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NEBUS AUTOMOBILIŲ 
PARODOS — PERDAUG 

KARINIŲ DARBŲ

Veikimas Nesustoja.
SLA Pastogėje.
Iškaneveikia Amerikos 

voliuciją.
Jam Tas Įprasta.

Rašo R. Mizara

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje raštinėje įvyko revizija, 
kurią darė, sakoma, net pen
kių valstijų draudimo depart- 
mentų įgaliotiniai. Be abejo, 
organizacijai nėra sveika, ka
da ant syk tiekos valstijų val
dininkai daro jos centre ty
rinėjimus. Pageidaujama, kad 
po tyrinėjimų-revizijos viskas 
išeitų organizacijai naudom

Adams, . John Han- 
kiti saunaudžiai agi-

Nereikia manyti, kad šis 
straipsnis- įdėtas pripuolamai. 
Ne! Jis įdėtas “Tėvynėn” tam, 
kad SLA narių akyse patei
sinti visokią Anglijos imperia
listinę politiką.

šiandien, mat, mūsų kraš
tas yra velkamas į karą An
glijos pusėn, todėl reikia kaip- 
nors nubaltinti juoduosius an
glų imperialistų darbelius, pa
darytus Jungtinių Valstijų 
žmonėms. Jurgelionis tam ir 
naudoja SLA organo špaltas!

Įdomu, kad šią savaitę pa
sirodžiusi “Tėvynė” nieko 
apie tai — minėtuosius tyri
nėjimus — nerašo; nepraneša 
SLA nariams, kam ir kodėl tas 
daroma.

Bet tam pačiam numeryj p. 
Jurgelionis išspausdino ilgą 
straipsnį, iškaneveikiantį Am
erikos Revoliuciją prieš Ang
liją. Išhjauriojami ir to revo
liucinio 
vyzdys:

“Sam 
cock ir
tatoriai kurstė tamsius ir var- 
gingesnius amerikiečius prieš 
šviesesnius :r turtingesnius...”

šitokioje dvasioje parašytas 
visas straipsnis. Jame teisi
nama Anglijos imperialistai, o 
smerkiami kovotojai, kurie 
didvyriškai kovėsi prieš ang
lus plėšikus ir vergėjus.
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“ILLUSTRIOUS” JAU 
PRIBAIGTAS

Sausio mėn. 18 d. Lietuvių 
Darbininkij Susivienijimo Cen
tre, Brooklyne, įvyks tos or
ganizacijos Centro Valdybos 
narių suvažiavimas.

Be kitko, aišku, bus svars
tyta naujo vajaus paskelbimo 
klausimas ir kiti svarbūs da
lykai.

O sausio 26 d. tame pačia
me Brooklyne įvyksta metinis 
“Laisvės” b-vės šėrininkų su
važiavimas.

čia bus svarstomi mūsų 
dienraščio reikalai. - čia suva
žiavę šėrininkai ir mūsij vaji- 
ninkai, korespondentai, ir vei
kėjai tars savo kolektyvį žo
dį, kaip pagerinti mūsų dien
raštis, kaip jis labiau praplės
ti.

Atsiminkime: šiemet sukan
ka 30 metų, kai “Laisvė” pra
dėjo išeidinėti!

Kas yra daroma su prisiun- 
timu suvažiavimui sveikini
mų ?

Roma. — Albanijos karore-

kad 
girdi,

SLA organo redaktorius ver
kia, būk visokiausi “komunis
tų fronto” atstovai “visais 
penktakojiškais būdais norėtų 
arba išmesti “Tėvynės” redak
torių iŠ vietos arba tiesiog nu
žudyti. . . “

Nežinau, ką p. Jurgelionis 
turi galvoje, sakydamas “ko
munistų frontas,” todėl nega
liu už pastarąjį ir kalbėti. Bet 
vieną dalyką galiu tvirtinti: 
niekas tavęs, p. Jurgelioni, ne
muš, jei pats virvės neužsi- 
nersi!. . .

“Naujienos“ verkia,, 
“pirmiaus Lietuvoje,” 
Sjo daugybė visokių periodi
nės spaudos organų, o dabar 
“paliko tiktai keletą ‘kazionų.’ 
leidinių, kurie yra brukte- 
brukami žmonėms, bet išimant 
valdininkus, niekas jų neima.”

šitaip rašo “Naujienų“ re
daktorius savo laikraščio lai
doj iš sausio 14 d., š. m.

Betgi faktai rodo, kad šiuo 
metu Lietuvoje išeidinėja tik

lietuviškų laikraščių 26. Na, o vo. Bet jis tam specialistas! pradėtus gaisrus.

Darbo žmonių
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00

Metams

Daugiau Unijų prieš 
Roosevelto “Visuoti
ną” Paramą Anglijai
Sako, Roosevelto Planas 
Įvesty Aršiausią Fašizmą 

Jungtinėse Valstijose

New York.
New 
ryba, 
pusė 
ėmė 
prieš

Didžiojo, 
Yorko CIO unijų ta- 
kur priklauso apie 
miliono unijistų, pri- 
protesto rezoliuciją 
prez. Roosevelto su

manymą visuotinos para
mos Anglijai:

“Jeigu šį sumanymą kon
gresas priimtų, tad visiškai 
būtų panaikintos pilietinės 
laisvės šioje šalyje... tai 
būtų fašizmas Amerikoje.”

NUSKANDINTAS ANGLU ŠARVUOTLAIVIS, SUNAIKINTAS 
ANGLIJOS KARO DIDLAIVIS “ILLUSTRIOUS”

New York. — Visašališ- 
ka Marininkų Unija (CIO) 
telegrafavo kongresmanam 
ir senatoriam protestą prieš 
Roosevelto sumanymą, rei-; 
kalaujantį prezidentui tei-, 
sės skolint ar duot visokius!
Amerikos karo pabūklus London. — Anglų vyriau- 
Anglijai, n e a t s i k Jausiant sybė pripažino, kad vokie- 
kongreso. Šios unijos pro- čių orlaiviai smigikai pra
tęstas sako:

“Jeigu kongresas priimtų 
šį HR 1776 sumanymą, tai 
įmestų šią šalį į karą ir 
įvestų Amerikoj kur kas ar
šesnį fašizmą, negu tas fa
šizmas, kuris šiandien gy
vuoja bet kurioj Europos 
šalyj... x Mes reikalaujam 
sumušt tą sumanymą var
dan šalies apsaugojimo ir 
vardan demokratijos.”

New York. — Jungtinė 
Sandėlių Darbininkų Unija 
pasiuntė protesto telegramą 
senatorių komisijai kari
niais reikalais, reikalauda
ma atmest prez. Roosevel
to planą gelbėti Angliją. Tai 
“mirties sumanymas” ame
rikiečiams, sako unija.

Milwaukee, Wis. — Čio- 
naitinių CIO unijų taryba, 
nusprendė visais galimais 
būdais kovot prieš prezid. 
Roosevelto diktatorišką su
manymą padėt Anglijai lai
mėt karą.

Minneapolis, Minn.—Am
erikos Darbo Federacijos 
čionaitiniai vadai pasiuntė 
kongresui reikalavimą stb 
mušt prez. Roosevelto si* 
manymą “pilnos” pagalbos 
Anglijai. Sako, jog tuomi 
prezidentas stengiasi “dar 
labiau praplatint savo dik
tatorišką galią.”

2,000,000 EKSKURSANTŲ 
SOVIETUOSE

Maskva. — Pernai du mi- 
lionai Sovietų piliečių per 
atostogas plačiau apvažinė
jo savo šalį kaipo ekskur
santai, norėdami pamatyti 
tolesnes vietas Sovietų Re
spublikos.

greta jų išeidinėja laikraščių 
žydų, lenkų ir rusų kalbose.

“Valstiečių laikraštis” turi 
200,000 skaitytojų, o “Liau
dies Sveikata”—300,000!

Vadinasi, “Naujienų 
daktorius dar sykį® apsimela-

a

Šitokiomis kanuolėmis Anglijos pakraščiai apstatyti nuo vokiečių, besikėsinan
čių įsiveržti j Anglijos salas ir jas užkariauti.
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eitą penktadienį mirtinai 
sužeidė Anglijos šarvuotlai
vį “Southamptoną,” ties 
Italijos sala Sicilija. Tuo
met kiti anglų* karo- laivai 
pribaigė savo “Southampto
ną,” 9,100 tonų įtalpos, vie
ną pačių geriausių Anglijos 
šarvuotlaivių. Tuo pačiu 
žygiu buvo sunkiai sužeis
tas naujausias ir smarkiau
sias karinis anglų laivas —

Einą Gandai, kad Vo
kiečiai Ruošiasi 
Užimt Rumuniją

Belgrad, Jugoslavija. — 
Čia kartojasi paskalai apie 
“susikirtimus tarp rusų ir 
rumunų” palei sieną. Pas
klido girdai, kad Vokietija 
formaliai užims Rumuniją.

Kodėl Sustabdyti Keleivi
niai Vengrų Traukiniai?
Pranešama, kad vokiečiai 

gabena daugius armijos ir 
karo reikmenų traukiniais 
per Vengriją į Rumuniją; 
tai, girdi, todėl Vengrijoj 
trim dienom sustabdomas 
paprastų keleivinių trauki
nių judėjimas.

Vokiečiai nori greitu lai
ku pergabent viso iki 300 
tūkstančių savo kariuome
nės su visais įrengimais per 
Vengriją į Rumuniją.

Visi Anglai nuo 16 iki 69 
Mėty Turi Būt Sargais 
Prieš Bombų Gaisrus

London. — Anglų vyriau
sybė įsakė .visiems pilie
čiams nuo 16 iki 60 metų 
amžiaus, neturintiems val
diškos tarnybos, susirašyt į 
sargus prieš gaisrus — tė- 
myt nuo stogų ir iš kitų 
tinkamų vietų naktimis, kur 
vokiečiai numeta ugnines 
bombas ir gesint jas bei jų

orlaivių išvežiotojas “Illus
trious,” 23,000 tonų. įtalpos, 
ir anglų naikintuvas “Gal
iant.”

Karin iai anglų laivai 
priešlėktuvinėmis kanuolė- 
mis ir kulkasvaidžiais nu
kirto 12 vokiečių ir italų 
bombinių orlaivių, sako an
glų komanda.

(Tuo atveju, pagal nau
jausias žinias, >anglai nušo
vė 11 italų orlaivių ir vieną 
vokiečių.)

JAPONAI REIKALAUJA
ATSAUKT AMERIKOS 
LAIVYNU IŠ HAWAII

Tokio. — Japonų užsieni
nės ministerijos laikraštis 
“patarė”, kad prezidentas 
Rooseveltas atšauktų Ame
rikos kafo laivyną iš Ha
waii salų; sako, kad jo lai
kymas tenai “yra grūmoji
mas” Japonijai.

Kiti japonų laikraščiai 
kaltina Ameriką, kad ji sie
kianti užviešpataut Pacifi- 
ko Vandenyną. Japonų 
spauda pyksta, kad Ameri
kos valstybės ministeris C. 
Hull paštarojoj savo kalboj 
priskaitė ir Japoniją prie 
grobikų.

Washington. — Prezid. 
Rooševeltas reikalauja kon
greso paskirt $350,000,000 
pastatyt 200 prekinių laivų. 
Kongresmanas Marcantonio 
klausia : Ar tai tam, kad ga
bent karo reikmenis Angli
jai? z

Maskva. —- Praeitą sek
madienį įvykęs Londone 
Anglų Liaudies Suvažiavi
mas susidėjo iš geriausių 
Anglijos žmonių atstovų, 
kaip rašo “Pravda,” Sovie
tų Komunistų Partijos vy
riausias laikraštis: Tai žmo
nės,' kurie pasiryžę kovot 
prieš reakciją namie ir 
prieš užpuolikus iš lauko

ORAS.—šilčiau, giedriau, pusės.

NAZIAI DEGINO BRISTOLĮ 
IR KT. ANGLIJOJ

London, saus. 17. — Vo
kiečių lakūnai bombomis 
sukėlė didžiulius gaisrus 
Bristolyje; jie taipgi degi
no porą kitų Anglijos mies
tų.

Berlin, saus. 17. — Vokie
čių orlaiviai dar trimis bom
bomis pataikė tiesiai į ang
lų karo laivą lėktuvų išve
žiotąją “Illustrious,” pabė
gusį į anglų valdomą salą 
Maltą Viduržemio Jūroje, 
“ir šis anglų laivas daugiau 
jau nedalyvaus kare,” kaip 
sako vokiečių komanda. 
Maltoje vokiečiai prarado 
vieną savo orlaivį.

Amerikos Ex-Ambasa- 
dorius Kalbės prieš 

Traukimą Karau
Washington. — Buvęs 

Amerikos ambasado rius 
Anglijai, Joseph P. Kenne
dy kalbės per radio šį šeš
tadienį vakare prieš tokius 
pagalbos žingsnius Anglijai, 
kuriais Amerika galėtų įsi- 
traukt'į karą.

Kai tik Kennedy sugrįžo 
iš Anglijos, jis shkė, kad 
“stengsis padėt prez. Roo- 
seveltūi išlaikyt Jungtines 
Valstijas nuo karo.”

Ex-ambasadorius Kenne
dy antradienį kalbės kon
greso užsienių reikalų ko
misijoj apie tai; ką reiškia 
prezidento Roosevelto su
manymas duot “visuotiną” 
pagalbą Anglijai.

“Pravda” Rašo, kad Angly 
Liaudies Suvažiavimas Tikrai 

Atstovavo Žmones

Amerikos Ministeris 
Siūlo Anglijai Šios 
Šalies Karo Laivus

Ministeris Stimson Neatsako j Klausimą, ar Anglijai Jau 
Išduotas Svarbus Karinis Amerikos Sekretas; Keli 

Įnešimai Kongresui prieš Roosevelto Biliy
Washington. — Jungtinių 

Valstijų karo ministeris 
Stimson, klausinėj amas 
kongresmano Hamiltono 
Fish’o, pripažino, kad pre
zidentas Rooseveltas savo 
sumanyme “visokios pagal
bos” Anglijai reikalauja 
duot galią jam pačiam, ne- 
a t s i k 1 a u s i ant kongreso, 
“pervest tūlas dalis (Ame
rikos) laivyno kitai šaliai 
tokiomis sąlygomis, kurios 
būtų mums naudingos.”

“Ar Amerikos valdžia jau 
perleido Anglijai slaptąjį 
(geriausią) oro bombų tai
kiklį?” užklausė kongres
manas Hamilton Fish.

Karo ministeris atsisakė 
duot atsakymą į šį klausi
mą.

Kongresmanas Fish nuro
dė, kad jeigu kongresas pri • 
imtų prezidento sumanymų, 
tai prezidentas, pervesda- 
mas Amerikos karo laivus 
Anglijai ir leisdamas anglų 
kariniams laivams taisytis 
Amerikos prieplaukose, te
kiu būdu įveltų šią šalį ka
rau be kongreso žinios.
ĮNEŠIMAI PRIEŠ PREZI 

DENTO SUMANYMĄ
I

Kongresmanas, John M. 
Costello įteikė kongresu' 
sumanymą uždraust prezi
dentui “atiduot Anglijai vi' 
są Amerikos karo laivyną.”

