitė sveikini
mais su eile broliškųjų ta
rybų respublikų.

Spalių 7 d. Kauno ir Vii- JT r- 
niaus demonstracijose-eise- 
nose dalyvavo po 100 tūks
tančių žmonių. Raudono
sios Armijos paradas Kau
ne buvo pirmas tokios galy
bės paradas Kauno istorijo
je. Pro garbės tribūną Spa
lio Revoliucijos (buv. Petro 
Vileišio) aikštėje ilgomis 
įspūdingo mis kolonomis 
p r a d e f iliavo Raudonosios 
Armijos pėstininkų dalys, 
kavalerija, artilerija, tan
kai ir kitos ginklų rūšys, 
dar kartą parodžiusios, kad 
mūsų sienas, mūsų taikingą 
kūrybą saugo nenugalima 
jėga, pasirengusi atremti 

! bet kokį pasikėsinimą į 
šventą socializmo šalies že
mę. Po Raud. Armijos para
do prasidėjusį mokyklų jau
nuomenės ir Kauno darbo 
žmonių demonstracija taip 
pat buvo viena didžiausių ir 
pati įspūdingiausioji iš visų 
ligi šiol Kaune matytųjų. 
Demonstracija susidėjo iš 
15 kolonų, kurių kiekviena 
buvo pasipuošusi origina
liais įspūdingais vaizdais, 
inscenizavimais ir gyvais 
paveikslais. Geležinkeliečių 
profsąjungos kolonos prie
šakyje važiavo improvizuo
tas traukinys ir laivas, me
talo fabrikai išėjo gatvėn su 
gyvomis kalvėmis ir įvai
riais inscenizuotais metalo 
fabrikų skyriais, tekstilinin
kai su milžiniškomis staklė
mis ir kt. gamybos mašino
mis, maisto pramonės ir 
statybos darbininkai su in

jos, iš šitos kombinacijos nieko kita ne
galima tikėtis kaip didelių nesmagumų 
organizacijai.

• “Negalima daleisti, kad advokatai Jur
gelionis ir Bagocius būtų pradėję rinkti 
Aukas ir agituoti už aukavimų nesiregis- 
travę. Nes jie juk turi žinoti ir pildyti 
šalies įstatymus. Be to, jei neužsiregis
travo, tai to patiem įstatymo skyrius 
3-čias, paragrafas C, nustato ir baus
mę: $50,000 pinigais ar nedaugiau kaip 
penkeriems metams kalėjimo, arba ir 
abiem bausmėm.

“Be to, dar norėčiau atkreipti mūsų 
organizacijos centre esančių advokatų 
Bagociaus, Gugio ir Jurgelionio atydų į 
kitų įstatymų. Būtent: Registration of 
Agents of Foreign principals, įėjusio 
gallon rugpjūčio 7 diemų, 1939 mętais.

patingai svarbus to įstatymo treciasis 
tyrius, kuriame aiškiai pasakyta, jog— 

:: “‘The Act requires the registration 
of any person who receives compensation 
from, or is under the direction of a per
son domiciled abroad.’

/. “O iš kur mūsų Jurgelioniai ir Ba- 
gočiai gauna direktyvus? Ar ne iš už-

“Išlaikyt didžiuosius amerikinius prin
cipus pilietinių teisių ir laisvių, esamų 
Konstitucijos Teisių Surašė, ir socialius
įstatymus palaikančius paprasto žmo
gaus vertybę.

“CIO pasižada kovot už išlaikymų ir 
praplatinimų mūsų demokratinių teisių 
ir laisvių, ir CIO kovos prieš bet kokius 
sumanymus įstatymų, kuriais būtų sie
kiama mindžioti pilietines teises bet ku
riai daliai Amerikos žmonių.”

Tai yra nepaprastai didelės reikšmės 
pasisakymas. Jis turi didelės reikšmės 
vyriausiai todėl, kad jis tapo padarytas 
dabar, kai Amerikoje siaučia karinė is
terija, kai.viskas norima nukreipti nuo 
Amerikos žmonėms būvio pagerinimo 
klausimo linkui davimo visokios pagal
bos Anglijai, linkui rėmimo karo.

Ši CIO konferencija, šie pasisakymai 
pasiliks Amerikos darbininkų judėjimo 
istorijoj pačiu gražiausiu žygiu.

Dabar reikia, kad visos pažangiųjų 
Amerikos, žmonių jėgos būtų sutelktos 
aplink juos, kad nutarimai nepasiliktų 
tik ant popieros, bet kad jie būtų reali
zuoti gy veniman! . .

Didysis elektrikinis kastuvas darbe prie kasimo Shasta 
tvenkinio Kalifornijoj.

scenizuotais “Maisto” fabri
ko ir “Paramos” skyriais ir 
statomų bei pastatytų na
mų maketais, gumos fabri
kai su milžiniškais gumos 
gaminiais, medžio fabrikų 
darbininkai rodė savo ga
mybos priemones ir darbo 
būdus. Daugelyje kolonų 
prie tribūnos ir eisenos me
tu tautiškais rūbais pasi
puošusios šokėjos ir įvairios 
darbininkų saviveiklos gru
pės rodė savo meną. Gatvės 
skendėjo, užlietos neapma
tomų minių su tūkstančių 
tūkstančiais vėliavų, trans
parent^ vaizdų ir paveiks
lų, kurių tarpe buvo daug 
tikrų meno kūrinių, sukur
tų gabiausių menininkų. 
Eisenos truko beveik tris 
valandas, aikštėms ir gat
vėms aidint nuo dainų, va
liavimų ir orkestrų maršų.

Vilniuje Raudonosios Ar
mijos paradas įvyko Tary
bų (buv. Lukiškių) aikštė
je. Po parado prasidėjo 
darbo masių ir mokyklų 
jaunuomenės eisenos. Prof
sąjungų ir įvairių fabrikų, 
įmonių bei įstaigų darbinin
kų gretose taip pat buvo 
nešami ir vežami įvairiausi 
savo darbo įrankiai, vėlia
vos ir paveikslai. Vienos 
poligrafijos darbininkai va
žiuodami spaustuvės maši
na, gatvėse spausdino ir da
lino atsišaukimus, geležin
keliečiai vežėsi didelį impro
vizuotą garvežį, daržinin
kai pasirodė su tikru daržu, 
apdengtu stiklu. Specialia
me sunkvežimyje buvo iš
statytos buvusios buržuazi
jos atstovų karikatūriškos

gos naujos pradžios moky
klos ir vaikų lopšelių. Lap
kričio 8 d. profsąjungų ak
tyvo, s t a c h a noviečių ir 
spartuolių iškilmingame su
sirinkime priimta rezoliuci
ja, kuria pasižadama nepa- 
sitenkint pasiektais gamybi
niais rezultatais, bet ir to
liau stachanovietiškai dirb
ti, kad būtų patenkinti visų 
socializmo šalies darbo žmo
nių pareikalavimai.

Elta.

SABOTAŽO DARBAI 
RUMUNIJOJ

Belgrad, Jugoslavija. — 
Patirta, jog vokiečių prie
šai Rumunijoj vėl ardė ge
ležinkelius ir degino bei 
sprogdino žibalo šaltinius 
bei fabrikus.

RUMUNŲ RIAUŠĖS

Belgrad, Jugoslavija. — 
Neoficialiai pranešama, kad 
dalys rumuniškų nazių-gele- 
žingvardiečių įvairiose vie
tose kelia riaušes prieš mi- 
nisterio pirmininko lono 
Antonescu valdžą.

Fašistai Uždarinėja Katali
kų Laikraščius

Roma. — Fašistų valdžia 
uždarė savaitinius katalikų 
laikraščius Paduoj ir Undi
ne todėl, kad jie ragino 
baigt karą per taikos dery
bas.

New York.—Jay Loves- 
tone uždarė savo “nepri
klausomą darbo sąjungą”, 

i Tai, girdi, todėl, kad tokiom 
organizacijom “ne vieta 
Amerikos demokratijoj.”

London, saus. JI.—Anglų 
orlaiviai pleškino vokiečių 
laivas ta tykias Wilhelmsha- 
vene ir Emdene.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Gerb. Red.
Prašau atsakyti:
(1) Ar bus dabar Lietuvoj 

religijos mokslas universite
tuose ?

(2) Nors dabar Lietuvoj že
mę teisingai padalino, sakysi
me, šeimai paliko 30 hektarų, 
bet kas bus už 20 metų, kada 
vienoj šeimoj gal bus tik vie
nas vyras, o kitoj koki šeši, 
tai ar bus tada lygybė ?

Skaitytojas.

Atsakymas 
z

(1) Jokio religijos mokslo 
nebus nei universitetuose, nei 
kitose mokyklose, nes religija 
nėra mokslas, o tik kultas. 
Jeigu kunigai norės turėti re
ligijos klausimais pamokas, 
tai jie tą galės atlikti bažny
čioj.

(2) Tarybinėj Lietuvoj bus 
suteikta proga žemę dirbti vi
siems, kurie norės dirbti prie 
žemės. Nes ten žemė nebėra 
asmens nuosavybė, bet duota 
tiems naudotis, kurie nori ją 
apdirbti.

Mes manome^ kad niekados 
nebus žemės permažai. Lietu
voj ir kitose tarybinėse res
publikose yra dar daug tuščios 
žemės. Tikrumoj gi pasirodo, 
kad nors žemės apdirbimas 
Sovietų Sąjungoj palengvin
tas, įvedus mašinas, trakto
rius, daug malonesnis, dau
giau kviečiantis, kaip ant ma
žų šmotelių, bet vis vien jau
nimas daugiau traukia į mies
tus gyventi ir industrijoj dirb
ti. Tat ir Lietuvoj vieni pasi
liks prie žemės dirbimo ir 
dirbs, o kiti trauks į miestus 
ir į pramonę, kuriai lemta 
smarkiai plėtotis.
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Trumpa, Bet Nepaprastai Turtinga
Lietuvos istorija

Ta istorija yra mūsų— 
Lietuvos Tarybų Socijalis- 
tinės Respublikos. Ji apima 
laiką po buržuazinio vieš
patavimo žlugimo, nuo š. 
m. birželio 15 ligi lapkričio 
7 dienos. Tas keturių mėne
sių ir dvidešimt dviejų die
nų laikas įvykiais turtinges
nis, negu visi pragyventi 
metai po pirmojo imperia
listinio karo mūsų krašte.

Tarybų Sąjungai su Lie
tuva pasirašius savitarpi
nės pagalbos sutartį ir Lie
tuvoje įkurdinus Raudono
sios armijos įgulas, prieš 
jos narius—raudonarmie
čius laikas nuo laiko buvo 
ruošiami pasikėsinimai, si
stemingai provokuojama. 
Nežiūrint daugkartinių įs
pėjimų smetoninė vyriausy
bė, visokiems reikalams tu
rėjus pakankamai policijos 
ir priemonių, čia “nepajė
gė” susitvarkyti. Tarybų 
Sąjunga, kelis mėnesius 
kantriai tas provokacijas 
kentusi, daug kartų įspėju
si, pagaliau turėjo visai 
griežtai reaguoti. Birželio 
15 d. ligi 10 vai. turėjo būti 
atiduoti teismui provokaci
nių veiksmų kaltininkai— 
vidaus reikalu ministerisi

gen. Vitkauskas. Sekmadie
nis, -puikus oras, tūkstan
čiai žmonių su gėlėmis visur 
sutiko žygiuojančius Rau
donosios armijos karius, 
gėrėjosi skraidančia galin
gąja raudonąja aviacija.

