
Lietuvos Rašytoju Draugija 
jau Įsikraustė i Vilnių. Ton 
pat rašytojai išrinko šiems 
metams savo valdybą, kurion 
Įeina: prof. Vincas Krėvė- 
Mickevičius — pirminiu k a s , 
Liudas Gira — vice-pirminin- 
kas, Petras Cvirka — sekreto
rius, ir Mykolaitis-Putinas — 
iždininkas.

Mums atrodo, kad šioms 
metams rašytojų draugijos 
valdyba yra labai kompeten
tinga; ji sudaryta iš pačių ge
riausių rašytojų.

—o—
P-n as Sirvydas polemizuo

ja su “Naujienų” bendradar-' 
biu Miščiku ir “N. Gadynės” 
bendradarbiu Januškiu. Jis 
turbūt tą vyrų nežino, jeigu 
juos rimtai ima.

Miščikas — tai tas pats 
žmogus, kuris kadaise nuvy
kęs Į Argentiną, prisiplakęs 
prie vieno laikraščio, nieko 
daugiau nematė, kaip revoliu
ciją; apie ją rašė ir sapnavo, 
ir už ją agitavo, pats jai neti
kėdamas, kol dėl tokio savo 
“kairumo” buvo iš redakcijos 
paleistas.
' Na, o Januškis—“N. Gady
nei” rašo vienaip, o Kaune 
išeinančiam tūlam dienrašty j 
—kitaip. Ten, žinoma, jis ra
šo po slapyvardžiu.

Toki žmonės gali mainyti 
savo kailį kasdien, kas valan
dą-. Todėl imti jų žodį už pi
nigą aš niekad neimčiau.

—o—
“Sovietų kariuomenė, esanti 

Lietuvos žemėje, užsilaiko ne
paprastai gražiai,” sako p. J. 
Urbšys, Lietuvos užsienio rei
kalų ministeris.

Jis pareiškė, kad Sovietų- 
Lietuvos sutartis nieku būcki 
nepaliečia Lietuvos nepriklau
somybės.

Taip kalba Urbšys. Bet žiū
rėkit, kaip kalba tūlas Čika
gos vaikėzas, kuris nesenai 
grįžo is Lietuvos. O tam vai
kėzui turavoja dešinėji lietu
vių spauda!

J. Urbšys kalbėjo Lietuvos 
tautininkų partijos suvažiavi
me. Pasirodo, kad toji partija 
sau laisvai tebeveikia, o kitom 
partijom Lietuvoj dar vis už
darytos burnos ir surištos ran
kos. Kodėl ?

Kodėl gi Lietuvoje turėtų 
būti sūnai ir posūniai ? Jeigu 
leidžiama susirinkti ir veikti 
tautininkų partijai, tai kodėl 
neleidžiama krik - demams, 
liaudininkams, komunistams, 
socialistams ?! L 

«—o-
Amerikoje silpniausia parti

ja — tautininkų partija, šio
mis dienomis ji norėjo palai
doti savo dienraštį. Ir būtų 
tą padariusi, bet, anot p. Vi- 
taičio, kai tautininkai pradėjo 
“pergarsiai galvoti,” tai buvo 
nutarta dienraštį palaikyti.

Čia, mat, viskas eina sulyg 
garso: galvosi garsiai—dien
raštis gali neišeiti, o jai gal
vosi tyliai, jis gali išeiti; ne
galvosi visiškai — tautininkų 
partija gali stipriai atsistoti 
ant kojų!

—o—
“Esu 'rimtai įsitikinęs,.—ne

kalbėsiu dviprasmiškai, nei 
colio nesitrauksiu atgal ir vis- 
vien mane žmonės girdės...”

Šitaip 1831 metais rašė žy
musis Amerikos už negrų lais
vę kovotojas William Lloyd 
Garrison.

Gąrrisonas dėl to,-buvo la
bai persekiojamas. Kartą Bos
tone reakcininkų gauja jį už
puolė svetainėje, nutempė nuo 
estrados ir tąsė po miesto gat
ves, mušė.

Betgi Garrisonas nuo savo 
principų nesitraukė nei vieno 
colio. Jis betarpiškai kovojo 
už vergijos panaikinimą. Kas
dien vis daugiau rado sau ša
lininkų. Na, ir jis laimėjo.

KRISLAI
Lietuvos Rašytojai.
Su Kuo Jis Polemizuoja.
Lietuva Nepriklausoma.
Šių Dienų Garrisonai.

Rašo R. Mizara
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ŠVEDŲ KARALAI
TIS ČIA DIRBA 
SENAI SUOMIJAI
New York. — Švedijos 

grafas Folke Bernadotte 
darbuojasi Amerikoj, rink
damas karišką paramą se
najai Suomijos-Finliandijos 
valdžiai prieš Sovietus.,

Grafo Bernadotte’o dėdė 
yra Švedijos karalius, o 
grafo pati—amerikone Es
telle Manville, paveldėja 
milionu doleriu iš asbesto 
korporacijos. Šią gi korpo
raciją 'kontroliuoja J. P. 
Morganas, didžiausias Ame
rikoj įr visam pasaulyje 
bankininkas.