Detroit, Mich. — Automo
bilių Fabrikantų Susivieni
jimas nutarė šiemet ne- 
rengt savo mašinų parodos 
New Yorke. Sako, reikia iš- 
naudot visą laiką atlikt fab • 
rikuose darbus pagal val
džios užsakymus šaliai gin
ti. *

PAČIAI AMERIKAI REIKA
LINGI KARO LAIVAI

Washington, saus. 17. — 
Jungtinių Valstijų karo lai
vyno ministeris Knox pa
reiškė, kad jeigu Amerika 
daugiau savo karinių laivų 
duotų Anglijai, tai galėtų 
pati atsidurt pavojuj. Tuo- 
mi Knox pasipriešino karo 
ministeriiii Stimsonui, kuris 
piršo Amerikos karo laivy
no dalį pervest Anglijai.

VOKIEČIAI NUSKANDINO 
DAR DU ANGLŲ LAIVU

New York, saus. 17.—Per 
radio girdėta, kad vokiečių 
submarinai paskandino dar 
du prekinius Anglijos lai
vus, viso yirš 25 tūkstančių fronte nėra jokių 

tonų įtalpos. permainų, sako italai.

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

Senatorius Allender da
vė kongresui įnešimą, jog 
Amerika neturi siųst nei 
vieno savo jūreivio ar karei
vio iš Jungtinių Valstijų 
žemių į svetimus kraštus., 
nežiūrint, ar kongresas išti
sai priimtų prezidento su
manymą “visuotinos” pa
galbos Anglijai ar pataisy 
tų šį sumanymą.

Kongresmanas Bender 
įteikė kongresui sumanymą, 
kad Amerikos valstybei 
ministeris užklaustų kariau
jančias šalis, kokiais tikslais 
jos kariauja.

Republikonas senatoriuj 
Taft iš Ohio gavo apie 2,200 
laiškų, reikalaujančių at
mest prezidento RooseveF 
to sumanymą dėlei visuoti
nos kariškai - medžiaginėn 
pagalbos Anglijai.

Buvęs Jungtinių Valstijų 
prezidentas H. Hoover rei 
kalahja apribot prezidento 
Roosevelto galią be kongre
so žinios daryt tokius žings
nius, kuriais Amerika būtų 
įvilkta j karą. Hoover kvie
čiamas pareikšt savo nuo
mones kongresinėje užsie
nių reikalų komisijoje.

Anglai Sunaikinę bei 
Sužeidę 30 Vokiečių 

Orlaivių Smigiky
Anglai Teigia:

Cairo, Egiptas. — Anglų 
orlaiviai praeitą sekmadienį 
naktį sunaikino bei sužeidė 
30 iki 40 vokiečių orlaivių, 
smigikų, užklupę juos Cata- 
nijoj, Sicilijoj, italų saloj.

Italai Užginčija:
Roma. — Anglų orlaiviai 

Catanijoj šiek tiek žmonių 
užmušė, kelis sužeidė, bet 
mažai medžiaginių nuosto
lių tepadarė, kaip praneša 
italu komanda, v

“UGNIES EŽERAS” 
WILHELMSHAVENE

Anglai Praneša:
London, saus. 17.— Anglų 

lakūnai vėl bombardavo 
Wilhelmshaveną, vokiečių ( 
submarinų ir laivų statybos 
centrą; užkūrė “ugnies eže- 
rd” ir sunaikino submarinų 
statyklas.

Vokiečiai Užginčija
Berlin, saus. 17. — Anglų 

orlaiviai, iš naujo bombar
duodami W i 1 h elmshaveną, 
tik vieną mokyklą padegė; 
nepataikė į jokį kariškai 
svarbų pastatą ir abelnai 
mažai nuostolių tepadarė
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Vasario 16-ta, Ar Liepos 21-rna?
Smetonininkai varo agitaciją už tai, 

kad ,vasario 16-tąją Amerikos lietuviai 
minėtų, kaipo “nepriklausomybės paskel
bimo dieną.” Be abejo, kad atsiras tokių 
žmonių, kurie tam pritars.

Bet lietuviai, kurie palaiko su lietuvių 
tauta artimus ryšius ir kurie su ja tuos 
ryšius žada palaikyti ateityje; kurie, be
je, nepritaria grąžinti išnaudotojų vieš
patavimą Lietuvoje, tie vasario 16-tos 

, dienos nešvęs.
Jie, drauge su visa Lietuvos visuome

ne, mines-švęs liepos 21-mą dieną, kaipo 
šventę, kaipo pilną lietuvių tautos, Lie
tuvos liaudies išlaisvinimo dieną iš ponų 
viešpatavimo, iš priespaudos.

Kokis gi tarpe tų dviejų dienų yra 
skirtumas? Skirtumas milžiniškas.

Vasario 16-tą dieną (1918) Lietuvos 
buržuazija paskelbė nepriklausomybę 
buržuazinei Lietuvai, kurioje per virš 20 
metų viešpatavo lietuviška “sava” pries- 

• panda ir išnaudojimas, kurioje per 14-ką 
metų ypačiai fašizmas engė Lietuvos 

. liaudį taip sunkiai, kaip niekad nebuvo 
jos istorijoj.

Liepos mėn. 21-mą dieną (1940) visuo
tinu balsavimu išrinktasis Lietuvos liau
dies seimas paskelbė Lietuvą Socialisti
ne Tarybine Respubliką ir tuomi uždavė 

, amžiną smūgi visokiam Lietuvoje išnau
dojimui ir priespaudai. Tai buvo paskel
bimas, kuris paliuosavo Lietuvos liaudį, 
kuris atrišo nuo josios rankų pančius, 
kuris padarė visą Lietuvos darbo žmoni
ją, visą tautą, laisvą kurti naują, socija
listinį gyvenimą.

Štai, kame keri tasai skirtumas tarpe, 
tų dviejų dienų!

Štai, kodėl Lietuvos liaudis, lietuvių 
tauta kas metai minės ne vasario 16-tąją, 
bet liepos 21-mą dieną kaipo savo lais
vės pasiskelbimo dieną!

O su Lietuva eis ir viso pasaulio lie
tuviai.

Su Lietuva eis ir Amerikos lietuvių 
visuomenė!

“Patriotizmas” ir Pelnai
Kongreso posėdžius atidarant prezi

dentas pareiškė, kad bus sudaryta sąly
gos, kad kapitalistai iš karo ne tik nega
lėtų pralobti, bet nei apie tai galvoti.

Bet tie žodžiai griežtai skiriasi nuo 
tikrovės. Kas gi gali užginčyti, kad iš 
didelio apsiginklavimo šimtais milionų 
dol. nedaro pelnus privatinės kompani
jos?

Sulyg “The World Almanac” už 1941 
metus, vien 1940 metais, mūsų valdžia 
iki rugsėjo 3 dienos, padarė su privati
nėmis kompanijomis sutartis, kad jos 
statys net 63 karo laivus. Tūli atseis po 
kelis desėtkus milionų dolerių, kaip tai

orlaivių vežikai: “Essex,” “Bon-Hom- 
mer”, “Richard” ir “Intrepid”, kuriuos 
apsiėmė statyti Newport News Ship 
Building and Dry Dock Co., kuriai už 
kiekvieną orlaivių vežiką bus sumokėta 
po $40,170,700.

Bethlehem Steel Co. apsiėmė statyti 
sunkius kruizerius: “Baltimore,” “Bos
ton,” “Pittsburgh” ir “St. Paul,” už ku
rių kiekvieno pastatymą ji gaus po 
$21,746,600 ir greitus lengvesnius krui
zerius: “Flint,” “Pasadena”, “Spring
field,” “Topeka”, už kuriuos gaus po 
$17,730,000 ir greta to, ta kompanija dar 
budavoja 10 naikintojų, kurių kiekvieno 
išbūdavo j imas valdžiai atseis nuo $6,500,- 
000 iki $7,600,000. Tai ar minimos kom
panijos ir kitos, kurios gamina karo lai
vus, tankus, orlaivius, ginklus, amunici
ją ir kitus pabūklus tą daro vardan “pa
triotizmo” ar vardan pelno? Aišku, kad 
vardan pelno! Juk laike 1914-1918 metų 
karo vien parako karalius DuPont de 
Nemours padarė gryno pelno $1,250,000,- 
ooo. ■;

Juk jau dabar Standard Oil’of New 
Jersey (Rockefellerio) kompanija sako, 
kad pasiūlyti Roosevelto apsiginklavimo 
planai jai duos $572,000,000 pelno; o So- 
cony-Vacuum Co. sako pelnys $206,000,- 
000; gi Standard Oil of California žada 
pasidaryti $42,000,000 pelno. Gi Morga
nas, plieno karalius, sako, kad vien jo 
Texas Corp, pelnys $127,000,000.

Taigi, už turčių “patriotinių” kalbų 
slepiasi ne jų patriotizmas, bet troški
mas pasidaryti didžiausius sau pelnus, 
nepaisant, kas bus su mūsų jaunais vy
rais ir abelnai darbo liaudimi.

Ateivių Gyjamo Reikalu 
Konferencija

American Committee for Protection of 
Foreign Born prisiuntė mums atsišauki
mą. Minėtas Komitetas šaukia Amerikoj 
gyvuojančių organizacijų nacionalę kon: 
ferenciją, kovo 29-30 dienomis, Atlantic 
City, N. J. Po šaukimų pasirašo toki 
žymūs žmonės, kaip profesorius Walter 
Rautenstrauch, iš Dean mokyklos, Co
lumbia Jlniversiteto, kuris yra Vice-Pir- 
mininkas minimo komiteto; Dr. Max 
Yer gon, prezidentas; Carey McWilliams, 
vyriausias viršininkas Emigracijos rei
kalų . Californijos valstijoj; Profesorius 
Thomas Addis, iš Stamford Universiteto 
ir dar apie 200 žymių žmonių—profeso
rių, daktarų, mokytojų ir kitų profe
sionalų.

Jie šaukia minimą konferenciją, staty
dami tikslą, kad apsaugojus svetur gi
musių žmonių laisvę Amerikos demokra
tinėj santvarkoj. Minima konferencija 
prasidės šeštadienį, kovo 29, 2 valandą po 
pietų Claridge Hotel svetainėj, ir tęsis 
iki 5:30 vai. sekmadienio vakaro. Bus lai
koma penkios sesijos. Bus svarstoma šie 
klausimai: Ateivių teisių apsaugojimas 
Amerikos demokratinėj santvarkoj; Sve- 
turgimiai ir darbininkai; Sveturgimiai 
ir jų veikla apšvietoj ir kultūroj; Sve
turgimiai ir valdžios politika; Apsaugo
jimas sveturgimių teisių ir valdiškos 
įstaigos; Pilietybės reikalai; Diskrimina
cijos ir deportacijos. Šiais visais klausi
mais darys pranešimus žymūs piliečiai, 
gerai su tais reikalais susipažinę.

Minėtas komitetas praneša, kad Jung
tinių Valstijų kongrese yra per 100 
įvairiausių bilių prieš ateivius. Jeigu tie 
visi biliai būtų priimti, tai tiesiog būtų 
negalimas sveturgimių gyvenimas mūsų 
šalyj ir būtų paneigtos Amerikos demo
kratinės laisvės.

Suvažiavimo šaukėjai kviečia visas or
ganizacijas, kultūros, apšvietos, unijas, 
religines, ir kitokias dalyvauti minėtoj 
konferencijoj.

Italy oriaivininkai “kažin kur miške” ruošia Bombay kutios bus dedamos j 
orlaivius ir leidžiamos ant Anglijos miesty^- * ♦

Kaip Kaune Buvo Minėta Didžiosios 
Spalio Revoliuciios Švente

daug 
ploji-

Latvi-

(Pabaiga)
Į prezidiumą taip pat bu

vo pakviestos Tarybų Gudi
jos, Latvijos ir Estijos dar
bo žmonių delegacijos.

Į susirinkimo darbės pre
zidiumą, LKP (b) CK sek
retoriui drg.’ Preikšui pasiū
lius, buvo išrinkti: Josif Vi- 
ssarionovič Stalinas, Viače- 
slav Michailovič Molotovas, 
Kalininas, Vorošilovas, Ka- 
ganovičius, A n d r e j e v as, 
Ždanovas, Miko j anas, Beri
ja, Chroščovas, Švernikas ir 
Dimitrovas.

Visos tos mylimos pavar
dės susirinkusiųjų buvo pa
lydėtos griausmingais ploji
mais. Ypatingomis, ilgai 
nenutilusiomis ovacijomis 
buvo sutiktas pasiūlymas 
išrinkti į garbės prezidiumą 
drg. Staliną.

Liaudies Komisarų Tary
bos pirmininkas drg. M. Ge
dvilas padarė platų praneši
mą apie Didžiosios Spalio 
Revoliucijos reikšmę, Tary
bų Sąjungos laimėjimus per 
23 metus ir Lietuvos TSR 
pasiektus laimėjimus po ta
rybų valdžios vėliava. Drg. 
Gedvilo kalba buvo 
kartų pertraukiama 
mais.

Po to ėjo Gudijos,
jos ir Estijos TSR delegaci
jų sveikinimai. Broliškų re
spublikų atstovai kalbėjo 
savo gimtomis- kalbomis, ta
čiau jų žodžiai susirinku
siems buvo artimi ir su
prantami. Jų sveikinimai 
dažnai buvo pertraukiami 
audringais plojimais.

Tarybų Gudijos delegaci
jos vardu sveikino Gudijos 
TSR aukščiausiosios tary
bos prezidiumo sekretorius 
drg. Popkovas.

—Gudijos TSR aukščiau
siosios tarybos prezidijumo 
ir visų Gudijos TSR darbo 
žmonių vardu perduodu 
jums karštus bolševikiškus 
sveikinimus.

Salėje karšti plojimai.
Drg. Popkovas kalbėjo 

apie Tarybų Sąjungos dar
bo žmonių laimėjimus, pa
siektus Didžiosios Spalio 
Revoliucijos dėka, apie ne- 
suardomą stalinišką tautų 
draugystę, apie visos Tary
bų liaudies pasiryžimą, Le
nino—Stalino partijai vado
vaujant, žygiuoti į vis nau
jus laimėjimus.

Baigdamas sveikinimą, 
drg. Popkovas sušuko lietu
viškai “Tegyvuoja. Lietuvos 
Tarybų Socijalistinė Respu- 
lika!”

Tarybų Latvijos delegaci
jos vardu sveikino Latvijos 
komunistų partijos (bolše
vikų) atstovė drg. Peters.

—Prieš 25 metus,—parei
škė drg. Peters,—pasaulis 
susiskaldę į dvi dalis: į nau
jąjį ir senąjį. Naujasis pa
saulis parodė kelią į -darbo 
žmoilių pergalę. Sočijalizmo 
šalies laimėjimai visose sri
tyse ryškiai kalba apie ne
nugalimą komunizme) jėgą. 
Tuo pačiu laiku kapitaliz
mas įvarė senąjį pasaulį į 
naują imperijai, karą. Pa- 
baltijos tautos daugiau kaip 
20 metų žiūrėjo į Tarybų 
Sąjungą kaip į savo vienin
telę viltį. Socijalizmo šalies 
paramos dėka mūsų tautos 
nusikratė plutokratinių re
žimų jungais.

