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London. — Anglų yyriau-
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London. — Anglija siųs 
savo kariuomenę j Albaniją 
prieš italus.

Prašome visų “Lai
sves” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien
raščiui.

Washingtono valdžios užsa
kymus.

f

j

Istanbul, Turkija. — Tur
kų laikraščiai rašo, kad 
Jungtinės Valstijos “daug 
žada, bet negana duoda pa
ramos Anglijai.”

Meksika Kovotų prieš Bile 
Įsiveržėlį į Amerikos 

Žemyną

London. — Pasak anglų, 
tai jų lėktuvai sunaikinę 9 
vokiečių orlaivius ant 
mes Sicilijoj, Italijoj.

j

Washington. — Amerikos 
kariniai žinovai sako: vo
kiečių orlaivių , taikikliai 

prastesni už Amerikos.

Vatikanas. — Popiežius 
rengiasi viešai pasmerkt 
tuos, kurie iš oro bombar
duoja nekariškius žmones.

Roma. — Italijos valdžia 
ir 

kaipo agentam parduodamų 
daiktų.

Senato užsieninių reikalų čių prieš J^aton kompanijos 
komisija susidaro iš 23 na
rių.
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Prunskis “užuolanka iŠ* 
.” Savo šaky-, 

kun.
pradėjo pasakoti,

galinga, kad

KRISLAI
Išgyrė Hitlerizmą...
Jieškojo Rakto, Surado 

Kryžių!. . .
Dabar Bagočius Turbūt Eis 

Dangun.
Kipras Petrauskas, Prof. 

Kolupaila, Advokatė 
Purėnienė. . .

Rašo R. Mizara

Prezidentas Įsižeidęs, kad Senatorius Wheeler Sakė, jog 
Roosevelto Parama Anglijai Traukia Ameriką į Karą;

Apšaukia Jį “Bailiu” j •
•__ o—:------------------------ 1—' :

Darbo žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00

Metams

“Vilnies” korespondentas 
rašo, kad atbėgusia iš Berlyno 
kun.
gyrė hitlerizmą
toje kalboje Čikagoje, 
Prunskis
kad Vokietija 
puiki tvarka, kad daug atsar
gos turi, ir 1.1.”

Kodėl gi kun. Prunskis ne- 
girs hitlerizmo, kuomet pas
tarasis jam visais būdais gel
bėjo! Juk pats kun. Prunskis 
rašė, kaip jis hitleriniu orlai
viu lėkė iš Vokietijos.

Dabar už tai kun. Prunskis 
nori atsimokėti Hitleriui Ame
rikos lietuvių doleriais!

Juozas Tysliava įdėjo savo 
laikraščio (“Lietuva”) pirmą- 
jame puslapyj F. J. Bagočiaus 
atvaizdą. Tam pačiame nume- 
ryj įtalpino ir jo straipsnį. At
vaizdas — kunigiškame ar 
vyskupiškame kostiume. Kry
žius ant Bagočiaus kabo di
desnis, kaip kadaise nešioda
vo nabašninkas “nezaležnin- 
kų” vyskupas Mickevičius.

Socijalistas ir laisvamanis 
Bagočius, mat, priklauso prie 
tam tikros religinės sektos, 
kuri vadinasi rosikrucai. O 
tie “rosikrucai,” Bagočius ra
šo, “stengiasi surasti raktą, 
kuriuo būtų galima atrakinti 
visas paslaptis, kaip kai ku
rias jau yra atrakinę buvusie
ji šviesuoliai...”

V a d i n a si, bejieškodamas 
rakto, p. Bagočius surado kry
žių ir jį užsimovė ant savo iš
varginto kūno, ant gražiai nu
siteikusios išlankos, kuri ana- 
tomiškoje geografijoje stovi 
žemiau krūtinės.

Kunigai sako vargdieniams: 
“kryžius — jūsų raktas į dan
gų.”

Vargdienis Bagočius tąjį 
raktą, matyt, ir susirado. Na, 
ir gerai. Tegu jis juo atsira
kins paslaptingojo rojaus 
vartus. Tik tegu nepamiršta 
pasiimti ir Kleofą, ir Juozą, 
ir Pijų, ir Jadvygą, ir savo 
kaimyną Stasį!

“Partijos ir vyriausybės 
rūpinimasis Tarybų Sąjungoje 
gyvuojančiųjų tautų meno 
ugdymu duoda mums impul
są sukurti lietuvių meną, tau
tinės formos ir socialistinio 
turinio. Visi lietuvių meno 
darbuotojai turi dėti visas pa
stangas, kad jau artimiausiu 
laiku sukurtų visiškai vertin
gus kūrinius. Mūsų bendras

vauti lietuvių menui mūsų tė
vynės sostinėje Maskvoje.”

Kas šitaip rašo?
Ogi didysis Kauno 

dainininkas - artistas 
Petrauskas!

Jis tokį pareiškimą 
“Tarybų Lietuvos 
tame.

operos
Kipras

padarė 
num. 46-

Katalikų veikėjas, ilgametis 
jų spaudos bendradarbis, prof. 
Kolupaila, įėjo į vyriausiąją 
rinkiminę komisiją, kuri tvar
kė sausio 12 d. rinkimus Lie
tuvoje.

Buvo rinkta, kaip žinia, 35 
atstovai į aukščiausiąjį Sovie
tų Sąjungos tautų sovietą, ku
rį sudaro visų 16-kos tarybi
nių respublikų atstovai.

advokatė 
straipsnį

Na, o socialiste
Purėnienė rašo ilgą
Lietuvos Komunistų Partijos 
organe “Tiesoje”. Jame auto
rė džiaugiasi naujuoju gyve
nimu, tarybiniu gyvenimu.

šitaip žymieji Lietuvos žmo
nės, visuomenininkai ir me- 
ninkai darbuojasi naujame 
Lietuvos liaudies gyvenime!

O čia, Amerikoje, klerika
lai su socijalistais išsijuosę 
šmeižia tarybų Lietuvą, josios

IAISVES ANTBA“m„„4.2.’ įu“M2EW79sTREET Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Sausio (Jan.) 16, 1941 Pavienio Numerio Kaina 3c. Motai XXXI. Dienraščio XXIII.

Hitler Šauįia “Na
mo” 45 Tūkstančius 
Vokiečių iš Lietuvos

Berlin. — Sovietų Sąjun 
ga pasirašė sutartį su Vo
kietija, kad vokiečiai Lietu
vos, Latvijos ir Eston i jos 
Tarybų Respublikų gyven
tojai gali persikraustyt į 
Vokietiją, o lietuviai ir kiti 
nevokiečiai gali iš Seinų 
Klaipėdos ir kitur persikelt 
iš Vokietijos žinybos į So- 
vietų Respubliką.

Vokietijos valdžia šaukia 
“namo” 45 tūkstančius vo
kiečių iš Lietuvos.

1939 m. rudenį, pagal Hit
lerio pašaukimą, persikrau
stė 75 tūkstančiai vokiečių 
iš Latvijos ir Estonijos į 
Vokietiją, ir dabar telieka 
12,000 vokiečių Latvijoje ir 
Estonijoje.

AMERIKA SUPIRKINeJA 
KARO METALUS

Washington. — Jungtinės 
Valstijos, kiek tik gali, už- 
pirkinėja gyvsidabrį, anti- 
moniją, molybdeną ir kitus 
karui reikalingus metalus iš 
Meksikos ir kitų prieinamų 
kraštų, idant vokiečiai, ita
lai ir japonai negautų mi
nimų metalų.

Vokiečiai Duodą Maisto 
Prancūzams

Berlin. — Vokietijos 
riausybė praneša, kad 
kiečiai siunčia 450 tūkstan-

vy- 
vo-

B

Sen. Burton K. Wheeler su savo šeima skaito pundus laiškų, gautų iš Amerikos 
piliečių, reikalaujant, kad jis ir ateityje stovėtų griežtai prieš Amerikos įvėlimą 

i karą.

Italai Sako, Nuskandin
ta ar Sužeista 15 Angly 

Karinių Laivy

VOKIEČIAI SUNAIKINĘ AN- 
, GLŲ LAIVĄ, SUŽEIDĘ JŲ 

ŠARVUOTLAIVI

Roma. — Italijos laikraš
čiai teigia, kad italų - vo
kiečių orlaiviai ties Sicilijai 
nuskandinę bei sužeidę 15 
karinių Anglijos laivų. Ten 
likęs sunaikintas besit vie
nas” stambus anglų šarvuot
laivis, ir tą “parodo plūdu
riuojanti palaikai jo jūrei
viu.”

Per kelias paskutines sa
vaites graikai Albanijoj vi
siškai nieko nelaimėję; visi 
jų daryti užpuolimai buvę

Vokiečių Pranešimas:
Berlin. — Vokiečiai nušo

vė į jūrą keturis anglų or
laivius skridusius bombar- 
duot Vokietiją. Nei vienas 
anglų orlaivis nepasiekė vo
kiečių valdomos žemės.

Vokiečių lėktuvai bombo
mis paskandino prekinį an
glų laivą, 4,000 tonų įtalpos, 
ir sužeidė vieną Anglijos 
šarvuotlaivį.

VokiečiŲ-Italy Lakūnai 
Sužeidė Tris Karinius 

Angly Laivus

čių tonų bulvių ir 100 tonų atmesti atgal, kaip . sako
cukraus francūzam “nepri
klausomoje” Franci j oje ir 
vokiečių užimtoje Francijos 
dalyje.

A

Japonų Premjeras Atranda 
Ameriką “Pavojingoj 

Padėtyj”
Tokio.— Japonijos minis

teris pirmininkas Fumima- 
ro Konoyę, pasišaukęs 80 
parinktinių seimo atstovų, 
sakė jiems, kad Jungtinės 
Valstijos “nuplūduriavo į 
pavojingą padėtį”, kas liečia 
Amerikos ir Anglijos santi
kins su Japonija.

Italijos spauda.
Pasak italų, tai “išsisė

mė” graikų jėgos Albanijo
je, nors Anglija siunčia 
jiem vis daugiau pastiprini
mu, v

ANGLAI PAĖMĖ I NELAISVĘ 
VIENU0L1KĄ ITALIJOS 

GENEROLŲ

Vietoj Maginot Tvirtovių 
Linijos Bus Farnios

Berlin. — Vokiečiai ardo 
buvusią Franci jos Maginot 
tvirtovių liniją ir jos vietoje 
steigia mažas farmas, ypač 
Alsace ir Lorraine.

Maginot tvirtumų linija 
kaštavo Franci jai 500 milio- 
hų dolerių.

Mažai Anglijos Laivų Sunai
kinta per Savaitę

London. — Anglų laivyno 
ministerija sako, jog pirmą
ją šių metų savaitę vokie
čiai paskandino tik 14,687 
tonus prekinių Anglijos lai-

Mirė Jonas Petriką
South Bostone

(Telegrama)
So. Boston, Mass.

14. — Mirė Jonas Petriką 
seniausias mūsų literatūros 
platintojas ir buvęs mūsų 
laikraščių b e n d r a d arbis. 
Pašarvotas pas laidotuvių 
direktorių J. W. Casper’ą, 
187 Dorchester St., South 
Bostone. Laidos penktadie
nį sausio-January 17 d., 10 
valandą iš ryto.

J. F. Borisas.

saus.

Anglai Vis Geriau Atmuša 
Vokiečių Orlaivius

London. — Anglų vyriau
sybe džiaugiasi, kad jiem 
vis geriau' sekasi atmušt 
vokiečių orlaivius naktimis.

Roma. — Italai .pripažįs
ta, kad graikų submarinas 
nuskandino vieną mažą pre4 
kinį Italijos laivą Adriati- 
ko Jūroje.

darbuotojus, ir, eidami išvien 
su fašistais, renka aukas iŠ ta
rybų Lietuvos pabėgusiems
buvusiems Lietuvos liaudies I graikai grumiasi arčiau Va- 
engėjams! tonos, Albanijoj.

Athenai, saus. 15. —Nors 
italai smarkiau ginasi, bet

Rooseveltas Vadina
"Supuvusiu” Senato

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas labai įsižei
dė, kad senatorius Burtonas 
K. Wheeler ginčuose per 
radio sakė, jog “vienas iš 
kiekvienų keturių Amerikos 
jaunuolių būtų užartas” Eu
ropos laukuose, jeigu Jung
tinių Valstijų kongresas 
priimtų prezidento reikala
vimą dėlei Anglijos rėmimo 
“iš paskutiniųjų.”
. Prez. Rooseveltas pavadi
no tą senatoriaus pareiški
mą “niekšiškai-bailiškiąusiu 
ir nepatriotiškiausiu.”

Į tai atsiliepdamas, sena
torius Wheeler sako:

“Negali būt nieko nepa- 
triotiškesnio, kaip mėgini
mas sukurstyt Amerikos 
žmones iki to laipsnio, kad 
jie priimtų programą, pagal

TAISYMAI ROOSEVELTO 
PLANO GELBĖT ANGLIJA

sybė pripažino, kad vokie- kurią, galų gale, Amerikos 
čių-italų orlaiviai smigikai jaunuoliai būtų siunčiami 
bombomis sužeidė Anglijos užmušimui svetimuose karo 
šarvuotlaivį “Southampto- laukuose.”
ną,” didelį anglų karinį lai- -------------------
vą “Illustrious,” lėktuvų iš- “
vežioto ją, ir nai k in t u vą uždraudė žydam dirbt i“ 
“Galiant,” ties Italijos sala 1—------ —1 1

Anglai sako, kad tame jū
ros mūšyje jie nuskandinę 
vieną italų karinį laivą - 
naikintuvą ir nukirtę į van
denį 12 Italijos ir Vokietijos 
orlaivių.

AMERIKOS MINISTERS RA
GINA KARIAUT, “KAIP 

KAD ANGLIJA”

Washington, saus. 15. — 
Kongresmanas Kami Iton 
Fish, narys užsieninės kon
greso komisijos, įteikė seka
mus pataisymus prie prez. 
Roosevelto sumanymo “vi
sais būdais” remt Angliją:- •

Uždraust prezidentui per- 
vest Anglijai bet kokį kari
nį Amerikos laivą.

Užgint kariniams Ameri
kos laivams lydėt prekinius 
laivus į Angliją.

Apribot vienais metais 
prezidentui teisę “skolint” 
bet kokius reikmenis Angli
jai.

Neduot Anglijai daugiau 
kaip $2,000,000,000 para
mos.

Uždraust prezidentui lau
žyt ar apeit pirmesnius 
Amerikos įstatymus, kaip 
kad bepusiškumo įstatymai 
ir Johnsono įstatymas.

Užgint Anglijai taisyt sa
vo karinius laivus Amerikos 
uostuose.

Reikalaut, kad Anglija 
užstatytų tinkamas jos ver
tybes už skolinamus anglam 
karo reikmenis.

Anglų Pranešimas:
Cairo, Egiptas. — Anglai 

Egipte ir Libijoj iki šiol 
paėmė nelaisvėn 11 Italijos 
generolų ir 80 tūkstančių 
karių. Paskutinis jų paim
tas priešo generolas yra 
Francesco Argentine.

Anglų laivynas, armijos 
artilerija ir orlaiviai bom
barduoja italus Tobruke ir 
apylinkėje, Libijoje. Anglų 
lakūnai sunaikino dar po
rą italų orlaivių Stovyklų.

Bankininkai Remia Roosevei- 
to Paspirtį Anglijai

New York. — Pirminin
kas didžiulio Chase Nation
al Banko, Winthropas Aid- 
rich remia prez. Roosevelto 
planą “skolint ar duot” An
glijai visus galimus Ameri
kos karo pabūklus, bet sa
ko, jog tokia prezidento ga
lia turėtų būt apribota dve
jais metais.