Grafas Bernadotte sten
giasi ypač pririnkti ameri
konų lakūnų į Helsinkio 
Suomijos oro laivyną. Kai 
“Daily Workerio” reporte
ris Ernest Moorer atsilankė 
pas tą artimą Švedijos ka
raliaus giminę šaunioj Wall 
Stryto raštinėj, grafas Ber
nadotte kvietė ir Moorerį 
įsirašyt į Suomijos lakū
nus; siūlė Mooreriui $750 
algos per mėnesį. Bet pra
šė, kad Mooreris viešai ne
skelbtų šį pasiūlymą.

Grafas Bernadotte sakė, 
jog “dabartiniu laiku tai 
būtų mums pragaištinga 
viešai skelbt tokius daly
kus.” ‘

Šaukia Bedarbius Išstot 
Prieš Kapojimus Jiem

Šalpos Darbų
Washington. — Amerikos 

Darbininkų Susivienijimo 
pirmininkas D. Lasser atsi
šaukė į bedarbius, kaj jie 
griežtai atmestų prezidento 
Roosevelto pasiūlymą kon
gresui, kur Rooseveltas 
perša, kad kongresas gali 
numušt bilioną dolerių nuo 
metinių išlaidų WPA vie
šiems darbams, CCC darbų 
stovykloms ir beturčiams 
j a u n u o 1 iams, einantiems 
mokslus.

Prezidentas, siūlydamas 
sumažint išlaidas pašalpoms 
bedarbių, jaunuolių ir far- 
merių, užtat reikalavo, kad 
kongresas paskirtų 574 mi- 
lionus daugiau kariniams 
tikslams, armijai ir laivy
nui per metus.

LondonNsaus. 8. — Nazių 
mina nuskandino prekinį 
Anglijos laivą “Gedrington 
Court,” 5,160 tonų.

Vergija, pagaliau, buvo pa
naikinta.

—o—
šiandien Garrisono vardas 

Amerikos istorijoj yra vienas 
žymiausiųjų. O apie tuos, ką 
jį persekiojo, prisimenama tik 
su pasibjaurėjimu.

Nūnai mūsų tarpe yra daug 
Garrisonų, kovojančių už mi
lijonų žmonių gėrį ir laisvę. 
Jie taipgi yra persekiojami, 
išjuokiami, žeminami.

Bet ateis laikas!. . .
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Frank Murphy Smerkia 
Žydi; Ėdikus

Washington. — Frank 
Murphy, Jungtinių Valsti
jų gene ralis prokuroras, 
Roosevelto paskirtas Vy
riausio Teismo teisėju, kal
bėjo sekmadienį konferenci
joj dėlei žydų reikalų Pa
lestinoj. ^avo kalboje jis 
smerkė tuos, kurie kursto 
neapykantą prieš žydus. 
Murphy tokius vadina “juo
domis, ardančiomis spėko
mis.” Jis nurodė, jog kas 
pradeda persekiot žydus, 
paskui persekioja ir katali
kus ir pratęstomis.

į
Išvijo Anglų Karo 
Minister! Priešingą

Karui su SSRS
London. — Anglijos mi

nisteris pirmininkas Cham
berlain ir. laivyno ministeris 
Winston Churchill vedė 
prie to, kad Anglija per 
Švediją užpultų Sovietus ir 
kad “bepusiškos” šalys, 
Švedija, Norvegija ir Dani
ja, taipgi būtų padarytos 
karo laukais prieš Vokieti
ją

Anglų, karo ministeris L. 
Hore-Belisha buvo priešin
gas tiems planams. Už tai 
Chamberlainas su Churchi- 
lliu ir išspyrė jį laukan iš 
valdžios, kaip sako londo- 
niškiai pranešimai, atsiųsti 
darbininkiškai Amerikos 
spaudai. Panašiai sakė ir 
radio sekmadienį.

Buvęs Anglijos karo mi
nisteris Hore-Belisha reika
lavo nekliudyt bepusiškų 
šalių, o pasmarkint karą 
prieš Vokietiją vakarinia
me fronte. Jis taipgi nepa
tiko tingiems senesniems 
Anglijos generolams. Nes 
kai kuriuos tokius genero
lus jis pavarė iš tarnybos, 
o likusiems uždėjo griežtes
nes pareigas. Dėl to jie su
kėlė murmėjimus prieš Ho- 
re-Belishą kaip prieš žydiš
kos kilmės žmogų.

Plačiai pasklido girdai 
tarp London politikų, jog 
anglų ministeris pirminin
kas Chamberlain slaptai su
sirašinėjo su Vokietijos oro 
laivyno ministeriu Goerin- 
gu. Nes Goeringas esąs lin
kęs susitaikyt su Anglija ir 
Franci j a, o traukt karan 
prieš Sovietus. Bet Hitleris 
ir užsieninis jo ministeris J. 
von Ribbentrop nesutinką 
kariaut prieš Sovietus.