Savo sveikinimą drg. /Pe
ters baigė šūkiais: “Tegy
vuoja Tarybų Sąjunga—vi
so • pasaulio darbo ’ '■ 'žmonių

Sveikinimo žodį tarė kpt. 
Ivanovas.

—Jei priešas pamėgins 
pulti mūsų tėvynę,—pareis^
kė drg. Ivanovas,—tai labai 
greitai pajus ant savo kailio 
visą jėgą mūsų santvarkos, 
visą komunistų ir neparti
nių bloko jėgą. Bloga bus 
priešui! Mes sumušime sa
vo priešus, nepaisydami jo
kių jo jėgų kombinacijų.

Mes atsimename ir žino
me nurodymus mūsų parti
jos vado draugo Stalino 
apie būtinumą būti visados 
mobilizacinio pasirengimo 
padėtyje akivaizdoje kari
nio užpuolimo grasinimo, 
kad jokie mūsų priešų “fo
kusai” neužkluptų mūsų ne
tikėtai. Juo labiau tie vado 
nurodymai galioja dabarti
nėje tarptautinėje aplinku
moje, kada Europoje, Azijo
je ir Afrikoje eina antras 
imperijalistinis karas, ka
da mes nesame garantuoti 
nuo visokių atsitikimų ir 
netikėtumų. Mes supranta
me, kad mums, komandi- 
rams, politiniams darbuoto
jams ir raudonarmiečiams, 
socijalizmo šalies kariams, 
dar teks lemiamai susikirsti 
su kapitalistiniu pasauliu ir 
mes pilnu apginklavimu 
rengiamės laimėti ir tą mū
šį.

Raudonosios Armijos da
lių kariai ir komandirai da- 

' bar be atvangos dirba, kad, 
vadovaujant tiesiog mūsų 
mylimam gynybos liaudies 
komisarui, marš, ir Tary
bų Sąjungos didvyriui drau
gui Timošenko, Didžiosios 
Spalio Socijalistinės Revo
liucijos 24 metų sukaktuves 
pasitiktų dar su didesniais 
laimėjimais TSRS vidaus ir 
užsienių politikoje.

Tegyvuoja Socijalistinės 
Revoliucijos TSRS-j e XXIII 

- sukaktuvės!
I

Tegyvuoja Lietuvos Ta
rybų Socijalistinė Respubli
ka!

Tegyvuoja mūsų brangus 
ir mylimas didysis Stalinas!

Sveikinimams pasibaigus, 
visiems susirinkusiems ke
liant entuzijastingas ovaci
jas, buvo nutarta susirinki
mo vardu nusiųsti sveikini
mo telegramas Stalinui, 
Molotovui, Kalininui ir Ti
mošenko. t

♦

Po to sekė meninė dalis, 
kurią atliko raudonarmie
čių ansamblis ir Valstybi
nio Teatro artistai.

tėvynė! Tegyvuoja tautų 
brolybė! Tegyvuoja nenuga
lima Raudonoji > Armija! 
Tegyvuoja komunizmo lai
mėjimas visame pasaulyje!”

Tarybų Estijos delegaci
jos vardu sveikino mašinis
tas stachanovietis drg. Kru- 
zis.

—Buvau Lietuvoje — pa
reiškė jis—prieš 22 metus. 
Tada negalvojau, kad po 22 
metų man, garvežio maši
nistui, teks pasveikinti Lie
tuvos darbo žmones Estijos 
liaudies vardu.

Drg. Kruzis papasakojo 
apie savo liaudies vargus 
kapitalizmo laikais ir jos 
naują gyvenimą po Stalino 
Konstitucijos saule. Kalbą 
baigė šūkiais Visasąjungi
nės Partijos (bolševikų) ir 
didžiojo Stalino garbei.

Nespėjo nutilti paskuti
nės svečiams delegatams už 
sveikinimus sukeltos ovaci
jos, kai į sceną su Lenino— 
Stalino paveikslais, vėliavo
mis ir gėlėmis įžygiavo pi- 
jonierių ir mokinių delega
cija.

Vėl visas teatras sudrėbė
jo nuo džiaugsmingų ploji
mų. Pijonierių vardu sveiki
no Bronius Čičinskas, pa
reikšdamas :

—Dvidešimt trečiosios Di
džiosios Spalio Socijalisti
nės Revoliucijos sukakties 
šventėje, mes, mažieji mū
sų tėvynės karšti patrijotai 
jaunieji pijonieriai ir moks
leiviai, laimingų vaikų var
du siunčiame liepsningą pi- 
jonierišką pasveikinimą. Šia 
proga męs karštai pasižada
me jums, pasižadame myli
mai Komunistų Partijai ir 
mylimiausiam mūsų tėvui ir 
mokytojui, geriausiam viso 
pasaulio vaikų . draugui 
brangiajam Stalinui labai 
gerai ir rūpestingai moky
tis, dirbti ir augti stipriais, 
tokiais kaip jūs, socijalisti
nės tėvynės pat rijo tais/

Po Čičinsko žodžio pas
veikinimą—eilėraštį paskai
tė pijonierė Marytė Juške
vičiūtė : 
—Jums, geriausi šalies 

darbininkai, 
Kur už laimę kovojot 

tvirtai, 
Siunčia padėkos žodį 

liepsningą 
Draugo Stalino šaunūs

vaikai.
Susirinkusiųjų plojimams 

nebuvo galo.
Pijonieriai išžygiavo. Sce

noje pasirodė Kauno miesto 
darbininkų, tarnautojų ir 
darbo inteligentijos delega
cija. Delegacijos sveikinimą 
perskaitė “Pluošto” direkto
rė, buvusi to fabriko darbi-12?" • • ’ ? 
ninkė, drg. Švilpienė.

—Per trumpą tarybų val
džios laiką—buvo pareikšta 
pasveikinime — pasiekėme 
didelių laimėjimų darbo na
šumo pakėlimo ir kultūros 
—švietimo srityje darbinin
kų tarpe.

Įsijungę į socijalistinį 
lenktyniavimą, kad tinka
mai sutiktų Didžiosios Spa
lio Socijalistinės Revoliuci
jos XXIII sukaktuvių dieną, 
darbininkai metalo apdirbi
mo įmonių “Metalas”, “Li- 
vela”, “Vilijampolė”, teksti
lės įmonių “Katino Audi
niai”, “Pluoštas,” “Litek
sas” ir kt., medžio apdirbi
mo pramonės Čkalovo vardo 
lentpjūvės, baldų fabriko Kaip ten su Bulgarija yra, Sovietai palaikytų tokią 
“Raudonoji žvaigždė”, ne tai sunku pasakyti, nes jos valdžią ir priešintųsi Angli- 
tik, išpildė pasiimtus pasi- ministerial dažnai tariasi su jos įsigalėjimui Vokietijoj, 
žadėjimus, bet < ir žymiai

įmonėms 
litų eko-

ir tokių,

juos pralenkė, davę tokiu 
būdu kraštui šimtais tūks
tančių litų produkcijos dau
giau.

Mūsų darbininkų kolekty
vų tarpe išaugo nauji žmo
nės. Draugai Maskvietis Jo
nas, Venclovas Stasys, Jur
gutis Juozas savo įvestais 
racijonalizatoriškais pato
bulinimais ‘davė 
šimtus tūkstančių 
nomijos.

Yra tarp mūsų
draugai, kurie per trumpą 
laiką išmoko dirbti stacha- 
noviškai, pavyzdžiui, drau
gai Žemaitis Stasys, Toma- 
šiauskaitė Ona, Girdžiūnai- 
tė Agota atlieka savo nor
mą iki 300%.

Dabar mes jau turime 
puikiai įrengtus darbininkų 
kliubus, raudonus kampe
lius, kuriuose darbininkai 
gali kultūringai pailsėti ir 
plėtoti meno saviveiklą. Ta
čiau šie pasisekimai negali 
mūsų nuraminti. Visais bū
dais stengsimės kiek gali
ma greičiau visose srityse 
susilyginti su savo broliais 
—didžiosios Tarybų Sąjun
gos darbo žmonėmis.

Scenoje pasirodė valstie
čių delegacija. Sveikinimą 
skaitė valstietis drg. Kup- 
rašauskas.

—Kapitalizmo laikais Lie
tuvoje nebuvo galima nu
žengti nė žingsnio, nesusi- 
dūrus su dvarininkų žeme. 
Mes, valstiečiai, visados len
kėme nugaras dvarinin
kams, dirbome dienas ir na
ktis, o žemė, gyvuliai, ma
šinos priklausė dykaduo
niams. Vargas, skurdas vie
špatavo lūšnose. Galvojome, 
kad ir visą gyvenimą reikės 
vargti ir skursti. Bet štai 
ir mums saulutė nušvito. 
Mes atsikratėme ponų ir 
dvarininkų baudžiavos. Štai, 
aš buvau amžinas bežemis, 
o dabar gavau žemės iš ta
rybų valdžios. Būkite tikri, 
brangieji draugai, šitos mū
sų krauju aplaistytos žemės 
mes niekados jokiems prie
šams neatiduosime.

Susirinkusiųjų entuziaz
mas pasiekė aukščiausįjį 
laipsnį, kai į sceną įžygiavo 
Raudonosios Armijos lakū
nų delegacija. Plojimams ir 
valio šauksmams nebuvo

Klausimai ir Atsakymai
Klausimai:

Gerb. Redakcija. Prašau 
atsakyti j mano klausimus:

(1) Ar Sovietų Sąjunga 
leis Vokietijai užimti Bul-

(2) Sovietų Sąjunga turi 
daug karo apsigynimo orlai
vių, bet kiek, tai neskelbia. 
“Pravda” rašo, kad laike 
Proletarinės R e v o 1 iucijos 
paminėjimo, lapkr. 7, 1940 
metais, paraduose dalyvavo 
per 8,000 karo orlaivių. Ži
noma, tai ne viskas, ką turi.

(3) Jeigu Francijos liau
dis sukiltų ir steigtų darbo 
žmonių valdžią, tai Sov. Są
junga, be abejo, remtų tokį 
žygį. Bet dabar remti būtų 
sunku, kada Francijos pa
sieniuose ir pačioj Franci
joj eina kovos tarpe anglų 
ir vokiečių. Mums atrodo, 
kad dar peranksti laukti 
Francijoj liaudies sukilimo.
' (4) Sunku į tai atsakyti, - 

vienok, suprantama^ kad 
jeigu Vokietijos armija bū
tų sumušta, liaudis sukiltų 

hitlerizmą, steigtų

(2) Kiek Sovietai turi 
karo orlaivių?

(3) Ką darytų • Sovietai, 
jeigu Franci jos liaudis su
kiltų ir steigtų darbo žmo
nių valdžią?

(4) Ką Sovietai darytų, 
jeigu Anglija sumuštų Vo
kietiją ir norėtų to krašto 
žmones pavergti?

“Laisves” Skaitytojas.
Atsakymai:

(1) Bulgarija neturi ben
dro apsigynimo sutarties su 
Sovietų Sąjunga ir todėl 
Sov. Sąjunga negali stoti 
jos apgynimui. Tačiau So
vietų buvo ir yra politika, prieš 
kad remti užpultas šalis, darbo žmonių valdžią, tai

Vokietija. kaip ir Francijoj.



*

Trečio Apskričio ir B. 
šiandien Aldona žilin- 
vadovauja Brooklyn© 
Kazakevičius, Pirmyn
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Tie be
pakilusi

gražiai poetinė, skaitosi su gro- 
Autdrė, peržvelgus praeitį, nupie- 
visuomeninę rolę, baigia poemą 
į klausimą, kurį ji pirmose eilu- 

išnie-

sa- 
ge- 
m.,

perversmas, liepos- 
nudžiugome. Mes

vaizduoja, jog
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Šeštadienis, Sausio 18, 1941
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Trecias puslapis

Kuomet Lietuvoje vyko 
rugpjūčio mėnesiais, mes 
sakėme, kad Lietuva naujai atgimsta, kad jos 
menas, poezija, teatras, kultūra kils ir plėsis. 
Dabar apie tai daugiau galime pasakyti—net 
galime ir įvertinti Lietuvos naująją kūrybą.

štai, kad ir poezija—“pavasarinė” Lietuvos 
poezija, kaip ir atgimust. Kuomet pirmiaus 
tik retkarčiais galėjai pastebėti vieną kitą eilė
raštį Lietuvos laikraščiuose, tai dabar visu 
gausumu poezija kyla. Ir ši poezija nubloš
kia į išmatas visas zaunas tokių žmonių, kaip 
Jadvyga, kaip Tysliava, kaip Jurgelionis ir 
visa jų “litanija,” būk tai dabartinė santvarka 
prievarta antdėta ant Lietuvos žmonių.

Poezija gimsta, auga, kuriasi dažniausia 
jaunystėje, geroje nuotaikoje, sąjūdžio mo
mentais. Dažnai poetas atsako, jog poezijai 
kurti “reikia gero ūpo”, “geros nutaikos, įkvė
pimo”. Jei dabartinėje Lietuvoje taip didžiai 
kuriasi poezija, tai reiškia, kad tą naują nuo
taiką, tą poetinį sąjausmą davė nauja san
tvarka. Jei dabartinės Lietuvos santvarkos 
žmonės nemylėtų, tai šimtai liaudies poetų 
apie ją nedainuotų, nesidžiaugtų ja.

Jei Lietuvos žmonės nebūtų patenkinti da
bartine, Tarybų Lietuvos, santvarka, tai Liu
das Gira net savo kalbą Liaudies Seimui ne
būtų rašęs poezijos formoj. Ir šioj poetinėj 
kalboj Liudas Gira sekamai apibūdina vaka
rykščią Lietuvos gyvenimą:

“Kiek prisimenu, mūs tėvynėj
Niekad gero nematė artojas.
Vilko jungą vis, vargą vis mynė, 
Skundus tuos pačius kartojo:

Nors su saule visad keliam, 
Saulės niekuomet nematom.
Sėjam javą, o tik vargas želia, 
Sunkesni vis ataslenka metai”.

Tas vargas Lietuvoj žydėjo, nes ten “Buvo 
ponas, buvo caras”. Ir todėl,

“Kiek plati ir ilga mūs žemelė 
Nesuskaitomus metų metus 
Juodu nuometu Lietuvos šalį 
Gaubė sielvartas gilus ir kartus.”

Tokia buvo senovės Lietuva. Panašiai apie 
ją dainavo Donelaitis, Strazdelis ir kiti poe
tai dar baudžiavos laikais., Lietuva ir su 
vais “prezidentais ir ministeriais” nebuvo 
resnė. Tik atėjus liepos mėnesiui, 1940 
Lietuva naujai atgimė:

“Mūsų girios niekad taip negaudė, 
Nežydėjo taip puošniai jurginai, 
Kaip laisvai mūs atsiduso liaudis 
Savo ateitį pati kurt pamėginus.