Birželio 17 d. naują vy
riausybę sudarė Justas Pa
leckis, pasiimdamas atsako- 
mingas ministerio pirminin
ko pareigas, o kartu eida
mas ir respublikos preziden
to pareigas. Krėvė-Mickevi- 

Ičius ministerio pirmininko 
pavaduotojas ir švietimo 

iministeris, Pakarklis teisin- 
I gurno, Mickis—žemes ūkio 
ir t.t. Iš viso krašto pasipy
lė sveikinimų. Sveikintojai 
pabrėžė džiaugsmą, kad 
prie valdžios vairo stojo 
liaudies draugai.

Birželio 18 d. vakare drg. 
Paleckis per radiją pasakė 
kalbą, kurioje kvietė į dar
bą visus geros valios pilie
čius. Tą pat dieną švietimo 
ministeriu paskirtas drg. A. 
Venclova. Tos dienos respu
blikos prezidento draugo 
Paleckio aktu nutarta pa
leisti iš kalėjimo kovotojus 
už liaudies teises—politi
nius kalinius.

Birželio 19 d. vidaus rei-
Skučas ir valstybės saugu
mo departamento dir. Povi
laitis; turėjo būti sufor
muota vyriausybė, kuri su-i 
gebėtų ir būtų pasiryžusi i 
laiduoti garbingą Tarybų 
Sąjungos ir Lietuvos savi-j 
tarpinės pagalbos sutarties 
įgyvendinimą ir ryžtingai! 
sutramdytų sutarties prie-j 
šus; papildomos Raudono
sios armijos įgulos, kad bū
tų laiduotas sutarties vyk-' 
dymas ir sutramdyti provo
kaciniai veiksmai, nukreipti 
prieš Tarybų S-gos įgulas 
Lietuvoje. Tos dienos 15' 
vai. papildomos Raudono- 
nosios armijos įgulų dalys 
įžengė į Lietuvos teritoriją. 
Gyventojų e n t u z i astiškai 
sutiktos, žygiavo į joms 
skirtas vietas. Bet smetoni
nė policija ir čia parodė sa
vo viršininko Skučo direk-

kalų ministeriu paskirtas 
drg.’ M. Gedvilas.

Birželio 21 d. iš provinci
jos kalėjimų paleisti politi
niai kaliniai. Švietimo vice- 
ministeriu paskirtas drg. J. 
Žiugžda, Radiofono direkto
rium drg. J. Banaitis, Že
mės ūkio departamento dir. 
agr. drg. A. Žukauskas. 
Smetonos raštai pašalinti iš 
mokyklų. Kariuomenė pasi
žadėjo ištikimai saugoti 
kraštą ir klausyti naujosios 
vyriausybės įsakymų.

Birželio 22 d. respublikos 
prezidentas J. Paleckis pa
skelbė atsišaukimą, kad 
liaudis kviečiama į spartes
nį darbą, kuris mūsų tėvy
nei nepaprastai reikalingas. 
Žemės ūkio min. gen. sekre
torium paskirtas inž. drg. 
P. Šklėrius.

Birželio 24 d. atšauktas

Birželio 26 d. provincijoje 
įvyko masiniai mitingai. 
Komunistų Partija pradėjo 
leisti legaliai dienraštį “Tie
są”. Drg. Adomauskas per
ėmė Valstybės Kontrolę. Įs
teigta darbininkų milicija. 
Drg. Junča-Kučinskas pa
skirtas darbo ministeriu. 
Vidaus reik. gen. sekr. pas
kirtas drg. Guzevičius.

Birželio 27 d. paskelbtas 
smetoninės marijonetės— 
“seimo” nuo liepos 1 d. pa
leidimas. Paskelbtas įsaky
mas, kad atleidžiami iš mo
kyklų tikybos mokytojai.

Birželio 28 d. legalizuota 
Komunistinio Jaunimo Są
junga. Leista veikti Lietu
vos Darbininkų ir Tar
nautojų Profsąjungai.

Birželio 29 d. prie Vil
niaus—Kauno autostrados 
tiesimo pasiųsta dirbti 1,000 
bedarbių. Kaune ir provin
cijoje įvyko masiniai darbo 
Ižmonių mitingai, kuriuose 
išreikštas noras prisidėti 

(prie Tarybų Sąjungos. 
Sporto salėje įvyko pirmoji 
darbo žmonių meno šventė.

Liepos 1 d. LKP paskelbė 
įsidėmėtinus “10 REIKA- 

ILAVIMŲ.” •
Liepos 2 d. pirmą kartą 

I laisvai išėjo iš kareivinių 
kareiviai ir džiugiai mani- 

’festavo Kauno gatvėse. Pa
naikinta Lietuvos, Latvijos 

!ir Estijos “santarvės sutar
tis.” ,

Liepos 4 d. drg. St. Pu- 
peikis paskirtas susisiekimo 
ministeriu, drg. L. * Gira— 
švietimo ministeriu.

Liepos 5 d. Lietuva atsi
lakė nuo konkordato. Su
mažintos butų nuomos kai
nos. ',

Liepos 6 d. paskelbtas 
Seimo rinkimų įstatymas.

Liepos 8 d. kariai mitin
guose reikalavo įjungti Lie
tuvos kariuomenę į Raudo
nosios armijos eiles. Kariai 
mitinguose pasisakė už 
Darbo Lietuvos Sąjungos 
platformą.

Liepos 14 ir 15 d. įvyko 
Liaudies Seimo rinkimai.

ną. Gimė sieninis laikraštė
lis—pi rmiaūsia kariuome
nes dalyse.

Rugpjūčio 4 d. Tarybų 
Sąjungos Aukščiausioji Ta
ryba priėmė įstatymą Lie
tuvą priimti į Tarybų Soci
jalistinių Respublikų Sąjun
gą.

Rugpjūčio 7 d. paskelbtas 
įstatymas pabėgusių iš Lie
tuvos bei besislapstančių as
menų turtui* konfiskuoti. 
Visur matuojama žeme.

Rugpjūčio 9 d. priimtas 
santuokos ir metrikų įstaty
mai.

Rugpjūčio 14 d. iš Mas
kvos grįžo Liaudies Seimo 
delegacija. Kaune įvyko vi
sų mokytojų, milžiniškas 
suvažiavimas^

Rugpjūčio 15 d. sutru
pinti vergijos ir prietarų 
pančiai—įvyko pirmieji ci- 

i viliški metrikavimai — su- 
tuokimai ir naujagimių įm- 
etrikavimai.

Rugpjūčio 16 d. mūsų la
kūnai išskrido į Maskvą da
lyvauti aviacijos dienoje. 
Daugelyje įmonių pradėjo 
reikštis darbo lenktynės. 
Darbininkų ir tarnautojų 
namams statyti paskirta 
4,600,000 lt.

Rugpjūčio 22 d. papildo
mi rinkimai į Liaudies Sei
mą. Ukmergės apygarda iš
rinko draugą Justą Paleckį. 
Lietuvos rašytojams paskir
ti buv. Lietuvos magnato 
Vailokaičio namai. Įsteigtas 
Žemės ūkio bankas.

Rugpjūčio 24 d. susirin
ko Liaudies Seimas nepap
rasto posėdžio.

Rugpjūčio 25 d. Liaudies 
Seimas priėmė LTSR Kons
tituciją. Liaudies Seimas 
pavadintas Laikinąja Aukš
čiausiąja Taryba. Vilnius 
paskelbtas LTSR sostine. 
Aukščiausios Tarybos Pre- 
zidijumo pirmininku 'išrink
tas drg. Justas Paleckis, 
Liaudies Komisarų Tarybos 
pirmininku išrinktas drg. 
Mečys Gedvilas.

Rugpjūčio 30 d. Komisa
rų Taryba nutarė Lietuvos

Ernest Calloway, 
Chicagos darbininkų vei
kėjas, kuris reikalauja 
būti paliuosuotas nuo ka
rinės tarnybos dėl to, kad 
kariuomenėje negrai ne
traktuojami lygiai su bal

taisiais.

liaudies kariuomenę peror
ganizuoti į Raudonosios ar
mijos šaulių teritorinį kor
pusą.

Rugsėjo 5 d. paskelbtas 
laivyno nacionalizavimas.

Rugsėjo 9 d. paskaitomis, 
iškilmingais posėdžiais pa
minėta VKP(b) istorijos 
trumpojo kurso išleidimo 
dviejų metų sukaktis.

Rugsėjo 13 d. Prienų sta
tybos darbininkai pakėlė 
darbo našumą, sumuodami 
ligi tol pasiektus visus\ Lie
tuvos statybininkų rekor
dus.

Rugsėjo 16 d. iškilmingai 
pradėti socijalistiniai mok
slo metai.

Rugsėjo 20 d. Kaune ati
daryti Partinio Švietimo 
Namai.

Rugsėjo 26 d. Lietuvos 
Komunistų Partija ir Liau
dies Komisarų Taryba pa
skelbė nutarimą visų dir
bančiųjų atlyginimui padi
dinti,.

Rugsėjo 27 d. nacijonali- 
zuotos knygų leidyklos ir 
knygynai ir įsteigta Valsty
binė Leidykla.

Rugsėjo 30 d. Kaune ati
daryta pirmoji suaugusiems

vidurinioji mokykla.
Spalio 3 d. įsteigta Lietu

vos TSR Prokuroro įstaiga 
ir prokuroru paskirtas drg. 
VI. Niunka.

I

Spalio 12 d. paskelbtos 
Lietuvos TSR švenčiu die
nos.

Spalio 15 d. įkurtas LT 
SR Aukščiausias Teismas.

Spalio 20 įvyko pirmas 
profsąjungų aktyvistų su
važiavimas.

Spalio 27 d.- daug mies
tiečių —iš Kauno, Panevė
žio, Marijampolės, Šiaulių 
ir kitų vietų vyko į kaimus 
valstiečiams patalkinti nu
imti laukuose likusį derlių. 
Paskelbtas nutarimas, kad 
miestų darbininkai bus ap
rūpinami žeme daržams.

Spalio 29 d. nacijonalizuo- 
ti kino teatrai, stambieji 
viešbučiai, ligoninės, polikli
nikos, vaistinės ir vaistų 
sandėliai bei cheminės-far- 
macinės pramonės įmonės.

Spalio 31 d. nacijonalizuo- 
ti stambesnieji namai mies
tuose ir pramonės vietovė
se. Metalo pramonės darbi
ninkai dideliais laimėjimais 
baigė Spalio -revoliucijos 
garbei suruoštas sęcijalisti- 
nes darbo lenktynes.

Lapkričio 1 d. paskelbtas 
nutarimas, kad su tarnauto

jais būtų sudaromos kolek
tyvinės samdos sutartys. 
Pagal teisingumo liaudies 
komisaro įsakymą ir bau- 

! ūžiamojo statuto pakeitimą 
išspręsta pirmoji spekulian
to byla. Kėdainiškis speku
liantas Kopelinskis nubaus
tas ketvertais metais sunk, 
darbų kalėjimo.