Priešo Bombos Artis Karinio 
Angly Didlaivio

New York. — Amerikonų 
dienraštis N. Y. Times’ iš- 
spaudino paveikslą iš Angli
jos, kaip italų oro bombos 
krinta visai arti didelio, arih 
glų karinio laivo-lėktuvų iš
vežiotojo “Ark Royal”, bet 
“nepataiko.”

ORAS. — šį ketvirtadienį 
snigs bei lys. t

Graikai Sakosi Atmnšę 
Italy Atakas

Graikų Pranešimas:
Athenai. — Italai Albani

joj padarė dvi įnirtusias 
atakas prieš graikus, bet 
graikai atmetė juos atgal, 
pažengė pirmyn linkui Be- 
rato ir paėmė į nelaisvę dar 
kiek italų karių.

Italų orlaiviai bombarda
vo kelis graikų miestus, bet 
menkai nuostolių tepadarė.

Washington, saus 15. — 
Amerikos valstybės minis- 
teris C. Hull tfžreiškė kon
greso komisijai užsieniniais 
reikalais, kad jeigu Anglija 
būtų sumušta, tai “vokiečiai 
lengvai per Atlanto Van
denyną užpultų Jungtines 
Valstijas, jeigu ši šalis ne
būtų pasiruošus daryti tą, 
ką dabar daro Anglija.”

6 senato užsienių reikalų 
komisijos nariai išstoja 
prieš prezidento siūlymą vi
sais būdais remt Angliją 
(tik susilaikant nuo karo); 
5 tos komisijos nariai dar 
nežino, ar pritars preziden
to planui ar ne.

VALDŽIA GRŪMOJA KRIO
ŠINT STREIKĄ

Detroit, Mich. — šalies 
valdžia, per apsigynimo ko- 
misionierių Sidney Hillma- 
ną, liepė tuojau sugrįžt dar
ban penkiem tūkstančiam 
CIO unijistų, streikuojan-

Bulgarija Ginsianti Savo 
Nepriklausomybę

Ruščuk, Bulgarija.—Bul
garų ministeris pirmininkas 
savo kalboje pareiškė, kad 
Bulgarija laikysis lygiai 
draugiškai ir bepusiškai lin
kui Sovietų, Vokietijos ir 
Italijos. Bet,, girdi, Bulgari
ja, jei reikėt, tai ginklais 
gins savo reikalus, tautinę 
laisvę ir nepriklausomybę.

Washington. — Scripps- 
Howard laikraščių užsieni
nis redaktorius teigia, jog 
vokiečiai sutelkė tiek savo 
karo jėgų į Italijos salą Si
ciliją, kad jie faktinai už
valdė tą salą.

fabrikus Saginaw, Clevelan- 
de, Battle Creek ir Mar- 
shalFe. Įsakė jiem kuo grei
čiausiai grįžt ir dirbt pirma, 
negu prasidės derybos su 
kompanija; ir pagrūmojo 
“dar pirmą kartą pavartot 
griežtus veiksmus” prieš 
streikierius, jeigu jie ne
klausys' įsakymo.

Gubernatorius Murray 
van Wagoner atsiuntė 200 
valstijos milicininkų prieš 
streikierius Saginaw.

Streikas kilo todėl^ kad 
kompanija atsisakė priimt 
atgal darbininkus streika
vusius pernai gruodžio mė
nesį.

Kompanija gamina kari
nių orlaivių inžinų dalis it

Mexico City.— “Jeigu bet 
kuris pašalinis kraštas už
pultų bile šalį Amerikos že
myne, tai Meksika laikytų 
tą žygį ir jos užpuolimu,” ir 
kovotų prieš įsiveržėlį, kaip, 
pareiškė Meksikos užsienio kitus karo reikmenis pagal 
reikalų ministeris E. Pa- ’ 
dilia, i
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Ruoškimės!
“Laisvės” bendrovės šerininkų suva

žiavimas įvyks neužilgo—šių metų sausio 
26-tą dieną, Brooklyne.

Visus šėrininkus' prašome rūpestingai 
prie šio suvažiavimo ruoštis. Organiza
cijas ir draugijas raginame siųsti suva
žiavimui pasveikinimus.

Atsiminkime, kad šiemet sukanka ly
giai 30 metų, kai “Laisvė” pradėjo išei
dinėti.

Be to, šiemet sukaks lygiai 22 metai, 
kai “Laisvė” išeidinėja dienraščiu, — 
kai ji kąsdien tarnauja Amerikos lietu
vių visuomenei.

Bet tas dar, aišku, nėra viskas. Svar
bu kiekvienam šėrininkui, kiekvienam 
mūsų skaitytojui, kiekvienam bendra
darbiui ir vajininkui-veikėjui suprasti 
momento svarbą. Vargiai kada nors pa
saulio istorijoje buvo toks įtemptas, toks 
nepaprastai svarbus laikotarpis, kokį 
mes gyvename šiuo metu. Amerikos isto
rijoje taipgi niekad nebuvo tokio svar
baus istorinio laikotarpio, kaip šis.

Lietuva, mūsų tėvų žemė, taipgi gy
vena nepaprastą laikotarpį, nepaprastai 
svarbų gyvenimą, su kuriuo mūsų dien
raščiui tenka supažindinti savo skaity
tojus, Amerikos lietuvių visuomenę.

Dėlto, kad mes gyvename tokį svarbų 
laikotarpį, nepaprastai svarbu turėti sa
vo didelį ir stiprų dienraštį, savo laik
raštį, kuris supažindina mūsų skaityto
jus su visais gyvenimo reiškiniais ir ro
do darbo žmonėms šviesų kelią, kuriuo 
einant būtų galima išvengti baisios ka
tastrofos, kokioje randasi šimtai milijo
nų kapitalistinio pasaulio žmonių.

Vadinasi, juo svarbesni pasaulyje vyk
sta dalykai, tuo svarbesnė darosi darbo 
žmonių dienraščio rolė.

Tad nereikia aiškinti, kodėl kiekvienas* 
“Laisvės” šėrininkas turi veikliai daly
vauti savo dienraščio reikalų tvarkyme, 
savo dienraščio stiprinimo darbe.

Štai, kodėl mes nuoširdžiai kviečiame 
visus mūsų šėrininkus dalyvauti, šiame 
taip svarbiame laisviečių metiniame su
važiavime !

į‘«:
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Finų Liaudies Vargai
Pabaigoj 1939 metų Finliandijos dvar

ponių, kapitalistų ir menševikų valdžia 
išprovokavo karą su Sovietų Sąjunga. 
Karo laiku kurstytojai šaukė apie gar
sias “finų pergales.” Žinoma, jos baigė
si veik visišku finų armijos sunaikini- 

-mu, Mannerheimo Linijos sulaužymu ir 
kapitalistinės Finliandijos kapituliavi
mu. Tas karas Finliandijai atsiėjo dau
giau, kaip penkių metų jos valdžios 
įplaukos, apie 80,000 užmuštų ir 250,000 
sužeistų.

Bet ir iš to Finliandijos kapitalistų, 
dvarponių ir menševikų valdžia nepasi
mokė. Ji ir po to laikė nuo 150,000 iki 
200,000 armiją, kuri nešė kraštui baisius 
nuostolius. Vyrai pastatyti prie ginklo 
negalėjo apdirbti laukus ir dirbti indus
trijoj. Ii’ todėl, 1940 metais Finliandijos 
laukų apdirbimas ir industrijos gamyba 
labai nupuolė.

Dabar Associated Press žinių agentū
ra praneša iš Helsinki, Finliandijos, kad 
maisto ministeris ponas Vaino Kotilai- * 
nen pareiškė Amerikos koresponden
tams, kad ateinantį pavasarį Finliandi
jai gręsia didelis badas, jeigu iš Ameri
kos nebus pristatyta grūdų. Jis sako, 
kad, jeigu nebus pristatyta grūdų ir mil
tų, tai finų žmonėms prisieis valgyti me
džių žieves.

, Fįnliandįįos. liaudis, vargsta ir skursta .
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todėl, kad esamoji ponų, bankininkų ir 
menševikų valdžia nepaiso liaudies, bet 
užsiėmė ir užsiima karo provokacijomis 
prieš tarybų kraštą. Ir pereitais metais 
tie »ponai iš Amerikos vežė ne maistą, 
žemės apdirbimo mašinas, bet pirko 200 
kanuolių po 75 milimetrus, tūkstančius 
kulkasvaidžių, daug kitų ginklų ir amu
nicijos. Finliandijos valdonai sotūs, jie 
turi duonos ir drabužių, jie jau trečia 
dekada kankina to krašto darbininkus 
ir valstiečius. Jie mano, kad finų liaudis 
amžinai kentės, valgys medžių žievę, 
kaip sako ponas Kotilainen ir nejieškos 
išėjimo, kad kartą ant visados padarius 
vargui ir išnaudojimui galą. Tame ponai 
klysta.

LAISVE

PASTABOS Jeigu kuris iš minimų 
generolų kokią dieną, kokia 
nepaprasta kvailyste apsi
vainikuoja, tai sekančią die
ną kitas jį pralenkia.

Paulius.

GRAUDŪS VERKSMAI — 
PIKTI ŠAUKSMAI

Dvi Sovietų Sąjungos Sutartys
Spaudoj} kuri atsineša nedraugiškai 

linkui didžiausios pasaulyj valstybės — 
Sovietų Sąjungos—labai daug buvo ra
šyta apie Sovietų Sąjungos ir Vokietijos 
prekybos ir sienų tarpe tarybinės Lietu
vos ir Vokietijos nustatymą. Ta spauda 
rašė labai daug todėl, kad pastaruoju 
laiku ji rašė ir apie tai, būk tarpe Vo
kietijos ir SSSR kils karas. Prekybos su
tarties pasirašymas ir jos reikale atsilie
pimai sovietinėj spaudoj parodė, kad So
vietų Sąjunga laikosi nepriklausomos po
litikos, kieto neutraliteto ir nei vienai im
perialistų kariaujančiai pusei nepataika
vo ir nepataikaus.

“Izviestijos” kietai pabrėžė, kad tie, 
kurie laukia, kad Sovietų Sąjunga taptų 
vienos ar kitos pusės įrankiu jos karo 
laimėjimui, tai labai klysta. SSSR veda 
prekybą su kiekviena valstybe, nepaisant 
jos politinės vidaus santvarkos, nepai
sant ar ji kariauja ar ne. Ir tos politikos 
sako laikysis, nes bent kokią blokadą 
skaito kriminališku prasikaltimu prieš 
paprastus žmones, nes blokada pirmoje 
vietoje muša civilius gyventojus.

Kada tiek daug buvo rašyta apie SSSR 
ir Vokietijos prekybos sutartį, tai tuo 
pat kartu, toj pačioj spaudoj veik nieko 
nebuvo apie antrą labai svarbią SSSR 
sutartį. Iš laikinosios Chinijos sostinės 
Chungking praneša, kad pasirašyta tar
pe Sovietų Sąjungos ir Chinijos preky
bos sutartis. Rašo chinų armijos laikraš
tis “Sao Tang Jih Pao”, kad metinė pre
kyba sieks net 100,0.00,000 amerikoniškų 
dolerių. Chinija parduos Sovietų šaliai 
mineralų, o iš Sovietų šalies gaus karo 
mašinų ir karo reikmenų, kurie taip la
bai yra reikalingi Chinijai jos apsigyni
mo kare nuo Japonijos imperialistų.

K. Jurgelionis, “Tėvynės” 
No. 1, šių metų, išgąstingai 
muša trivogą, kad preziden
tas F. D. Ruzveltas savo 
kalboje, sakytoje gruodžio 
29-tą d., visai užmiršo, kad 
lietuviški fašistai išguiti iš 
Lietuvos, blaškosi, po visą 
svietą kaip piktos dvasios, 
laukdami kaip apuokai nak
ties, kada jo malonybė Hit
leris sugrąžins juos į Lie
tuvą žmonėms kailį nerti.

Kas blogiausia, kad pre
zidentas grūmoja pačystyt 
fašistų viltį, Hitlerį, visai 
nelaukdamas, kol tas paten
kins jų troškimus. Kuo 
greičiausiai atlik patrijotiš- 
ką pareigą, broli Kleofai. 
Paskelbk prezidentą Ruz
veltą stambiausiu komuniz
mo rėmėju ir šauk visą 
svietą boikotuot jį!

Fašistiniam fronte atsivė
rė /skylė.

Tarp Jadvygos Tubelie- 
nės, iš vienos pusės, Tyslia- 
vos ir Jurgelionio, iš antros. 
Trūko diplomatiniai ryšiai, 
nepajėgiant pasidalint de
šimties tūkstančių dolerių 
vilniečiam šelpti surinktų 
aukų. Visai natūralu. Grobį 
dalinantis, kivirčiai įvyksta 
tarp geriausių frentų, nors 
jie būtų ir labai aukšto sto
no ponai.

Žinios iš 
Lietuvos
Kaunas. — Civilinės avia

cijos vyriausia vadovybė 
lapkričio mėnesį atidaro 
naujas oro linijas, kurios 
sujungs Maskvą su Lietu
vos, Latvijos ir Estijos TSR 
sostinėmis. Tiesus oro pašto 
ir keleivių susisiekimas or
ganizuojamas šiomis linijo
mis. Maskva - Velikije Lu
ki - Ryga; Maskva - Mins
kas - Vilnius - Kaunas ir 
Maskva - Leningradas - Ta
linas. Tomis linijomis skrai
dys modernūs, patogūs avio- 
el^presai. Steigiamos taip 
pat dvi tarprespublikinės 
oro linijos. Ryga - Talinas 
ir Ryga - Kaunas. Arti
miausiu laiku Rygoje, Kau
ne ir Taline steigiami sani
tarinės aviacijos punktai, iš 
kurių bus teikiama greita 
medicinos pagalba Latvijos, 
Lietuvos ir Estijos TSR gy
ventojams.