Skaisčiai taip neaušo mum joks rytas, 
Taip giedriai dangus dar negiedrojo, 
Kaip nušvito smurto pančiams kritus, 
Darbininko akys ir artojo”.

Arba imame Lietuvos žymiausią poetę,
lomėją Nėris. Ji parašė vienu vakaru, viena 
nakčia, kaip kad pranešama žurnale “Tarp
tautinė Literatūra”, tą istorinę poemą d. Sta
linui ir skaitė aukščiausiame SSSR Soviete 
Maskvoje. Jos poema ilga, turininga, pilna 
užsidegimo, inspiracijos. Jokia prievartos jė
ga negalėjo priversti sukurti tokią poemą, 
kaip tik laisvas, savanoris, džiuginantis sąjū
dis, entuziazmas, istorinis momentas.

Salomėja klausia:
“Kieno tu, žeme, ak, kieno tu,
Penėtoja, maitintoja?
O, kad galėtų—ji bylotų, 
Ugnim ji spjaudyt imtų.

Tyli, nepasakai.. .Gal tų, 
Kurie tave išniekino?
Gal tų, kur laistė prakaitu?
O gal tu žemė niekeno?”

Dalinai alegoriškai, bet pačiuose pirmuti
niuose posmuose sayo poemos Salomėja kelia 
Lietuvos žemės klausimą. Poezijos formoje 
Salomėja kalba pačiu svarbiausiu ekonominiu 
ir politiniu klausimu. Sekančiuose stanzuose 
poetė kalba apie Lietuvos žemę, jog

“čia šviesūs kunigaikščiai skraidė,
/ Bet tamsūs buvo—kaip derva,—

Jie pavergtųjų kaują braidė;
Dejavo darbo Lietuva.”

Tai tokia Lietuvos poezija—ji reikšminga, 
daug pasakanti poezija. Salomėja 
liaus šioje poemoje nušviečia, kad 
“maitintoja” davė ir tokius sūnus, 
linas:

‘‘Lūšnelėje—toli labai 
Berniukas gimė vienas; 
Ir pažymėjo jį žaibai, 
Užgrūdino ji plienas.”

Reikia žymėti, kad ši Salomėjos poema ra
šyta momentui, eilėmis rašyta politinė kalba, 
tačiau labai 
žės skoniu, 
šus Stalino 
atsakydama
tėse iškėlė, jog žemė nėra tų, kurie ją 
kino”:

“Gana! Tos gėdos tau pakanka 
Prieš niekšų gaują besižeminant. 
Štai, imki mūsų tvirtą ranką, 
Ir kelkis, mylimoji žemė.”

Ir, žinoma, “prabilo žemė”, prabilo darbo 
žmonės, “laisve kvėpuoja draugai”. Prabilo 
tie, kurie buvo negirdimi, nelaisvi, prabilo tie, 
kuriem ta žemė priklauso. “O kiek tų balsų, 
jaunų balsų, pogrindžiuos kalėjusių!” 
sai, tai Lietuvos žmonių didžiuma, 
tvarkyt savus reikalus, gyvenimą.

Kiti Poetiniai Kūriniai
Kiekvienas istorinis perversmas

naują meną, poeziją. Francūzų didžioji revo
liucija davė ne tik daug poezijos, dainų, bet 
daug davė ir tapyboj, karikatūroj, dramoj ir 
literatūroj. Lietuvių tautos išsilaisvinimo 
perversmas taip pat paliks savo meniškąją 
istoriją, čia mes darome peržvalgą tik tos 
dalelės lietuvių poezijos, kuri 
rodyti amerikiečių spaudoje 
mėnesių, 1940 metais.

Petras Pilka savo eilėse
“graži, graži buvai tėvyne, tiktai ne man”, ne 
darbo liaudžiai. Bet atėjo naujas laikas ir

“Sugriuvo melas jų vakarykštis. 
Užtvenkė gatvę kumščių miškai. 
Iš rankų krinta kruvinos rykštės. 
Dreba kamputy vilkai”.

Poetas rašo, jog žmonės džiaugsmu išsiliejo 
į gatves. Tuomet “...dainos kaip griausmas 
suplėšė naktį”. Perversmo įvykį autorius vaiz- 

. duoja, jog jis yra Lietuvos ateities “pavasa
ris” : ■

“Lai buvo ne pavasaris balandy, - 
“širdyj jo nenešiojo čia žmogus— 
pavasaris prasideda tik šiandien, 
pavasaris gražus”.

Arba|štai Juozo Krumino, jau ir seniaus 
girdėto poeto, eilėraštis, laimėjęs dainų .kon
kurse premiją—“Niekados Nesugryš”. Poe
tas taip pat apdainuoja pereitos Lietuvos pa
dėtį, kuomet

“Sriuvo ašarom dirvonai, 
Verkė sopuliu laukai— 
Kai niekšingos gaujos ponų 
Draskė šalį, lyg vilkai”.

o “atėjo dienos nau- 
gaujos”. Dabar,

Tie laikai jau praėjo, 
jo’s” ir “išsiblaškė ponų 
perversmo:

“Visas .kraštas
Laisvės skambančia daina, 
Tartum marios žalio javo, 
Tartum bangos Nemune”.

Ir “nesugrįš vergijos dienos”, kokios buvo 
prie Smetonos. Taip dainuoja dabartinės Lie
tuvos poetai, taip dainuoja visa liaudis.

Arba Jono Pakluonįo ir Juozo Krumino 
premijuota “Liaudies Kariuomenės Daina”. 
Ji skamba:

“Ei, armonika mano linksmoji,
Šimtabalsė armonika, tu!
Kad išgirstų tave mylimoji—
Grok per audrą ir tylą naktų”, nes “mie

stams ir kaimams švinta saulė raudona, skai
dri.” Ir tai bus tikra tėvynė, nes

“Vargo liekanos trupa ir byra,
Tartum rasos, kai bunda laukai. 
Raudonosios mes armijos vaikai, 
Mes arimų, dirbtuvių draugai!”

Kuomet pirmiaus kariuomenė buvo
giau savųjų, negu svetimų priešu, tai dabar 
ji palieka artojų ir darbininkų draugu. Pir
miaus ji turėjo šaudyt darbininkus ir vals
tiečius, o dabar ji gina jų ir viso krašto rei
kalus.

Ypatingai Amerikos lietuvių (Lietuvos 
priešų) spauda labai daug rėkauja, kad So
vietų Sąjungos Raudonoji Armija atnešusi 
“nelaisvę” Lietuvos liaudžiai. Tad vertinga 
pasiklausyti, kaip poezijoj J. Turmontas ap
dainuoja Sovietų armijos atėjimą Lietuvon. 
O jis dainuoja liaudies jausmus, jų sielą:

“Sužaliavo pasvirnėj berželiai.
Ir svirne grūdų jau ėmė stigt.
Bet išėjom vidury birželio
Raudonos Kariuomenės sutikt.

(Tąsa ant 4-tp pusi.)

visiems 
ir visi 
didelio 
yra la-

KATHERINE HEPBURN, 
laimėjusi New Yorko filmų kritikų pirmą vietą kaipo 
geriausiai pasirodžiusi 1940 metais Amerikos filmo- 
se moteris artistė.

K. Petrauskas Įžengęs į 56-tuosius Metus
Pereitų metų gruodžio 31 d. suėjo 20 metų 

nuo dienos, kai pirmą kartą pakilo lietuviškojo 
operos teatro uždanga.

O lapkričio 23 d., suėjo penkiasdešimt pen- 
keri metai amžiaus tos mūsiškosios operos 
įsteigėjui, žymiausiam mūsų dainų daininin
kui Kiprui Petrauskui. <

Kipras Petrauskas—liaudies sūnus. Gimęs 
Keižiuose, Lietuvai grįžusios Švenčionių apsk., 
bažnytkaimy, neturtingoje Petrauskų šeimoje. 
Jo tėvas — Jonas Petrauskas — keliaujantis 
“meistras,” smuikų lipdytojas, altorių “zalato- 

’ rius” buvo aktyviai prisidėjęs prie 1863 m/ 
sukilimo ir, bėgdamas nuo persekiojimų, atsi
dūrė — iš gimtųjų Šeduvos apylinkių — Vil- 

‘niaus gubernijoje, kur vedė Untagavės so
džiaus merginą Juozapatą Rastenytę. Šių dvie
jų tikrų liaudies žmonių sūnumi ir yra Kipras 
Petrauskas ir žymusis jo brolis — kompozito
rius Mikas.

Pats Kipras, aktyviai buvo įsitraukęs į 1905 
m. revoliuciją. Nepraleisdavo progos paplatin
ti atsišaukimus, kartais su motina į turgų 
vykdamas veždavosi visus jų pundus. Ener
gingą ir aktyvų jo darbą susekė žandarai ir 
Kipras pusei metų atsidūrė Trakų kalėjime, 
čia jis susiartino su kitais politiniais kaliniais, 
lietuviais ir svetimtaučiais.

Suprantama, daug laiko ir dėmesio skirti 
politiniam bei visuomeniniam darbui Kipras 
negalėjo. Nepaprastas jo talentas iš karto 
krito į akis geriausioms ano meto Rusijos mu
zikos ir operos meno darbuotojams. Jų skai
čiuje: prof. Gabeliui, direktoriui Teliakovskiui 
ir garsiam kompozitoriui Napravnikui. Jie, 
įvertinę Kipro talentą ir nepaprastus duome
nis, padėjo jam pereiti per visą eilę Scilių ir 
Charibdžių ir patekti į teatrą. Nuo įžengimo 
į Marijos teatrą (1911 m. “Rigoletto” Hercogo 
partija) prasideda Kipro didelių laimėjimų ir 
darbų .kelias. Kaip puikus dainininkas, jis iš
garsėjo visame pasaulyje, dainavo žymiausiuo- 
sė teatruose. Mylimai tėviškei jis įsteigė ir 
lietuviškąją operą, netrukus švęsiančią 20 m. 
sukaktį.

Įvertino nepaprastą Kipro Petrausko talen
tą ir jo vaidmenį mūsų meno gyvenime ir Ta
rybų Lietuva, nes ir didysis dainininkas— 
menininkas su dideliu nuoširdumu stojo liau
dies tarnybon. Atsimintiname rugsėjo 1 dieną 
Valstybės Teatro bendradarbių mitinge, didis 
menininkas Kipras Petrauskas susijaudinęs 
prabilo į susirinkusius: “Kai aš stovėjau šioje 
scenoje dainuodamas, taip nesijaudinau, kai 
dabar. Aš noriu surasti savo sieloje žodžių, 
kurių* dar nedainavau. Aš juos randu anks
čiau kalbėjusių žodžiuose, prie kurių visa šir
dimi prisidedu. Liaudis man visada buvo ar
tima. Mes tikrai esame liaudies vaikai ir mū
sų veikla liaudžiai. Mano tėvas buvo stalius, 
aš taip pat stalius. Ir dabar man labai gaila, 
kad neturiu už savo pečių bent 30 metų, ku
riuos galėčiau paskirti .liaudžiai.”

Kipras tai pasakė jautriais žodžiais su aša
romis akyse. Tai buvo didelio menininko žo
džiai. Bet “Ramiajame Done” mes tai matėme 

jo kūryboje, jo darbuose; štai kodėl liaudis
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taip greit pamilo ir pasisavino Kiprą Pet
rauską.

Kauno valstybinėje operoje Kipras per 20 
metų dainavo nemažiau kaip 600 spektaklių.

Pats teatras, be abejo, daugiausiai jaučia 
lemtingą Kipro Petrausko vaidmenį viso me- 
po gyvenime, o teatro — ypačiai. Apie tai at
skirai kalbėti netenka. Mūsų Opera ir visi jos 
pasisekimai artimi, organiškai susiję su Kip
ru Petrausku.

Kipro kaip menininko talentas, organizato
riniai gabumai, didelis patyrimas yra didžiai 
brangus turtas mūsų socijalistiniam teatrui. 
Tegyvuoja, tedirba ir tekuria dar ilgus metus 
darbo liaudžiai Kipras Petrauskas! .

šią savaitę Lietuvių Meno 
Sąjungai prisiuntė duoklę 
ALDLD 22 kp., Cleveland, 
Ohio, per d. M. Valentą; Lie
tuvių Literatūros Draugijos 
146 kp., Chicago, 111., per d. 
P. Grigą; LLD 136 kp., Haf- 
rison, N. J., per F. Sh’imkų; 
LDS 3 kp., Norwood, Mass., 
per J. Grybą.

LDS ir LLD kuopos labai 
gražiai atsiliepė į LMS laišką, 
kviečiantį įstoti į LMS arba 
paaukoti pagal išgalę, išleidi
mui veikalų, operečių ir dainų. 
Mūsų žmonės pradeda vis gi
liau ir giliau įsitikinti, kad 
menas, jo auklėjimas nėra vie
nos grupės arba organizacijos 
reikalas, tai priklauso 
Amerikos lietuviams 
turi prisidėti prie to 
ir gražaus darbo. Tai 
bai sveika mintis.

Ne tik organizacijos mato 
reikalą paremt Lietuvių Meno 
Sąjungą. Visa eilė ir pavienių 

I asmenų pasirodė su skubia ir 
i nuoširdžia parama.

štai d. Senas Vincas atpleš- 
kino gromatėlę. Greitai atida
rinėju voką ir spėlioju: tai 
veikiausiai bus eilėraštis? Bet 
mano buvo apsirikta. Skaitau : 
“čia rasite pašto perlaidą ant 
$1.50, tai bus mano duoklė 
už 1941 metus į LMS. Supras
damas, kad prie šito surėdy
mo be dolerio nė vieno žings
nio negalima žengti, laikau 
sau už pareigą pasiskubint ir 
su savo našlės skatikėliu, kad 
be kliūčių galima būtų atsiek
ti užbrėžtas LMS tikslas bent 
šiais (1941) metais. Viso labo 
Jums ir visam LMS Centro 
Komitetui.

Rūpinkimės Chorų 
Ateitimi

Nuo senai yra pastebėta mūsų choruose 
bloga yda. Ta blogoji yda išplaukia iš to, kad 
kai kurie mūsų chorų veikėjai, ar tai dėl sto
kos supratimo pačio choro svarbos, ar tai dėl 
nerūpestingumo, gyvena tik su ta diena, vi
sai pamiršdami paruošt planus rytdienos dar
bui. Neganėtinas rūpestis choro ateitimi la
bai dažnai brangiai lėšuoja choro veikėjams, 
pačiam chorui, kaip organizacijai ir daug ne
smagumo ir žalos padaro pačiai kolonijai.