Lapkričio 2 d. nustatyta 
visiems gyventojams pato
gus prekiavimo laikas di
desniuose miestuose.

Lapkričio 3 d. paskelbtas 
svarbus dokumentas, kad 
baigtas žemės pertvarky
mas, kad 71,000 piliečių 
žemdirbių aprūpinta žeme.

Lapkričio 6 d. Vietinės 
Pramonės liaudies komisa
rų atas paskelbė duomenis 
'apie įmonių lenktynes ir so- 
cijalistines darbo lenktynes 
laimėjusioms paskyrė dova
nas. Visa respublika pasi
ruošusi iškilmingai švęsti 
Didžiąją Pergalės Šventę.

JUGOSLAVAMS TAIPGI
TRŪKSTA MAISTO

Sarajevo, Jugoslavija. — 
Šiame krašte taipgi prade
da pritrūkti valgių. Todėl 
įvesta maisto kortelės pirk
ti cukrui, miltams, kavai, 
valgomam aliejui ir kt.

Svarbus Pranešimas
Keliaujantiems į Floridą

Keliaudami Į saulėtą Floridą, visada sustokit pas

WALTER MARINA
Pas jį būsite maloniai priimti, gausite gerą maistą, 

visokių gėrimų ir švarius kambarius nakvynei.

Puikios Jūrų Maudynės
Patogi vieta žuvavimui, medžioklei ir ramu pasilsėt.

S r

Mūsų kainos daug žemesnės negu kitur. Mūsų vieta yra 
žinoma kaipo

Marin’s Inn, Route No. 1
4 MILES NORTH OF EAL GALLIE, FLORIDA

tyvas. Vilniuje, tūkstan
čiams žmonių entuziastiškai 
sveikinant žygiuojančią ka
riuomenę išvaduotoją, poli
cija iš minios griebė kelis 
jaunuolius ir juos minios 
akivaizdoje žiauriai sumu
šė, o primuštus, sukruvin
tus, demonstratyviai Gedi
mino gatve vilko į nuovadi- 
jos būstinę tolimesnėms eg
zekucijoms. “Galingasis” 
Smetona jau dieną prieš tai 
su savo klapčiukų būriu bu
vo suspėjęs išbėgti į užsienį.

Birželio 16 d. Krašto ap
saugos ministerio pareigas 
perėmė kariuomenės vadas

valstybės gynimo metas, ku
ris buvo paskelbtas birželio 
16 d. šoferiai ir kondukto
riai pirmieji ėmėsi organi
zuotis į profsąjungą. Žalia
kalnyje įvyko masinis Kau
no gyventojų mitingas, o
vėliau milžiniškos džiaugs
mo manifestacijos Kauno 
gatvėse. Legalizuota Lietu
vos Komunistų Partija, ku
ri įsteigta Vilniuje 1918 
metais. Įsteigtas Liaudies 
Kultūros Fondas. Darbo rū
mų pirmininku paskirtas 
drg. Šumauskas. Darbo rū
mai pavadinti profsąjungų 
rūmais.

Balsavo 95,51% visų turėju
sių balsavimo teisę. Išrink
ti 79 darbo liaudies atsto
vai.

Liepos 19 d. grupė Lietu
vos sportininkų -išvyko į 
Maskvą.

Liepos 20 d. vyriausybės 
nutarimu nupiginti elektros

LAISVES’ BANKIETAS
Laisvės” bendrovės dalininkų suvažiavimas įvyks sekmadienį, 26 d. sausio 

Po šėrininkų suvažiavimo vakare

tarifai.
Liepos 21 d. susirinko 

Liaudies Seimas istorinio 
posėdžio. Tą dieną Seimas 
nutarė prašyti Tarybų Są
jungą priimti Lietuvą į Ta
rybų Sąjungos Socijalistinių 
Respublikų šeimą.

* Liepos 22 d. Liaudies Sei
mas paskelbė deklaraciją.

I 
❖

SAUSIO 26 JANUARY1
—Įvyks—

BANKIETAS IR ŠOKIAI

Chinijos vaikai dirba kooperatyvuose, kurie gami
na ligoninėms reikalingus daiktus.

kad žemė priklauso tiems, 
kurie ją, dirba, kad žemė 
visos liaudies, t. y. valsty
bės ‘nuosavybė.

Liepos 23 d. Liaudies Sei
mas paskelbi deklaraciją 
apie nacijonalizavimą ban
kų ir stambiosios pramonės.

Liepos 26 d. paskelbtas 
nutarimas, kad liaudies 
priešų turtas konfiskuoja
mas ir paskiriamas liąud- 
žiai. Sudaryta Valstybinė 
žemės ūkio komisija, pas
kirtos apskričių žemės ūkio 
komisijos. •

Liepos 30 d. Lietuva gra
žiai paminėjo Tarybų Są
jungos geležinkelių dieną. 
Liaudies Seimo delegacija 
išvyko į Maskvą dalyvauti 
Tarybų Sąjungos Aukščiau
sios Tarybos posėdžiuose.

Rugpjūčio 1 d. Lietuva 
paminėjo antimilitarinę die-

□

------ ----------- TRUMPA IR GRAŽI DAILĖS PROGRAMA ------------------
K. B. KRIAUČIŪNAS STASYS KUZMICKAS BIRUT A RAMOŠKAITĖ

Baritonas iš Shenandoah, Pa.
Dainuos Solus

Baritonas Padainuos Komiškų 
Dainelių

Sopranas iš Harford, Conn.
Dainuos Solus

Vakarienė bus duodama 6:30 vai. vakare, šokiai prasidės nuo 7 vai.
PRAŠOME IšANKSTO ĮSIGYTI BANKIETO BILIETUS

9

•a

BROOKLYN CENTRAL PALACE SALESE
18 MANHATTAN AVĖ•y Vienas blokas nuo Broadway BROOKLYN, N. Y.

PASAMDYTA DVI SALĖS, VIENA ŠOKIAMS, O KITA VAKARIENEI

, Kaip visuomet, taip ir šiuom kartu, “Laisvės” bankiete dalyvaus daug svečių iš kitų miestų. 
Pasimatykite su senai matytais didžiojo New Yorko ir apylinkės lietuviais ir įsigykite naujų pažin
čių su svečiais iš kitų miestų, dalyvaukite šiame savo dienraščio bankiete.

VAKARIENEI ĮŽANGA $1.50, ŠOKIAMS 40 CENTŲ
■



Ketvirtas puslapis

MAKSIM GORKYJ.

SAUSIO DEVINTOJI
(Tąsa)

Buvo baisumas, kaip peršalus geležis, jis 
ledu vertė širdį, spauste spaudė kūną ir 
vertė žiūrėt plačiom akim į kraują, kurs 
tirpdė sniegą, į kruvinus veidus, rankas, 
drabužius, į žmonių lavonus, baisingai ra
mius nerimastingam gyvųjų judėsyj. 
Buvo rijąs pasipiktinimas, bejėgis pyk
tis, daug sumišimo ir daug keistai su
spaustų kumščių ir aštrių žodžių. Bet 
rodės, kad visų daugiausia plūdo į žmo
nių krūtines šalto, marinančio sielą nu
sistebėjimo. Juk prieš kelias trumpas 
valandėles iki to jie ėjo, aiškiai matyda
mi prieš save kelio tikslą, prieš juos pil
nas didybės stovėjo išsvajotas paveiks
las, jie grožėjos, mylėjo jį, ir jų sielose 
buvo didi viltis. Pora salvių, kraujas, la
vonai, vaitojimai, ir—visi atsistojo prieš 
pilką tuštumą bejėgiai, sudaužytomis šir
dimis.

Mindės vienoje vietoj, tarytum apipai
nioti kuom-tai, ko negalėjo traukt; vieni 
tylomis ir susirūpinę nešiojo sužeistuo
sius, rankiojo lavonus, kiti, lyg sapną 
sapnuodami, žiūrėjo į jų darbą, apstulbę, 
keistai nieko nedarydami. Daugelis rė
kė kareiviams išmetinėjimo žodžius, ke
liones ir nusiskundimus, mosavo ranko
mis, įminėjo kepures, nežinia dėl ko klo
nio jos, grasino kieno tai baisiu pykčiu...

Kareiviai stovėjo nejudėdami, pastatę 
šautuvus prie kojų, jų veidai buvo sus
tingę, oda ant skruostų buvo tempte iš
sitempus, skruostų kaulai aštriai kyšojo. 
Rodės, kad visų kareivių akys baltos, ir 
lūpos šalte-sušalusios išvien...

Minioj kas-tai šaukė isteriškai-garsiai: 
—Klaida! Klaida išėjo, draugužiai!...

Ne tais pataikėt!... Netikėkit!... Eikit, 
draugužiai,—reikia išaiškint...

—Gaponas—išdavikas!—klykė vaikiš
čias, lipdamas ant liktarnės.

—Ką, draugai, matot, kaip sutinka 
jus?...

—Palauk,—tatai klaida! Negali to būt, 
tu gi suprask!

—Duok kelią sužeistam!..
Du darbininku ir moteriškė vedė aukš

tą liesą žmogų; jis buvo vįsas snieguotas, 
iš jo palto rankovės tekėjo kraujas. Jo 
veidas pamėlynavo, dar labiau paaštrė
jo, ir tamsios lūpos, ką tik judėdamos, 
prašnibždėjo.

—Aš sakiau,—neleis!... Jie slepia jį, 
—kas jiems žmonės!...

—Raiteliai!...
—Bėkit!... |
Kareivių siena krustelėjo ir prasivėrė, 

kaip dvi pusės medinių vartų; šokdami ir 
prunkšdami tarp jų pralėkė arkliai, su
skambėjo oficieriaus šauksmas, virš rai
telių švystelėjo, sušvitravę ore kardai, 
sidabriniais kaspinais blykstelėjo, užsi
mojo visi į vieną pusę. Minia stovėjo ir 
siūbavo, nerimaudama, laukdama’, neti
kėdama.

Pasidarė tyliau.
—Ma-arš!—praskambėjo nežmoniškas 

rėksmas.
Tarytum kad viesulas būtų drožęs 

žmonėms į veidą, ir žemė lyg kad būtų 
kūliu apsisukus po jų kojų, visi puolė 
bėgt, grūsdami ir versdami vienas kitą, 
mesdami sužeistuosius, šokdami per la
vonus. Sunkus arklių trempimas ėjo 
virš, kareiviai kaukė, jų arkliai lėkė per 
sužeistuosius, parpuolusius, lavonus, 
švitravo kardai, kai-kada girdėjos plieno 
čioškimas ir jo kirtis per kaulą. Muša
mųjų riksmas slydo vienu bendru ilgu 
vaitojimu...

—A-a-a!...
Kareiviai švitravo kardais ir pylė jais 

žmonėms per galvas, ir tuoj - pat po 
kirčio jų kūnai sviro į šalį. Jų veidai bu
vo raudoni, beakiai. Žvengė arkliai, bai
siai iškišę dantis, mostikuodami galvo
mis. ..