Nauja Karo Įdomybė
Amerikos laikraščiai pra

eitą penktadienį pranešė, 
kad suomiai-finai atgriebę 
miestą Salią nuo Sovietų 
raudonarmiečių, šeštadienį 
tie patys laikraščiai rašė, 
kad suomiai jau atakuoja 
raudonarmiečius, norėdami 
atgriebt Salią.

Išeina štai kaip: Tie suo
miai pirma užimą miestą, 
paskui bando jį užimt.

LIETUVOS VALDŽIA 
DŽIAUGIASI, KAD 

IŠVENGĖ KARO
Kaunas, saus. 5.-—Tauti

ninkų Partijos konferenci
joj prez. Smetona pareiškė 
gyvą pasitenkinimą, kad 
Lietuva per savo taikingą 
politiką išvengė karo, ir sa
kė, kad Lietuvos ateitis bus 
paremta tarptautiniu tei
singumu ir laisvesniais pre
kybiniais mainais; o pama
tinis lietuvių tautos tikslas 
tai išlaikyti savo nepriklau
somybę.

Ministeris pirmininkas A. 
Merkys pabrėžė, kad p. 
Smetonos “nurodymai vado
vauja vyriausybės politikai, 
tiek viduje, tiek užsienio 
klausimais.”

Merkys teigė, kad Lietu
vos vyriausybė ' Vilniaus 
krašte veda gyvenimą į 
sveikas, normales vėžes ir 
kad jinai ten pakantriai el
giasi su skirtingomis tauto
mis ir tikybomis.

Naujausios Žinios
Amerika Pasižada Remti 

Helsinkio Suomių Valdžią

Geneva, saus. 8.—Jungti
nės Valstijos oficialiai pra
nešė Tautų Lygai, kad Am
erika rems senąją Suomijos 
valdžią kare prieš Sovietų 
Sąjungą.

Anglija, Francija ir val
džios visų Pietų Amerikos 
šalių, apart 'Peni, pasižadė
jo visais galimais būdais 
remt Helsinkio Suomijos 
karą prieš Sovietus.

Washington, saus. 8.— 
Amerikos valdžia visai len
gvai praleidžia liuosnorius, 
vykstančius į Suomiją-Fin- 
liandiją kariaut prieš So
vietus.

Indė Pagimdė 6 Kūdikius 
Vienu Pradėjimu

Allahabad, Indija. — Vie 
na moteris Thakur kaime 
pagimdė šešis kūdikius tuo 
pačiu pradėjimu; bet visi 
jie beveik tuojau numirė.

CHINAI SAKO SMARKIAI 
SUKIRTI JAPONUS

Hongkong, saus. 8.—Chi- 
nai praneša, kad jie kulkas- 
vaidžiais iškapoję šimtus ja
ponų prie Yingtako, ties 
Canton-Hankow geležinke
liu; o kiti šimtai japonų 
buvę Suvaryti į upę ir pri
gėrę. Chinai abelnai žygiuo
ją pirmyn šiaurinėj daly j 
Kwantungo provincijos.

Chungking, Chinija. — 
Chinai teigia, kad jie su
naikinę tūkstančius japonų 
Kwantungo provincijoj, o 
kiti japonai ten, girdi, 
traukiasi atgal.

Nori Iškrapštyt Lenkininką 
Arkivyskupą

Lietuvos valdžia nori pa
šalint Vilniaus arkivyskupą, 
kaip vilniečių lenkų kursty
toją prieš Lietuvą. Lietuva 
veda pasitarimus su popie
žium dėl to arkivyskupo pa
keitimo.
Sovietai Griežtai Laikosi 

Sutarties su Lietuva
Lietuvos užsienio reikalų 

ministeris Juozas Urbšys, 
be kitko, pareiškė, jog So
vietų kariuomenės dalys, 
atsiųstos i Lietuvą, “laikosi 
griežtai tarp abiejų šalių 
sudarytos sutarties, kuria 
uždraustas kišimasis į Lie
tuvos vidaus reikalus.

“Lietuvos santikiai su Vo
kietija normalūs, draugiški, 
plečiasi prekybos srityse.

“Gilus draugiškumas jun
gia Latviją, Estoniją ir Lie
tuva.” v

Pranešimai iš Suomijos 
Karo Fronto

Maskva. — Raudonosios 
Armijos komanda praneša, 
kad Sovietu kariuomenė 
sumušė suomius-finus Pet- 
rozavodsko srityje ir kad 
veikia kanuolės Karelijos 
tarpvandenyje iš vienos ir 
antros pusės. Šiaip nieko 
naujo. (

HELSINKIO SUOMIJOS 
PASAKOJIMAI

Helsinki, saus. 8.—Senoji 
Suomijos valdžia skelbia, 
būk jos kariuomenė “ištaš
kė” 44-tą raudonarmiečių 
diviziją centraliniame fron
te; būk suomiai ten suėmę 
virš 1,000 rusų į nelaisvę, 
būk jie nukovę tūkstančius 
sovietinių kareivių ir būk 
pagrobę 43 sovietinius tan
kus, 1170 arklių, 288 auto
mobilius ir didelį daugį ka- 
nuplių ir kitų ginklų ir am
unicijos.