Jau nuo senai mūsų organizacijos ribose 
yra kalbama, kad reikia auklėti režiseriai, rei
kia lavinti žmonės šokių, kurie galėtų vado
vauti šokikų grupėms, reikia lavinti chorve
džiai, kad nepristigus labintų jėgų. Bet kal
bos kalbomis ir pasiliko. Konkretaus darbo dar 
nesimato. Tiesa, LMS III Apskritys per ke
lis praeitus metus kalbas bandė pakeisti dar
bu ir reikia pasakyti, kad pasiekta teigiamų 
vaisių, kad per tą trumpą laikotarpį nespėta 
paruošt profesionalai. LMS trečias Apskri
tys buvo įsteigęs chorvedžiams lavint mokyk
lėlę komp. Bronės Šalinaitės vadovybėj ir per 
tą laiką buvo paruošta keletas chorvedžių (ne
labai žymių chorvedžių, tai bent jiems duota 
puiki pradžia). Dėka 
šalinaitės pastangoms, 
skaitė labai sugabiai 
Aido Chorą; Jurgis
Chorą, Great Necke; Aldona Klimaitė, Bangos 
Chorą, Elizabeth, N. J.; ir dar berods apie 
porą jų randasi Newarke.

Tai buvo labai sveikintinas žygis, deja, dėl 
susidėjusių finansinių. problemų ir Trečias 
Apskritis mokyklėlę likvidavo. O kiti mūsų 
LMS apskričiai, berods, nei nebandė to plano 
gyveniman pravesti.

Kur randasi LMS apskričiai turėtų išnaujo 
dėt pastangų ir rūpintis paruošimu chorve
džių. Bet kur apskričiai to darbo nepajėgia 
atlikti, arba nėra galimybių, tai patys chorai 
toj srity galėtų pasigelbėti.

Mums atrodo, kad kiekvienas choras galė
tų paruošt sau naują mokytoją-chorvedį, jei 
choro valdyba, choro nariai tuo rūpintųsi. Pa-

(Tąsa ant 4^o”pusl,) ’*

“Senas Vincas.” 
* *

Štai susitinku aną dieną d. 
A. Bimbą ir sakau : Kai turėsi 
kada nors daug pinigų, tai 
pranešk man, nes aš noriu, 
drauge, Tave “nurabyt.”

—Už ką? Kaip?
—Lietuvių Meno Sąjunga, 

—sakau,—veda dabar finan- 
smį vajų.

Išsitraukė iš kišenes dolerį 
ir padavė.

Just like that!
* * *

Drg. D. M. šolomskas atei
na prie manęs ir sako :

—štai trys doleriai, kuriuos 
prisiuntė Lietuvių Meno Są
jungai M. Bacevičius iš La 
Porte, Ind. Po dolerį pasimo- 
kėjo S. Smitas, L. Valančius 
ir M. Bacevičius.

Lietuvių Meno Sąjungos 
vardu tariu širdingą ačiū už 
pinigus ir už rūpestį. 

* * *
“Echo Choro valdybą 1941 

metams sudaro šie asmenys: 
pirm., Charles Kelmelis; vice- 
pirm., Helen Matulevicz; rašt., 
Mary Kelmelis; fin. rašt., 
Frank Matulevicz; ižd., Domi
nic Garnese. Choras nutarė 
mokintis veikalą ‘Kuprotas 
Oželis?

Draugiškai,
J. Budeliūtė.”

Drg. J. Budeliūtė, buvus to 
choro sekretorė, šiais metais 
neįeina į choro valdybą. Va
dovaujantis tuo, kad reikia 
duot progą ir kitiems padir
bėt, pasilavint, kad choras 
neliktų be patyrusių veikėjų. 
Beje, ji bus pirmoji šiemet 
pranešusi LMS raštinei apie 
choro valdybos perrinkimą ir 
jų antrašus. Prašome ir kitus 
mūsų vienetus nepamiršt in
formuot LMS centrą apie val
dybų perrinkimą. 

♦ * *
“LMS Sekretoriui.

Gerbiamasis: — Chorą su
organizavome iš 38 asmenų.

(Tąsa ant'4-tb pusi.)



MAKSIM GORKYJ.

SAUSIO DEVINTOJI
(Pabaiga)

Žmonės tirpo vakaro prietemyj, skirs
tėsi po namus ir nešės su savim nežino
mą jiems nerimastį, bauginantį vienu
mos jausmą, pusiau atbudusį nusimąny- 
mą dramos savo gyvenimo, beteisio, ne
sąmoningo vergų gyvenimo... Ir veiku- 
mą tuojau pat prisitaikyt prie visa ko,* 
kas bus naudinga, patogu...

Darės baisu. Tamsumas traukė ryšius 
tarp žmonių—silpnus išlaukinio intereso 
ryšius. Ir kiekvienas, kurs neturėjo ug
nies krūtinėj, skubėjo greičiausiai į savo 
priprastą kampą.

Ėjo tamsyn. Bet ugnys nežibo...
—Dragūnai!—sušuko užkimęs balsas.
Iš už kampo išsisukę nedidelis raite

lių būrys, keletą sekundų arkliai nedrą
siai trypė ant vietos ir staiga pasileido 
į žmones. Kareiviai keistai sukaukė, su
staugė, ir buvo tam balse kas tai ne
žmoniška, tamsu, akla, nesuprantamai 
artima liūdnam nusiminimui. Patamsyj 
ir žmonės, ir arkliai pasidarė mažesni 
ir juodesni. Kardai švytravo blausiai, 
šauksmų buvo mažiau, ir daugiau gir
dėjos kirčių.

—Muškit juos kuom kas gali, drau
gai! Kraujas už kraują,—muškit.

—Bėgkit!...
—Nevalia, kareivi. Aš tau, ne muži

kas.
—Draugai, akmenais!
Parmušdarni ant žemės mažiukes tam

sias figūras, arkliai šokinėjo, žvengė, 
šnarpštė, skambėjo plienas, sklydo ko
manda.

—Sky-rius...
Ėjo rago skardas, skubiai ir nelygiai. 

Bėgo žmonės, stumdami viens antrą, 
puldami. Gatvė tuštėjo, o jos vidury ant 
žemės atsirado tamsių kauburių, ir kur 
tai gilumoj, už užsukimo, girdėjos sun
kus greitas arklių trempimas...

—Jūs sužeistas, drauge?
—Nukirto ausį... rodos...
—Ką padarysi tuščiom rankom!
Tirštoj gatvėj dusliai atsimušė šūvių 

aidas.
—Neprisivarė dar, velniai.
Tylu. Skubūs žingsniai. Taip, keista, 

kad maža garsų ir nėra judėjimo šitoj 
gatvėj. Iš visur sklysta duslus drėgnas 
trenksmas,—taarytum jūros būtų įsi
veržę į miestą.

Kur tai arti tylus vaitojimas siūbuoja 
tamsoj. Kas tai bėga ir sunkiai, užsi
traukdamas alsuoja.

Išgąstingas klausimas:
—Ką, sužeistas?... Jokūbe!
—Pal, nieko!—Atsako užkimęs balsas.
Iš už kampo, kur pranyko dragūnai, 

vėl liejas minia ir tirštai, juodai teka 
visu gatvės platumu. Kažin kas, einąs 
priešaky ir neatskiriamas nuo minios 
patamsy, sako:

—Šiandien iš mūsų paėmė krauju įža
dą,—nuo šio laiko mes privalom būt pi
liečiai.

Nervingai sušniukštėjęs, jį perkirto ki
tas balsas:

—Nugi, parodė save mūsų tėvai!
Ir kas tai grūmodamas tarė:
—Mes neužmiršim šitos dienos!
Ėjo greit, burte susibūrę, kalbėjo dau-

Rūpinkimės Choru 
Ateitimi

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
vyzdžiui, kie’kvienam chore dažnai pasitaiko 
dainininkų, kurie puikiai prasilavinę muzikoje, 
ir laisvai gali skambint pijaną arba kitą mu
zikali instrumentą, žmonės, kurie gali skam
bint pijaną, nesunku juos pralavint chorve- 
dystės. Tokie žmonės chorui ateity gali labai 
daug pasitarnaut. Kur yra muzikoje prasi
lavinusių—chorų valdybos turėtų pasitarti su 
savo mokytoju, su choro nariais ir duot jiem 
progą toj srityj lavintis. Kiekvieno choro mo
kytojas turėtų turėti sau pagelbininką, kad 
mokytojui susirgus arba jam pasitraukus, pa
ruošiamasis pavaduotojas galėtų užimt jo 
vietą. Kad tokie chorvedžių pavaduotojai cho
rui ir lėšų sudarytų, vistiek tokie bandymai 
ilgainiui apsimoka (mes nemanome, kad dėl 
šio pasiūlymo mūsų senieji chorvedžiai galėtų 
įsižeisti, nes tai turėtų būt daroma sumeti
mais ne senojo mokytojo pašalinimui, bet ge
rovei pačio mokytojo ir organizacijos). Mes 
esame giliai įsitikinę, jei mūsų chorai prakti
kuotų šią paprastą taisyklę, tai išvengtų la
bai didelių nesmagumų, kurie esti netekus 
mokytojo, išvengtų didelių rūpesčių ir pats 
choras nenukentėtų. •« t -

Pranas Pakalniškis.

gelis sykiu, balsai chaotingai mišo į 
griaudu tamsų trenksmą. Kartais, kas 
nors, pakėlęs balsą lig riksmo, užrėkia 
visus valandėlei.

—Kiek išmušta žmonių!
—Už ką?
—Ne, mes negalim užmiršti šitos die-, 

nos!
Iš šalies pasigirdo užkimęs šauksmas, 

piktas, kaip pranašavimas.
—Užmiršit, vergai! Kas jums—sve

timas kraujas?
—Tylėk, Jokūbe...
Pasidarė tamsiau ir tykiau. Žmonės 

ėjo, gręždamies į balso pusę, murmėjo.
Iš namo lango į gatvę atsargiai puolė 

geltona šviesi. Jos pietinėj ties liktarna 
buvo regėt dvejetas juodų žmonių. Vie
nas, sėdėdamas ant žemės, buvo atsirė
męs nugara į liktarną, antras, nusilen
kęs prie jo, tur būt, norėjo jį pakelt. Ir 
vėl kas tai jų tarė dusliai ir griaudžiai:

—Vergai...
, . - , —....„f.......................................... ■■■/■■.......... t , zzz:

Naujoji Lietuva Poezi
jos Šviesoje

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
ūk, jūs brangios pirmosios sekundės!
Jus užmiršiu gal tiktai kape.
Išklausyti darbo liaudies skundai—
Mūsų brolių armija čia pat!”

Bet ne tik poetas tapo sužavėtas Raudono
sios Kariuomenės atžygiavimu. štai kaip jis 
dainuoja apie minią, apie tą didžiulę sutiktį:

“Iš minios prasiskverbė-mergaitė 
ir sušuko:—Dėkui, dėkui jums, 
kad jau nieks nebepajuoks bekraitės, 
kad vargdienių nieks nebeatstums!”

Tai buvo laimėjimo džiaugsmas, nes iki šiol 
buvusioj Lietuvoj moteris, mergina, kuri tu
rėjo save samdytis turtingesniems tarnauti, 
ne tik kad ji buvo beturtė, išnaudojama, bet 
ir paniekinama kaipo žemesnė už kitas mote
ris ir merginas, kurios turėjo kraičius, kurios 
vadinosi’ “gaspadinaitėmis”. ši mergina 
džiaugėsi išvydus raudonarmiečius, jie atnešė 
jai naują pasaulį. Todėl poetas sekančiame 
punkte savo eilių sako: ‘ *-

“Ir karys išlipo iš mašinos, 
prašė minią kelio neužsklęst,— 
mergina didvyrį apkabino, 
raudonąsias įteikė gėles”.

žinoma, kas bent kiek gali protauti, tas 
nesakys, kad tokie poetiniai vaizdai, tos dai
nos būtų galima sukurti armijai, kuri ateina 
užgrobti kraštą. Mes neturime nei poezijos, 
nei eiliuotų kalbų armijai, kuri užgrobė Len
kiją, Čechoslovakiją, Norvegiją, Franciją ir 
.kitus kraštus.

Liudas Gira poemoj, “Mūsų Sąskąitos”, ap
dainuoja buvusius ponus ir skriaudas, kurias 
jie padarė Lietuvos darbo liaudžiai. Tai 
skriaudos už sodybų išvaržymus, už darbinin
kų ir suvalkiečių šaudymą, tačiaus mes čia jau 
neturime vietos tęsti daugiau eilių pavyzdžių.

Teofilis Tilvytis taip pat yra jau žinomas 
poetas. Jis apdainuoja Sovietų penkiakampę 
žvaigždę, raudonąją vėliavą ir internacionalą. 
Autorius dainuoja, kad mes jau “žvaigždžių 
visur visokių matėm,” bet kuomet pasirodė 
penkiakampė raudona žvaigždė, tai “Kiti žibu
čiai greit nubluko’” nuo. jos “ugnies raudo-, 
nos.” Ir visi ponai, kurie ant krūtinių nešio
jo žvaigždes, taip pat pranyko.

Be apdainavimo paties svarbiausio įvykio, 
'bėgamo momento, jau ir satyros pasirodė. Alg. 
Ramūnas savo eilėse “Praeities ir Dabarties”, 
apdainuoja tą ponų momentą, kuomet Antanas 
Smetonas gavo pranešimą, jog Sovietų armi
ja jau ateina. Ve kokiame “strioke” tas vadas 
pasijuto:

“ ’Vadas’ laksto kaip pamišęs—
Rauja plaukus...
‘Pasakyta—parašyta. .
—To nelaukiau!...
Kerpa plaukus, skuta barzdą—
Kuogreičiausiai!
Meta laurus, griebia lazdą:
—Gal išmausiu?...
Griebia litų gerą maišą,
Raito kelnes...
Brenda fraką pasikaišęs—
Tartum velnias... ”
Jonas Kriauna taip pat gražiai satyrizuoja 

Antaną ir jo Zosę. Jis vaizduoja, kad Smetona 
be sapnuodamas apie karūną, tapimą Lietuvos 
karalium, turėjo, pats išsinešdinti iš'Lietuvos.

Iš to, kas jau čia parodyta, mes matome, jog 
naujojoj Lietuvoj liaudis patenkinta, .kad ten 
kyla kultūra, menas, poezija. Tad senam re
žimui mes galime palinkėti poeto Kazio Ja- 
kūbėno žodžiais:

“Negrįš ta diena, kur praėjo, 
ir upės neplauks atgalios.

.. .Išbėgo gauja prispaudėjų
iŠ tėviškės mūsų žalios.” V. Bovinas.

Anglijoje negali nusipirkti krautuvėje maisto be korte
lės. Paveikslas parodo, kaip šeimininkė, nuėjusi i san
krovą, turi pirmiausiai parodyti maisto kortą. Bet labai 
dažnai pasitaiko, kad ir su kortelėmis darbo žmonės 
negali gauti krautuvėse daugelio maisto dalykų.

PRIEŠINGOS ŽINIOS 
APIE ETHIOPUS

Anglų Pranešimas:
Khartum, Sudanas. — 

Tūkstančiai ethiopų parti
zanų užpuldinėja italų ka
riuomenę ir jos kelius Ethi- 
opijoj. Italai dabar viešpa
tauja tiktai Ethiopijos mie
stuose, miesteliuose ir vieš
keliuose; o kaimuose, lau
kuose ir kalnuose siaučia 
sukilėliai prieš italus.