Žmones suginė į gatves... Ir tuoj-pat, 
kai tik arklių trempimas išnyko tolumoj, 
žmonės sustojo,, uždusę, pažvelgė vienas 
Į kitą išverstom akim. Daugelis kaltai 
šypsojos, ir kas-tai prasijuokė, šūkterė
jęs:

—Na, ir bėgau gi aš!...
? —Bėgsi!...—atsakė jam.
'■< Ir šit iš visų pusių pasipylė nusistebė
jimo, išgąsčio, pykčio šauksmai...

—Kas gi tai, draugučiai, a?
. —Žudymas eina, pravoslavai!
| —Už ką?

—Tatai valdžia!...
—Kapoja, a? Arkliais mina...

Sumišę stypčiojo vienoje vietoje, besi
dalindami vienas su kitu savo pasipikti
nimu. Nesuprato, kas reikia daryti, nie
kas nesitraukė šalin, kiekvienas šliejos 
prie kito, besistengdamas rast kokią tai 
išeitį iš margos jausmų painiavos, žiū
rėjo su nerimastingu žingeidumu vienas 
į kitą ir—vis tik labiau nustebę, negu 
persigandę,—ko tai laukė, besiklausyda
mi, besidairydami.

Visi buvo perdaug prislėgti ir sumišę 
iš nusistebėjimo, jis stovėjo pavirš visų 
jausmų, neleido susidaryt natūralesniam 
ūpui šiomis netikėtomis, baisiomis, be- 
prasmiai-bereikalingomis minutėmis, pri
mirkusiomis nekaltųjų kraujo...

Jaunas balsas energingai tarė:
—Ei! Eikit rinkt sužeistųjų!
Visi subruzdo, greit traukė į upės pu

sę. O priešais jiems į gatvę šliaužė snie
gu ir ėjo, svyruodami, sukapotieji, kru
vini ir sniegini. Juos ėmė ant rankų, ne
šė, stabdė vežikus, sodindami lauk va
žiuojančius, kur tai gabeno. Visi susirū
pino, paniuro, nutilo. Apžiūrinėjo sužeis
tuosius sprendžiamais žvilgsniais, ką tai 
tylomis matavo, lygino, besigilindami 
j ieškojo atsakymų į baisųjį klausimą, ku
ris kilo prieš juos, kaip neaiškus, befor
mis, juodas šešėlis... Jis naikino paveik
slą neseniai išgalvoto caro didvyrio, ma
lonės ir gerybės šaltinio. Bet tik ne dau
gelis drįso garsiai prisipažinti, kad tas 
paveikslas yra jau sugriautas. Prisipa
žint t.ame buvo sunku,—juk tatai reiškia 
išsižadėt vienintelės vilties.

Ėjo plikagalvis žmogus, apsivilkęs pal
tą su rudu lopu, jo nublukusis kiaušas 
dabar buvo kruvinas, jis laikė nuleidęs 
petį ir galvą, kojos jo linko. Jį vedė pla
čiapetis vaikinas be kepurės, garbiniuo
ta galva ir moteris perplėšta talubėle, ne
gyvai buku veidu.

—Palauk, Mykolai, — kaip gi tai? — 
niurnėjo sužeistasis.—Šaudyt į žmones 
ne valia!... To neturi būt, Mykolai.

—Bet buvo!—sušuko vaikinas.
—Ir šaudė... , Ir kapojo...—liūdnai 

tarė moteriškė.
—Vadinasi, toks įsakymas duotas, My

kolai. ! U
—Ir buvo!—piktai riktelėjo vaikinas.
—O tu manei, su tavim šnekėsis? Deg

tinės stiklą duos?
—Palauk, Mykolai...
Sužeistasis sustojo, prisišliedamas nu

gara į sieną ir suriko:
—Pravoslavai!... Dėl ko mus žudo ? 

Kokiu įstatymu ?... Kieno paliepimu ?
Žmonės ėjo pro jį, leisdami žemyn gal

vas.
Kitoj vietoj, ties kampu, prie tvoros, 

susirinko keletas dešimčių, ir jų viduryj 
kieno tai skubus, duslus balsas išgąstin
gai ir piktai kalbėjo:

—Gaponas vakar buvo pas ministerį, 
jis visa žinojo, kas bus, vadinas—jis iš
davikas, jis vedė mus į mirtį!

—Kas jam naudos?
—Bene aš žinau?
Visur augo judėjimas, prieš visus kilo 

klausimai, dar neaiškūs, bet jau kiekvie
nas jautė jų svarbumą, gilumą, aštrų, 
atkaklų atsakymo reikalavimą. Judėjimo 
ugnyj greit blėsė pasitikėjimas galia iš 
šalies, viltis, kad skurdą pašalintų stebu
klingas gelbėtojas.

Gatvės viduriu ėjo moteris, pilna, men
kai apsirėdžius, maloniu motinos veidu, 
didelėm, liūdnom akim. Ji verkė ir, lai
kydama dešiniąja ranka sukruvintą kai
riąją, sake:

—Kaip aš bedirbsiu? Kuom bemaitin
siu vaikus?... Kam skųstis?... Pravo
slavai, kur gi žmonių gynėjai, jei ir ca
ras eina prieš juos?

Jos klausimai, garsūs ir aiškūs, sukėlė 
ir subruzdino žmones. Į ją greit skubėjo, 
bego iš visų pusių ir, sustodami, klausės 
jos žodžių paniurusiai ir atydžiai.

—Vadinas, žmonėms nėra įstatymų?
Kai kurie dūsavo. Kiti negarsiai kolio- 

jos.
Iš kur tai pasklydo aštrus, piktas rėks

mas:
—Gavau pagelbos—sūnui koją sutru

pino. ..
—Petrelį—mirtinai!...
Šūkavimų buvo daug, jie raižė au

sis, ir, vis dažniau keldami keršto aidą, 
aštrūs atgarsiai gimdė pykčio jausmą, 
sąmonę reikalingumo gintis nuo galva
žudžių. Išblyškusiuos veiduos ėmė ro
dytis žinomas rįžtas.

(Bus daugiau)

LAISVA Pirmadienis, Sausio 13, 1941

Philadelphia, Pa.
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos 6-to Apskričio 
25 Metų Jubilėjinio Paminėji

mo Parengimas
Pereitoj konferencijoj liko

si nutarta surengti Philądel- 
phijoje ALDLD 6-to Apskričio 
ribose 25-kių metų jubilejinį 
atžymėjimą. Tuo klausimu

Nastazija Bukniene
buvo diskusuojama plačiai, 
kaip tinkamiausia būt galima 
apvaikščioti tos garbingos mū
sų apšvietos organizacijos gy
vavimą, kuri įtraukus turi ke
letą tūkstančių narių, apie su
virs 200 kuopų turi suorgani
zavus, turi išleidus arti 50 
svarbių - kultūrinių knygų, 
kuriomis gerokai pasinaudojo 
apšvietai daugelis mūsų lietu
vių. Dėka tos apšvietos, rezul
tatus matom Lietuvoje. Visi 
mes tatai suprantam ir džiau
giamės vienintele apšvietos 
organizacija.

ALDLD 6-tas Apskritys yra 
taip senas, kaip sena mūsų or
ganizacija. Philadelphijoj ran
dasi 3 didelės kuopos: 10 kuo
pa turi virš 100 narių užsimo
kėjusių duokles, kuri vajaus 
laiku gavo 37 naujus narius; 
141 kuopa turi, rodos, arti 50 
narių tarp kurių gauta naujų

narių; 149 kuopa Frankfordo 
dalyj turi apie 25 narius, tarp 
kurių gauta irgi naujų narių. 
Baltimorėje 25 kuopa skait
linga nariais ir tvirčiausia vei
kimo vairuotoja; Chesteryj 30 
kuopą apleido Pusvaškiai ir 
Dekučiai, kurie gyvena Phila., 
bet iš kuopos nepersikėlė, 
tradiciniai palaiko kuopos ak
tyvą. Eastono 13 kuopa kaip 
visada, taip ir dabar, užlaiko 
savo"narystės armiją ir tinka
mai veikia Eastono apielinkč- 
je. Camdene 133 kuopa pas
taruoju laiku sutvirtėjo. Seno 
Vinco Gibbstowne kuopa irgi 
kietai laikosi už savo teritori
ją.

Kaip matot, mūsų 6-tas Ap
skritys gerai gyvuoja ir jis ga
li sėkmingai apvaikščiot 25 
metų jubilėjų.

ALDLD 6-tas Apskritys su 
pagalba Phila, visų kuopų ren
gia jubilejinį pažmonį, 19 die
ną sausio,, 735 Fairmount 
Ave., 2-rą vai. po pietų. Tai 
bus gražiausias parengimas, 
kokis buvo Phila. Štai kokia 
bus programa:

Atvažiuoja iš Brook lyno 
Lietuvių Liaudies Teatro Gru
pė vaidint 2 komedijas—“Aš 
Numiriau” ir “Kurčias Žen
tas.” Dainuos rusų choras ir 
kalbės D. M. šolomskas. Bus 
parengta skani vakarienė. Da
bar apskričio kuopos turi or
ganizuotis ir vykti į jubilejinį 
parengimą.

Teatralio veikalo jau seniai 
nebuvo Philadelphijoj vai
dinta. A. J. S.

Bridgeport, Conn.
Gruodžio 28 d., 1940 m., 

Lietuvių svetainėje atsibuvo 
ALDLD 63 kp. susirinkimas 
Be kitko, susirinkime buvo- 
laiškas iš “Vilnies” apie “Vil
nies” naują 1941 m. kalendo
rių. Laiškas vienbalsiai priim
tas ir nusitarta parsitraukti 25 
kopijas kalendoriaus ir 25 ko 
pijąs knygos “Naujoji Lietuva 
faktų šviesoje.”

Kitas gana svarbus nutark 
mas, tai surengti prakalbas. 
Kadangi ALDLD jau pažengė 
25-kis metus šviesos keliais 
pirmyn, taigi ta proga- bus 
rengiamos prakalbos. Prakal
bų komisijon išrinkta Iz. Vai
tekūnas ir M. Arisonas. žymė
tina ir tai, kad prakalbose bus 
nušviesta dabartinės Lietuvos 
padėtis pilniausioje šviesoje. 
Todėl gerb. lietuviai, jums bus 
puiki proga sužinoti daug fak
tų? apie savo senąją gimtinę 
Lietuvą. Tėmykite dien. “Lais
vėje” pranešinius.

Nutarta laiškais pakviesti 
Bridgeporto lietuvių draugijas 
oficialiai dalyvauti tame jubi- 
lėjiniame apšvietos parengi
me.

Gruodžio 28, 1940, įvyko 
graži kortų parė, kurią suren
gė LLD 63 kuopa. Susirinko 
puikus būrelis gražių lietuvių, 
kurie linksmai juokaudami lo
šė kortomis iki vėlybam vaka
rui. Gerbtini yra tie lietuviai, 
kurie remia pažangias orga
nizacijas, nes vien tik apšvie
tos bei pažangos keliais ei
nant, galima atsiekti tobulos 
laisvės. Visiems to parengimo 
darbuotojams ir visiems-vi- 
soms dalyviams kuopos vardu 
širdingai ačiuojame.

M. Arison.

pravesti stiprią discipliną cho
ro pamokose. ,

Daug kalbėta apie choro 
auklėjimą, gaunant daugiau 
naujų narių, ypač vyrų.