Tai nutiko laike Seimo,
Kuris Scrajtone {vyko, 
Kaip didžiuma delegatų
Ant Vitaičio taip užpyko,
Kad redaktorium “Tėvynės” 
Jį ant ilgiaus nepaliko,
O kaip gavo tas “atstauką,” 
Tai fš baimės net sukliko.
Jurgelioniui vieta teko, 
Kad “Tėvynę” prirašyti...
Jis tą darbą, mat, mokėjo 
Taip, kaip .kuolą nutašyti.
Ir kitaip “Tėvynė” ėjo:
Buvo• naujo, buvo seno...
Buvo kai kas paskaityti... 
Kaip tas sakė — buvo meno.
Kai kurie ir taip kalbėjo: 
“Nieko vyras tas Kleofas. 
Jisai moka parašyti,
Ir neblogas jojo “štofas.”
Iš didžiausio prarūgimo
Jau “Tėvynė” apsivalė...”
Bet tuom laiku Jurgelionis 
Tam pat tikslui girnas kalė.
Matai, vilko tasai šmotas 
Avies .kailiu apsitaisė, 
Ir tik progos jisai laukė, 
O sulaukęs — tai užtaisė.
Avies skūrą nusipurtęs,
Vilko balsu ėmė kaukti, 
Ir iš raistų ir iš pelkių 
“Bodes” savo pradėj’ šaukti.
Kad sudarius daugiau brudo,

Ir, lyg girtas, skeryčiodama, 
Į liūgyną kniubo, traukė.
Visi mato, kad nejuokas: 
Naujų spėkų reikia gauti, 
Bet kas nori brudu misti, 
Juo terliotis, jį ragauti...
Vieni dirba išsijuosę 
žmones kviečia ir vadina, 

ZO kiti tai, taip kaip “skunkės”
Vien tik orą sugadina.
Toks niekingas “skunkių” 

darbas,
Kurį jos taip bjauriai varo, 
Yra atkreiptas prieš vėją, 
Nes SLA bloga daro.
Nariai Širsta, gvolto šaukia, 
Tolyn-labyn balsiau zurza:
‘Va, jis mumis durniais daro, 
Pliaukšt mokina, tasai murza.”
Tik Smetonos kavalieriai
Jų gizeliai, pakalikai, 
Keikia, rėkia, kryžiavojas 
Kaip padaužos, kaip skalikai.
Jie nekenčia ryto saulės, 
Kuri vargšams ima šviesti, 
Iš jų skurdo ir nelaimių

i Naują kelią ima tiesti.
Už tai keikia, kiek tik gali, 
Ir nervuojas, rėkia, pyksta.
O tuom tarpu šalyj mūsų 
Didžiam darbui klojas, vyksta...
Net koktu dabar žiūrėti: 
Purvinos “Tėvynės” špaltos, 
Nešvarumais aptaškytos
Kaip jos juodos-taip jos baltos.
Mat, tas šlėktų “palikimas,” 
Poniškumo daug turėdams, 
Ir išpampęs nuo piktumo, 
Visaip amsį blogą sėdams.
Vai, nekaskie kitam duobę, 
Nes patsai į ją įpulsi. ..
O bepuldams—sakau tiesą— 
Smarkiai, smarkiai susikulsi!
Nes beskleisdams paštukizmą, 
Pats to vaisto paragausi...
Piktą darbą bevarydams: 
Vėją sėdams:—audrą pjausi.

Karo Laivai ir Orlaiviai
Anglija uždavė smūgį Italijos fašis

tams Egipte ir Libijoj. Karo specialistai 
sutinka, kad italai nukentėjo todėl, kad 
jie siauru ruožtu, pamariu, buvo nusi
grudę į Egiptą, o Anglijos karo laivai 
yra veiklesni už Italijos karo laivus toje 
srityje.

Vėlesnės žinios rodo, kad Italijos ir 
Vokietijos fašistai sukoncentravo į Vi
duržemio Jūros pakraščius galingus ka
ro orlaivius, stataus bombardavimo ir 
torpedų svaidymo ir jau tris kartus puo
lė Anglijos karo laivus. Roma giriasi, 
kad italų orlaiviai sužeidė anglų orlai
vių vežiką, šarvuotį ir kruizerį; o vo
kiečiai sužeidė’ kitą orlaivių vežiką ir 
naikintoją. Antrame užpuolime jie vėl 
sužeidė anglų Birmingham rūšies krui
zerį ir kelis mažesnius karo laivus. Gi 
trečias pranešimas sako, kad italai ir 
vokiečiai nuskandino vieną anglų kruize
rį ir skaudžiai sužeidė du naikintojus.

Kaip tikrumoj yra, tai sunku pasaky
ti. Abi pušės savo nuostolius mažina, pa
sisekimus išpučia, o priešo nepasiseki
mus perdeda. Vienok, iš visko. atrodo, 
kad Viduržemio Jūroj bus kovos, iš vie
nos pusės veiks Anglijos stipresnis karo 
laivynas, o iš antros, Italijos laivynas, 
Vokietijos ir Italijos karo orlaiviai.

St. Michelsonas, “Kelei
vio” No. 2, niekaip nega
lėdamas sugalvot, kuriai fa
šistų grupei atiduoti Vil
niečiam surinktas aukas, 
šaukiasi pagalbon nabaš- 
ninkėlį Saliamoną, da vis 
pripažindamas jį už save 
kytresniu. Visai bereika
lingas toks; ubagiškas nusi
žeminimas, Jeigu Saliamo
nas dabar gyventų' ir skai
tytų “Keleivį”, beeinu pen
kis prieš vieną, kad jis Sta
siui užleistų pirmenybę be 
jokių debatų.

Drg. R. Mizara norėtų ži
not, katras iš fašistinių, so- 
cijalfašistinių ir klerikali
nių generolų labiau apsi- 
spjaudo barzdą?

Well, žuvys vandenyje vi
sos tiek šlapios, kad dau
giau sušlapti negali.

Vilnius. — Nuo lapkričio 
pražios pradėjo gastroles po 
provincija skrajojantis liau
dies teatras “Vaidyla,” ku
ris yra sudarytas iš vilnie
čių ir gyvuoja dar iš lenkų 
okupacijos laikų.

Prieš kurį laiką buvo ne
aiškumų dėl dėstomosios 
kalbos Vilniaus universite
te. Tą klausimą sprendė 
pradžioje pati universiteto 
vadovybė, vėliau ir Liudies 
švietimo komisariatas. Nu
spręsta, jog pagrindinė dės
tomoji kalba Vilniaus uni
versitete turi būti lietuvių, 
nes šiame universitete stu
dentų dauguma — per 80% 
valstybinę kalbą, pakanka
mai supranta. Nemokan
tiems lietuvių kalbos prie 
kiekvieno fakulteto organi
zuojami specialūs kursai.

Vichy, Franci j a. t — Nu
krito anglų orlaivis. Pran
cūzai suėmė visus 6 jo lakū
nus.

Tai Vitaitį irgi prašo,
O tas senas tarakonas, 
Kiek tik žino, tiek ir rašo.
Ir jam bėgo į pagalbą 
Purviniausias sutvėrimas 
(Reik stebėtis, mielas žmogau, 
Iš kur tiek to brudo imas!).

t
Matai SLA pastogėj
Jiems dar užvėjos užtenka.
Kas kam galvoj, kad jo turtas, 
Narių geras — nyksta, senka.
Vietos šiltos, algos riebios, 
Už kliedimą gerai moka.
Dėl to šeškai ir pelėdos 
Klykia, urzgia: tancių šoka.
Ką ganydami išmoko
Nuo vaikėzų-nepraustburnių, 
Tą “Tėvynėj” Jurgelionis 
Blevyzgoja kaip del durnių.
Trečiam vajui, prasidėjus, 
Jurgelionis pasitraukė,

Per prievartą nebandykie 
Tu .kitus brudu maitinti. 
Atsiminkie menką daiktą, 
Kad save imi naikinti.
Mat, ne vienas toks gudruolis 
Stačiai galva nusirito 
Dabar nėr Smetonos lovio 
Kur jų “’gengvė” lepo, mito.
Visi žino tai, kad .kartą 
Ir Gegužis taip pat darė, 
Ir dėl savo upartumo 
Tūkstančius narių išvarė.
Mat, ir tas taip, kaip karžygis: 
Vajavodamas nesnaudė, 
Ir SLA bevalydams, 
Dar kraujuos išsimaudė.
Taip Gegužis ir jo sėbrai
Savo tikslo nepasiekė, 
Laiko bėgis nemaloniai 
Juos pačius labai supliekė.
Kai kraujuose išsimaudė,
Tai ir užbaigė karjerą,

Paskalų Verpetai
Spaudoje, kuri neima atsakomybės už 

savo vakar dienos raštus, dabar yra la
bai daug paskalų Balkanų klausimu. 
Kaip tik SSSR ir Vokietija pasirašė pre
kybos sutartį, tai Hearsto laikraščiai su
šuko: “Stalinas sako Hitleriui: Eik Pir
myn Balkanuose!” Kiti tuojau prasima
nė, būk; Bulgarija prašė iš Sovietų užta
rimo, bet SSSR atsisakė, tai jau Vokie
tijos armija yra Bulgarijoj.
.. SSSR žinių agentūra TASS užginčijo,.,

Bągočius kadaise pareiškė, kad jis pasirengęs Jadvygos fondui aukoti paskutinį skatiką!. . .

kad nei Bulgarija klausė pas SSSR pa
galbos, nei gi SSSR žino, kas darosi tar
pe Vokietijos ir Bulgarijos. Panašių pa
skalų ..yra labai,..daųgr, tai būk Turkija

jau pasirengus pulti Bulgariją, tai būk 
SSSR karo‘ laivus patraukė Rumunijos 
pakraštin. Tikrumoj, kas darosi Balkanų 
pussalyj, .sunkupasakyti,......

Ir to viso užsipelnė 
Gudravodams per nemierą.
Kuomet Lietuvą kaimynas 
Nuo Smetonos išvadavo, 
Ir sutraukė vargų pančius: 
Papenėj tuos, ką badavo,
Tai tas darbas taip naudingas
It atnešti jojo vaisiai
Nepatiko Jurgelioniui
Ir jis ėmė plūstis baisiai.
Prie Smetonos varšai žmonės 
Skurde gulė, varge kėlė.
Badas, šaltis su jais ėjo, 
Ligų eibės kūnus gėlė.
To nematė kavalieriai, 
Nė jų “gengvės” ponaičiukai.
Tik kai “senvičių” neteko, 
Tai ir amsi, kaip čiučiukai.
Parazitams nėr kuom misti, 
Kožnas mato jų “utrotą,” 
Bet protingas žmogus sako: 
“Gončai maišot zuikių protą.”
Ponų Lietuva jau mirus 
(Gal danguose atsidūrė?) 
Už tai darbo šalis gimė:
Naują Lietuvą sukūrė.
Tik apuokai tamsos geidžia, 
Tik pelėdos mėgsta naktį, 
O kai ėmė rytas aušti, 
Tai tamsybė gavo “saktį.”
Geri žmonės ima dirbti,
Kad Tėvynė mūs atgimtų, 
Progresuotų ir klestėtų, 
Naujas būvis viršų imtų.
Lietuva jums buvo karvė,
Kuri davė ne tik pieną, 
Bet ir auksą, vergus, rūmus 
Jums ir naktyj davė dieną...

(Tąsa ant 5-to pusi.)

♦
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Tekančios Gatvės dirbtina lakštute švelnaus skvos širdį—Raudonąją aik- 
senuko lūpose čiulba. Jis tas štę—traukė iš kitos miesto 
lakštutes pardavinėja po 50 pusės. Eisenos mat organi-

Chicagos Žinios
Teof. Tilvytis.

(Įspūdžių iš Maskvos nuo
trupos)

Aš Maskvoj buvau pirmą 
kartą. Negaliu, kaip kiti, 
palyginti ją su praeitimi. 
Visa, ką aš čia mačiau, man 
buvo nauja ir nematyta. 
Tekdavo, sėdint prie radi
jo garsiakalbio, fantazuoti, 
susidarinėti vaizdus ir jais 
gėrėtis. Šiomis dienomis pa
mačiau tikrąją Maskvą 
prieššventiškoj, šventiškoj 
ir pošventiškoj nuotaikoj. 
Mačiau, kai darbininkai 
Raudonojoj aikštėj statė 
milžiniškus maketus, taisė 
instaliacijas. Mačiau, kai 
tuos pačius maketus griovė, 
nes jie jau buvo nebereika
lingi. Priešais cerkvę Rau
donojoj aikštėj stovėjo mil
žiniškas tautų brolybės pa-j 
minklas, o važiuojant namo 
iš jo likę buvo tik pjedesta
lo akmenys. Pasirodo, jo 
būta laikino; specijališkai 
paradui pastatyto. Mačiau 
savomis akimis, kai Gorkio 
gatvėj penkių ar šešių auk
štų namas buvo tik išjudin
tas iš vietos, o trečiadienio 
vakare jis jau stovėjo 20 
mtr. toliau kiemo pusėn, 
kad 23-čią revoliucijos su
kaktį minintiems maskvie
čiams ir maskvietėms būtų 
daugiau vietos gatvėje.

Parado metu Raudonojoj 
aikštėj, kol saulė nugaron 
šildė, buvo malonu stebėti 
žygiuojančius, važiuojan
čius ir skrendančius rau
donarmiečius. Bet kai sau
lė pasislėpė už Kremliaus 
bokštų, sausas šaltis suėmė 
delegacijas ne juokais. Pra
leidę kariuomenę, begalinę 
masę žygiuojančių Maskvos 
darbininkų nutarėme eiti 
namo, nes stovėti plonokai 
apsirengus buvo nebeįma
noma. Bet kaip dabar eiti? 
Mūsų viešbutis netoli: ten 
šiaurės vakarų kampe, už 
aikštės. Tačiau aikštės ne
pereiti. Leidžiamės paliai 
Maskvos upės tiltą, kranti
nę—aplink. Atgal aplink vi
są Kremlių. Prieiname kitą 
tiltą, virš kurio eina nesi
baigianti eisena, o mes apa
tine gatve spraudžiamčs 
dar toliau, kad apibėgus ei
seną aplinkui. Pagaliau su
si m a i š om e į maskviečių 
masę ir kiekvienas individu
aliai pagal savo geografinį 
patyrimą j ieškome viešbu
čio. Ir, žinoma, kad sun
kiausia tokiais atsitikimais 
tam, kuris - mieste pirmą 
kartą...

Bet aš visa tai išnaudoju 
informacijai, kuri man, kaip 
plunksnos mėgėjui, yra 
svarbiausia. Aš jau nė ne
siskubinu į viešbutį, o einu 
ten, kur ir kiti eina. Nety
čia atsistoju kažkam ant 
kojos. Kojos savininkė atsi
gręžia į mane ir maloniai 
nusišypso. Aš paleidžiu vi
są savo mandagumo jausmų 
ir žodžių bangą, o ji sako— 
nieko. Jeigu jūs,—sako,— 
mėgstate šokius, tai vakare 
prašau į Kultūros Pilį, kur 
bus didelis kaukių balius. 
Aš pradedu domėtis malo
niu veidu, o ji nusišypso, 
ranka pamostiguoja ir ding
sta skersgatvy j. O t ir dile
ma. Kultūros Pilis, kaukių 
balius. O gal tai ir bus Tat
janos iš “Eugen. Oniegino” 
tolima palikuonė. Stengiuo
si nusikratyti romantiką ir 
einu gatve, kuri tikrai pa
sidaro vingiuota ir siaura.

Iš dešinės pusės didelė 
lentinė tvora, o čia medinis, 
apysenis bokštelis su laipte
liais. Ant to bokštelio lipa—

nulipa maskviečių būriai. 
Lipame ir mes. Pasirodo, iš 
to bokštelio labai gerai ma
tosi Tarybų Rūmų statyba. 
Atrodo, kad jie iš to pasta
to statybą seka, nė kiek ne
mažiau, kaip paskutines ži
nias iš imperijalistinio ka
ro. šiuose rūmuose mask- 
kviečių pasididžiavimas, čia 
jų sudėtos visos viltys, čia 
bus tikrai kažkas nepapras
ta. Vienas pasakoja, kad 
pamatai buvę sukasti gilyn 
iki 20 m. Tikrai galima pa
tikėti, nes jau pradedamieji 
nerti geležiniai balkiai ir 
žėglių masė tikrai primena 
ne geležį, bet plonyčius 
kombinuoto audimo siūle
lius.

—Tai po kiek metų galė
sime Lenino statulos galvoj 
gerti kavą? — klausiame 
jaunuolį, kuris iš šalies at
rodo dideliu tos statybos ži
novu.

—45-tais metais gersi
me arbatą, o iš Lenino sta
tulos smiliaus piršto galima 
bus statmeniškai pasižiūrėti 
į Kremlių.