<4'

Italų Pranešimas:
Roma. — Anglai netiesą 

sako, būk ethiopai sukilę 
prieš italus, būk ethiopai 
kareiviai bėgą iš italų ar
mijos. Visi ethiopų vadai 
dalyvauja kare išvien su 
italais prieš anglus, sako 
italų komanda.

Iš LMS RAŠTINES
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

Į pirmą praktiką atsilankė 26 
nariai-dainininkai. Choro suor
ganizavimo diena buvo 15 
gruodžio. O pirmą praktiką 
turėjome 19 d. gruodžio. Nuo 
Naujų Metų praktikas turėsi
me reguliariškai kas savaitė. 
Chorui vardą davėme Lyra.

Prisiųskite apie pusę tuzi
no dainų.

Draugiškai,
J. Surdokas, 
Wilkes-Barre, Pa.

Bravo, wilkes-barrieciai! Jūs 
padarėte puikią pradžią. Lin
kėtina, kad Jūsų Lyros aidai 
skambėtų garsiai ir be per
traukos.

Pranas Pakalniškis, 
LMS CK sekr.

Gaukite “Laisvei’’ naujų 
skaitytojų

Lowell, Mass. Hartford, Conn.
Gripas ir Influenza Siaučia 

Po Visą Miestą
Šiame laike pas mus retoj 

katroj stuboj neatsilanko bai
sioji “viešnia.” Gripo, pneumo
nijos ir influenzos epidemija 
siaučia po visą miestą. Ypatin
gai, kur biednuomenė —L darbo 
žmones apgyvenę, tose miesto 
dalyse retoj stuboj . nerastum 
ligonio, arba kelių.

Kur namai neužtektinai ap
šildyti; kur tamsūs ir šalti 
kambariai; kur didelių šeimy
nų Susikimšimas; kur tiesiogi
nis alkis arba nedavalgymas, 
ten baisioji liga neprašyta lan
kosi. Ten epidemija ponauja ir 
..kankina žmones. O čia nėra iš 
ko pasišaukti gydytojo į pagel- 
bą, kad apsaugoti sąvo sveika
tą ir gyvastį.

Pusė, visų mokyklų vaikų su
sirgę jr nebelanko mokyklų. 
Tiesiog baisi padėtis pasireiškė.

Dairius.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

Mūsų apylinkėj labai daug 
yra sergančių žmonių. Vien tik 

1 orlaivių dirbtuvėj, kaip garsina 
per radijų, 15 šimtų serga, o 
kitose ir po keletą šimtų.

Ateinantį sekmadienį, sausio 
19 d., pas mus bus labai svarbi 
diena, nes turėsime ant kliubo 
svetainės paskaitas prof. Vy
tauto Bacevičiaus. Prasidės 2 v. 
po pietų. O nuo 7 vai. vakare 
bus rodomi judami paveikslai 
“Mannerheim Line.” Irgi ant 
tos pačios kliubo svetainės, 227 
Lawrence St.

Taigi, kurie dar išliksime 
sveiki, turime aplankyti ir pa
matyti tuos parengimus. A.

Iš Orlaivių Numestas Italų 
Maistas Teko Graikams

Klisura, Albanija.— Bom- 
biniai italų orlaiviai mėtė 
maišus duonos, miltų, deš
rų, sviesto ir šokolado sa
viškiams kariams. Bet šie 
valgiai nukrito į graikų pu
sę. Buvo graikam džiaugs
mo.

%

Dr. John Repshis
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 
Arti Central Skvero 

CAMBRIDGE, MASS.
Tel.. TRObridge 6380

OFISO VALANDOS:
2-4 ir 6-8 vakare
Nedėliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

H-------------------------------------------------m

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiai? 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842 
ė------------------------ —-------------------- -<g

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR
Visokius pyragus bei keiksus.

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

ir j pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. ^Evergreen 4-8802. Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

LAISVES’ BANKIETAS
TT?

Laisves” bendroves dalininkų suvažiavimas įvyks sekmadienį, 26 d. sausio. į į

Po šėrininką suvažiavimo vakare į į

SAUSIO 26 JANUARY i
«• 1

į —Įvyks— i

BANKIETAS IR ŠOKIAI
R

s

STASYS KUZMICKAS
Baritonas iš Shenandoah, Pa. 

Dainuos Solus

TRUMPA IR GRAŽI DAILĖS PROGRAMA
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 1 vai.
PRAŠOME IšANKSTO ĮSIGYTI BANKIETO BILIETUS

□
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BROOKLYN CENTRAL PALACE SALESE
18 MANHATTAN AVĖ., v™„ ... BROOKLYN, N. Y.

PASAMDYTA DVI SALĖS, VIENA ŠOKIAMS, O KITA VAKARIENEI

' Kaip visuomet, taip ir šiuom j<artu, “Laisvės” bankiete dalyvaus daug svečių 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 $L50, ŠOKIAMS 40 CENTŲ

"■'Vi?



šeštadienis, Sausio 18, 1944

Philadelphia, Pa.
Iš Tautiškos Parapijos Veiklos

Aš pažįstu gabų šv. Mari
jos parapijos kleboną kun. J. 
Zitą. Jis yra daug pasidarba
vęs tai įstaigai ir per jo pa
sidarbavimą daug yra toje 
įstaigoje pagerinta. Bažnyčia 
pataisyta ir įrengta vieta savo 
parengimaitis. Kas sekmadie
nio vakarą ten susirenka daug 
žmonių. Sako, kad nereikia 
nė garsinti. Malonu matyti, 
kaip susirinkusieji gražiai lin
ksminasi savo tautinėje įstai
goje. Sako, kad lieka ir pel
no, kuris yra skiriamas baž
nyčios palaikymui. Prie tam, 
labai pagirtinas dalykas, kad 
dabar L. T. Kapines ir Didžio
jo Kunigaikščio Vytauto Par
ką ir svetainę iš privatinių 
rankų paėmė ir sujungė su L. 
T. K. Bažnyčia ir šv. Marijos 
parapija. Dabar jau tautinių 
ir laisvesnių pažiūrų lietuviai 
turėsime savo įstaigas savo 
reikalams aprūpinti. Tai dide
lis žingsnis pirmyn.

Apie Darbus

Darbai čia, kaip girdėjau, 
žymiai pagerėję. Ne tik laivų 
statybos, amunicijos, bet ir 
šiaip smulkesnės dirbtuvės 
pradėjo geriau dirbti ir ima 
naujų darbininkų. Kai kurios 
dirbtuvės imančios net ir se
nesnio amžiaus darbininkus, 
kurie yra patyrę savo užsiėmi
muose. Todėl dėl daugelio 
pereitos šventės jau buvo lin
ksmesnės. Daugelis jau turėjo 
iš ko nusipirkti valgių ir nors 
po menką kalėdinę dovanėlę 
pasidalinti, kas per paskuti
nius keletą metų buvo užmirš
ta. Reporteris.

Elizabeth. N. J

kių ir pėsti vaikštinėjom iš 
vienos stubos į kitą. Tai tokiu 
būdu pridavėm drg. K. Čiurliui 
2586 punktus. Labai ačiū drg. 
Kudirkam, kad vajininkus 
pavaišino su gerais pietais. Ir 
Hillside yra labai gerų žmonių. 
Netikėtai pasitaikė, mudu su 
draugu J. Kiršliu apsistojom 
pas draugę A. Jankauskienę 
pasiklausti, kurie da neužsimo
kėję už “Laisvę” Hillsidėj. Mat 
ji buvo važinėjus su drg. K. 
Čiurliu. Tai kaip tik įėjom į vi
dų, B. Makutėnienė ir J. Gaspa- 
raitis sako: “prašom, prašom, 
turim svečių.” Randam drau
gus K. čiurlį ir J. Skiparį. O 
draugė A. Jankauskienė tuoj 
ant stalo uždėjo paršiuką gerai 
iškeptą. O Jonas Gasparaitis 
tuoj už peilio, ir paršiukas į 
dalis buvo išdalintas. Ir mums 
skaniai pasivalgius, tą dieną ge
rai sekės vajus. Tai drau
gams A. Jankauskienei, *B. 
Makutėnienei ir Jonui Gaspa- 
raičiui sykiu tariu ačiū.

Ir aš linkiu drg. K. čiur
liui išlaikyti 5 metų planą taip, 
kaip aš per 5 metus buvau 
“Laisvės” vajaus pirmos dova
nos laimėtoju. Kaip aš matau, 
tai drg. K. Čiurlis lėtokai dar
bavosi vajaus laike. Bet aš ma
nau, kad pripras prie to dar
bo., Pirmiausiai reik susipažinti 
su žmonėmis ir turėti su jais 
draugiškumą. Tada vajaus lai
ku darbas geriau sekas.

Aš girdžiu nuo kitų draugų 
sakant, kad šis vajus buvęs 
skirtingesnis nuo .kitų vajų. 
Tai nieko panašaus. Kas metai 
tokių meliodijų girdim. Tik yra 
mūsų draugų vajininkų 
kad nenori darbuotis, 
matot, elizabethiečių ar 
darbavos. Visai mažai, 
praeitų metų. Sako,
dirbsiu, kad Elizabetho vardo 
nematau.” .

Rochester, N. Y*
D. L. K. Gedimino 

metinis susirinkimas 
kytas gruodžio 6 d., 
dimino svetainėj. Išrinkta val
dyba 1941 metam. Į valdybą iš
rinkti visi pažangūs 
geri darbuotojai dėl 
gerovės, būtent: F. 
pirmininku penktam
pirmininko pagelbininku J. Gu- 
delevičihs; prot. rašt. P. Andri- 
šiūnas; fin. rašt. G. Daukas; 
profinansų rašt. M. Sevarinas; 
kasierius M. Gedraitis; turto 
prižiūrėtojai J. Evanatis, S. 
Kiaurakis; biznio prižiūrėtojai 
V. Lastauskas ir G. Vaitas; 
tvarkos prižiūrėtojai P. Bugai- 
liškis ir J. Vilimaitis; maršal
ka A. Bartašius; estrados dar
bininkai J. Poška ir Žukauskas; 
korespondentas P. žirgulis.

kaltė, 
Kaip 
daug 
velug

kam aš

“Laisvės” Vajaus Įspūdžiai
Pasekmingai vajaus laiku pa- 

sidarbavom ir nemažai gavom 
naujų “Laisvės” skaitytojų. 
Kad ir keletas senų skaitytojų 
atsisakė atsinaujintit prenume
ratą, tai mes į tą vietą daugiau 
gavom naujų skaitytojų ir 
spragos nebuvo.

Visų pirmiausiai aš noriu pa
sveikinti su naujais metais ir 
gerų dienų palinkėti elizabeth- 
iečiams ir apielinkės kolonijų 
“Laisvės” skaitytojams, se
niems ir naujiems. Gerbiami 
draugai ir draugės! Sako, kad 
vajus užsibaigė. O man atrodo, 
kad ne, tik talka vajaus suma
žėjo. Aš ir dabar keletą pre
numeratų pasiunčiau į Admi
nistraciją. Dar kiti draugai 
prašė manęs palaukti keletą 
dienų, pakol “suseivysią” pini
gų. Rhdau tokių draugų, kurie 
skaitė “Keleivį” per daug me
tų, bet dabar nenori visai ir 
pažiūrėti į “Keleivį,” ir sako, 
“supekiuosime ir nusiųsime at
gal.” Jie, dabar skaito “Laisvę” 
ir jeigu kokią dieną jos negau
na, tai esti labai neramūs. Jie 
labai giria laikraštį “Laisvę.”

Aš su tais draugais per Nau
jus Metus kalbėjaus. Mes su 
draugais Warwickais Naujus 
Metus praleidom pas draugus 
B. Rimkus, English Town, N.J. 
Rimkai gerai gyvuoja, paauko
jo žąsį “Laisvės” Bazarui. Da
bar žąsis sverianti 16 svarų, o 
ligi bazaro priaugs daugiau 
svarų. Su draugais Rimkais ki
tus lietuvius farmerius aplan
kėm, kurie seniau užsiprenume
ravę “Laisvę.”

Dabar turiu prisiminti, kad 
ir aš turėjau daug talkininkų 
šitame vajuje. Tik drg. Čiur
lis pamiršo parašyti, kas tą 
darbą daugiausiai nuveikė, ži
noma, mes elizabethiečiai savo 
prižadą labai gražiai išpildėm. 
Kaip sakėm, kad “Laisvės” va
jaus vainiką atiduosime į Bay- 
onnę, taip ir buvo. Ba eliza
bethiečiai yra gerai išsilavinę 
vajaus darbe.

Dabar 
draugams, 
mašinomis 
wickai, J. 
kas, D. Burkauskas, G. Kudir
ka iš Hillside, N. J. O mudu su 
draugu Pranu šauliu daug sy-

Ir aš turiu prisipažinti, kad 
šį vajų per pusę mažiau dirbau 
ir per pusę pridaviau mažiau 
naujų skaitytojų. Gavau 17 
naujų skaitytojų savo apielin- 
kej ir 4 į Lietuvą, ir visi meti
niai, kaip vienas.

Tai matot, vajininkės 
jininkai, ir mes norime 
dovaną laimėti. Ir aš

ir va
pi rmą 
buvau 

manęs, kad šiame vajui pasilsė
siu, bet būtų buvę riestai.

Dabar bile kokiai .kolonijukei 
prisijungus prie Elizabetho, vi
suomet bus išlaimėtoja. Prisi
minkime apie*mųįsų seną tėvy
nę Lietuvą. Ar drįstų kas nors 
ją užpulti ir sunaikinti? Aš 
sakau, .kad ne. Dabar Lietuva 
yra labai tvirta ir nebijo nieko. 
Taip ir Elizabethas “Laisvės” 
vajaus laike.

Dabar aš turiu priminti Dr. 
J. Kaškiaučių. Nuo daug “Lai
svės” skaitytojų girdėjau pagy
rimų. Vieni sako, “myliu skai
tyti daktaro patarimus.” Kiti 
iš tų patarimų gerai pasveikę. 
Vajininkui labai malonu klau
sytis tokių pasiaiškinimų. Tat 
aš patariu draugėms ir drau
gams, pasijutus negerai sveika
tai, tuoj kreipkitės pas Dr. J. 
J. Kaškiaučių į Newark. Jo an
trašas kas diena yra ‘Laisvėj.”

Geo. Katilius, 168 Third St., 
Elizabethe, yra mūsų geriausias 
lietuvis vaistininkas. Jis ge
riausiai sutaiso vaistus ir už 
prieinamą kainą.

Jeigu kam prasti ir skau
da dantys, tai kreipkitės prie 
*Dr. W. Blažio, kuris labai ge
rai darbą atlieką ir prieinama 
kaina. Jo antrašas: Dr. W. 
Blazis, 310 1st Avė., Eliza
bethe. (

Jonas Petrikas, 138 S. Pai’k 
St., Elizabethe, tai' mūsų iš lie
tuvių geriausias advokatas ir 
su reikalu prašau prie jo kreip
tis.