P. Choro dainininkas ir vei
kėjas drg. P. Bečis dar vis ne- 
sugyja. Sausio 2 dieną dėlei 
pataisymo greičiau sveikatos, 
išvyko į Floridą.

Linkime drg. Bečiui sugrįsti 
jau sveikam ir vėl stoti prie 
visuomeninės darbuotės.

Great Necko draugijų vei
kiantis kom. rengia prakalbas 
temoje: “Teisybė apie tarybi
nę Lietuvą.” Įvyks 19 d. sau
sio.

F. Klaston.

“VILNIES”
KALENDORIUS

1941 METAM — KAINA 25c
SUTAISĖ

L. JONIKAS ir V. ANDRULIS
•

Kalendoriuje telpa daug įdomių moksliškų, politinių, 
dailiosios literatūros ir sveikatos klausimais straips
nių. Taipgi daug visokių informacijų apie žemę, mies
tus, tautas, šalis ir tt. Kitaip sakant, “Vilnies” Ka
lendorius yra svarbus metraštis ir informacijų rinki
nys. Kalendoriaus viršelį nupiešė Charles Zix. Ka
lendorius turi 160 puslapių.

Literatūros platintojai tuojau užsakykite kalendoriaus 
platinimui. Kreipkitės šiuo antrašu:

Laisves Administracija
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

/ v

Hartford, Conn.
Laimėjo Streiką

Royal Typewriter Co. dar
bininkai.gruodžio 26 <d,ieną bu
vo sustoję dirbti beveik visuo
se departmentuose už nedavi-i 
mą bonų visiems darbinin
kams. Mat, kompanija bonus 
davė tik bosams ir tiems dar
bininkams, kurie yra išdirbę 
20 metų.

Dirbtuvės manadžerius, pa
jutęs, kad gali būti blogai, pa
sišaukė darbininkų komisiją, 
kurią paprašė palaukti iki 
sausio 2 dienos. Sulaukus pas
kirtos dienos, ėjo derybos 
kompanijos su darbininkų ko
misija. Darbininkai laimėjo 
po 4 centus į valandą bonų ir 
apmokamų atostogų vieną sa
vaitę. Pagal neorganizuotus 
darbininkus, tai pusėtinai ge
ras laimėjimas. Už tai reikia 
atiduoti jiems kreditą.

Girdėjau, kad ir kitos dirb
tuvės darbininkai pradeda 
bruzdėti. Aš sakyčiau, kad 
darbininkai, kurie dar nėra or
ganizuoti, turėtų susiorgani- 
zuot į uniją ir kitas darbinin
kiškas organizacijas. Organi
zuotai galima atsiekti viską, 
kas darbininkams yra reika
linga. Nemunas.

Great Neck, L. I.
Sausio 2 dieną Pirmyn Cho

ras laikė mėn. arba metinį su
sirinkimą. Tapo 'apkalbėta ir 
nutarta daug tikslių choro ge
rovei dalykų.

Perrinkta choro valdyba. 
Reikia pabrėžti, kad į valdy
bą įeina veik visi jaunuoliai. 
Dabar bus pirmininku Albinas 
Smaidžiuii; užrašų rašt. Olga 
Lųkauskaitė; finansų rašt. An
na Pilviniutė; iždininkų Ig. 
Urbonas. Choro koresponden
tais išrinkta: F. Klaston ir 
Rita Vizdžiunaitė (pastaroji 
angliškai rašinėt).

Nutarta surengti vakarienę 
su programa, kuri įvyks kovo 
16 dieną. Nutarta suvaidinti 
komed.-operetę “Velnias Sta
tinėj.” Bus sulošta gegužės 4 
dieną. Choro mokytojas Jur
gis Kazakevičius deda daug 
pastangų, ne tik kad tinkamai 
dainas sumokinti, bet ir kad

Užsakykite “Laisvę” j Lietuvą
Lietuvos žmonės labai mėgo skaityti “Laisvę,” bet 

Smetonos valdžia “Laisvės” neįsileisdavo. Dabartinė val
džia sukriušino cenzūros retežius ir “Laisvė” jau eina į 
Lietuvą. Užrašykite ją savo draugams ir giminėms. 
“Laisvės” kaina į Lietuvą $8.00 metams, $4.00 pusei 
metų. Antrašą, kam užrašote, prašome rašyti sekamai:

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

Paštas ......... —

Gatvė ar kaimas .................. ..- ........................................................ _

Apskritys .......................  „

Prašome aiškiai įrašyti antrašą į čia paduotą blanku- 
tę ir prisiųsti kartu su mokestim “Laisvės” Administra
cijai, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

DIDIEJI“LAISVES”

PARENGIMAI
Prašome įsitėmyti šiuos dienraščio 

“Laisves” Parengimus

BANKIETAS
Įvyks laike “Laisves” bendrovės metinio suvažiavimo

Sausio 26 January
Pasamdyta dvi didelės salės, viena bankietui, 

kita šokiam.

CENTRAL PALACE
18 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

GRAŽI KONCERTINĖ PROGRAMA

George Kazakevičiaus Orkestrą Gros Šokiams®
JŽANGA BANKIETUI $1.50

“LAISVES” BAZARAS1941
Bus Penktadienį, šeštadienį ir Sekmadienį

Vasario 14,15 ir 16 Feb.
Prašome iš anksto pasirūpinti Bazarui dovanomis.
Laikrodininkas V. Kazlauskas pirmas davė bazarui 

dovaną — laikrodį.
• •

BUS CENTRAL PALACE
18 MANHATTAN AVE. BROOKLYN, N. Y.

.u..■ •................................. ----------------------------------------------------------------------------------------------- —



Pirma dienia, Sausio 1941 EAISVB

Baltimore, Md.
Čia buvo sustreikavę gatvių 

valytojai. Streikas tęsėsi 3 die
nas. Priežastis streiko buvo 
darbininkų reikalavimas pra
šalinti Greenmount Ave. gara- 
žaus viršylą Mr. Bresnan.

šitie darbininkai buvo išėję 
į streiką 6 savaitės tam atgal, 
reikalaudami daugiau mokes- 
ties ir užmokėti viršlaikio.

* * *
Baltimorėj buvo suregist

ruota nepiliečių ateivių 32,- 
374, o visoj Maryland valsti
joj susiregistravo 35,522. 

♦ * *
Baltimorės ir apylinkės kar- 

penderiams (dailydėm) rugia
pjūtė. Čia netoli Baltimorės, 
Fort George G. Meade, stato 
naujus namus dėl naujų re
krūtų. čia dirba karpenderių 
ir jų pagelbininkų 18,000. Dir
ba 7 dienas į savaitę, šešta
dieni ir sekmadienį karpendc- 
riai gauna po 20 dolerių į die
ną. Už visą savaitę gauna virš I 
$90. Visi darbininkai, kurie I 
dirba prie virš minėtų budin- 
kų, gauna virš $1,000,000 į 
savaitę. 

* * *
Social Agencies, Y.M.C.A., 

A.K. of C. ir kitos organiza
cijos sujudo pasirūpinti, ką tu
ri padaryti, kad patenkinti 
50,000 naujai suimtų jaunų 
vyrų į kariuomenę, kurie bus 
patalpinti į aukščiau suminė
tus budinkus, k^yrie randasi 
netoli Baltimorės. šios organi
zacijos tariasi ir planuoja, 
kaip būtų galima palinksmin
ti tuos jaunus vyrus, kurie bu
vo priversti palikti savo namus 
ir šeimynas, čia, žinoma, jiems 
jau ne tiek rūpi tų suimtų jau
nų vyrų linksmybė, kai links
mybių rengėjams pelnai.

V-kus.
•-----------------------

Hartford, Conn.
IŠ Mūsų Kolonijos Parengimų

Liet. Ukėsų Kliubas turėjo 
puikų balių pasitikimui naujų 
metų. Svetainė buvo papuoš
ta pritaikinant prie jaunuolių. 
Valdžia pavėlino svaiginan
čius gėrimus pardavinėti prie 
atvirų durų kliubrumy. Kičiny 
buvo pagaminta įvairių užkan
džių, kuriuos pagamino liuos- 
noriai apsiėmę draugės M. 
Pilkauskienė, O. Rudžinskienė 
ir V. Vasiliauskienė.

Publikos dalyvavo apie 600. 
Girdėjau, šokikai muzikantais 
buvo pilnai pasitenkinę, 
žodžiu sakant, iš visų atžvil
gių parengimas gana gerai pa
vyko. Pelno liks arti $300. Iš 
to visko galima suprasti, kad 
Hartfordo ir apylinkės geros 
valios lietuviai atsilygina kliu- 
bui už įsteigimą senai laukia
mosios svetainės, kurioj galės 
rengti parengimus, nežiūrint 
kokių pakraipų yra draugijos 
arba organizacijos, dėl pakė
limo kultūrinio darbo ir darbi
ninkiško judėjimo.

Taipgi tuo patim sykiu tu
rėjo parengimą ir broliai kata
likai parapijinėj svetaifiėj. Bet 
kaip girdėjau publikos neturė
jo nei trečios dalies, kiek kliu- 
biečiai.

Kliubo svetainėje atsibūna 
šokiai kožną subatos vakarą. 
Taipgi girdėjau, kad komisija 
nusitarė rengti šokius ir sere- 
dos vakarais, kur grajys ge
riausios orkestrus, susidedan
čios iš 10 kavalkų. Taigi, ne
pamirškite praleisti linksmai 
laiką. 

_ ♦ * *
Sausio 4 d. Laisvės Cho

ras savo svetainėje turėjo ska
niai pagamintą ' vakarienę. 
Dalyvavo nemažas būrelis va
karienėje, bet galėjo būti kur 
kas daugiau. Man teko patė- 
myti, kad daugelio nebuvo net 
iš pačių narių. Bet visais kitais 
atžvilgiais parengimas buvo 
draugiškas.

Susėdus apie stalus choro 
organizatorius S. Makaveckas 
trumpais bruožais perbėgo 14 
metų choro gyvavimo istoriją. 
Užbaigęs kalbą paprašė ir 
svečių ką nors daugiau pasa
kyti. Kadangi nemažai jų kal
bėjo, tai aš, neužimdamas lai

kraštyje K daug vietos, pasaky
siu tik, kad visi davė chorui 
gerų linkėjimų kviesdami tuos, 
kurie dar nėra nariais, prie jo 
prigulėti, o jau kurie negali, 
tai nors būti simpatikais.

Šokikus linksmino muzikan
tai iš stygiečių tarpo ir taip 
parengimas su gražia nuotai
ka užsibagė.

Profesoriaus V. Bacevičiaus 
Paskaita

Sausio 19 dieną, 2 vai. po 
pietų, Lietuvių Ukėsų Kliubo 
svetainėje, prof. Vytautas Ba
cevičius patieks įdomią pas
kaitą temoje : Lietuvos muzika 
ir jos kūrėjai.

Vietiniai ir apylinkės lietu
viai' turėkite sau už prie
dermę atsilankyti: viena, pa- 
matyti-susipažinti su garsiau
siu iš lietuvių tarpo muziku, o 
antra, išgirsti paskaitą apie 
dailę, apšvietą ir kas gero nu
veikta muzikos pasaulyje.