Pasirodo, kad Lenino sto- 
vylos galvoje bus kavinė, 
kurioje galės tilpti 15 sve
čių. O per ranką, gražiai 
išklotu takeliu, galima bus 
nužingsniuoti į pirštą, ku
riame bus langeliai smal
suoliams pasižvalgyti į Mas
kvą. Tai yra taip fantastiš
ka, bet maskviečiams toji 
fantazija matyt jokių abe
jonių nekelia, kaip jokio su
sidomėjimo jiems neteikia 
Gorkio gatvėje namų iš vie
nos vietos kilnojimas į ki
tą.

Per siauras gatveles sker
sgatvius išneriame į aikšte
lę—ne aikštelę, greičiau į
bulvarą. Suoleliai mediniai, 
ant suolelių saulutėje jau
nuomenė ir senimas. Senu 
maskviečių porelė, išaugi
nus puikius lakūnus, tankis
tus ir udarninkes, džiaugia
si paskutiniaisiais gražios 
rudens saulutės spinduliais. 
Šie spinduliai ypatingai 
gražiai nuteikia, nes jie yra 
kartu ir Spalio Revoliucijos 
sukakties šventės liudinin
kai. Priešais ant kito suo
liuko—jaunystė visame gro
žyje. Mergaitė atsivertusi 
knygą kažką godžiai skaito, 
o jaunuolis atrėmęs galvą 
ant jos petuko, taip jau ly
riškai nusiteikęs, klausosi ir 
žiūri į dangaus mėlynę. To
ji knyga gal būt Blokas, gal 
Babrickis, o gal Puškinas. 
Vienoje pusėje takelio pra
eitis, o čia ateitis. Skaisti, 
graži ateitis. Čia pat ir

Australijos lakūnai Afrikoje egzaminuoja “uodegą” 
italę orlaivio, kurį jie nušovė Afrikoje.

kapeikų viena. Spalio šven- zuojasi priemiesčiuose, fab- 
tėje viskas leista, kiekvie- rikų kvartaluose. Jos iš ten,
nas didžiosios Tarybų Są
jungos gyventojas gali kaip 
jis tik išmano džiaugtis.

Gale bulvaro atsiduriame
į Gogolio paminklą. Iš pro- trą.
vincijos šventėms suvažiavę Prie didelės vitrinos stovi 
Sąjungos piliečiai lanko įžy- mažytis kioskelis, kuriame 
mybes ir ilgai į jas žiūri, moteriškė pardavinėja ar-
Senas Gogolio bronzinis pa
minklas žvelgia iš anų 
priespaudos laikų į šviesią 
ateitį. Nuo drėgmės paža
liavęs Chlestakovas spokso į 
Gorodųičių. Taras Bulba 
įsiręžęs sako vaikams gy
venimo tiesas, Pulcherija 
Ivanovna...

—Per menkas paminklas 
tokiam dideliam žmogui,— 
kažkas iš minios išsitaria.

—Jau yra sudaryta sąma
ta ir net pagamintas pro
jektas naujam paminklui. 
Kitas paminklas numatoma 
pastatyti tris ar gal net 
daugiau kartų impozan- 
tiškesnis.

Ir savom akim matyda
mas Maskvos maštabus la
bi lengvai patiki, kad greit 
bus naujas ir iškilmingas 
puošnaus paminklo Gogo
liui atidarymas.

Bet čia vėl stop. 'Priėjo
me gatvę, o gatvėje tebesi
tęsia maskviečių mase, kuri 
didele garbe laiko tą dieną 
praeitį pro Lenino kapą ir 
savo vyriausybės ir partijos 
tėvišką ir malonų žvilgsnį. 
Puolame į vieną tarpelį, 
kur jau mums atrodė šio
kia tokia spraga besanti. 
Jaunuomenė, p a s t e b ė jusi 
mūsų norą praeiti į kitą ga
tvės pusę, mus taip spūste
rėjo, kad turėjome šokte at
šokti atgal į šaligatvį, čia 
mūsų delegacija, iki šiol 
šiaip taip ėjusi susigaudy- 
dama, visiškai išsiblaškė.
Praėjau dar gerą kvartalą, 
kol vėl pastebėjau vienos 
kolonos pabaigą iy antros 
pradžią. Nėriau į tekstili
ninkių tarpą, kurios mane 
riste išrito kiton gatvės pu
sėn, palydėdamos linksmais 
sakiniais ir maloniais besi
šypsančiais veidais.

Įsukome į Gorkio gatvę, 
kuri pasitiesė žemyn į aikš
tę priešais Kremliaus sieną. 
Eisena lingavo pirmyn, vė
liavos plakėsi, transparen- 
tai šmešėlavo, dainos gar
sai maišėsi su atplaukian
čiais iš Raudonosios aikštės 
orkestro garsais. Pasukome 
skersgatviu pro Maskvos 
viešbučio rūmus Didžiojo 
Teatro link, nes manėme, 
kad pro ten greičiau pa
sieksime savo viešbutį. Ten 
susidūrėme su kita eisena', 
kuri taip pat į centrą, į Ma- 

vis papilnėdamos ir sutirš- 
tėdamos, kokiais šešiais as
tuoniais spinduliais iš visų 
miesto pusių traukia į cen- 

batą, šiltus pyragaičius ir 
ledus. Man labai nesupran
tama pasirodė, kodėl tokia
me šaltyje čia taip populia
rūs ledai. Prieinu, paimu 
pyragaitį ir klausiu, kas ga
li pirkti dabar ledus.

—Jaunieji,—sako šypso
damosi moteriškė, — jiems 
du kartus per metus būna 
karšta. 7 lapkričio ir 1 ge
gužės. Šiandieną visuose 
klubuose baliai, visi links
minasi, šoka. Ot todėl ledus 
ir perka. O arbatą senes
nieji išgeria. Jų kraujas jau 
atvėsęs. Pats žinai, drau
gas.

Gatvėse šaukia, dainuoja, 
mirga, vingiuoja. Jau pra
deda kiek ir tamsiau dary
tis, nes saulutė jau žemai 
ir tarp didesnių pastatų 
esame, už Maskvos upės, 
tolumoje, girdėti duslūs 
būgno dūžiai ir karneto me
lodija. Raudonoje aikštėje 
tebešaukia valio, čia pat po 
mano kojomis sugriaudžia 
metalistų būrys “Maskva 
maja” ir visa taip darniai 
susilieja, kad eilinis svečias 
nebuvėlis vos išsilaikai ne- 
įsipynęs į kokią nors kolo
ną, kurią tu pirmą kartą 
gal matai, kuri tavęs visiš
kai nežino, bet kuri tau 
šiandien artima ir supran
tama.

Susirinkome iš visų mies
to kampų viešbutin pailsę, 
o kojos buvo tikrai švini
nės. Iki juodos sutemos pa-
langėmis traukė eisenos 
linkui tos ugnelės, kuri ru
seno pačioje Sąjungos šir
dyje—Raudonosios aikštės 
viduryj—prie didžiojo nau
jos darbo tėvynės kūrėjo 
Lenino karsto.

Letai Keliauja Žinios iš 
Albanijos j Italiją

Roma. — Italų komanda 
saus. 13 d. paskelbė, kad per 
kelis mėnesius “nepasikei
tė” karo frontas Albanijoj.

Italai dar negavo žinių, 
jog graikai tuo tarpu užė
mė prieplauką Eddą ir mie
stus Khimarą ir Klisurą.

Italai Sužeidę Devynis Anglu 
Karinius Laivus

Italų Pranešimas:
Roma. — Nuo praeito

penktadienio iki saus. 13 d. 
italų orlaiviai ir torpedlai- 
viai sužeidė aštuonis kari
nius anglų laivus ir, mato
mai, nuskandino vieną jų 
šarvuotlaivį. Tarp sužeistų 
priešo laivų yra vienas ka
ro didlaivis, 31,000 tonų 
įtalpos.

Šiek Tiek Nuostolių Padaryta 
Italijos Miestam
Italai Praneša:

Roma. — Anglų orlaiviai 
bombardavo Italijos mies
tus Turiną, Veneciją ir Ca- 
taniją; visuose trijuose pa
darė šiek tiek nuostolių ir 
vieną žmogų užmušė, o ke- 
lioliką sužeidė.

London. — Dabar vokie
čiai vidutiniai paskandina 
tik po 66,000 tonų Anglijos 
prekinių laivų per savaitę.

KUNIGAS PRUNSKIS UŽUO
LANKA IŠGYRĖ HITLE- 

RIZMĄ

Pabėgėlis iš Lietuvos Bijojo 
Atsakinėt į Klausimus; Špi- 

tolninkas Dimša Iškėlė 
Trukšmą

Sausio 9 d. šv. Jurgio para
pijos salėje kunigas Prunskis, 
kuris buvo klerikalų iškviestas 
iš Lietuvos, pagaliau, kaip jis 
sakė, patapęs pabėgėliu, pa
pasakojo, kaip jam jr kitiem 
gyvenosi Vokietijoje. Jis pra
šė žmones ‘duoti pinigų tiem 
pabėgėliam. Prakalbose buvo 
per 200 žmonių, aukų sume
tė virš $30.

Kun. Prunskis pasisakė, 
kad jis dirbo prie klerikalų 
laikraščio Kaune, “Dvidešim
tas Amžius.”

Jam nereikėjo bėgti iš Lie
tuvos, kaip neišbėgo šimtai ki
tų kunigų. Juk Lietuvoj dabar 
randasi arti 1,200 kunigų. Jie 
tebegyvena Lietuvoj. Jeigu 
Prunskiui būtų rūpėję žmonių 
sielos išganymas, tai jis bū
tų pasilikęs savo gimtam kraš
te, kaip pasiliko šimtai kitų 
kunigų.

Kun. Prunskiui rūpėjo kas 
kitas, tai vesti agitaciją prieš 
Lietuvos liaudį; jam rūpėjo 
doleriais iškaišyta vietelė Bri- 
dgeporte, šv. Jurgio parapijoj, 
kurią pažadėjo, kaip reporte
riui teko patirti, pralotas Kru
šas, kuris turi širdies ligą1 ir 
netvirtas sveikatoj.

Kun. Prunskis skundėsi, kad 
jam ir Smetonos valdžios mi- 
ništeriam, dvarininkam, ban- 
kieriam ir polic. viršininkam, 
kurie kankino Lietuvos liaudį 
per 14 metų, reikėjo bėgti 
naktį ir sušlapti kojas.

Kaip nekurie, girdi, pas 
Hitlerį prieglaudon atšliaužė 
per balas, nakties metu ir net 

Jbe kepurių.
žmonės, kurie savo rankas 

nebuvo sutepę bjauriais dar
bais, jiem nereikėjo bėgti ir jie 
nebėgo. Bėgo tie, kurie žmo
nes kankino. Jie bijojosi duoti 
liaudžiai atskaitą iš savo dar
bų.

Kiek reporteriui teko patir
ti, tai kun. Prunskis čia atsi
rado agitacijos dalykais, ne 
dėl ko kito. Jis Berlyne pa
silikęs skeliom savaitėm siun
tinėjo į Kauną laiškus ir iš 
ten gavo kas reikalinga, tai 
dokumentus, visus popierius. 
Vadinasi, Tarybų valdžia ir 
po to, kai kun. Prunskis išbė
go pas Hitlerį su juo piktai 
nesielgė, jam žmoniškai patar
navo.

Kun. Prunskis menkas kal
bėtojas. Jis pasakojo, kaip 
jiem buVo sunku Vokietijoj, 
kad negalėjo gauti nei mais
to be kortelių, net siūlų, net 
mažo menkniekio. Ir jeigu ką 
gavo, tai labai mažai.

Vadinasi, jis bėgdamas iš 
Lietuvos pateko į daug bloges
nę padėtį.

Toliau, kaip kunigas ėmė 
pasakoti apie sunkenybes Ber
lyne, pasijuto, kad. blogai pa
sitarnauja Hitleriui. Tuoj per
keitė toną ir pradėjo pasakoti, 
kad Vokietija galinga, kad 
puiki tvarka, kad daug atsar
gos turi ir tt. Vadinasi, hitle- 
ristinė tvarka galinga ir karą 
gali laimėti.

Kelius žodžius tarė kun. 
Deksnys. Jis pasisakė, kad jau 
atgyvenęs savo amžių ir daug 
ką pasakyti neturįs. Tik tiek 
.pasakė, kaip jam ėjosi atva
žiuoti, kaipo amerikonui. Jis 
džiaugėsi, kad turėjo pilieti
nes popieras ir ragino visus 
kitus įsipilietinti.

Pagaliau pirmininkas parei
škė, kad galima kun. Pruns- 
kio paklausti kaip ką.

Tula moteris klausė, kaip 
yra su rabinais. Jeigu kunigai 
bėgioja, tdi ar taip yra su ra
binais? Kalbėtojas vengė į šį 
klausimą atsakyti.

Pilietis Dimša jau buvo pri
tvinkęs pykčiu ir nusprendė jį 
išlieti ant Dr. A. Graičuno, 
kuris netoliese sėdėjo. Dimša 
atsistojo ir ėmė rėkti, kad jis 

pažadėjęs nupirkti laivokartę 
į Lietuvą daktarui, o jis vis 
dar tebesąs Chicagoje.

žmonės manė, kad Dimša 
pradės muštynes, tai ėmė bėg
ti laukan iš svetainės. Net var
gonininkui Pociui teko įsikišti, 
kad tą senuką Dimšą apra
minti.

Dar vienas pilietis klausė:
“Jeigu prisiėjo Lietuvai pra

rasti nepriklauosmybę, > tai su 
kuo jai būtų geriau pasilikti, 
su Rusija ar Vokietija?”

Kalbėtojas į šį klausimą 
vengė atsakyti, tik pareiškė, 
kad “mes norime pasilikti sa
vistoviai.”

Tuo ir baigėsi prakalbos.
Prakalbų pertraukoj daina

vo moterų choras.
—Rep.

Iš SLA 36 KUOPOS METI
NIO SUSIRINKIMO

Susirinkimas Nubraukė į Šalį 
Vaidylos Prašymą nuo Paren
gimo Pelną Duoti į Vokietiją 

Pabėgusiem Smetonlaižiam
Sausio 8 d. Lietuvių Cen

tro salėje įvyko SLA 36 kuo
pos metinis susirinkimas. Su
sirinkimą atidarė ir vedė kuo
pos pirmininkas Zalatorius. 
Narių, nors buvo biskį dad-1 
giau, negu paprastuose susi
rinkimuose, bet visgi mažai.

Valdyba davė raportus iš 
visų metų kuopos veiklos. Pir
mininkas Zalatorius pažymė
jo, kad buvo šiek tiek dar
buotasi, bet neperdaugiausia. 
Kuopa per metus laiko pa
rengimo neturėjo. Jis paskai
tė per metus kuopos mirusių 
narių pavardes. Mirė šie na
riai : V. Plechavičius, O. Ur
bonienė, J. Indruškienė, E. 
Klimaitienė, ir M. Maželienė. 
Mirusių pagerbimui susirinki
mo dalyviai sustojo minutei.

Finansų raštininkas Balčiū
nas davė raportą iš kuopos fi
nansinio stovio. Kuopa per 
metus turėjo virš $6,100 įplau
kų. Pinigai išsiųsti į Centrą, 
kiek priklausė. Bendrai, kiek 
Centras išmokėjo pašalpų ir 
pomirtinių, tai dar gerai liko 
atsargai. Kuopa savo reika
lam per metus išleido apie 
$5-00. Ižde su šio mėnesio su
sirinkimo diena, kaip banko 
steitmentas parodė, turi $118.