E. Petrikas, 254 Court St., 
Elizabethe, tai mūsų geriausias 
graborius, kuris labai gražiai 
darbą atlieka.

Dominikas Budreckis, linde- 
niškis, jaunas vyrukas, grabo
rius, mandagus ir darbą gražiai 
atlieka, ir reikale prašau jo 
nepamiršti. Jo antrašas: D. Bu
dreckis, 242 S. Wood Ave., Lin
den, N. J.

Aš linkiu, kad mūsų kapito- 
5 metus išlaikytų “Lais- 
vajaus vainiką! '

Antanas S triptiką.

padėkavosiu tiems 
kurie važinėjo su 

vajaus laike: Waf- 
Kirslis, V. Paulaus-

nas 
vės’

tūlam keikūnui Simokai-
Jūs sakote, kad “kaca- 

tik raitėsi po sėdynes.’’ 
būt jie ir raitėsi, bet ne

Betiktas puslapi?'
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PUBLIC

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Draugijos 
buvo lai- 
1940, Ge-

žmonės ir
draugijos
Manelis, 

terminui;

EAlSVa
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3 vai. po pietų. Bus kalbama apie 
dabartinius įvykius Lietuvoje ir 
apie europinį karą, kuris vystosi į 
viso pasaulio karą. — Komisija.

(13-15)

Section J 07 
■ '

of Brooklyn, 
be con 8 u med on the

GIVIS
Brooklyn, N. Y.

PATERSON, N. J.
LLD 84 kp. ruošia prakalbas. Kal

bės R. Matusevičius, nesenai iš Lie
tuvos atvykęs žurnalistas ir ‘Lais
ves’ redaktorius R- Mizara. Įvyks 
sekmadienį, sausio 19 d., Bakanaus- 
ko Svet., 62 Lafayette St. Pradžia

retail under
Beverage Control

Borough of 
to be consumed off the

BEER DIST. INC.
Brooklyn. N. Y.

License No.

at retail under Section 
Beverage Control 

Avenue, Borough of
Kings, to be consumed off the

JOSEPH BUDOWSKY
Brooklyn, N. Y.

that License No.

Section 107 
at 

of Brooklyn, 
be consumed off the

RUETHER 
of Otto H. Ructher 

Brooklyn, N. Y.

JOSEPH'ADLER
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

at retail under Section 107

Avenue, Borough of 
to be consumed on the

BERNICE MASALEK
Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

Beverage Control Law at 
Ave., Borough ___ ...

to be consumed on the

______ .. SAPARATA & 
LOUIS BLOSNICK

at retail under

Ave.. Borough 
Kings, to

PHILIP 
Ave.,

EMANUEL FELL
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

, at retail under Section 107
:i___ l....

Ave., Borough of Brooklyn, 
Kings, to lx) consumed off the

SARAH WILKOV
Ave.,’ Brooklyn, N. Y.

that License No.
‘ . 1 

Section '107
Law at 

of Brooklyn, 
be consumed off the

BRINEN
Brooklyn, N. Y.

I., 1)1/1 UUgll 1/1 1
A to be consumed

HAROLD J. YAUCH
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

at retail under

Str., Borough 
Kings, to

ANNA
Street,

joks profesorius, o tik necivi
lizuotas sutvėrimas.

Taigi, Jonai, buvai visokiam 
kailyje: buvai katalikas, bu
vai socialistas, buvai streik
laužys, buvai tautininkas, no
rėjai tapti ALDLD nariu, o 
dabar, matyt, nori būti krikš
čioniu. Gal nori atpakūtavoti 
už visus piktus griekus ir grįž
ti prie dievo?

Streikierys.

Washington, saus. 16. — 
Jungtinių Valstijų Aukš
čiausias Teismas pradėjo 
svarstyt apeliacijų E. Brow- 
derio, Komunistų Partijos 
sekretoriaus. Apeliacija rei
kalauja atmest žemesnių 
teismų sprendimus prieš 
Browder į dėl užsieninių pa- 
sportų.

Rumford, Me.
Biskis apie Mūsų Joną 

Kaulaučių
Tasai žmogelis “Tėvynės” 

No. 1 keikia mūsų Rumfordo 
gyventojus lietuvius, kaip iš
manydamas. Išvadina juos ka- 
capais ir kitokiais nešvariais 
vardais. Rėkia, kad- reikią 
šluoti iš draugysčių visus “ka- 
capus.”

Bet kur tu. Jonai, matai 
nors vieną kacapą pas mus? 
Mes visi esame lietuviai ir su
gyvename labai draugiškai. O 
jūs, Jonai, esate daugiau nie
kas, kaip ardytojas draugišku
mo tarpe Rumfordo lietuvių.

Mes tamstos politiką seniai 
žinome. Kada atvažiavai iš 
Lietuvos, buvai katalikas. Pas
kui persikrikštinai į socialis
tus. Atvykęs į Rumfordą dir
bai popieros fabrike. Tada 
verkei, kad prakeiktas surė
dymas ir kad kompanija tiek 
teduoda darbininkams ant 
pragyvenimo. Kada paskui tos 
dirbtuvės darbininkai pradėjo 
organizuotis į uniją, tai ir jūs 
priklausėte prie unijos.

Bet kada 1919 metais dar
bininkai paskelbė streiką, ta
da jūs parodėte savo tikrą vei
dą. Fabrikantai įdavė jums 
buožę ir šautuvą į rankas, pa
likai savo brolius unijistus ir 
tapai profesionališku streik
laužiu. Pamatęs du ar tris 
darbininkus ant šaligatvio 
kalbantis, varinėdavai kaip 
gyvulius.

Streikas tapo pralaimėtas, 
reikėjo darbininkams grįžti į 
darbą su dar daugiau apka
potomis algomis. Tada keikeis 
ir verkei dėl savo darbų. Pa
davei prašymą, kad būtum 
priimtas į Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
giją. Buvo sušauktas visuoti
nas draugystės kuopos, narių 
susirinkimas ir svarstyta jūsų 
aplikacija. Pradedant susirin
kimą, jums buVo įsakyta išei
ti į kitą kambarį.' Visi nariai 
vienbalsiai nutarė, kad mums 
skebo nereikia, katras su buo
žėmis švaistosi. Iš 73 draugų 
nesirado nei vieno, kuris būtų 
jums pritaręs.

Tada, Jonai, ėjai akis nu
leidęs, nedrįsdamas pažiūrėti 
į tuos draugus, kuriems pada
rei neužgydomas ^žaizdas per 
streiką.

Paskui, neturėdamas iš ko 
gyventi, glaudeisi prie Anta-, 
no Pranskaičio. Prašei pini- 
giškos pagelbos. šis draugas 
pasigailėjo ir davė jums pa- 
gelbą. Bet šiandien jis nuo jū
sų tokią padėką gavo, kad jį 
ir kitus išvadinai išgamomis ir 
kacapais! A. Pranskaitis nėra 
joks agitatorius, o tik teisin
gas žmogus.

Toliau didžiuojiesi SLA 299 
kuopos surengtomis prakalbo
mis 
čiui.
pai 
Gal
iš baimės, ale dėl jo keikimo
si. Aš patėmijau, kad net ir 
tikinti švarūs žmonės ir šva
resni tautininkai nerimavo dėl 
jo keikimosi ir sakė: Reikia 
eiti ir mesti laukan šitą sutvė
rimą. Toks kalbėtojas tiktai 
ardo lietuvių draugiškumą ir 
vieningumą. Simokaiiis nėra

BAR ir GRILL
LIETUVIŲ RESTAURANAS
Įdomiai {puošta lietuviška aludfe 

ant Grand Street 
Rheingold įktra Dry Alūs.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

| J. GARŠVA | 
Graborius-Undertaker

$ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
& Išbalzamuoja ir laidoja ant vi- .
& šokių kapinių; parsamdo auto- « 

mobilius ir karietas veselijom, * 
krikštynom, kitkam.

231 BEDFORD AVE 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: Evergreen 8-9770 $

WHOLESALE AND RETAIL
Beet, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2243 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
910 Liberty Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

910 Liberty

NOTICE is ___ . ..
GB 2790 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
256 Rogers 
County of 
premises.

256 Rogers

NOTICE is hereby given
GB 10694 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Sc~t:— 
of the Alcoholic Beverage Control 
4120—10th 
County of 
premises.

4 120--10 th

NOTICE is hereby given that License No. 
C 476 has been issued to the undersigned 
to sell beęr, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
984 Liberty Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, 
premises.

SUNRISE 
984 Liberty Ave.,

NOTICE is hereby given that
GB 6890 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
626 Galon Avenue, Borough of Brooklyn, 
County < 
premises.

JOSEPH EUL
626 Caton Ave.,

NOTICE is hereby given 
GB 10080 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
99 Cooper Street, Borough 
County of Kings, to 
premises.

LOUISA M, 
Administratrix Estate 
99 Cooper St..

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2987 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3121 Quentin Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings,į to be consumed on the 
premises. I

3121 Quentin Rd

NOTICE
EB 3069 has been issued to the undersigned 
to sell beer,
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
459 Grand 
County of 
premises.

459 Grand

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2702 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tiie Alcoholic Beverage Control Law at 
304 Ditmas Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

304 Ditmas

NOTICE is
EB 2975 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
463—7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, 
premises.

463—7 th

NOTICE
EB 2965 ____ ... .. . ... ______
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
5801 — 7th Ave., Borough of\ Brooklyn, 
County of Kings, 
premises.

ALEXANDER J. ______ _____ „
LOUIS BLOSNICK

Montauk Clam Bar & Spaghetti House 
5801 :— 7th Avenue, Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

NOTARY Telephone

STagg 2-5043

ĮHilIUil

vm7

ROBERT LIPTON
Jeweler : : Įsteigta 1892

701 GRAND STREET
Tarpe Graham & Manhattan Avės.

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

| .. CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORiVS

Liūdesio valandoje kreip- į 
kites pri« manęs dieną ar | 
naktį, greit suteiksime | 
modernišką patarnavimą. |

Patogiai ir gražiai moder- L 
niškai įruošta mūsų šerine- jį 
nine. Mūsų patarnavimu ir j 
kainomis būsite patenkinti.

1113 ML Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Popldr 4110

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

6(60 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

IOI

|. FRANK DOMIKAITIS
I RESTAURACIJA
S 417 Lorimer St.—Brooklyn — “Laisves” Name

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 Phono 

EVergreen 4-6971
Inside Phone 

EVergreen 4-6485

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

OPEN DAY and NIGHT

Managed by

RHEA TEITELBAUM

i

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

Mon. And Tues, from 12 a.m. to 
11 p.m. After 11 p.m. for gents

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

Sun. all day and night

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam dubna, balta duona, Calch ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausii| 
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 dūriną per paštą, j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jflsų pareikalavimo, suteiksime informhcljas apie svori ir kalnas.

VARPAS BAKERY 36-40 Stagg Street Brooklyn, N. t
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LaGuardia Planuoja 
Pakelt Subviy Ferą
žinantieji miesto reikalus 

sako, kad miesto majoras La
Guardia esąs pasiruošęs smar
kiam vajui, kad šiemet būti
nai įvesti didesnę mokestį už 
važinėjimą subvėmis, aukštai
siais gelžkeliais ir gatveka- 
riais.

Artimi Transportacijos Ta
rybai asmenys tikrina, kad 
planas pakėlimui fėro jau pa
ruoštas ir būsiąs perduotas 
Sąmatų Tarybai ir Miesto Ta
rybai apsvarstyti. Kiek tai 
liečia tų tarybų norus, žino
ma, jie didžiumoje supuola su 
Transportacijos Tarybos ‘ ir 
fnajoro norais, tad tikėjimasis, 
kad jie apgintų Tėra, būtų 
vęs apgavimu.

Kas liečia milionus tų, 
rie pakeltais fėrais turėtų
mokėti milionus ekstra dolerių 
iš savo ir taip jau visom pu
sėm aptaksuotų, menkų už
darbių, tai jau kita giesmė. 
Tie pasiryžę priešintis pakė
limui fėro.

Kova prieš
miesto gyventojams 
jiena.
jo pakelti fėrą, bet darbinin
kų protestai sulaikė. Perviršis 
įplaukų eitų išmokėjimui mi- 
lionų dolerių bankieriams, ku
rie turi ant linijų bondsus.

s a

ku-
su-

kėlimą
ne

Anais metais irgi

fėro 
nau- 

norė-

Didžioji Pradžia” Naujame 
Irving Place Teatre

Pradedant sausio 17-ta, nau
jai ištaisytame Irving Place 
Teatre, Irving Place ir 15th 
St., New Yorke, rodoma pui
kusis Sovietų judis “Didžioji 
Pradžia.”

Filmą galima pavadinti 
dvasinių pergyvenimų drama. 
Joje perstatoma nauja dabar
tinės Rusijos moteris. Parodo
ma asmeniškos ir socialės pro
blemos paprastos kaimietės 
moters, kuri, nežiūrint prieši
nimosi ir pašaipų iš savo vy
ro ir kitų, tampa masių vado
ve ir pagaliau būna išrenka
ma į aukščiausiąją Sovietų Są
jungos įstatymdavystę. Visa 
tai sudaro sujaudinančią ir o- 
riginalę istoriją.

Vera Maretskaja, viena iš 
žymiausių Sovietų scenos ir ju- 
džių aktorių, lošia rolę Soko- 
lovos, judžio didvyrės. Jos vai
dinimas veikale “Didžioj Pra
džia” skaitoma žymiausiu vi
soje jos aktorystės karjeroje.

Judžio direktoriai A. Zar- 
khi ir J. Heifitz jau buvo ži
nomi šioje šalyje nuo perstaty
mo judžio “Baltiko Atstovas.”

Visiems įdomu ir svarbu pa
matyti šis judis.

Greta to didžiojo judžio, ro
doma Sovkino žinios. Kainos 
prieinamos. Teatras randasi 
iš visur lengvai privažiuoja
moje vietoje, visai arti prie 
Upion Square.

Susiūta Širdimi Vaikas 
Baigia Sugyli

Unijos Protestuoja 
Prieš 1776 Bilių

Pardavinėtojų Unijos Boka
las 65-tas sušaukė darbininku 
mitingus darbavietėse ir iš jų 
pasiųsta protesto telegramos 
prieš karo diktatūros bilių 
1776, dabar svarstomą ir no
rimą pravesti šalies kongrese.

Kitose šapoše irgi šaukiama 
mitingai, svarstoma tas bilius 
ir siunčiami protestai. P-lė 
Esther Letz, lokalo sekretorė, 
sako, jog pas ją suplaukian
čios žinios rodo, kad tokių 
protestų bus pasiųsta daugy
be. Protestai adresuojama Se
nato Militarišku Reikalu Ko- 
mitetui.

i
Unija sako, kad apie 90 

nuošimčių Lokalų narių yra 
drafto amžiaus ir kad 1776 
bilius paliečia lokalą lygiai, 
kaip kad paliestų paskelbi
mas karo.

“Mes reikalaujame, kad jūs 
imtumėtės tuojautinių žingsnių 
atmušt karo bilių 1776,” sako 
pareiškimas Henry A. Enrich 
and . Co. šapos darbininkų, 6 
E. 32nd St., N. Y. “Tokios dik- 
tatorinčs galios pavedimas 
vienam žmogui veda prie hit- 
lerizmo, ne amerikonizmo. Tas 
bilius neturi būt praleistu.”