Helsinkio suomių valdžia 
iš ryto skelbė, būk jos ka
reiviai persimetę per Sovie
tų sieną ir nužygiavę “65” 
mylias pirmyn. Bet vėliau 
tą pačią dieną Helsinkio 
suomiai sakėsi, kad jie 
“jau” stengiasi prasilaužti 
per Sovietų sieną.

Mexico City. — Keturi 
asmenys užmušti per susi
kirtimą tarp farmerių ir 
cukraus darbininkų unijos 
nariu. c-

Ankara, Turkija. — Nau
jas žemės drebėjimas sunai
kino dar 10 miesteliu ir kai
mu, c

ORAS.—Naktį sekmadie
nio į pirmadienį pasnigo. 
Antradienį būsią vidutiniai 
šalta ir apsiniaukę.

Naziai Nuskandino Du 
Talkininką Laivus

London. — Vokiečių mi
nos nuskandino anglinį An
glijos laivą “Towneley,” 2,- 
888 tonų, ir pavojingai su
žeidė keleivini-prekinį laivą 
“City of Marseilles,” 8,317 
tonų, ties Škotija.

Naziai sunaikino prekinį 
Francijos laivą “Loire,” 4,- 
285 tonų.

Francijos laivas “Chella,” 
8,920 tonų, netyčia perkirto 
ir nuskandino šarvuotą An
glijos laivuką “Kingston 
Cornelian,” 440 tonų, Gib
raltaro vandenyj.

Mussolinis Ruošiasi 
Į Kąrą Prieš So
vietų Sąjungą

Roma, — Mussolinis ren
gia savo armiją karui, ypač 
tokiame, atsitikime, jeigu 
Anglija ir Francija išjudin
tų Rumuniją ir Vengriją į 
karą prieš Sovietų Sąjungą. 
Tada, kai]) pranešama, Mu
ssolinis mestųsi karan prieš 
Sovietus, idant sustiprint 
Italijos padėtį Rumunijoj ir 
kituose Balkanų kraštuose.

Tuo tikslu Mussolinis tu
rėjo slaptus pasitarimus su 
Vengrijos ir Rumunijos pa
siuntiniais.

ŽINIŲ ŽINELĖS
Maskva, saus. 8.—žurna

las “Komunistų Internacio
nalas” užginčija ir pašiepia 
užsienių spaudos pasakoji
mus, būk Sovietai norį pa
verst Suomiją-Finliandiją 
sovietiniu kraštu.

Stockholm, Švedija, saus. 
8. — Nežinia kas užtaisė 
bombą prie komunistų laik
raščio “Nye Dag” leidyklos. 
Bomba sprogdama padarė 
daug nuostolių, bet nei vie
no žmogaus nekliudė.

Washington. — Valdiška 
Darbo Santikių Komisija 
pripažino CIO Jungtinę 
Mainierių Uniją kaip tikrą
ją jų atstovę. Dėl to pyks
ta Darbo Federacijos neva 
“progresyvė” mainierių uni
ja, kuri piršosi atstovaut 
mainierius.

KIEK AMERIKOS IŠVEŽIMAI 
VIRŠIJA ĮVEŽIMUS

Washington. —Jungtinių 
Valstijų prekybos ministe
ris Hopkins parodo, kad 
pernai iŠ Amerikos buvo 
išvežta ir svetur parduo
ta įvairių dirbinių - pro
duktų $800,000,000 dau
giau, negu iš kitų kraš
tų įvežta ir Amerikoje par
duota,

1939 metais svetimos ša
lys pirko iš Amerikos už 
$3,100,000,000; Amerika gi 
pirko iš jų už $2,300,000,000.

Bet 1938 m. Amerika 
daugiau pardavė kitom ša
lims už $1,133,567,000, negu 
pirko iš tų šalių.

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

INTELEKTUALAI 
ŠAUKIA SUSTAB

DYT DIESĄ
New York. — Daugiau 

kaip šimtas Amerikos uni
versitetų prezidentų, profe
sorių, rašytojų, mokslinin
kų, artistų ir kitų intelek
tualų išsiuntinėjo po visą 
šalį atsišaukimus-prašymus, 
kad Amerikos kongresas 
panaikintų kongresinę Die- 
so komisiją, kuri neva “ty
rinėja prieš-amerikinius ju
dėjimus.”