Toliau Balčiūnas pažymė
jo, kad kuopa nariais sumažė
jo. Jis palygino, kad 1937

“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—gražų laikrodį.
I • •

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

“VILNIES”
KALENDORIUS

1941 METAM — KAINA 25c
. SUTAISĖ

L. JONIKAS ir V. ANDRULIS'

H

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.

metais buvo kuopoj dar .340 
narių. Dabar yra tik 287 na
riai. Per metus laiko j kuopą
gauta 6 nauji nariai.

Knygų patikrinimo komisi
jos narė Normantaitė paskai
tė raportą, kad knygos rasta 
tvarkoj.

Kuopa Rengia Vajaus 
Vakarėlį

Jau pirmiau buvo nutarta, 
bet šiame susirinkime dar teko 
tatai pakartoti ir padiskusuoti 
vakarėlio surengimo klausimą. 
V ai d yla davė įnešimą ir pra
dėjo agituoti, kad pelną skir
ti į Vokietiją pabėgusiem lie
tuviam. Vienas kitas narys 
išsireiškė prieš jo įnešimą. 
Pagaliau ir pirmininkas tokio 
Vaidylos įnešimo nenorėjo 
priimti. Taigi, SLA 36 kp. 
atmetė smetonlaižių rėmimą.

—Kuopietis.

Hudson, Mass.
Mūsų Naujienos

Jau pusėtinai laiko praė
jo, kaip nesimato spaudoj iš 
mūsų kolonijos jokių žinių. 
Nežinia, kas pasidarė su mū
sų korespondentu, kad nieko 
neparašo per visą metą laiko. 
O gal korespondentas mano, 
kad viskas yra “nice” šioj ko
lonijoj lietuviškam judėjime, 
tai ir nieko nerašo. Gal iš 
dalies yra ir teisybė, bet nie
kas tame nekaltas, kad nie
ko mes neveikiame, tik mes 
patys. Tik pradėkime lankyti 
kuopų susirinkimus, tai atsi
ras ir veikimas, koks buvo pir
miau, kaip visi nariai lankė
me LLD kuopos susirinkimus.

Pereitus metus mes patys 
matėm, kokios buvo pasek
mės. Tik keletą susirinkimų 
LLD kuopa laikė ir tie buvo 
neskaitlingi. Jeigu ir ateina 
draugai ant susirinkimo, tai 
pirmiausia puolasi prie kazy-. 
rių pinaklį sulošti ir kaip įsi
smagina prie kortų, tai esti 
sunku atitraukti. Prisieina vie
nai valdybai laikyti susirinki
mą, o valdyba be narių pri
tarimo nieko gero negali nu
tarti.
Draugijų ir Kuopų Metiniai 

Susirinkimai
Gruodžio 8 d. LDS 66 kp. 

įvyko metinis susirinkimas. IŠ 
57 narių mažai dalyvavo su
sirinkime, net sunku buvo iš
rinkti naują valdybą, tad pa- 

(Tąsa ant 5-to pusi.)
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MAKSIM GORKYJ.

SAU SIODEVINTOJI
(Tąsa)

Oficierius atsistojo prieš jį, sutraukė 
antakius, ištiesė ranką, šūvio nebuvo 
girdėt, pasimatė dūmai, jie apsiautė gal
važudžio ranką vieną, du, tris kartus. 
Po trečiojo karto žmogus sulenkė kojas, 
atvirto atgal, mostikuodamas dešiniąja 
ranka, ir parpuolė. Į galvažudį šoko iš 
visų pusių,—jis traukės atgal, švytruo
damas kardu, kaišiojo visiems savo re
volverį... Koks tai vaikiščias parpuolė 
jam po kojų; jis bestelėjo jį kardu į pil
vą... Rėkė staugiamu balsu, šokinėjo į 
visas puses, kaip naravingas arklys. Kas 
tai sviedė jam kepure į veidą, mėtė su
kruvinto sniego gniaužtais. Į jį pribėgo 
feldfebelis ir keletas kareivių, atkišusių 
į priekį durtuvus. Tada puolikai išsisklai
dė. Pergalėtojas grūmojo kardu jiems iš- 
paskos, o po to staiga nuleido jį ir dar 
sykį įbedė į vaikiščio kūną, kurs raitės 
jam po kojų, besiliedamas krauju.

Ir vėl pasniaukromis suskambėjo rage
lis. Žmonės greit bėgo iš aikštės, girdė
dami jo garsą, o jis laibai vyniojos ore ir 
tarytum baigė piešt tuščias kareivių 
akis, oficieriaus narsumą, jo raudoną 
kardo galą, išdrikusius ūsus...

Gyva, raudona kraujo spalva erzino 
akis ir traukė jas į save, keldama svai
ginantį nedorą geidulį matyt jos daugiau, 
matyt visur ištisai. Kareiviai kaip tai 
įsitempė, sukiodami kaklus, ir, rodos, 
jieškojo akimis dar gyvų vietų savo kul
koms. ..

Oficierius stovėjo flange ir, švytruo
damas kardu, ką tai rėkė kapodama^, 
piktai, nežmoniškai...

Iš įvairių vietų ėjo į jį šauksmai:
—Budeli!
—Niekše!
Jis ėmė taisyti ūsus.

Gatvės buvo kimšte-prisikimšę žmonių. 
Čia buvo mažiau darbininkų, daugiau
siai smulkių krautuvininkų, tarnautojų. 
Jau kai «kurie jų buvo matę kraujo ir 
lavonų, kitus policija buvo mušus. Juos 
išvedė iš namų gatvėn subruzdimą^, ir 
jie aplinkui skleidė nerimą, didindami 
dienos baisumus. Vyrai, moterys, paau- 
guoliai, visi išgąstingai dairės aplink, be
siklausydami laukė. Pasakojo vienas ant
ram apie užmušimus, aimanavo, koliojos, 
klausinėjo lengvai sužeistą darbininką, 
kai kada šnibždėte šnibždėjo ir ilgai kal
bėjo vienas antram ką tai slapta. Nie
kas nesuprato, kas reiki daryt, ir nie
kas nėjo namo. Jautė ir spėjo, kad už 
šių užmušimų yra dar kas tai svarbaus, 
gilesnio ir tragingesnio jiems, negu šim
tai užmuštų ir sužeistų svetimų jiems 
žmonių.

Lig šios dienos jie gyveno beveik ne-

sąmoningai, kokiais tai neaiškiais, ne
žinomais kada, nejučiomis kaip susidė
jusiais supratimais apie valdžią, įstaty
mą, vyresnybę, apie savo teises. Išdri- 
kumas tų supratimų nekliudė jiems api- 
painiot smegenis smulkiu kietu tinklu; 
aptraukt juos stora slidžia pluta; žmonės 
įprato manyt, kad gyvenime yra kokia tai 
jėga, kuri privalo ir gali juos apgint,— 
yra įstatymas. Tas įprotys palaikė įsi
tikinimą saugumu ir apsaugojo nuo ne
rimastingų minčių. Su jūom buvo ne
bloga gyventi, ir nežiūrint to, kad gy
venimas dešimtimis mažų dūrimu, drės- 
kimų ir niuksų, o kartais skaudžiais smū
giais, lietė tuos miglotus supratimus, jie 
buvo tvirti, lipūs ir užlaikė savo negai- 
vingą čielybę, greit užgydydami visus 
trūkimus ir įdrėskimus.

Bet šiandien iš karto smegenys išėjo 
į viršų, susikrėtė, ir krūtinė prisipildė 
nerimo, šalčio. Visa, kas buvo nusistovė
ję, priprasta, sugriuvo, sudužo, prany
ko. Visi, su didesniu ar mažesniu aiš
kumu, pasijuto nuliūdę ir baisiai apleisti, 
silpni prieš cinišką ir žiaurią jėgą, neži
nančią nei teisės, nei įstatymo. Jos ran
kose buvo visų gyvybės, ir ji galėjo be 
atsakymo žudyti žmones, galėjo naikin
ti gyvuosius, kaip tik ir kiek tik norėjo.

i Niekas negalėjo jos sulaikyti. Nei su 
kuom ji nenorėjo šnekėtis. Buvo visa
galė ir ramiai rodė savo galybę, nesą
moningai užversdama miesto gatves la
vonais, užliedama jas krauju. Jos kru
vinas, beprotiškas kaprizas buvo aiškiai 
matomas. Jis skleidė visuotiną nerimą, 
šiurpulingą baiftię, tuštinančią sielą. Ir, 
prisimygdamas, skatino protą darytis 
planus naujo asmens apsaugojimo, nau
jų būdų gyvasčiai užtikrinti.

Žemai nuleidęs galvą, mostikuodamas 
sukruvintom rankom, ėjo koks tai tvir
tas žmogus. Jo paltas iš priekio buvo lie
te užlietas krauju.

—Jūs sužeistas?—paklausė jo.
—Ne.
—O kraujas?
—Tai ne mano!—neapsistodamas at

sakė jisai. Ir staiga sustojo, atsigręžė ir 
prabilo nepaprastai garsiai:

—Tai ne mano kraujas,—tai kraujas 
tų, kurie tikėjo!...—Nebaigęs, jis trau
kė toliau, vėl nuleidęs galvą.

Į minią, besišvaistydamas nagaikomis, 
įlėkė raitelių būrys. Nuo jų bėgo į visas 
puses, spausdami vienas antrą ir bruk- 
damiesi į sienas. Kareiviai buvo girti, 
jie kvailai šypsojos, linguodami balnuose, 
kai kada, tarytum nenoromis, kapojo na
gaikomis per galvas ir pečius. Vienas 
užgautas-parpuolė, bet tuoj pat, pašokęs 
ant kojų, paklausė:

—Už ką? Ak tu, žvėry!
(Bus daugiau)

Laiškas iš
Lietuvos

“Keleivio” skaitytojas J. 
Simutis rašo sekamai:

Gerbiama “Laisvės” Redak
cija: Prašau šitą laišką iš Lie
tuvos atspausdinti “Laisvėje.” 
Tai matote, brangūs skaityto
jai, kaip “Keleivis” savo skai
tytojus mulkina su savo mela
gystėmis. Sarmata Michelsonui 
taip laiškus klastuoti ir rašy
ti, kad datos nėra. Ar tu ne
moki skaityti lietuviškai ? Te
nai yra pasakyta rugsėjo 1 
diena, ir ant voko ir pečetyje. 
Ir yra ne giminaitis, bet tikro 
mano brolio sūnus.

J. Simutis.
Pasirodo, kad laišką iš Lie

tuvos Simutis buvo pasiuntęs 
“Keleiviui,” prašydamas jį 
patalpinti. “Keleivio” gi re
daktorius rašo jam, kad laiš
kas nedatuotas, kad labai se
nai rašytas, kad patalpins tik
tai ištrauką. Gruodžio 18 d. 
“K.” patalpino tik vieną sa
kinį iš to laiško, o nuo savęs 
melų apie Lietuvą pridėjo ke
liolika sakinių.

Laiškas
Gerbiamieji!

Meldžiu paaukoti kelias mi
nutes šio laiškelio perskaity
mui.

Aš, Juozas Siihutis, • Jono 
jūsų brolio sūnus, pirmiausiai, 
sveikinu brangų dėdę, bran
giąją ciocę ir brangiąsias se
sutes. Didžiai dėkoju myli
mam dėdei, mylimajai ciocei 
ir mylimosioms sesutėms už 
laiškelio atrašymą. Tik gaila, 
kad negavau laikraščių. Ka
žin kur dingo. Tamstų paveik
slėlius mačiau. Didžiai apsi
džiaugiau pamatęs tamstas 
ant paveikslėlių.

Dabar iš Telšių išsikėlėm į 
Mažeikius, o iš Mažeikių į 
Šaulių ap. Meškučių mieste
lį. čia dirbam paslaptingus 
kariškus sutvirtinimus. Bet su 
laiku vėl grįšime į Mažeikius 
per žiemą gyventi.

Lietuva įsijungė į Sovietų 
Sąjungą. Lietuvay turės savo 
kariuomenę, savo pinigus, sa
vo kalbą, visur bus vartoja
ma, nes Rusija niekam ne

draudžia dabar, kaip caras 
kad draudė.

Prie Sovietų nėr ponų, o vi
si turi dirbti ir Stalinas pasa
kė, “kas nedirba, tas neval
go.” Dvarai, fabrikai visi nu
savinti naujosios Lietuvos vy
riausybės. žodžiu sakant, kas 
buvo Smetonos vyriausybės, 
dabar raunama iš pat šaknų.

Kokios pas tamstas naujie
nos, kaip begyvenate, ar svei
ki, ir taip toliau? Kada buvau 
atostogų parvažiavęs, tėvelis 
lovoje, laukai nenudirbtį.

Dar prašysiu brangaus dė
dės ir brangių sesučių, atrašyti 
man laiškelį ir surašyti į laiš
kelį Amerikos lietuvių laikraš
čių adresus aiškiai. Aš kartu 
su tėvų laišku įdėjau, kad bu
vau atostogų, parašiau laišku
tį ir liepiau įdėti, kada jie ra
šys. Įdedu savo paveikslą. Pas 
mus nieko naujo, tik karai vi
sur girdisi.

Nors aš esu dabar Mešku- 
čios Šiaulių ap., bet kol ateis 
nuo Tamstų laiškutis, vėl bū
siu Mažeikiuose. Apgailestau
ju, kad dabar tegavau laišku
tį, rugsėjo 1 d. Meldžiu atra
šyti laiškutį. Mano adresas: 6 
p. pulkas, 5 kuopa, Mažeikiai, 
eil. Juozas Simutis, Lietuva 
(Sovietų Respublika SSSR).

Binghamton, N. Y.

pratę ir atjautę muziką,- ža
vėjosi dvigubai, o kiti mažiau 
supratę—džiaugėsi atjautimu 
ir siuntė artistui aplodismen
tus. Bacevičius skambino pa
saulinio masto kompozitorių 
muziką. Tolimesnių svečių 
buvo atvykę iš Pittstono S. ir 
L. Rauduvės ir, rodos, Ka- 
lauskas, o iš Scrantono — In- 
druliai; iš Syracuse — Katri
na Vincius.

Po koncerto nemažas būrys 
svečių dalyvavo ir vakarienė
je, kuri ant greitųjų buvo su
ruošta.

Sausio 11 d. toje pat salė
je V. Bacevičius kalbėjo te
moje “Lietuvos Muzikos Kū
ryba,” o savo kalbą iliustra
vo piano garsais. Jis peržvel
gė daugelio Lietuvos kompo
zitorių kūrinius, kūrinių rūšis 
ir jų vertę. Kai kurių Lietu
vos muzikų kūrinius jis lygino 
su kitataučių pasaulinio masto 
muzikų /tūriniais.

Girdint tokios rūšies pre- 
lekciją tik pirmą kartą, ne 
viską buvo galima mintimis 
aprėpti, suprasti ir pasilikti 
atminčiai. Bet pati tema yra 
labai vertinga ir reikalinga su
prasti. Visi tie, kurie klausėsi, 
galės jaustis turį pralaužę le
dus į šios rūšies žiniją, žmo
gaus tikslas juk ir turi būti: 
stengti suprasti tai, kas iki 
šiol nebuvo suprasta.

jo žymaus autoriteto žadamu 
dėstyti klausimu.

Po prelekcijai. vėl gražus 
būrys draugių-draugų turėjo 
su svečiu Bacevičium privati
niame name susipažinimo va
karienę, kurioje draugingai 
nusiteikęs svečias papasakojo 
keletą savo išgyvenimo episo- 
dų. Dalyviai, gerbdami Bace
vičiaus asmenį ir jo siekinius, 
reikšdami džiaugsmą susipaži
nimo proga, įteikė svečiui pi
niginę dovaną. Po to, skirstė
si atsisveikindami ir linkėdami 
svečiui geriausios kloties jo 
pasimojimuose šioje šalyje ir 
plačiame pasaulyje!