Trys Sudegė Gaisre Paskutinė Savaitė

“Prakiurusį Mėly Mai 
ša” Rasite Pas Save

Iškilus gaisrui mediniame 
name 6 Doyers St., Chinatown 
distrikte, New Yorke, pereitą 
ketvirtadienį sudegė 3 chinie- 
čiai. Sakoma, kad gaisras ki
lęs vienam chiniečiui susikū
rus ta r 
šildyti.

Ties 
gatvę, 
gė 7 žmonės. Namų savininkų 
teismas turėjęs įvykti kaip tik 
tą dieną, kada antrasis gaisras 
vėl nusinešė 3 gyvybes. Padė
tis tuose laužynuose juo la
biau pavojinga tuomi, kad dėl 
siaurumo gatvės, sakoma, gai- 
sragesiai su savo aparatais ne
gali kaip reikiant prieiti ir tin
kamai veikti. Distrikto proku
roro padėjėjas Jacętb Rosen
blum, apžiūrėjęs šios nelaimės 
vietą, pareiškė, kad bildingai 
ten sudaro “aršiausias pragaro 
olas,” kokias jis kada matęs.

Ot, kad mūsų valdžios rū- 
i pintųsi tas gyvų kapines pra
šalint namie, vieton rūpintis 

j kaip daugiau praplėsti karą 
l Europoj, tai jos tikrai pasitar- 
Į nautų gynimui savo šalies, sa
vo žmonių, nuo baisios belai- 
kinės pražūties gaisruose. Ir 
neapsakomai daug pasitarnau
tų apsaugai savo gyventojų 

■ sveikatos, nes toki gyvenami 
' urvai yra pavojumi sveikatai 
i ne tik tų, kurie juose gyvena, 
: bet ir gyvenančių sveikesniuo- 
i se butuose, bet turinčių vienu 
ar kitu būdu susisiekti su tais 
nelaimingais ligoms ir pražū
tims pasmerktais žmonėmis.

pnamyjo ugnelę pasi-

ta pačia vieta, skersai 
prieš porą metų sude-

Išaiškino 6-to Sudegusio 
Asmenybę

Pereitą ketvirtadienį Kings 
County lavoninėj išaiškinta as
menybė šešto, paskutinio iš še
šių mirtinai apdegusių Ben
nett Bros, 
ton Avė., 
14-tą.

Velionis
Thomas Smith, seniau 
nęs 352 19th St., o pastaruoju 
laiku su Coles šeima, 485 
Fifth Ave., Brooklyne.

šapoj, 454 Hamil- 
Brooklyne, sausio

pripažinta esant 
gyve-

J. R. Guerin,- 9 metų ber
niukas, kurio žirklėm perdur- 

. ta širdis buvo iškelta iš krū
tinės, susiūta ir vėl įdėta, už 
trejetos savaičių po operaci
jos jau išleidžiamas iš oksige- 
no tanko, trim valandom per 
dieną, pradėjęs įgaut apetitą 
ir norą žiūrinėt paveikslų, 
taipgi žaist. Jo pasveikimas 
jau esąs užtikrintas.

Devynias diąnas užsitęsęs 
groserių išvežiotųjų trokmanų 
streikas užsibaigė laimėjimu 
naujos sutarties, kuria pake
liama algos, duodama vakaci- 
ja su alga ir numažinama ve
žimai. Trokmanai priklauso 
Išvežiotojų Brolijos 138-tam 
lokalui.

Brooklyne šaukiama masi
nis mitingas už taiką ir unijQ 
apsaugą. Įvyks vasario d-tą, 
Academy of Music.

pri- 
vai-

R. Bottcher, maliorius, 
sipažinęs girtu būdamas 
ravęs auto ir neteisingai užsi
registravęs teisme, nuteistas 
30 dienų kalėti.

NAUJAS ŠAUNUS SOVIETŲ JUDIS

“Didžioji Pradžia”
Psichologinė drama naujosios Rusų moteries.

Taip pat naujausios Sovietinės ir Amerikinės žinios ir margumynai.
Nuolat nuo 10:30 A. M. iki vidunakčio. 15c. iki 1 P. M. Popiečiais 20c.

IRVING PLACE THEATRE IrvinE 11 st
, “Nauji namai vien tik užsienių judžiams.” .

Iki “Laisvės” metinio ban- 
kieto, įvyksiančio sausio 26- 
tą, Central Palace, 18 Manha
ttan Avė., Brooklyne, beliko 
tik viena savaitė. Kad užtik- 
rint tinkamą pasiruošimą sve
čiams priimti, svarbu turėti 
kuo daugiausia iš anksto par
duotų bilietų ir žinoti, kiek 
parduota. Visi platintojai pra
šomi kiek galint daugiausia 
pasidarbuoti per šią paskuti
nę savaitę, o visi kPi — įsigy
ti bilietus iš anksto.

Bilietų kainos $1.5C Prie 
valgių bus duodama ir alaus. 
Vakarienė 6:30 v. v.

Pirmadienį bus Svarbi 
Prelekci ja

Pirmadienį, sausio 20 dieną, 
7:30 vai. vakare, “Laisvės” 
Svetainėj/ 419 Lorimer St., 
Brooklyne, atsibus labai svar
bi prelekcija—prakalbos. Ren
gia Literatūros Draugijos 1 
kuopa.; Prašome visus skaity
tojus įsitėmyti ir apie tai 
nešti kitiems lietuviams.

Rytdienos “Laisvėj” 
plačiau parašyta.

Komisija.

pra

bus

Planuojama statyt 2,000 sė
dynių teatrą ant 37th Avenue 
tarj) 75th ir 76th St., Jackson 
Heights.

Gaisras senuose apartmen- 
tuose 626 ir 628 Lenox Ave., 
N. Y., paliko benamiais 16- 
ką negrų šeimynų.

Gaisras dik.čiai sužalojo 
Am. Artistų Mokyklą, 13.1 W. 
14th St., N. Y., bet kūrinių 
didžiumą iišgelbėjo studentai 
ir raštinės sekretorė.

Pereita 
mobilistai 
po $2 už 
rageliais 
motorus.

trečiadienį 57 auto- 
nubausti užsimokėt 
pergarsų birbinimą

ir už triukšmingus

IŠRANDA VOJIMAI
Pasirendavoja 4 kambariai su 

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

PRAMOGOS “
BROOKLYN, N. Y.

Amerikos Lietuvių Demokratų 
Kliubas ruošia balių, sausio 25 d., 
7 v. v., South 4th St., Parapijos 
Svetainėje. Bus užkandžių, gėrimų. 
Įžanga 35c. Kviečiame dalyvauti. — 
Rengėjai. v

ĮLe VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas Ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKER

“Naujosios Gadynės” Nume
ryje antrame, šių metų, Straz- 
do-Glavecko-Stilsono trejuke 
jieško, ko nepametę. Jų- “Re
porteris,” po antgalviu “Pra
kiuręs Melų Maišas, ‘Laisvė’,” 
aprauda, būk biednas Straz
das baisiai įžeistas aprašymu 
“Laisvėj”, kad “Būdamas su
spenduotu, Strazdas buvo 
smurtu įsibriovęs SLA 38 kp. 
sekretorystėn; kuopa rinks ki
ta sekretorių.” * 4.

Sujieškojau tą “Laisvės” 
numerį ir kelis sykius per
skaičiau tą korespondenciją 
iš SLA 38-tos kuopos susirin
kimo, jieškant joje melo, bet 
radau tik gyvą buvusio SLA 
38 kp. susirinkimo ir kuopoje 
esamos padėties paveikslą. Ir 
nusprendžiau, kad tas, anot 
“N. G.” “prakiuręs melų mai
šas” randasi ne kur kitur, kaip 
pačioj “Naujojoj Gadynėj.”

Ten tikrinama, kad “SLA 
38 kp. narys St. Strazdas, ku
ris gruodžio mėnesio susirinki
me buvo išrinktas nutarimų se
kretoriumi NIEKADA NEBU
VO ir nėra suspenduotas. Jį 
apgavingai įskundė buvusi se
kretorė S. Sasna.”

—Ot, koks caca,—pamisli- 
nau sau. Ir jeigu tie žmonės 
taip per akis gali įvykusių 
faktų gintis, tai susispendavus 
veržtis į valdybas jiems tik 
menkniekis.

Kaip ištikrųjų buvo su 
Strazdo su^ispendavimu ? Visi 
girdėjom, kad gruodžio mėne
sio susirinkime' buvo skaitytas 
skolingų už 3 mėnesius iki 
gruodžio 1-mos dienos sąrašas 
ir kad Strazdas buvo tame są
raše. Ne jis vienas buvo tame 
sąraše, gal per desėtkas, ta
me skaičiuje ir tūli kiti Straz
do grupės dideįi “fišės” — 
Stilsonas, Jonaitis, ir 1.1. Visi 
girdėjom, kad tas sąrašas bu
vo pakartotas gruodžio susi
rinkimo protokole, skaitytame 
sausio mėnesio susirinkime.

Naujojoj
Strazdas “niekada

mėnesio
Bet anot “Rep.
Gadynėj
nebuvęs” suspenduotu.

O ką sako konstitucija? Ar 
Strazdas buvo suspenduotu, ar 
jis būtų gavęs pašalpą, jei vie
toj kandidatuot į sekretorius 
būtų susirgęs?

Konstitucijos skyriuje 20- 
me, paragrafe 14-me, sakoma:

“Joks narys negali gauti pa- 
šelpą ligoje, jei jis yra neuž- 
simokčjęs savo mėnesines duo
kles ir kitokius mokesčius 
per tris kalendoriaus mene-

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar ir Grill su pilnais 

laisniais, apgyventa įvairių tautų, 
įplaukų būna tarp $350-$400 į sa
vaitę. Renda $45.00 į mėnesį. Par
siduoda už $2,000. Dėl daugiau in
formacijų, prašome kreiptis po an
trašu: 699 Gates Ave., Brooklyn, 
N. Y. (14-16)

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

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks- 

į lūs ir krajavus 
a sudarau su ame- 
w rikoniškais. Rei- 
■ kalui esant ir 
K p a d i dinų tokio 
$ dydžio, kokio pa- 
f geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

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

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

sius, tuo laiku, kada apie jo 
susirgimą kuopa gauna žinią. 
Toks narys, be jokio kuopos 
jam pranešimo, tampa ‘ipso 
facto,’ automatiškai suspen
duotas nuo vidurnakčio pas
kutinės dienos trečio kalendo
riaus mėnesio.” (Mano pa
braukta. — E. N.)

Kalendoriaus mėnuo skaito
ma pradedant 1-ma ir bai
giant paskutine diena kožno 
mėnesio. Taigi, pagal SLA 
konstituciją Strazdas buvo su
spenduotu nuo 30-tos lapkri
čio. Gi susirinkimas įvyko 5- 
tą dieną gruodžio, kuris Straz
dui buvo ketvirtu prasiskoli
nimo mėnesiu.

O gal Strazdas šmugelišku' 
užsimokėjimu mitingo pra
džioj buvo jau atsispendavęs 
ir galėjo kandidatuot į valdy-

save ligoniu ir 
dienų.”
paliečia narius 

klausimu, o ne

Konstitucija sako: “Jei na
rys apsirgtų laike 30 dienų 
nuo dienos užsimokėjimo už
vilktų mokesčių, už kurių ne
mokėjimą jis buvo suspenduo
tas, pašeipos negali gauti per 
visą tos ligos, sirgimo laiką, 
neatsižvelgiant, kad toks ligo
nis pasiduotų 
po minėtų 30

O gal tas 
tik pašalpos
vadovybės klausimu?

Viršininkų rinkimo kuopose 
klausimu konstitucijos skyriu
je 19-me, paragrafo 4-to sub- 
paragrafe b pasakyta, kad 
“Kiekvienas narys, išbuvęs 
kuopoje gerame stovy ištisus 
metus, yra rinktinas į urėdus.” 
(mano pabraulda. — E. N.) 
Reiškia, Strazdas, nelaužant 
konstitucijos, galėjo kandida
tuoti ir būti renkamas tik už 
metų laiko, į 1942-rų metų 
valdybą, ‘jeigu daugiau nebū
tų buvęs suspenduotas.

Jeigu tokioj padėtyje būda-

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERTAI

(SHALINSKAS)

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkwayf
1 WOODHAVEN, N. Y

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

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

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street * 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

5-ta DIDELE SAVAITE
Skaitėte antgalviuose ... Dabar pamatykite faktus. > 

“MANNERHEIM LINE” 
(kalbinis, anglų kalboje)

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

* Generolas ^Majoras Fuqua, Amerikos armijos, atsitarnavęs.

MIAMI PLAYHOUSE
Rodomas nuo 10 vai. ryto. Įžanga 20c iki 1 vai. dieną.

m as Strazdas turėjo gana sti
prias akis kandidatuoti, tai 
kas gali dabar jam patikėti, 
kada jis nori visus kitus susi
rinkimuose dalyvaujančius na
rius melagindamas save pada
ryti “caca,” nusibaltinti ? Juk 
visas susirinkimas išklausė fin. 
sekretoriaus paliudymo, kad 
jam laišką siuntė ir kad Straz
das mokėjo ketvirtam mėne
syje. Visi girdėjo fin. sekre
toriaus paruoštus suspenduotų 
narių sąrašus ir visi buvo pri
pažinti gerais visiems (ir netrūksta.

Strazdui be išimties), nebuvo 
užprotestuoti. Ir visas susi
rinkimas nutarė rinkti kitą se
kretorių. Bet jie '(Strazdas- 
Glaveckas) savo gazietėlėje 
bando tą viską užginčyti. Vy
rai, riksmu nariam miglą ak- 
ysna neįpūsite. Nežiūrint, kad 
kai kada riksmu ir užvaldot, 
bet visada taip nebus, kai ka
da turės būti kuopoje padary
ta tvarka. O tvankiai ir pa
gal konstituciją mokančių ves
ti reikalus narių mūsų kuonoj 
netrūksta. N.

Nauja Lietuvių Užeiga
GREEN STAR BAR & GRILL

Atsidaro šeštadienį

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

EVergreen 4-0072

Ata/ 
Presas;

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.

SLocum 6-1422

DR. ISAAC COHN
AUSŲ, NOSIES, IR GERKLĖS

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 suiyg Busitarimo.

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

Brooklyn, N. Y409 ir 436 Grand St.
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

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS :
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga •

Kiekvieną sukatą • 
karšta vakariene. • 
Atskiras kamba- e 
rys, užėjimui su ' • 
moterims. Nedč- * 
liomis atdaras e 
nuo 1 valandos • 
dieną iki vėlai. • 

Brooklyn, N. Y. J 
Tel. Evergreen 4-9508 *

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes St. elevelterlo stoties.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boilelr)

Mūsų Inžinieriai išmieruos jūsų namus ir fdės tinkamą “burner” 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai suteikiame 

aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Į 337 Union Avenue
f Brooklyn, N. Y.
f! Tel. Stagg 2-0788 '
t NIGHT—HAvemeyer 8-1158

'n