Šie žymūs Amerikos inte- 
1 lektualai savo pareiškime- 
prašyme nurodo, jog Dieso 
komisija elgiasi kaip nai
kintoja žodžio ir susirinki
mų laisvės ir kaip priešas 
Amerikos demokratijos ab
elnai. Tie Dieso “tyrinėto
jai” siekią panaikint pama
tines žmonių teises, kurias 
užtikrina Amerikos konsti
tucija, sako minimi intelek
tualai. Dieso komisija be 
kitko, stato kaip savo liudi
ninkus visokius prasikaltė
lius ir žulikus ir skelbia jų 
pasakojimus prieš “kairiuo
sius ir raudonuosius” neva 
kaip “faktus.”

Tarp pasirašiusių šį atsi
šaukimą yra vyskupas Mc
Connell, dvylikos universi- 
tetų-kolegijų prezidentai ir 
tokie mokslininkai, kaip 
profesoriai J. Dewey ir H. 
C. Urey.

Airijos Respublikiečiai 
Sustabdė Radio; Val

džia Juos Kriušina
Dublin, Airija. — Kai iš 

didžiosios vietinės radio 
stoties buvo skleidžiama 
muzikalė programa, ūmai 
pasigirdo iš jos šauksmas: 
“Airių Respublikiečių Ar
mija šaukia! Laukite jos 
įsakymų!”

Po to ir nutilo radio sto
tis. Airijos vyriausybė ne
paaiškina, kodėl.

Airijos seimas šiomis 
dienomis davė valdžiai visą 
valią kriušinti airius respu- 
blikiečius. Jie teroro veiks
mais kovoja už visišką Ai
rijos paliuosavimą nuo An
glijos.

Dabartinė respublikos 
valdžia, pataikaudama An
glijai, gaudo visus nužiū
rimus narius slaptos “Ai
rių Respublikiečių Armi
jos” ir be teismo varo juos 
į koncentracijos stovyklas.

Kunigas Policininkas
Hyde Park, N. Y.—šio 

miestelio piliečiai vėl išrin
ko episkopalą kunigą Fr. R. 
Wilsona šerifu - antstoliu 
(arba pristavu). Jis yra kle
bonas bažnyčios, kurios pa- 
rapijonu yra prez. Roose
veltas.

Kunigas Wilsonas andai 
viešai meldėsi, kad Angli
jos karalius Jurgis VI lai
mėtų karą.



Antras puslapis Antradienis, Sausio 9, 1940

Pasaulis Daug Maigesnis ir už Patį Genį

Pacific.

jektą pakeis, papildydamas biednuome- 
nei lėšas, o sumažindamas karo reika
lams siūlomą sumą.

entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 
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Mūsą Vajuj Pasibaigus
Taigi mūsų dienraščio vajus jau pasi

baigė. Vyriausiu vajininku pasiliko tas 
pats A. Stripeika. Arti jo stovėjo K. Žu
kauskienė, newarkiete. KElizabethas ir 
Newarkas—kaimyniniai miestai. Taigi 
abu šie miestai ir jų apylinkės per šį y(i- 
jų puikiai buvo aptarnautos. Dovanas 
laimėję vajininkai yra šie:

1- mą—A. Stripeika, Elizabeth, N. J.
2- rą—K. Žukauskienė, Newark, N. J.
3- čią—ALDLD 10 kp., Phila., Pa.

< 4-tą—Waterbury Vajininkai.
5- tą—Penkauskas-Tamošauskas ir Si

mutis—Lawrence, Nashua. '
6- tą—J. Bakšys, Worcester, Mass.
7- tą—A. Klimas, Hartford, Conn.
8- tą—ALDLD 4 Apskr., Pittsburgh 

Apylinkė.
9- tą—G. Šimaitis, Montello, Mūss.
10- tą—P. Žirgulis, Rochester, N. Y.
Ką gi šis sąrašas parodo? Ogi jis, bū

tent, parodo tą, kad jame nėra tokio di
delio ir su didele lietuvių kolonija mies
to, kaip Bostonas. Kodėl? Vyriausiai to
dėl, kad tenaitiniai laisviečiai nesidarba- 
vo. Kur tik buvo darbuotasi, ten buvo 
laimėta,—gauta nemažai naujų ir atnau
jinta senų prenumeratų. (Vajaus pasek- 
mių smulkmenos tilpo pereito šeštadienio 
“L.” laidoj).

Šiame “Laisvės” vajuj dalyvavo virš 
100 žmonių. Vieni jų gavo daugiau pre
numeratų, kiti mažiau. Bet visvien gavo 
tie, kurie dirbo. Nedirbę, nieko negavo.

Nuoširdžiai dėkavodami visiems lais- 
viečiams, kurie dalyvavo vajaus darbuos, 
mes raginame juos nepamiršti savo dien
raščio ir ne vajaus metu. Tebūva mums 
visiems vajus kasdien: kur tik susitinka
me lietuvį, neturintį dienraščio “Lais
vės”, raginkime jį tuojaus užsisakyti.