Jasilionis.

Pittsburgh, Pa.
LDS 8-to Apskričio metinis 

kuopų atstovų suvažiavimas 
įvyks ne 26 d. sausio, bet 16 d. 
vasario, kaip 1-mą valandą po 
pietų, 1320 Medley St., N. S. 
Pittsburgh, Pa. Kurie “Lais
vės” 5 numeryje patėmijote, 
kad LDS 8-to Apskr. komite
tas kviečia ant 26 d. sausio su
važiavimą, tai įsitėmykite, kad 
jis bus 16 d. vasario. Labai ne
gerai, kad vienas iš komiteto 
narių pasivėlina šaukti suva
žiavimą nepasitarus su kitais 
komiteto nariais.

Gražiai Pavykęs Bacevičiaus 
Koncertas

Sausio 10 d. Lietuvių Salė 
beveik pilna buvo svečių, suė
jusių paklausyti virtuozo Vy
tauto Bacevičiaus skambinimo 
pianu. Suėjo gražus skaitlius 
ir lietuvių ir kitataučių. Kon
certo rengėjų veidai švito 
džiaugsmu, kad jų pastangos 
nenuėjo veltui.

Prieš koncertą buvo girdė
ta abejonių—spėliojimų, kad 
mūsų publika neįvertins piano 
muzikos, kad ji neis klausytis, 
kad atėjusi — nesupras ir nu
sivils. Bet pats įvykis įrodė 
kaip tik priešingai. Ir lietu
viai, girdėję Bacevičiaus kon
certą, ir kitataučiai, patį ar
tistą labai aukštai įvertino. 
Publikos buvo tiek, kiek reto
se lietuvių pramogose būna; 
gi žmonės boikoto minčia va
davęs! — jaučiasi it musę kan
dę.. .

Koncerto svečiai, vieni su

Į šią prelekciją klausytojų 
atėjo nedaug. Apgailėtina, 
kad mūsų žmonės nesusidomė-

LDS 8-to Apskričio sekr.
Geo. Urbonas, 
L Urbonas, ižd.

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

Smetonos valdžia “Laisvės” neįsileisdavo. Dabartinė val
džia sukriušino cenzūros retežius ir “Laisvė” jau eina j 
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- 
ir prisiųsti kartu su mokestim “Laisvės” Administra-tę

cijai, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

LAISVES’ BANKIETAS
Philadelphia, Pa.

Teatras ir Brooklyn© 
Menininkai

Ateinantį sekmadienį, 19 
dieną sausio, įvyks LLD 6-to 
apskričio apielinkės 25 metų 
jubilėjinis parengimas, į ku
rio programą dalyvauti at
vyksta Brooklyno teatro gru
pė. Ji suvaidins 2 komedijas: 
“Aš numiriau” ir “Kurčias 
žentas.”

Phiiadelphijoj per 15 me
tų nebuvo perstatyta jokio 
sceniško veikalo, nes nebuvo 
kam dirbti tą svarbų darbą. 
Philadelphiečiai turės gerą 
progą pamatyti dvi juokingas 
komedijas ir gerai lošiant sa
vo roles aktorius. Per 25 me
tus ši apšvietus draugija užsi
tarnavo aukšto kultūrinio at- 
žymėjimo. Drg. D. M. Šo- 
lomskas trumpai nušvies drau
gijos istoriją. Prie to, dainuos 
rusų pasižymėjęs choras.

Publikai reikalinga susirink
ti laiku, nes ilgai nebus gali
ma laukti. Parengimas atsi
bus 735 Fairmount Ave., 2 
vai. po pietų. Iš kolonijų 
draugai gali atvažiuoti eks
kursiniais traukiniais, jei jau 
užsnigtų ar labai lytų.

Visi turite žinoti, kad alkį 
nereikės panešti; po progra
mos bus prirengta skani va
karienė. Bus; Ir muzikantai Šo- 

Vkiams.

Lietuvos Priešai
Pastaruoju laiku atvyksta 

Smetonos pabėgėlių, kurie sa
ve vadina tikrais Lietuvos ne
priklausomybės gynėjais ir 
Smetonos — “tautos vado”— 
atvaduotojais. Tiems Lietuvos 
liaudies engėjams leidžia lie
tuvių valandų vedėjai dvie- 
mis radio stotimis purvinti da
bartinę Lietuvos liaudies vy
riausybę ir krėsti melus taip 
ilgus, kaip ilgi jų liežuviai. 
Tik bėda jiems visiems yra, 
kad gauti iš Lietuvos laiškai 
atrėmė jų melus ir žmonės 
nenori jų klausytis, žmonės 
plačiai kalba, 95 nuošimčiai 
džiaugiasi Lietuvos įvykiais. 
Dykaduonių ir lėbautojų die
nos užsibaigė. Jie turės dirb
ti naudingą darbą ir, pripratę 
prie darbo, bus patys dvasi
niai sveikesni ir ramesni.

Čia jie rengia ir prakalbas 
tiems žvalgybininkams, bet 
labai mažai žmonių lankosi, 
o kada renka aukas, tai žmo
nės išvaikščioja. Nuėję žmo
nės turėtų duoti klausimus ir 
reikalauti paaiškinimų t ų 
avies kailyje “demokratų.” Jie 
paprastai aiškinasi, pasikal
bėsią asmeniniai. Jie blaškosi 
po klebonijas, nes pašalpi- 
niuos kliubuos jie negauna 
progos. Yra ir kliubuos tokių 
sutvėrimų, kurie tūpčioja 
jiems, garbina Smetonos kon
sulus, ambasadorių ir ašaras 
šluostos i .ąpgaįlsči^udami 
“tautos vado”-Smetonos.

Kas dabar mums pažangie
siems lietuviams labiausiai tu
ri rūpėti, tai paskleisti išleis
tą literatūrą apie Lietuvą, bū
tent, labiausiai tik ką išleistą 
knygą “Naujoji Lietuva,” ir 
brošiūrą “Teisybė apie Lietu
vą.” šias knygas parašė ga
biausi literatai—L. Pruseika 
ir A. Bimba. Prie to, reikia 
bandyti užrašyti “Laisvę” ir 
“Vilnį.” Reikalinga aplankyti 
pažįstamus, įsigyti pažinčių, 
pasidiskusuoti su žmonėmis 
įvairiais klausimais. Mes per
daug dedame pastangų tik į 
organizacijas ir jų susirinki
mus. Nereikia bijoti savo žmo
nių.

Michelsono “Keleivis” irgi 
užsitraukė nuo skaitytojų rūs
tybę, keikia jį už melus, už 
biznio varymą ir monijimą 
skaitytojų proto.

Iš darbininkiško judėjimo 
tas elementas pasidarė sau 
biznį ir bijo, kad kas jo pi
nigus neužgriebtų.

Phiiadelphijoj progresyviai 
lietuviai turėtų daugiau daly
vauti kultūriniam veikime, ne 
vien tik užsirakinti daugelyje 
kliubų ir dažnai leisti veltui 
brangų laiką.

Reporteris.

Ankara, Turkija. — At
vyko Anglijos karininkai 
tartis su Turkija kas liečia 
turkų stiprinimą prieš nu
žiūrimą užpuolimą iš vokie
čių pusės.

Laisvės” bendrovės dalininkų suvažiavimas įvyks sekmadienį, 26 d. sausio. ;

Po šėrininkų suvažiavimo vakare į

SAUSIO 26 JANUARY l||
*

—Įvyks— *

BANKIETAS IR ŠOKIAI
R

0
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—Įvyks—

TRUMPA IR GRAŽI DAILĖS PROGRAMA
STASYS KUZMICKAS

Baritonas iš Shenandoah, Pa.
Dainuos Solus

K. B. KRIAUČIŪNAS
Baritonas Padainuos Komiškų 

Dainelių

BIRUTA RAMOŠKAITĖ
Sopranas iš Harford, Conn. 

Dainuos Solus

Vakarienė bus duodama 6:30 vai. vakare, šokiai prasidės nuo T vai.

PRAŠOME IšANKSTO ĮSIGYTI BANKIETO BILIETUS

$

BROOKLYN CENTRAL PALACE SALĖSE
18 MANHATTAN AVĖ., vi.... ... BROOKLYN, N. Y.

PASAMDYTA DVI SALĖS, VIENA ŠOKIAMS, O KITA VAKARIENEI

Kaip visuomet, taip ir šiuom kartu, “Laisves” bankiete dalyvaus daug svečių iš kitų miestų. 
Pasimatykite su senai matytaiš 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
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DETROITO LIETUVIŲ KALENDORIUS

na-

kp.

pareiga

Hudson, Mass

kad tuojaus pradės šauk- 
Numatoma, kad pirmuti- 
pašauktas bus advokatas 
Yokšas, buvęs per kelis

minėta 
nuošim-

į trumpą laiką dangus ir že
mė maišysis Detroite. O be
darbių kaip yra, taip yra, šim
tai vaikšto po dirbtuves, jieš- 
kodami darbo.

‘‘Laisvės” 
raportą, 

pasekmin- 
metiniai

kp., Motc-
Kvicčiame

(13-14)

dainuos rusų pasižymė- 
kalbės drg. D. M. Šo- 
bus prirengta skani va- 
Kviečia Komisija.

(12-14)

Būkime 
ir tuojau 
iš stoties 
išgirsime

WORCESTER, MASS.
Worcestcrio Lietuvių Suvienytų 

Draugijų ir visų, šėrininkų metinis

MONTELLO, MASS.
LDS 67 kp. vakariene neįvyks 

sausio 18 d., iš priežasties siautimo 
ligų epidemijos. Rengimo Komite
tas pakeitė dieną ir mėnesį. įvyks 
vasario 15 d. Liet. Taut. Namo, 7 
v. v. Kurie turite pasipirkę bilietus 
nenumeskite, dalyvaukite vasario 15 
d. — A. Sauka, Kom.

LIETUVIŲ RESTAURANAS
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold ^xtra Dry Alus. 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Meksiką.
tik paskilbo žinutė, 

L. Taryba rengiasi 
savo radio valandą,

laikraštpalaikį. Vietoj 
vėl pasirodė šmeižtų 

Kliuba ir Kliubo sekre- 
kuris pildo Kliubo

rių nutarimus. 
* *

Sausio 3 d.
įvyko metinis

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

“LAISVES” SPAUSTUVĖ
Daro visokius spaudos dar

bus organizacijom 
ir biznieriam

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 19 d. sausio, 2-rą vai. 
po pietų, 4097 Porter St. Nariai da
lyvaukite, išgirsite 1940 m. raportą. 
Tie, kurie prisirašė 1940 m. būkite 
susirinkime ir atsiimkite knygas 
jums priklausančias. —J. Ginaitis, 
sekr. (12-14)

SO. BOSTON, MASS.
“Laisvės” naudai vakarienė įvyks 

sekmadienį, sausio 19 d., 6 v. v. 
Liet. Am. Piliečių Kliubo . Svct., 376 
Broadway. Bus skanių valgių ir gė
rimų. Taipgi gera muzikais progra
ma. Rengia ALDLD 2 
rų Skyrius. Įžanga 50c. 
dalyvauti. — Rengėjos.

LAWRENCE, MASS.
ALDLD 37 kp. ekstrą susirinkimas 
įvyks sausio 19 d., 2 vai. po pietų, 
L. U. Kliubo, 41 Berkeley St. Kvie
čiame dalyvauti. (13-14)

*
ir pas mu- 
susirūpinę, 
stoti į ka-
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DETROITO ŽINIOS
Lietuvių Moterų Draugiško 

Kliubo metinis balius su mu- 
zikale programa bus sausio 18 
d. vakare, Lietuvių Svetainėje, 
ant 25-tos ir Vernor Hwy.> 

* * *
Hamtramcko Lietuvių Pilie

čių Kliubo metinis susirinki
mas įvyks sausio 19 d., Vete
ranų svetainėj, ant Holbrook 
St. Pradžia nuo 2 vai. po pie
tų.

Hudson kompanija taipgi sta
tys ten dirbtuvę gaminti karo 
pabūklus. Taipgi keletas kitų 
kompanijų jau turi papirku- 
sios plotus žemės ir statys 
naujas dirbtuves. Tas rodo, 
kad į trumpą laiką ta apielin- 
kė bus naujas milžiniškų dirb
tuvių centras ir naujas mies
tas.
Chrysleris Dirbs Bombonešius

Jau senai Chryslerio kom
panija darė planus ir sutartį 
su valdžios atstovais apie ga
minimą karinių lėktuvų. Da
bar jau galutinai yra padary
ta sutartis ir į trumpą laiką 
Chryslerio kompanija pradės 
dirbti po 100 bombonešių lėk
tuvų į mėnesį. Vieta paimta 
ant W. Warren Ave., buvusi 
Graham and Paige automobi
lių dirbtuvė dabar bus pavers
ta karinių lėktuvų, dirbtuve.

Dabar beveik kiekviena di-

kaip tas prašymas jiems bu
vo pasiųstas, bet “Am. Liet.” 
leidėjai apako ir nemato rei
kalo sulaikyti tą savo šmeižtų 
-melų 
to, ir 
prieš 
torių,

LAISVE I'enklas puslapis

Apgriautas Londonas Vis 
Dar Tebeliepsnoja

susirinkimas atsibus savame name, 
29 Endicott St., ketvirtadienį, 16 d. 
sausio, 7:30 v. v. Prašau visus daly
vauti kaipo šėrininkus. — Simonas 
Janulis. (11-13)

♦ * *
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 52 k p. metinis susirinki
mas sausio 19 d. nuo 2 vai. 
po pietų, Draugijų Svetainėj, 
ant Porter St. Kurie dar ne
gavote knygų už 1940 m., tuo-

■ jau pasiimkite. Taipgi galima 
gauti knygą “Naujoji Lietu
va” ir “Darbininkų Kalendo
rius,” tik 25c kopija.

Neisnerio Streikas Tęsiasi
Apie vidurį gruodžio mene- i

šio, Neisnerio darbininkai, ne- desnė kompanija didina dirb- 
galėdami pakęsti prastų są- tuves ir naujas stato visuose 
lygų ir mažų algų, pareikala- kampuose miesto, rodosi, kad 
vo, kad būtų nustatytos darbo 
valandos ir pakeltos algos iki 
$16 į savaitę. Bet kompanas 
griežtai atsisakė tartis su dar
bininkais ir su valstijos tary
ba. Tada darbininkai išėjo į 
streiką ir atydžiai pikietuoja 
krautuves.

Serga Draugė Mickevičiene
Girdėjau, kad serga drau- 

.' gė Mickevičienė San Mary li
goninėj ant Saint Antoine St. 
Ji ten yra nuvešta ant opera
cijos ir manau, priseis jai ten 
ilgokai pabūti.

Draugai Mickevičiai labai 
draugiški žmonės ir visur da
lyvaudavo mūsų parengimuo
se. Jų gyvenimo vieta 692 
Ashland Avė., ‘arti Grosse 
Pointe upės. Linkiu draugei 
Mickevičienei gerai susveikti.

Alvinas.

Kaip matosi, žmonės labai 
tam streikui prijaučiu ir per 
ištisą mėnesį krautuvės tuš
čios, kaip šventėj, niekas nei
na pirkti. Jau laikraščiuose 
matėsi skaitlinės, kad 
kompanija turi virš 99 
čių nuostolių.