J. A. P.

Lowell, Mass.
Įvairios Naujienos

Gruodžio 25 dieną pas mus 
buvo daugiau panašu į Vely
kas. žmonės po laukus vaikš
čiojo ir gėrėjosi gamta. Gruo
džio 24 užėjo šiltas lietus su 
griausmu ir žaibais.

Gruodžio 28 dieną lietuviš
kas prabaštėlis labai piktai 
barėsi ant dabartinės santvar
kos Lietuvoje. Man rodos, kad 
kunigėlis prasižengia prieš 
Dievą taip pykdamas. Juk 
Biblijoje yra pasakyta, kad be 
Dievo žinios niekas pasaulyje 
nesidaro, nei plaukas nuo gai
vos nenukrinta. Todėl ir da
bartinė Lietuvos santvarka ir
gi yra su Dievo žinia įsistei
gus ir kunigai ją turėtų remti.

Sausio 4 d. buvo suruošta 
per draugus pare Palubinskam 
atžymėjimui jų ženybinio gy
venimo 30 metų sukakties, 
taipgi jų veikimo tarpe pro
gresyvių lietuvių. Palubinskai 
užaugino tris sūnus ir dukterį. 
Visi jie dalyvauja su progre
syviais, priguli prie Balso Cho
ro. Aš nuo ^švęs linkiu jiems 
ilgiausio gyvenimo.

Laimingi buvo praeiti 1940 
metai, kaip praneša valdžios 
cenzas, nes nebuvo suvažinė
tas nei vienas vaikas. Bet šių 
metų pradžia nelaiminga. Sau
sio 2 dieną mašina užmušė 
žmogų 57 metų amžiaus.

Pas mus dar daro mūnšai- 
ną. Pereitą savaitę teismas nu
teisė kelius vyrus ir moterį,pa- 
simokėti po nuo $100 iki $300 
pabaudos už darymą mūnšai- 
no.

Sausio 2 dieną valdžia pas
kyrė pusę miliono dolerių dėl 
materiolo. Graži suma pinigų, 
jeigu jie bus teisingai sunau
doti naudingiems reikalams.

Sausio 4 dieną labai daug 
snigo. Privertė sniego net 8 co
lius.

Gruodžio 20 dieną pereitais 
metais čionai taip smarkiai 
pasikratė mūsų mylima žeme
lė, jog visi Lowellio gyvento
jai iš lovų išsirito, žemės dre
bėjimas įvyko 2 vai. ryto, 
žmonės nusigando ir nežinojo, 
ką bedaryti: bėgti ar ant vie
tas stovėti. Stubos susikratė, 
langai sužvangėjo. Bet po se
kundos vėl viskas nusiramino.

Antras žemės drebėjimas 
buvo jaučiamas gruodžio 24 
d., Kūčių vakare. Pasirodo, 
kad mūsų žemė dar drūta ir 
jauna, kad gali taip smarkiai 
pasipurtyti.

Lowellyje užsiregistravo ne
piliečių ateivių daugiau, negu 
buvo tikėtasi, būtent, 12,157. 
Pagal šį miestą, tai dar daug 
esama nepiliečių.

Griaustinis.

Roma. — Anglų orlaiviai 
bombardavo italų prieplau
kas Neapolyj ir Palermo sa-

Minersville, Pa.
Išvakarėse Naujų Metų

ALDLD 14 kuopa surengė 
bankietą kaipo jubilėjinį šios 
organizacijos paminėjimui ir 
atsisveikinimui su senais me
tais, o pasitikimui naujų.

Parengimą mes galim pava
dinti visom pusėm pavykusiu.

Kaip vietinės pažangiosios 
publikos buvo atsilankę skait
lingai, taip ir svečių iš toliau 
ir artimų miestukų buvo ne
mažai. Draugiškumas buvo 
kuo gražiausias tarp visų iki 
4 valandai ryto, kada reikėjo 
skirstytis;

Šitokis solidarumas klasiniai 
susipratusių darbininkų turėtų 
duoti pavyzdį visiems darbi
ninkams, laikytis bendro drau
giškumo tarp savęs. Tuomet 
mes galėtume prašalint visą 
šiandieninį skurdą, kuVis mus 
ir mūsų šeimas slegia.

Kodėl toks draugiškas ir 
toks nuoširdus atsisveikinimas 
buvo? Todėl, kad vieni savo 
vargų kelionę baigiam, kiti 
pusiaukelyje, ir, aišku, kąd ki
tų metų užbaigai gal jau mes 
visi nesusirinksim taip drau
giškai senus metus atsisvei
kint, o naujus pasitikt. Todėl 
ir reiškėm vienas kitam širdin
gus linkėjimus!

Svečių turėjom : iš Reading 
draugai Zambusevičiai ir Men- 
činskai. Iš Mahanoy City, 
draugai K. Kuržinskai, Aponi- 
kai, J. Senkai, J. Augulis. Iš 
Tamaqua, K. Zamorai, J. Gar- 
bauskas; iš Shenandoah, Na- 
ravai ir kita draugė, kurios 
pavardės nepamenu; iš Port 
Carbon, Raulynaitis ir šipai- 
liėnė; Seltzer City ir Mar Lyn 
pažangesnieji skaitlingai daly
vavo.

Gaspadinės ir gaspadoriai, 
taip pat ir visi stovinti prie pa
tarnavimo publikai su energija 
atliko savo užduotį. Garbė 
jums už tai.

J. Ramanauskas.

Hudson, Mass.
Jau seniai iš mūsų kolonijos 

buvo “Laisvėj“ žinučių. Kas 
yra su draugais? Kodėl taip 
aptingot ir nieko neparašot? 
O visgi yra šis bei tas pabrėž
ti, nes dargi mes šį bei tą vei
kiam, krutam. Kai kada tai 
kai tyčia, visi viens po kitam 
tik pyškina. O kai kada, tai 
visi užmiegam. O pas mus yra 
draugų, kurie gali parašyt. 
Tik reikia visai nesutingti.

Jau senus metus praleidom, 
naujus pasitikom. Nors jau 
vienais metais pasilikom se
nesni, bet dar esam visi svei
ki ir drūti. Taigi, ir ant toliau 
turim darbuotis, kaip ir pir
miau. žinoma, kai kuriems 
draugams bei draugėms pasi
taiko susirgt. Tas tai jau ne 
naujiena. Bet pasveikę ir vėl 
turim dirbt naudingus darbus 
žmonijos labui, nes tai mūsų 
susipratusių žmonių pareiga ir 
užduotis.

čia aš noriu primint drau
gams ir draugėms, kad pas
taraisiais laikais arba praei
tais metais buvot sutingę, nes 
mažai lankydavot draugijų bei 
organizacijų susirinkimus. Kai 
kurių organizacijų kai kada 
nei mitingų negalėdavom lai
kyt, nes niekas neateidavo. 
Tai jau negerai. Turėtumėt 
šiuos metus pasitaisyt ir ne
pamiršt susirinkimų.

Taipgi beveik visų draugijų 
metiniai susirinkimai įvyko ir 
visur beveik tie patys draugai- 
gės pasiliko komitetuose. Vi
si geri ir nuoširdūs, gero ve
lijanti savo organizacijoms.

Bet L. P. Kliubo metiniam 
susirinkime buvęs bartenderis 
norėjo išspirt laukan senus 
mūsų gabiausius ir darbščiau
sius Board Direktorius, ku
riuos ir per senus laikus visaip 
pravardžiuodavo ir šmeiš d a? 
vo. Mat, jie neduodavo jam 
bosaut kaip kad savam bizny
je. O jis tą labai mylėdaVo.

Bet jis savo tikslo negalėjo 
atsiekti, nes kai kurie draugai 
suprato jo planus.

Mūsų kliubas gerai gyvuo
ja. Namas trijų aukštų visai 

išmokėtas ir gražiai iš lauko 
ir vidaus ištaisytas ir pinigų 
banke turim 23 šimtus. O kie
no vadovystėj tas viskas at
siekta per 16 metų ? Ar ne per 
šiuos pačius teisingus drau
gus? Ar dar bloga?

Dabar visiems pranešu ir 
prašau, kaip vietinių, taip ir iš 
apylinkės, atsilankyt mūsų 
kliuban 19 d. sausio, sekma
dienį, 2-rą vai. po pietų, nes 
atvažiuos norwoodieeiai cho
ristai ir sudainuos mums nau
jausių dainų, gautų iš laisvos 
Lietuvos. Taipgi suloš opere
tę “Kauno Ponai“ ir komediją 
“Į Ameriką.“ Tik jau kurie 
važiuosit, tai drūčiau susiverž- 
kite pilvus, nes tiek bus juo
kų, kad kol būsit gyvi, nepa
miršite. O kaina labai pigi— 
už tiek juokų ir dainų tik 35 
centai.

Patys nepamirškit ir savo 
pažįstamus kvieskite, nes pas 
mus retai toki parengimai bū
na.

Kliubietis.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR
BALTIMORE, MD.

Lyros Choro dainų pamokos įvyks 
sausio (Jan.) 14, pradžia 7:30 vai. 
vakare, Lietuvių svetainėje, 853 Hol
lins St. Gerbiami choro nariai! Ma
lonėkite visi į laiką pribūti ir atsi
veskite naujų narių į chorą. Nes 
naujas mokytojas pradės mokyti 
mūsų chorą. — Valdyba. (9-11)

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL

Beer, Wine, Liquor
NOTICE is hereby given that. License No. 

RL 14'111 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con. 
trol Law at 291 Wythe Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

FRANK MARKIEWICZ 
(Sheridan Park Tavern)

291 Wythe Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
RL 1557 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 600 6th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ALEXANDER SKOCZEN
600 6th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby givan that Licence No. 
GB 2585 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage , Control Law at 
2468 Linden Blvd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MOSES SCI!WARTZFELD 
2468 Linden Blvd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11721 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
132 Highlawn Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be' consumed off the 
premises.

JOHN TREUEL
132 Highlawn Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11815 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1305 Kings Highway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN W. SCHULT
1305 Kings Highway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2252 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
190 Cypress Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NICK CATANIA
190 Cypress Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2598 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 "bf 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
514 Graham Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS M. POUSNER
544 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11766 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
98 Kingston Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BESSIE BLACK
1'8 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License. No. 
GB 11749 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1218 Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES A. ROMEO
1218 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

I CHARLES J. ROMAN
f (RAMANAUSKAS) |

LAIDOTUVIŲ f
DIREKTORIUS I

Liūdesio valandoje kreip- 
kites prie manęs dieną 'ar l\ 
naktį, greit suteiksime i\ 
modernišką patarnavimą. -Ji

Ji 
Patogiai ir gražiai moder- į 
niškai įruošta mūsų šerme- | 
nine. Mūsų patarnavimu ir jį 
kainomis būsite patenkinti, j

•i: 

1113 it. Vernon Street j- 
PHILADELPHIA, PA. i

i
Telefonas Poplar 4110 i

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

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

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

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
įdomiai {puošta lietuviška aludė 

j ant Grand Street 
Rheingold -sxtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių
;! Vynų ir Degtinės

Turime ir kambarių pernakvot ; 
arba savaitiniai išrandavot , j
JOSEPH ZEIDAT 

j! Savininkas ’;
411 Grand St. Brooklyn

| J. GARŠVA I 

iGraborius-Undertakcr .«
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS |

Išbalzamuoja ir laidoja ant vi- .fl 
šokių kapinių; parsamdo auto- | 

$ mobilius ir karietas veselijom, L 
U krikštynom, kitkam. j: 
į 231 BEDFORD AVE. | 
r BROOKLYN, N. Y. | 

j'L Telephone: EVergreen 8-9770 1

J'eukUs puslapis

NOTICE Is hereby given that License No. 
C 482 has been issued to the undersigned 
to sell beer at Wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6409 8th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
promises.