Tuomi padarysime naudos ne tik dien
raščiui, bet ir tam, kurį įtrauksime į lais- 
viečių eiles! | i

Organizuoti Darbininkai Reiškia 
Savo Protestą

Organizuotų darbininkų protestas 
prieš prez. Roosevelto pasiūlytąjį biud
žeto projektą jau pasireiškė. Pirmiau
siai tokį balsą pareiškė CIO. Kongreso 
Industrinių Organizacijų laikraštukas 
“CIO News” savo editoriale, griežtai iš
stoja prieš biudžetą, kaipo pavojingą vi
siems darbo žmonėms. “CIO News” sako, 
kad einant šiuo prez. Roosevelto pasiū
lymu iš WPA darbų būsią paleista net 
650,000. Be to, biednieji farmeriai 
būsią labai paliesti.

“Iš viso, sako “CIO News”, “apie pusė 
biHono dolerių, 'atimama iš bedarbių, iš 
farmerių ir iš jaunimo pašalpų. Tuo pa
čiu sykiu $300,000,000 pridedama karo 
reikalams.”

Tenka pažymėti, kad ne tik CIO laik
raštis šitaip rašo. Tenka girdėti daug 
nusiskundimų šiuo prez. Roosevelto pa
siūlymu iš senatorių ir iš kongresmanų 
ir šiaip visuomenininkų.

Atrodo, kad šis pręz. Roosevelto pasiū
lymas sumažinti biednuomenei pašalpas 
ir padidinti karo išlaidas susilauks dide
lės kritikos ir pačiam kongrese.

Jei visuomenė gyvai į tai reaguos, tai, 
galimas daiktas, kongresas biudžeto pro-

y'

Kas Būtą, Jeigu Skandinavija 
Įsiveltą Karan?

James B. Reston iš London rašo, kad 
Anglija ir Franci j a gali priversti Skan
dinavijos šalis (Švediją, Norvegiją ir 
Daniją) kariauti, ar jos nori ar ne.

Dalykas yra tame: iš Skandinavijos ša
lių Vokietija gauna daug reikalingų me
džiagų, kaip tai maisto, geležies rūdos, 
medžio ir kitų reikmenų. Iš kitos pusės, 
Skandinavijos šalys, ypatingai Danija ir 
pietinės dalys Švedijos ir Norvegijos, 
yra strateginėmis bazėmis užpuolimui 
ant Vokietijos. Jeigu Danija ir Švedija 
būtų įveltos karan, tuomet Anglijos ir 
Francijos karo laivynui atsidarytų kelias 
į Baltijos Jūras. Iš Baltijos Jūrų būtų 
užpultu visa šiaurinė Vokietijos pusė ir 
Berlynas. Tada visos Vokietijos tvirtu
mos prieš Franciją nustotų reikšmės. Iš 
Švedijos ir Danijos Anglijos ir Francijos 
karo orlaiviai į kelis desėtkus minučių 
galėtų pulti Vokietiją.

Skandinavijos šalys ne vienodos. Dani
ja maža, teturi tik virš 16,000 ketvirtai- 
niškų amerikoniškų mylių plotą ir 3,500,- 
000 gyventojų.

Norvegija užima 124,964 ketv. mylias 
pločio, biskį mažiau, kaip Suomija ir turi 
arti 3,000,000 gyventojų. Švedija užima 
173,035 ketv. mylių plotą ir turi apie 
6,000,000 gyventojų.

Švedija ir Norvegija yra kalnuotos ša
lys. Norvegijoj yra daug gerų prieplau
kų. L

Suomijos kare su Sovietų Sąjunga, 
Skandinavijos šalys eina Suomijai į pa
galbą. Švedijoj net kareiviai “rezignuo
ja”, kaip koki ministerial, iš jos armijos, 
ir “liuosnoriais” stoja į Helsinkio vald
žios armiją. Švedija ir Danija pavirto į 
melų malūnus prieš Sovietus. Jos per 
savo žemę perleidžia Suomijai Francijos, 
Anglijos ginklus ir amuniciją ir tuo 
sulaužo savo neutralitetą.

Vokietija, matydama, kad Anglija ir 
Francija paverčia į savo karo bazes 
Skandinavijos šalis ir rengiasi iš tos pu
sės užpulti ją, negalės to toleruoti. Nazių 
Vokietijos spauda ir politikieriai jau ke
lis kartus įspėjo Skandinaviją, kad ji su 
ugnimi žaidžianti, paversdama save į 
Anglijos ir Francijos militarinę bazę.

Ar Anglijai ir Francijai pavyks, pra
dėjus karą, įsigalėti Skandinavijoj, kitas 
klausimas. Danija yra labai blogoj pa
dėtyj. Sausžemyj ji rubežiuojasi tik su 
Vokietija ir Vokietija greitai ją galėtų 
paimti. Švedijos pietinė dalis yra arti 
Vokietijos ir Vokietija prieš ją turėtų 
liuosas Baltijos jūras. Norvegija atskirta 
nuo Švedijos dideliais kalnais, ir iš jos 
vystyti ofensyvą nebūtų lengvas darbas.