Todėl mūsų būtina 
nekooperuoti su tokiom krau
tuvėm, ir kiek galint remti 
darbininkus, kad laimėtų strei
ką.

Neisnerio kompanija per 
praėjusius tris metus įsteigė 
18 naujų krautuvių Detroite 
ir priemiesčiuose. Darbininkai 
dirbo nuo 50 iki 60 valandų 
į savaitę ir algos buvo nuo $7 
iki $12 į savaitę už 6 dienas 
savaitėj. Už tai kompanija au
go, kaip ant mielių. Bet kai 
darbininkai pareikalavo geres
nių algų ir nustatyt darbo va
landų skaičių į savaitę, tai 
kompanija nė kalbėti su dar
bininkais nenori.

Daugelis automobilių dirb
tuvių darbininkų gausiai au-; sirinkimas, kuris buvo skait- 
koja dėl pagelbos Neisnerio lingas. Kadangi Kliubas po 
streikui. Apie 75 nuošimčiai susirinkimų duoda gerus pie- 
darbininkų yra moterys ir į tus ir išsigert savo narių šei- 
merginos. | mynoms, tad ir skaitlingai na-

■ riai lanko tokius susirinki
mus.

Iš Kliubcr valdybos ir board 
j direktorių raportų pasirodė, 
1 kad Kliubui iš bizniško atžvil
gio buvo geri metai. Taipgi ir 

1 neužmiršta visuomeniški rei- 
kalai. Buvo skaitytas laiškas 

I nuo komiteto, kuris rūpinasi 
sukelti tris šimtus tūkstančių 
•dolerių dėl pasamdymo laivo 
pervežti iš Francijos koncen
tracijų kempių Ispanijos de- 

| mokratijos gynėjus į Meksi- 
i ką. Laiškas viehbalsiai pri
imtas ir tam tikslui paaukota 
$20. Kliubiečiams priklauso 
garbė už tokį atjautimą ko
votojų prieš fašizmą. Taipgi 

Kliubas ir kitiems visuome
niškiems reikalams išaukavo

pusėtinai stambią sumą pini
gų.

Taipgi Kliubas prenumeruo
ja ir laikraščius, lietuviškus ir 
angliškus, 
numeravęs 
tuvį” tūlą 
nusibodo 
prieš naują 
viename Kliubo 
apkalbėjus tuos šmeižtus-me- 
lus, buvo įgaliotas Kliubo se
kretorius parašyti laišką Kliu
bo vardu “A. L.” administra/ 
cijai, kad ant toliau to laik
raščio mums nesiuntinėtų, 6 
už likusią prenumeratą, kad 

pasipirktų rfiuilo ir 
nešvarų 

murzinas

(Tąsa nuo 3-čio puslp.) 
likta dėl ateinančio susirin
kimo darinkti.

Iš kuopos valdybos rapor
tų pasirodė, kad pereiti metai 
buvo laimingi. Narių sirgo tik 
vienas ir tas trumpai, todėl iš 
Centro pasiųstų pinigų ma
žai išimta pašalpomis.

* * *
Gruodžio 15 d. įvyko H. 

L. Piliečių Kliubo metinis su-

Naujos Dirbtuvės
Per kiek laiko taip vadina- j 

mas North Detroit buvo pa
mirštas kampas ir ten net I 
agentai mažai darydavo biz- i 
nio, nes riogsojo tušti laukai Į 
ir daugelį nupirktų lotų žmo
nės buvo palikę. Dabar, lyg 
susitarusios, keletas kompani
jų tuos laukus nupirko ir sta
to milžiniškas darbtuves apie 
Van Dyke ir 8 ir 9 mylias. Dar 
nesenai Briggs kompanija pa
statė dirbtuvę arti tos vietos. 
Antra milžiniška Dodge trokų 
dirbtuvė smarkiai dirba. O 
dabar Chryslerio kompanija 
jau baigia statyti milžinišką 
karinių tankų dirbtuvę, ir

(Tąsa nuo 2-ro pusi.} 
užtenka jau rokuoti, 
čia viską apsakyti, 
apgailos karupką

Na,
Kur
Ale
Baigdams, noriu paąakyti:
Nelaimingas Jurgelionis, 
Žmoniškumo nebeteko!
O gal tapo užkerėtas?!
Razumėlis gal išseko?!
Gal būt šitas, o gal kitas?
Kas ten žino kad nutiko?!— 
Jam ne vieta prie “Tėvynės”, 
Tik prie špato ar matiko.
O ant galo gal jam tiktų 
Nusibelsti prie davatkų, 
Nes jis moka daug maldelių, 
Meistru yr’ visokių pletkų.

Naguotus.

London, saus. 14. — Dar 
tebesiaučia gaisrai Londo
ne, kuriuos vokiečių lakū
nai užkūrė 40 valandų at
gal. Tūkstančiai žmonių ir 
mašinų stengiasi apvalyt 
gatves nuo griuvėsių. Kiti 
desperatiškai darbuojasi at
kast žmones iš požeminio 
geležinkelio (subves), ku
riuos vokiečių bombininkai 
ten palaidojo gyvus bei ne
gyvus. šie žmones buvo su
bėgę į požeminį geležinkelį 
kaip į slėptuvę.

*
LLD 103 
susirinkimas.

Narių ne per daugiausia da
lyvavo. Fin. sekr. Kazlauskie
nė raportavo, kad mūsų kuo
pa nupuolus nariais, tik 28 
nariai yra pasimokė ję, o iš ki
tų sunku duokles išrinkti, vis 
atidėlioja, sako, vėliau pasi- 
mokėsime, arba patys nežino, 
ar ant toliau priklausys ar ne. 
Nebūtų nuostabu, jeigu tik 
prisirašę taip svyruotų, bet at
siranda senų narių, kurie iš 
pradžios LLD susitvėrimo per 
metų metus priklausė ir gerai 
veikė. O jau dabar nežino, ar 
priklausyti ar ne!

Tas, draugai, yra blogai. 
Grįžkime ir vėl darbuokimės, 
kaip darbavomės 25 metai at
gal.

Iždininkas raportavo, kad 
ižde randasi ant rankų $55.53 
ir paskolos duota Kliubui 
200 dol. Taipgi šiame susirin
kime paaukota dėl rėmimo 
Ispanijos kovotojų $5 ir kiti 
$5 dėl Pažangiųjų Liet. Tary
bos radios programos.

J. Jaskevičius, 
vajininkas, išdavė 
kad šis vajus buvo 
gas, gauta 8 nauji
skaitytojai, viso pinigų pasiųs
ta už prenumeratas 182 dol. 
Hudsonas turi 29 skaitytojus, 
Maynard 7, Marlboro 6.

Moterų grupė šiame susirin
kime nutarė ir išrinko komi
tetą surengti bankietą pami
nėjimui Tarptautinės Moterų 
Dienos 8 kovo. Parengimas 
įvyks 8 d. kovo.

Kiek teko iš pašalių girdėti, 
tai draugės moterys deda vi
sas spėkas, kad parengimas 
būtų pasekmingas ir jis bus 
pasekmingas, ba kaip hudso- 
nietės prie ko rengiasi, tai ir 
įvykdo savo pageidavimus.

* * «
Sausio 8 d. Pažangiųjų Liet. 

Tarybos skyrius laikė metinį 
susirinkimą. Iš raporto pasiro
dė, kad mažai ką Taryba vei
kė per pereitus metus, iš prie
žasties Europoj karo ir Lietu
voj naujų įvykių. Pasiųsta pa
sveikinimas Tarybinei Liet, 
valdžiai. Surengta vienos pra
kalbos Lietuvos klausimu, ku
riose kalbėjo profesorius 13. F. 
Kubilius ir J. Skliutas. Pra
kalbos pavyko puikiai.

Kadangi Pažangių Lietuvių 
Taryba ruošiasi prie atidary
mo savo radio valandos, o tam 
yra reikalinga finansiška pa
rama, tai iš skyriaus paau
kota 10 dol. ir paaukota 5 
dol. Ispanijos kovotojų perve
žimui į

Kaip 
kad P. 
pradėti
dabar pas mumis jos laukia
ma su nekantrumu, kad tik 
greičiau pasirodytų, 
kantrūs, palūkėkime 
bus vasario 23 d., 
WHDH 9 vai. ryto, 
laukiamą valandą! 

* *
Kaip visur, taip 

mis jauni vyrai 
kada juos pašauks
riuomenę. Dar iš lietuvių nei 
vieno nepašaukė, bet numato
ma, 
ti. 
nis 
Al.
metus mūsų kliubo pirminin
kas ir LDS 66 kp. narys. Kliu- 
biečiai ir LDS nariai linkime 
laimingos tarnybos, ir paskui 
vėl sugrįžti pas mumis.

* * *
Šie nariai mūsų organizaci

jų serga: V. Grigienė, kuriai 
padaryta operacija. Jau na
mie randasi. T. Arlauskas na
mie serga. Linkime abiem 
greičiausiai pasveikti.

J. Jaskevičius.

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

GRAND STREET BROOKLYN,660

OI

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR
PATERSON, N. J.

. LLD 84 kp. ruošia prakalbas. Kal
bės R.. Matusevičius, nesenai iš Lie
tuvos atvykęs žurnalistas ir ‘Lais
vės’ redaktorius R. Mizara. Įvyks 
sekmadienį, sausio 19 d., Bakanaus- 
ko Svet., 62 Lafayette St. Pradžia 
3 vai. po pietų. Bus kalbama apie 
dabartinius įvykius Lietuvoje ir 
apie europinį karą, kuris vystosi 
viso pasaulio karą. — Komisija.

HARTFORD, CONN.
Lietuvių Ukėsų labai svarbus su

sirinkimas įvyks penktadienį, sausio 
17 d., 7:30 v. v. Kliubo Svetainėje. 
Nauja 1941 valdyba užima vietą ir 
bus skaitomi du svarbūs protokolai, 
pricšmetinio ir ekstra sušauktojo. 
Mat, jos reikės užtvirtint, nes jose 
yra svarbūs nutarimai, kurie rišasi 
su kiekvienu nariu. Todėl kiekvieno 
pareiga dalyvauti. — Valdyba.

(13-14)

PHILADELPHIA, PA.
Liaudies Teatro Grupė iš Brook- 

lyno vaidins 2 komedijas: “Aš. Nu
miriau” ir “Kurčias žentas.” Sek
madienį, 19 d. sausio,. 735 Fairmount 
Ave., 2 vai. po pietų. Bus ALDLD 
Draugijos - 25 m. jubilėjinis gražus 
parengimas. Apart aukščiau minėtų 
menininkų 
jęs choras, 
lomskas ir 
karionė. —

Tarp jų buvo pre- 
ir “Amerikos Lie- 
laiką. Bet nariams 
skaityti šmeižtus 

Lietuvą. Todėl 
susirinkime,

leidėjai 
nusimazgotų savo 
snukį, kuris taip 
nuo niekinimo naujos Lietu
vos valdžios.

Jau pusėtinai laiko praėjo,
Gaukite “Laisvei” naujų 

skaitytoji^

Graborius-Undcrtakcr 
j LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS į 
[Išbalzamuoja ir laidoja ant vi- . 

šokių kapinių; parsamdo auto 
mobilius ir karietas veselijom, i 

krikštynom, kitkam.

231 BEDFORD AVE. 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone: EVergreen 8-9770

00

1 \

ROBERT LIPTON
Jeweler : : Įsteigta 1892

701 GRAND STREET
Tarpe Graliam & Manhattan Avės.

BROOKLYN, N. Y.
(l Tel. Stagg 2-2173

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoje kreip
kitės pria manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą.

Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šerme
ninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

i FRANK DOMIKAITIS i
« RESTAURACIJA 8

417 Lorimer St.—Brooklyn — “Laisvės” 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 VAK.

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

SKELBKITES “LAISVĖJE
Office Phone Inside Phone

EVcrgreen 4-6971 EVergreen 4-6485

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

OPEN DAY and NIGHT

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

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

Sun. all day and night

VARPOKEPTUVĖ
36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

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

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

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

Plėšikai Nušovė Algą 
Nešėją ir Policistą

Antradienį per pietus 
broliai Esposito, plėšikai, 
laikė firmos algų nešėją 
dingo keltuve prie 34th 
N. Y., jį ten nušovė, pasigro
bė jo neštus $649, ir bėgant 
nuo sugavimo nušovė policis
tą Edward Maher, pavojingai 
pašovė taksiką Leonard Weis
berg, ir pašovė praeivį Wil
liam C. Mueller.

du 
su-

paliepę 
o patys

George

Plėšikai pirmiausia sekio
ję Alfredą Klausman, vedėją 
Kemp & Beatley lininiais au
diniais prekiautojų firmos, 6 
E. 34th St., ir jam paėmus 
algų pinigus iš Empire State 
Bildinge esamo banko,* pasekę 
jį į firmos ofiso bildingą ir 
vienas iš jų su Klausmanu 
įėjęs Į keltuvą, o kitas įsiver
žęs uždarant duris. Keltuve 
jiedu pareikalavę pinigų ir 
Klausmanui neduodant, nušo
vę, atėmę pinigus ir keltuvo 
operatoriui įsakę nu kelt juos 
žemyn. Juos nukėlus, 
jam vėl keltis i viršų,

• pabėgę.
Keltuvo operatorius

Grebe pasikėlęs tik vieną auk
štą ir atgal nusileidęs ėmęs 
šaukdamas vytis plėšikus.

Plėšikai, tuo tarpu, su šau
tuvais rankose, jau zujo per 
Altman krautuvę. Jie išbėgę 
į Madison Ave., sušokę į tak- 
sę ir įsakę jam važiuoti arba 
nušausią. Taksiko laimei, ke
lias buvęs užblokuotas buso ir 
plėšikai vėl iššokinėję iš tos 
taksės į kitą. Bet, pamatęs 
tokius kostumerius, tos taksės 
vairuotojas pats iš taksės iš
šoko ir nubėgęs ant kampo 
pašaukė policistą.

Policistas Maher vieną plė
šiką pašovė. Jis krito veidu 
žemyn ir išmetė iš rankos re
volverį. Tas policistą ir apga
vo. Bet kada policistas revol
verį įsidėjo laikytuvan ir ėmė 
užsirašinėti nuotikį, tas neva
mirštantis plėšikas išsitraukė Į Mylintiems balalaikų orkes- 
kitą revolverį, ir mirtinai per- ' tros muziką, taipgi grupinių 
Šovė Maher. Išsigandę žmo- šokių ir dainų programą bus 

bet taksikas įdomu dalyvauti Rusų Balalai
kų Muzikos Draugijos ruošia
mame koncerte sausio 17-tos 
vakarą, penktadienį, Manhat
tan Plaza, 66 E. 4th St., New 
Yorke.

Transportininkų Unijos įstei 
į mieste 35 sveikatos distrik

* Šeši Darbininkai Sudegė Šapoje 
“Apsigynimo” Darbe

su-
pa-

Brooldyniečiai Turės 
Specialius Rinkinius

do- 
val- 
pa- 
Ti-

šeši darbininkai žuvo per
eitą antradienį nuo apdegimo 
“apsigynimo” darbus dirban- 
čioj Bennett Bros, šapoj, 454 
Hamilton Ave., Brooklyne, 
kur dirbama medinės dėžės. 
Penki kiti pavojingai apdegė, 
randasi kritiškoj padėtyje.

šapa dirbo ant miliono 
lerių vertės užsakymų 
džiai. Darbas ėjo trimis 
kaitomis, be pertraukos, 
kėtasi kito užsakymo.