BERLIN BROS., INC.
6409 8th Ave., Brooklyn, N .Y.

MATTHEW P. BALLAS U
O (BIELIAUSKAS) J

U LAISNUOTAS GRABORIUS |j
0 Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 0 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
j Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo-

s i damos mylimiems pašarvoti dovanai
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

ooo^^jol-_ [pi 1 -aoizzio

FRANK DOMIKAITIS
REST AERACIJA

417 Lorimer St.—Brooklyn — “Laisves” Name
£&> GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 

namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; gaspadorlškai 
nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VėLAI VAK.
• •

Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
ir daržovių—virtų ir žalių.

SKELBK1TES “LAISVĖJE
Office Phone Inside Phone

EVergreen 4-6971 EVergreen 4-6485

g

Managed by

RHEA TEITELBAUM

Vapor Room, Turkish Room, Russian 
Room, Large Swimming Pool, Fresh Ar
tesian Water, Restaurant, Barber Shop, 

Sleeping Accomodations.
Admission 50c., day & night, Saturday night 75c.

SPECIAL RATES PER WEEK
GENTS’^ DAYS

Wed., Thurs., Fri., Sat. and 
Sun. all day and night

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

OPEN DAY'and NIGHT

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

Vn DDA KEPTUVĖ

ROBERT LIPTON |
Jeweler : : įsteigta 1892

701 GRAND STREET ■
Tarpo Graham & Manhattan Ave».

BROOKLYN, N. Y. B
Tel. Stagg 2-2173 Hi

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

GYDO IR DARO OPERACIJAS

pa-

Jus mokėsite už rakandus, o ne už isrėdymą

va-
ir su-

j?

SELF-INSTRUCTOR
DR. J. J. KAŠKIAUCIUS

arba
porų
nuo

dolerių tų
Ilopsono

Nesu-
Levy

prieš
ban-

kuris 
” kad 

pinigų 
milionų 
pereitą

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

pa-
De-

sil-
ne-

esant
Euro-

131 
mirė

Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

N. Y. teatruose dirbus mer
gina Rose Davis užsimušė iš
šokus' iš einančio traukinio 
netoli New Brunswick, N. J.

pri- 
kišeniui, 
baigiant

DR. ISAAC COHN
AUSŲ, NOSIES, IR GERKLES

šį trečiadienį, sausio-January 15, jau bus 
gatavas rankvedis.

Gaisragesiai ir policija iš
gelbėjo 3 žmones iš nakčia už
sidegusio namo, 444 Bergen 
St.

teismo ir

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842

265 NEW YORK AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Valandos nuo 9 iki 11 rytais 
Ir sulyg susitarimo.

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse 

M. PETRAITIENE IR SŪNAI

Pirmadienis, Sausio 1S, 1941

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

f FUNERAL HOME
f 84-02 Jamaica Avenue 
į: Opposite Forest Parkway
' WOODHAVEN, N. Y.

286 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Valandos nuo 11 iki 1 dienom 
Nuo !» iki 7 vakarais 
Sekmadieniais nuo 11 iki 1

į 337 Union Avenue į
£ Brooklyn, N. Y. Į

' f Tel. Stagg 2-0788 J
| NIGHT—HAvemeyer S-1158 S

statytus klausimus atsisakė 
kalbėti, tiktai pareiškė:

“Iššaukimas manęs 
komitetą tik parodo jo
krūtą. Apgailėtinai lig šiol ne- 
pavykusion savo žuvavimo 
ekspedicijon komitetas dabar 
nori užtraukt raudonumo 
kę skersai pėdsakų savo 
pramatyto kelio.”

Komiteto posėdžiai bus
siami sausio 20-tą, kaip skel
bia Emil K. Ellis, tyrinėtojų 
patarėjas.

Le VANDA I 
» FUNERAL PARLORS į 
i Incorporated j
? J. LeVANDA—E. LeVANDA ■ 
? Tėvas ir Sūnus Levandauskal j

UNDERTAKER

Didžiajame Masiniame Susirinkime 
Sausio 13 tą Būsią Atsakyta 

Demokratijos Priešams
] lyg senatoriaus Dunnigan?” 
klausė Amteris. “Ne tiktai bi
le narys, kuris yra nariu par
tijoj, bet ir kiekvienas, kuris 
pasirašo ar pasirašė nominaci- 
nes peticijas tokiai partijai. 
Atmetus beprasmius žodžius, 

i tai reiškia kiekvieną, kuris pa
vartos konstitucinę teisę no
minuoti taikos kandidatus ir 
remti programą, kuri būtų 
žmonių naudai.”

Savo atsišaukime i darbo 
žmones užpildyti Gardeną, 
kad visa 50-ta gatvė ir 8-ta 
Avenue, New Yorke, būtų už- 

; plukdyta* darbo miniomis pir- 
judėjimas, | madienio vakarą, sausio 13-tą, 

sudaužytų legislatyvj Amteris pareiškė pasitikėji- 
prieš demokratines mą, kad Browderio ir kitų kal- 

teises New Yorko valstijoj.” bėtojų bus nuodugniai išaiš- 
“Mes vėliausia matėm tokį į kinta pasikėsintojai ant mūsų 

nuotikį Francijoj, kur toki šalies žmonių demokratinių 
įstatymai yra pirmais žings- teisių ir įstaigų. Mitingas skėl
imus prie visuotino užgniau-, biama prasidėsiant 7:30 v. v. 
žimo civilių teisių ir sudaro di- Įžangai nustatyta net šešerio- 
džiausią šalies išdavystę,” pa- pos kainos, taip sakant, 
reiškė Amteris. taikytos kiekvieno

Amteris taip pat pareiškė,; pradedant 33 c. ir 
kad tie biliai, kaip paduoti jų $1.10. 
įnešėjo demokratų vado John ' 
J. Dunnigan, yra 
nedasakymu” jų tikrųjų pa
sekmių. Jie mierijama neva 
prašalint Komunistų Partiją 
nuo baloto ir jos narius ir rė
mėjus nuo užėmimo vietų vai-' tingas, kaip sako rengėjai, bū- 
diškose įstaigose. siąs vienu iš svarbiausių ir

Įteikimas New Yorko Vals
tijos Seimeliui dviejų bilių, ku
riais norima panaikint civiles 
teises valstijoj po priedanga 
“raudonųjų gaudymo” iššaukė 
ugningą kritiką nuo Israel 
Amter, New Yorko valstijos 
K. P. pirmininko.

Aiškindamas, kad tie biliai 
“karo įkvėpti”, Amteris savo 
atsišaukime karštai ragino 
darbininkus masiniai sueiti į 
Madison Square Garden salę 
sausio 13-tos vakarą, kad tuo- 
mi pareikšti žmonių pasiprie
šinimą tokiems patvarkymams. 
Jis sakė, jog reikalinga suda
ryti toks stiprus 
kuris ‘ 
suokabį

Išvežė Ispanams 
Drabužių

Pastaraisiais laikais, 
sunkumų kariaujančioji 
pon ką nors pasiųsti, ir rinki
mas drabužių Ispanijos nuken
tėjusioms nuo karo pabėgė
liams buvo lig ir aprimęs, 
nors ten žmonės pusnuogiai, 
pasibaisėtinuose skarmaluose 
kenčia.

f.At'SVfi
r.:-.....

Prašė Nariu Budrumo Šiais 
Sunkiais Laikais

šimtai aktorių, profesionalų 
milžinišku ‘ ir mėgėjų mitinge suvaidins 

masinį spektaklį “Mes Nenu
galimi.” Taipgi dainuos pas
kubęs baritonas Mordecai 
Bauman. Visais atžvilgiais mi-

diškose įstaigose.
Bet, kas yra komunistu su-į įdomiausių.

Šiemet Daug Biednuomenėsi Greatneckietis Povilas Beeis 
Turės Mokėt Taksus Išvyko Floridon

Užėjus karinės “ekonomi
jos” gadynei, ir

Brooklyniečiams gerai žino- 
patys bied- rhas greatneckietis veikėjas P. 

iriausieji darbininkai, vos už-lBeČis savo J • ™
dirbantieji minimum ; 
yra aptaksuoti.

Pavieniai įplaukų taksus tu
rės mokėti pradedant nuo $16 
uždarbio per savaitę 
$800 per metus. Vedusių 
aptaksaVimas prasideda 
$2,000 įplaukų per abu.

Taksams sumokėt laikas nu
statyta bile kada iki 1-mcsl 
kovo.

• atvirėlėje D. M. 
algas.' šolomskui, išsiųstoj iš Fort 

Lauderdale, Fla., praneša, kad 
ten nuvykęs bandyt pataisyt 
savo sveikatą.

Drg. Beeis jau ilgas laikas 
kankinosi dėl kokio skausmo 

; petyje, tad ir išvyko pagyven
ti Floridoj ir pažiūrėti, ar kar- 

I tais Floridos saulė negalėtų tą 
nelemtą skausmą išvyti.

Linkime d. Bočiui greit 
sveikti.

Mokytoji} Mitingas 
Smerkė Atakas

Kern Kamantinėtojai Nori 
Prikergti Raudonumą

Hopson už Nusuki- 
mą Milionų Gavo 5 

Metus Kalėjimo

New Yorko Laikraštininkų 
Gildijos susirinkime, sausio 
9-tą, įvesdinta nauji lokalo 
viršininkai. Carl Raudau, bu
vęs lokalo prezidentas, pasi
traukė. Jis buvo atsisakęs kan
didatūros viršininkų perrinki
muose. Dabar prezidentystę 
užėmė Monroe Stern.

Sausio 10-tos vakarą įvykęs 
Mokytojų Unijos Lokalų 537 
ir 5-to bendrai sušauktas ma
sinis mitingas Washington Ir
ving High School patalpose 
protestavo prieš Ezgaminierių 
Tarybos pasimojimą paleng
vint prašalinimą mokytojų iš 
darbų ir apsunkint gavimą 
pastovaus mokytojo laipsnio.

Mokytojai sako, kad tos 
naujos rekomendacijos supuo
la su Rapp-Coudert Komiteto 
pastangomis apribot švietimą 
ir sumažint paskyras.

Miesto Tarybos Komitetas, 
kuris veda kamantinėjimą Ci- 
vilės Tarnybos prezidento 
Kern, pereito penktadienio po
sėdyje bandė prie klausimo 
prikergt ir komunizmą.