Atrodo, kad Skandinavija gali dar 
daugiau praplėsti pasaulinį karą. Kas 
tada atsitiktų su Balkanų šalimis, kur 
atsistotų Italija', Japonija,—dideli klau
simai.

Rumunija turi didelius plotus Vengri
jos, Sovietų Sąjungos ir Bulgarijos. Ven
grija ir Bulgarija gali išstoti, kad savo 
plotus atsiimti. Vokietija senai tykoja 
ant Rumunijos žibalo.

Mussolinis garsiai rėkavo prieš Sovie
tus, tuo pačiu kartu jis siekia paimti Ju
goslaviją ir Adriatiko Jūrą paversti 
savo ežeru. Jugoslaviją jis apsupo iš tri
jų pusių, -pasiimdamas Albaniją.

Persija, Afganistanas ir Turkija taip
gi gali virsti karo lauku. Jeigu iš ten 
bus užpulta Sovietų Sąjunga, tai karas 
persimes į Anglijos pavergtą Indiją, į 
jos kolonijas Mesopotamijoj ir Syrijoj, į 
Francijos pavergtus kraštus.

Japonijos ponai per daugelį metų puo
lė Sovietus, bet gavę skaudžią pamoką, 
atrodo, ruošiasi taikiai su Sovietais su
gyventi. Jeigu karas išsiplės tolyn į Azi
ją, tai Japonija mato progas pulti Hol
land! jos turtingas Vakarinės Indijos sa
las, Anglijos kolonijas—Australiją, Nau
ją Zelandiją ir Amerikos Philippinus. 
Jungtinės Valstijos yra nusistačiusios 
neleisti Anglijai ir Francijai karą pra
laimėti ir kada matys, kad Anglijai ir 
Francijai nesiseka, tai, galimas daiktas, 
bus ir ši šalis įtraukta į karą.

Tokia šiandien pasaulinė padėtis!

Helsinkio Suomija Nužudė gvardiečių valdžia areštavo 
tūkstančius suomių darbi
ninkų, kurie pritarė naujai 
liaudiškai suomių valdžiai, 
įsteigtai Te rijoki-mieste.

Daugelį Tikry Patriotų
Maskva. — Čia gauta ži

lų, jog Suomijos •> balta
is • * >*• . v

Senieji Suomijos valdovai 
jau išžudė daugelį šių tiki-ų 
savo tautos patriotų, o kiti 
taip varginami kalėjimuose, 
kad jie miršta kaip musės,

1 ««:

Filmų artistė Margo New Yorke kolektuoja kenukųs, 
pilnus dešimtukų; pinigai buvo surinkti Ispanijos Pa
bėgėliams Šelpti.

Eltos Žinios iš Lietuvos
čiams ir buvo griežčiausia iš 
visų koncentracijos stovyklų 
visoj Lenkijoj. —Per 19 oku
pacijos metų už lietuvybę su
šaudyti trys lietuviai: Juozas 
Bakanauskas, Mykolas Šin
kūnas ir Vladas Jurkuvėnas, o 
mirtinai nukankinti du: Br. 
Astašauskas ir Pr. Kačinskas. 
—Vilniuje ruošiamas žuvusių
jų už lietuvybę iškilmingas mi
nėjimas, o gyviems išlikusiems 
rūpinamasi medicinos pagal
ba, darbu ir tarnybomis.

m as. 1922 
nius Lai k. 
pirmininką 
Kauną, K.

Vilnius. — Naujasis Vil
niaus burmistras (majoras) 
Konstantinas Stasys yra gi
męs 1880 m. rugsėjo 16 d. Ve- 
seliškių vienkiemyje, Rokiškio 
apskr., gimnaziją pradėjęs ei
ti Mintaujoj, iš kurios dėl at
sisakymo rusiškai melstis su 
kitais lietuviais moksleiviais 
pašalintas ir gimnaziją baigė 
Samaroj, paskiau įstojęs į 
Dorpato universitetą jį baigė 
1908 m. diplomuoto provizo
riaus laipsniu. Iki didž. karo 
dirbo Lietuvoje vaistinėse, ka
rui prasidėjus išvyko į Rusiją, 
iš kur grįžo 1918 m. į Vilnių 
ir čia tebegyvena neišvykda- 

m. lenkams ištrė- 
Lietuvių Komiteto 
Mykolą Biržišką į 
Stašys buvo išrink

tas to komiteto pirmininku ir 
pradėjo mokytojauti Vytauto 
Didž. gimnazijoje. 1927 m. 
vėl išrinktas Laik. Liet. Ko
miteto pirmininku ir tas pa
reigas eidamas kelis kartus 
važinėjo į tautinių mažumų 
kongresus, atstovaudamas Vil
niaus lietuvių reikalus. Kaip 
senas lietuvių veikėjas Stašys 
visą laiką buvo labai lenkų se
kamas, o 1937 m., padarius 
pas jį pakartotinas kratas, 
buvo penkiems mėnesiams pa
sodintas į Lukiškių kalėjimą 
ir tuo metu jam buvo iškelta 
didelė politinė byla, už lietu
viška veikimą, t .* c-

K. Stašio paskyrimu sosti
nės burmistru patenkintos vi
sos lietuvių srovės ir mažu
mos. Apie savo nusistatymą p. 
Stašys pareiškė: “Visada bu
vau ir esu tik lietuvis. Savo 
veikloje visada stengiausi 
jungti visus lietuvius, kas man 
praktikoje netrukdė pripažin
ti, kad reikalingos yra įvairios 
politinės srovės ir reikia su 
jomis bendradarbiauti. Politi
nių srovių ir idėjų veikimas 
yra reikalingas, nes tai liudi
ja tautos gyvumą.”