Gaisras iškilo pietų laiku, 
eksplodavus kenui maliavų, 
kuris, radus peršaltu, pertirš- 
tu vartot, buvęs atšildomas 
ant kerosininio pečiuko. Tas 
momentaliai padegė kitus alie- 
jus-maliavas ir pirm," negu 
spėta pašaukti gaisragesius, 
gaisras buvo apėmęs visą ša
pą ir gretimais esamą lentų 
sandėlį, taipgi 16 netoliese 
pastatytų automobilių. Dūmų 
debesiai pritamsino apylinkę, 
o karštis toks buvo didelis, 
kad gaisragesių vežimų ma-

liavas apdegino.
Sudegusieji buvo taip 

spirgėję, kad neįmanoma 
žinti. Ligi vakaro antradie
nį atrinkta tik du. Vienas iš 
jų, George Johnston, 346 5 3rd 
St., brolio buvo pažintas tik 
pagal raktus, kuriuos jis ne
šiojo diržan įsegtus. Taipgi 
pagal likučius drabužių buvo 
pažintas Dominick Perino, 175 
E. 13th St. Kitų trijų kūnai 
likosi per naktį Kings County 
lavoninėj, o Vincent Simeone, 
21 m., 1143 
Holy Family

Pavojingai 
gene Siegler, 
St.; Herman
3154 Coney Island Ave.; Dale 
Vermilyea, 18 m., 544 Fourth 
Ave.; Walter Mundt, 35 m., 
215 E. 75th St., visi iš Brook
lyn©, ir Joseph Schuller, 31 
m., 23 St. Pauls Ave., Jersey 
City. Penki kiti daktarų ant 
vietos buvo apraišioti ir pa
siųsti namo.

Iš priežasties paskyrimo 
valstijos senatoriaus Philip 
M. Kleinfeld’o teisėju Vyriau
siame Teisme, skelbdami spe
cialiai rinkimai ketvirtame se- 
natoriniame distrikte, Brook
lyne. Jie įvyks vasario 18-tą. 
Kleinfeld’o paskyrimas teisė
ju valstijos senato jau patvir
tintas.

“Mannerheim Line” bus ro
doma Philadelphia, Boston ii’ 
San Francisco.
. Dabar Penkta Savaitė New 
Yorke rodoma.

“Mannerheim Line,” did
žiausia Sovietų filmą bus ma
toma sausio mėnesį š. m. šiuo
se miestuose: Philadelphia, 
Washington, Boston, Baltimo
re ir San Francisco.

New Yorke “Mannerheim 
Line” įžengia j penktą savai
tę.

Tš Sing Sing kalėjimo at
vežtas j Brooklyną William 
McGuiness, buvęs per 7 me
tus d i strik to prokuroro padė
jėju, liudyti teisme apie tyri
nėjimą žmogžudystės, praves
ta laike jo buvimo ofise. Jis 
dabar būna kalėjime už ėmi
mą kyšių laike teismo asmenų, 
įkaitintų aborcijų daryme.

tus, kuriuose nariams ir Šei
moms teikia medikališką pa* 
gelbą.

l

Gaisragesio Neėmė 
Kariuomenėn

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirenduoja 4 kambariai su mau

dyne, randa $23 į mėnesį. Kreipki
tės į džianitorių po 5 vai. vakarais. 
Stasiūnas, 284 Čooper St., Brooklyn, 
N. Y. (11-13)

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. IxiVANDA-E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levan d aus kai

UNDERTAKER

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

su

Užsimušė Džiaunant 
Baltinius

39th St., mirė 
ligoninėj.
apdegę yra Eu- 
21 m., 192 15th 
iZaffee, 4 9 m.,

Kabindama ant virvės dra
bužius 
langą, 
Yorke, 
55 m., 
5-to

pro savo aparfmento 
d02 E. 8th St., New 
Mrs. B. Sch m eteri i n g, 
iškrito pro langą

aukšto ir užsimušė.
nuo

Browderio Prakalbą 
Išleis Brošiūroj

Taikos Mobilizacija Vėl Siųs 
Delegaciją Washington

Amerikinės Taikos Mobili
zacijos (APM) New Yorko 
Taryba vėl mobilizuoja dele
gaciją važiuoti Washingtonan 
vasario 1-mos savaitę ir ten, 
kaip sako atsišaukimas “pra
nešti karo rengėjams, kad 
Amerika yra prieš juos, ne 
užpakalyje jų.”

šaukimas dalyvauti toje de
legacijoje išsiųstas darbo uni-

joms, bažnytinėms, broliškoms 
ir kitokioms organizacijoms. 
Po šaukimu pasirašo Dr. Wal
ter Scott Neff, APM New 
Yorko Tarybos sekretorius.

Taryba nori iš anksto žino
ti delegacijos skaičių, kad 
gauti traukinius ir kitas trans- 
portacijos priemones nupigin
tomis kainomis. Tarybos raš
tinė randasi 381 Fourth Ave., 
New Yorke.

“Daily Workeryje” skelbia
ma, kad Earl Browderio pra
kalba, pasakyta Lenino minė
jimo masiniame mitinge, Ma
dison Square Gardene, gavo 
tiek daug atsiliepimų ir reika
lavimų, jog apart perspausdi
nimo “Daily Workeryje,” at
spausdinama brošiūraitėje. Jos 
būsią paskleista šimtais tūks
tančių kopijų. Užvardinta: 
“The Way Out of the Impe
rialist War.”

Lokalinė Drafto Taryba 257- 
ta, Queens, atleido nuo kari
nės prievolės gaisragesį Pat
rick J. Flannagan, sakydama, 
kad “jis geriau patarnaus ša
liai” neimtas kariuomenėn. 
Flannagan yra 34 m., pavie
nis, neturi užlaikomųjų. At
leistas nuo kariuomenės išim
tinai dėl svarbumo jo darbo.

Minėtą tarybą sudaro Mat- 
/hew J. Eder, aukštutiniojo 
Queens Vaizbos Buto sekreto
rius; Ernest J. Patane, užsi
imąs apdraudomis, ir Edward 
Rozette, vedėjas vienos išdir
bę jų firmos.

Pasirendavoja 4 kambariai 
maudyne. $23.00 į mėnesį Taipgi 
reikalingas namų prižiūrėtojas. 
Kreipkitės po 5 vai. vakaro pas 
Stasiūną, 284 Cooper St., Brooklyn, 
N. Y. (13-14)

SUSIRINKIMAI
MOTERŲ ATYDAI

Liet. Moterų Apšvietos Kliubo Su
sirinkimas įvyks sausio 16-tos vaka
rų, 419 Lorimer St. Kviečiame ir ne
priklausančias kliube. — Valdyba.

(12-13)'

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau apsivodimui merginės 

arba našlės nuo 45 m. amžiaus iki 
50 senumo. Esu 51 m. amžiaus, tu
riu muzikališką krautuvę. Rašykite: 
A. S. 306 E. Market St., Wilkes- 
Barre, Pa . (11-13)

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves-; 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.! 
• Iš senų padarau’ 

n a u jus paveiks-' 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa* 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom j

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

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

Revizija SLA Centre
EVergreen 4-0072 SLocum 6-1422

Nusišaldymas Silpnina 
Atsparumą Ligoms

Teko patirti, kad šiomis die
nomis SLA centre, New Yor
ke, yra daroma patikrinimas 
viso Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje turto. Jį daro 
Pennsylvanijos valstijos drau
dimo department© atstovai ir 
taipgi atstovai iš Indiana ir 
New Jersey draudimo depart
ments

DR. ISAAC COHN
AUSŲ, NOSIES, IR GERKLES

GYDO IR DARO OPERACIJAS

286 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Valandos nuo 11 iki 1 dienom 
Nuo .r> Iki 7 vakarais
Sekmadieniais nuo 11 iki 1

265 NEW YORK AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Valandos nuo 9 iki 11 rytais 
Ir sulyg susitarimo.

Rytoj Vakarą Balalaiką 
Draugijos Koncertas

Padėkite Svarbiame 
Darbe!

nes ėmė bėgti, 
Weisberg šoko ant plėšiko. Jis 
taip pat 
tas, bet 
plėšiką 
pasisuko 
gas. Tas irgi buvo pašautas, 
bet tuo tarpu jau pribuvo dau
giau pagelbininkų ir plėšiką 
suvaldė, areštavo.

Antrasis plėšikas buvo įvy
tas Wool worth dešimtukinėn 
ir ten suimtas. Ir jis turėjęs 
3 užtaisytus revolverius, bet 
nei karto neiššovęs.

buvo plėšiko pašau- 
kitų padedamas jis 
sulaikė. Jam kritus, 
Mueller, banko sar-

WPA Muzikos Vakarai
Sausio 16-tos vakarą, 17 

Montrose Ave., grieš WPA 
Bryant šokių Orkestrą, vado
vaujama Nelson Kincaid.

Sausio 17-tą, ta pati orkes
trą griežia 202 Vanderbilt 
Ave. Gi Simfoniškas Bęnas, 
vadovaujamas Harwood Sim
mons, 7:30 v. v. grieš YMCA 
patalpose, 1115 Bedford Ave. I

Programoje dalyvauja pa
čios draugijos Balalaikų Or
kestrą, vadovaujama Aleksan
dro Kutin, paskilbęs keturių 
Brolių Romanchak Kvartetas, 
ir Radischev’o Liaudies šokių 
Grupė.

Įžanga tik 60c. Programos 
pradžia 8 :30 vakaro.

Baltiko Kultūrinės Tarybos, 
kurią sudaro lietuvių, latvių, 
estų ir suomių organizacijų 
atstovai, rengiamas koncertas 
jau netoli. Jis įvyks vasario 
8-tos vakarą, šeštadienį, Suo
mių Salėj, New Yorke.

Tame koncerte dalyvaus vi
sų minėtų tautybių parinktinės 
meno spėkos. Lietuvių daly
vaus prof. Vytautas Bacevi
čius, Bir. Ramoškaitė, akom
panuojant B. L. šalinaitei, ir 
Aido Choras.

Atšalus orui, vėl padaugėjo 
susirgimai ir mirtingumas 
plaučių uždegimais, taipgi ir 
kitomis viens kitam perduoda
momis ligomis — tymais, kok
liušu, skarlatina, difterija.

Nors šaltas oras savaime 
yra sveikas oras, tačiau tan
kiai pasitaikius nedašildytoms 
šapoms, kambariams, mokyk
loms, nesant atsakančio apsi
rengimo, o kartais ir atsargu
mo, nusišaldoma. Tuomi ma
žinama kūno atsparumas ir 
pasitaikiusios bakterijos, 
rių aplink mus niekada 
trūksta, radusios nualintą 
ną greičiau nugali.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKU [STAIGA

Salės dėl Balių Koncertų Bau 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ii 
tt. Puikus steičius su naujausiai? 
įtaisymais Keturios bolių alleys

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave

Tel.: STagg 2-3842

VIENINTELE LIETUVIU 
RAKANDU KRAUTUVE

Padėka

šiuomi noriu tarti ačiū drau
gams, giminėms už prisiunti- 
mą gėlių, laiškų, atviručių ir 
už atlankymą manęs ligoninė
je. Taipgi tariu širdingai ačiū 
“Laisvės” ir LDS Centro štabo 
nariams už dovaną.

Lillian Kavaliauskaitė.

Nauja Lietuvių Užeiga
GREEN STAR BAR & GRILL

Atsidaro šeštadienį

Sausio (January) 18-toj
Atidarymo Dienoj bus Skilandžių ir Kilbasų Pare

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne
Staj 

adre«aa;

459 Grand St.
' --*■ * • f

Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.

ku- 
ne- 
kū-

Whelan Drug Krautuvėms 
Gręsįa Streikas

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOE
K. Degutis, Savininkas

Prielankus Patarnavimas
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-8451 >

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

409 ir 436 Grand St.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

Koncertui bilietai jau gata
vi. Jų kainos 50-ir 75c. Juos 
reikia plačiai paskleisti. Tam 
reikalingą visų šio gražaus 
darbo rėmėjų talkos. Paimki
te ir parduokite iš anksto bi
lietų savo draugams, pažįsta
miems. O jei ir neparduotu- 
mėt, pasiūlymas bus geru 'pri
minimu jiems tą dieną pasi
laikyti liuosa ir, sąlygoms lei
džiant, dalyvauti su jumis.

Bilietų galima gauti pas lie
tuvių organizacijų 
Baltiko Kultūrinėj Tarvt 
pas jaunuolį aidietį St. Z 
kauską, A. Bimbą ir E. Vilkai
tę, taipgi pas kitus darbuoto
jus.

Aštuoni šimtai Whelan 
Drug Co. darbininkų, dirban
čių 34-se tos firmos krautuvė
se New Yorke ir Long Islan
de tariasi eiti streikan firmai 
atsisakant išpildyti unijos rei
kalavimus. Streiko klausimui 
g a 1 u t inai aptarti-nubalsuoti 
sausio 15-tą sušauktas specia- 
lis narių mitingas unijos pa
talpose, 254 W. 54th St., N.

F. W. SHAUNS
(SHALINSKAŠ) į

FUNERAL HOME j

84-02 Jamaica Avenue |
Opposite Forest Parkway ’

WOODHAVEN, N. Y. į

atstovus
Taryboj : 

lain-

Streikas manoma skelbti 1- 
mą vasario. Unija reikalauja 
15 nuošimčių pakelti algas vi
siems uždirbantiems mažiau 
$25 ir 10 nuošimčių uždirban
tiems daugiau $25 per savai
tę. Taipgi numažini valandas 
nuo 54-iki 48 per savaitę.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka- 

maf visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičiu Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

ORLAIVIAI ANGLIJAI
Iš Floyd Bennett Orlaivių 

Stoties, Brooklyne, pereitą an
tradienį išsiųsta dešimts du- 
motorinių lėktuvų Anglijai. 
Vienas iš tų Lockheed Electra, 
o devyni Douglas DB-7s mo
delio.

PELNINGAS BIZNIS
Visokių bėdų suvarytoms 

prostitucijon merginoms grę- 
sia pražūtis, bet už tai kai 
kam iš to yra pelno. Samuel 
'Stein, pristatinėtoj as merginų 
į kekšnamius, pelnydavęs po 
$1,000 per savaitę, kaip pa
aiškėjo Kings County teisme.

Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVE.
.Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

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

J 426 South 5th Street
• Blokas nuo Hewes St. elevelterio stoties.

201

Kiekvieną subatą • 
karšta vakarienė. • 
Atskiras kamba« e 
rys, užėjimui • 
moterims. Nedė- • 
liomis atdaras • 
nuo 1 valandos • 
dieną iki vėlai. • 

Brooklyn, N.. Y. JĮ 
Tel. Evergreen 4-9508 •

5-ta DIDELE SAVAIME
Skaitėte antgalviuose ... Dabar pamatykite 'faktus.

“MANNERHEIM LINE”
(kalbinis, anglų kalboje) ■

Kemoro rekordai iš Sovletų-Flnų karo. Nuimti aktualių mūšių laukuose. 
“Stebėtiniausias dalykas iš visų, kokius aš kada esu mates — Karinis 
dokumentas, kuriam dar lygaus nebuvo.”

Generolas Majoras Fuqua, Amerikos armijos, atsitarnavęs.

MIAMI PLAYHOUSE - ««■ str-
Rodomas pųo vai. yyjįp, Jžangft ?Q<? ikl 1 vai,

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.’ 

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND’STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tet Evergreen 8-7179

jL' . ’•

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

{ Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir jdės tinkamą “burner” 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai sutelkiame 

aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

OESOl