Alfred’o E. Smith, Jr,
dovaujamas tasai komitetas 
buvo iššaukęs ir pusantros va
landos kamantinėjo S. W. 
Gerson’ą, “Daily Worker’yje” 
politikos aprašinėtoją ir buvu
sį užtikėtąjį egzhminierių 
New Yorko prezidento ofise. 
Gerson apie specialius jam

Tačiau dabar, ruošiantis 
nors šimtą tūkstančių tų pa
bėgėlių pervežti iš Francijos 
koncentracijos kempių Meksi- 
kon, drabužių klausimas iš- 
naujo iškilo. Iš vienos pusės, 
siunčiami tuos pabėgėlius at
gabenti laivai, galės Europoj 
esantiems drabužių nugaben
ti, iš kitos pusės, Meksikos 
valdžia reikalauja, kad įveža
mieji būtų bent viena karta 
drabužių aprengti.

Moterų Kliubas, sužinojęs 
reikalą, pusiau patylomis pas
kelbė reikalą drabužių ir lie
tuviai atsiliepė, “Laisvės” sa- 
lėn ateidami į mitingus - pra
mogas sunešė apie desėtką 
pundų.

Atsiųsto iš Ispanams Gelbėt 
Komiteto tuos drabužius iš
vežt žmogaus paklausėm, ar 
drabužiai dar reikalingi ir ar 
mūsų tūli daugiau apdėvėti 
drabužiai dar tinka. Jis atsa
kė :

“Mažiausia šimtą tūkstan
čių čion atvesimu žmonių ap
rengti, tai nejuokas’. Mes bi- j 
jom, kad nesurinksim gana. 
Tada reikės pirkti, o pinigų 
net jų pervežimui tuos $300,- 
OOO sunku sukelti. Paprašykit 
jūsų žmonių, lai aukauja, kas 
ką gali. Nebus perdaug ir ne
bus perprasti. Nuogiems žmo
nėms geriau padėvėtu drabu
žiu apsirengti, negu nuogiems 
šalti ar visiškais skudurais vil
kėti.”

Išvežtąjį pirmą “lodą” bu
vo suaukoję ar surinkę Gilma- 
nienė, Kazakevičienė, Viš- 
niauskienė, Zablackienė, Ve
lička, žigaitis, Navikas, Sasna 
ir tūli kiti, kuriems ant pundo 
nepažymėjus vardo, negalima 
buvo sužinoti keno atnešti, jei 
komisijos nesant paliko. Vi
siems jiems dėkojame.

Kam patogu, drabužius ga
li pristatyti tiesiai sandėlin, 
175 Wooster St., New Yorke, 
kiti atvykdami su reikalais ga
li atvežt “L.” salėn ir palikti 
Moterų Komisijos vardu. Su
sirinkus daugeliui pundų, jie 
atsiunčia vežiką. Turintieji la
bai daug drabužių, esant sun
ku bile kur patiem pristatyt, 
parašykite atvirutę į sandėlį, 
jie atsiųs žmogų paimti dra
bužius iš namų.

Moterų Komisija.

Howard C. Hopson, 
taip sunkiai “dirbo, 
$300,000 pasiskolintų 
davarė į tūkstančio 
dolerių viešpatystę,
ketvirtadienį tapo nuteistas 
penkis metus kalėti už sugro- 
bimą Associated Gas and Elec
tric Sistemos arti $20,000,000 
vertybių. Hopson buvo tos fir
mos viršininku.

Jei Hopsonui būtų duota 
pilna įstatymais nustatyta mie- 
ra, jį galėjo nuteisti iki 85 
metų kalėjimo ir $17,000 su
mokėt pinigais. Bet pinigais iš 
jo visai nereikalauta, kadangi 
firmos trustistai jau pasirūpi
no ant turto uždėti drausmę. 
O kalėjimo j'ąm duota 5 me
tai. Tai apie tiek, kiek pieti
nėse valstijose baustų vaiką už 
pusantro obuolio pavogimą.

Hopsonas dar bus teisiamas 
už nemokėjimą valdžiai taksų 
nuo įplaukų, tai yra nuogtų 
$19,519,792 iš firmos suvogtų 
pinigų. Taksais, kaip aprokuo- 
ta, iš jo turėtų išrinkti $1,886,- 
405.

Kas liečia firmos šėrų savi
ninkus, kurių priskaitoma apie 
700,000, tai jie anaiptol dar 
ne viską gavo atgal ir ne viską 
atgaus, kadangi daug turto 
yra išeikvota, dalį atims val
džia, jeigu atims, o. kiti sudils 
tarp advokatų firmų už vedi
mą daugelio komplikuotų by
lų, kad tuos pinigus atbylinėti. 
Tarp 3 ir 4 milionų 
pinigų esą laikoma 
giminaičių vardais.

Hopsonas vengė
per ištisus mėnesius jo išven
gė, pirmiausiai apsimesdamas 
ligoniu, paskiau nepilnapro- 
čiu, ir net po to, kada jau jis 
buvo pripažintas visiškai svei
ku ir turinčiu ,būt teisiamu, jis 
teisme visą laiką nudavė nesu
prantančiu ir nepaisančiu teis
mo eigos. Teismabutyje jis 
snaudė ir kai kada užknark
davo.

Ilsėjos Parke, Pateko 
Kalėjimai!

Self - Instructor
Su sausio (Jan.) 15 jis bus siuntinėjamas visiems, kurie 

yra išanksto jį užsisakę.

Self-Instructor, Rankvedis, angliškai kalbantiems, 
mokytis lietuviškai. Kaina $1.50.

PARAftft DR. J. J. KAŠKIAUCIUS

Kurip dar nesate užsisakę, tai užsisakykite tuojau.
Kartu su užsakymu prašome prisiųsti ir mokestį $1.50.

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

Daugiau Serga Plaučių 
Uždegimu

Pereitą savaitę 84 naujai 
susirgo ir 17 mirė plaučių už
degimu. Taipgi padaugėjo su
sirgimai influenza ir 1 mirė. 
Tymais susirgo 363. Daugiau 
susirgo ir difterija. Po mažiau 
susirgo skarlatina ir kokliušu.

Gimė Brooklyne per savai
tę 826. Mirė nuo visokių prie
žasčių 527.

Grįždamas iš darbo 77 me
tų senukas Joseph Levy, kaip 
paprastai, atsisėdo ant suolu- 
ko pasilsėti ir pasišvitinti sau
lėj Seward Parke, N. Y. čia 
pasisuko policistas Adlęr, ku
ris buvo atsiųstas suvaryt į 
gardą visus tuos, kurie netu
rėdami nieko kito dar nori 
saulės. Juk tai, anot mūsų lai
kų civilizacijos, tikra begėdys
tė. Pamatė jis ir Levy 
ėmė už valkatystę.

Tai buvo trečiadienį, 
sikalbėdamas angliškai,
buvo pervarytas per visą kri
minalistų šerengą ir išlaikytas 
iki vėlumos ketvirtadienį Ri
kers Island kalėjime. Jis buvo 
nuteistas dešimčiai dienų dar
binio kalėjimo, per teisėją 
Charles Hirsimaki. Nuteisė, 
kaipo “neturintį įmatomų 
įplaukų pasilaikymui,” nors 
kišeniuje jis turėjo $18 ir ėjo 
iš darbo. * /

Dar vėlai“ trečiadienio va
karą senuko duktė buvo iš 
dingusių asmenų biuro sužino
jus, kad jos tėvas pateko ka
lėjimai. Bet patekti lengva, 
išeiti nelengva. Apart jos pa
čios pastangų, ėmė nemažai 
sugaišties majorui vyriausiam 
teisėjui, advokatui, kalėjimo 
viršininkui, paskui vėl advo
katams, paskui distrikto pro
kuroro ofisui ir įvairiems to. 
ofiso tarnautojams kol tą se
nuką išėmė.

G. Bruccleri, 38 m., nušovęs 
savo seną draugą V. Aquilino 
už tai, kad tas blogai atsilie
pęs apie jo motinos pobūdį, 
šovė j as pats pasidavė polici
jai

Pasitraukdamas, R a n d a u 
perspėjo unijistus budėti prieš 
trukdytojus viduje ir priešus 
išlaukyje, ragindamas nei vie
niems nei kitiems nedaryt nu
sileidimų. Stern taipgi kritika
vo trukdytojus ir priminė bu
vusias ant unijų atakas laike 
pereito pasaulinio karo, ves
tas po priedanga “apsigyni
mo” ir karo isterijos.

Sophie Blais-Blažienė, 
metų amžiaus, gyvenusi 
Bank St., New York, 
sausio 10-tą, Bellevue Ligoni
nėj. Pašarvota graboriaus Bie
liausko koplyčioj. Bus palai
dota sausio 13-tą, 2 vai. po 
pietų, Alyvų Kapinėse. Pali
ko dideliam nuliudimq savo 
vyrą Jurgį, sūnų Antaną, se
serį Amiliją Sinušienę. Laido
tuvių apeigomis rūpinasi gra- 
borius Mathew P. Ballas-Bie- 
liauskas.

Majoras Dadėjo 35 Narius 
“Apsigynimo” Tarybon

Rakandų Unijos Lokalas 
76-B laimėjo savaitės streiką 
prieš Bedford Woodturning 
Co. Gavo uždaros šapos sąly
gas, pakėlimą algų ir $16 mi
nimum per savaitę nelavin
tiems darbininkams.

Majoras LaGuardia dadėjo 
dar 35 narius į savo Miesto 
Apsigynimo Tarybą, sutvertą 
11.-tą spalių. Prie tarybos pri
dėta daugiau bankierių, fir
mų viršininkų ir Dubinskis, 
reakcinis ILGWU prezidentas, 
senas1, karo šalininkas, šį tre
čiadienį šaukia posėdį pasi
ruoši “netikėtumams,” Taryba 
jau nuo pradžių buvo 
nuojama bankierių.

Tarptautinio Darb. Ordino 
New Yorko organizacijos su
šaukė vietinę dviejų dienų 
konferenciją aptart organiza
cijos vidujinius reikalus ir 
veiklą visuomeniškais svar
biais klausimais. Organizacija 
mieste turi 40,000 narių.

Bedarbiam Snlaikinėją 
Šalpos Pinigus

Workers Alliance savo 
reiškime sako, kad šalpos 
partmentas sulatkinėja išmo
kėjimą miesto bedarbiams 
$300,000 paskyrų, taikytų spe
cialiems reikalams, kaip kad 
gatvekarių lėšoms, būtiniau- 
siems namų reikmenims, ir tt.

CHARLES'
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkaę 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

F. W. SHALINS |
(SHALINSKAS) |

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
. Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

FOTOGRAFAS
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 
įvairiom.spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 
Kamp. Broadway ir Stone Ave.

tarpe Gates Ave. ir Chauncey St. 
Tel.: Glenmore 5-6191

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

109 ir 436 Grand St. ( Brooklyn, N. Y, 
Tel. EVergreen 7-8451

išdirbėjai ir platintojai
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 
palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
... * Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

• Vietos ir impor- 
a tuotos degtinės ir
• vynai, geriausių
• bravorų alus ir
• ėlius. Kada būsi-
• te Brooklyne, už

eikite susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karsta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 

‘ moterims. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 South 5th Street \ Brooklyn, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 4*9508

Lietuvių Kiiro Kompanija 
ĮDEDAME master-kraft oil burners 

Į Jūsų Seną ar Naują šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų Inžinieriai. išmieruos jūsų namus ir {dės tinkamų “burner” 
arba visų garo arba karsto vandenio sistemų. Maloniai suteikiame 

aprokavlmus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661