Vilnius. — Kipras Petraus
kas iškėlė sumanymą Vilniu
je steigti nepriklausomą nuo 
Kauno lietuvių teatrą, į kurį 
būtų įtrauktos pačių vilniečių 
meninės jėgos ir tarnautų sos
tinės ir Vilniaus srities kultū
rai. Pats K. Petrauskas irgi 
linkęs tokiam Vilniaus teatrui 
pasidarbuoti. Pirmoje eilėje 
Vilniuj Petrauskas siūlo įsteig
ti operą.

Vilnius. — Sėdėjusių lenkų 
kalėjimuose ir teistų už lietu
vybę Vilniaus krašto lietuvių 
priskaitoma apie 400. Baisio
joj Berezos koncentracijos 
stovykloj buvo pasodinta per 
200 lietuvių. Apie tos stovyk
los režimo žiaurumus gyvi iš
likusieji pasakoja neįtikėtinų 
dalykų. Ji buvo įsteigta spe
cialiai Vilniaus krašto kitatau-

Vilnius. — Vilniečiai pirk
liai su kauniečiais sudarė ben
drą “Vienybės” prekybos ben
drovę, kuri užsakė prekių už 
visą milijoną litų. Be šios, dar 
kuriasi kelios prekybos ben
drovės. Kauno įmonėse ir fa
brikuose ląnkosi daug vilnie
čių pirklių, užmegsdami rysius 
prekybiniais reikalais. Preky
ba Vilniuj sparčiai atgyja ir 
vilniečiai daug perka lietuviš
kų įmonių ir fabrikų gamybos 
išdirbinių ir produktų.

Vilnius. — Sudarant Vil
niaus miesto 1940 metų sąma
tą skiriama stambi pozicija 
miesto istorinėms senienoms 
konservuoti, o tokių senienų, 
liudijančių Lietuvos istoriją, 
Vilniuje yra nepaprastai 
daug. Lenkai padarė vieną 
gerą darbą, už ką lietuviai 
jiems teikia pripažinimą, tai 
atkasė ir sustiprino aukšto
sios pilies Gedimino kalne pa
matų dalį, taip pat restaura
vo, pasiremdami istoriniais do
kumentais, patį pilies bokštą, 
be to, buvo atkasę žymią dalį 
žemosios pilies pamatų Kate
dros aikštėje, kuriuos nufoto
grafavę ir padarę braižinius 
paskui vėl užvertė. Dar buvo 
likęs neužverstas pamatų ga
balas viename aikštės gale 
tarp katedros ir vyskupų rū
mų, bet ir tas užpilamas be
siruošiant grįsti aikštę. Vėliau 
planuojama pradėti
senojo Vilniaus tyrimo 
bus, būtent ištirti 
laikų Vilniaus pilių tvirtovių 
sistemą, ištirti ir
požeminius tunelius, 
kiek žinoma, Vilniuje yra ke
lios šakos ir dvi jų angos—vie
na ‘Bokšto gatvėje, kita pilies 
kalne yra žinomos. Greičiau- 
sioje ateityje žadama pradėti 
Katedros pažemiuose jieškoti 
Vytauto kaulų, kurie, kaip ir 
patys lenkų archeologai pa
reiškė, tebėra niekur neišga
benti, tik dar nėra surasti.

N. Y. Darbo Federacijos Va
dai Boikotuoja Sovietus
New York. — šios vals

tijos Darbo Federacijos val
dyba atsišaukė į milioną sa
vo narių nepirkt jokių so
vietinių dirbinių. Tai todėl, 
kad, girdi, “Sovietai užpuo
lę” Suomi j ą-Finliandi ją. •

—rašo sovietinis laikraštis 
“Trud.” (Darbas).

Ž m o g ui, suprantančiam 
pasaulinę situaciją, nėra 
sunku atskirti grūdus nuo 
pelų, kam tie tūkstantis du 
šimtai laikraščių per visą 
šalį tarnauja irkeno įsaky
mus jie pildo. Didžiausia 
nelaimė yra tame, kad tų 
laikraščių pasekėjai visai 
tai kurstančiai sensacijai ti
ki, būk Sovietų Sąjunga tik
rai žagina nekalčiausią Suo
miją - Finliandiją. Tie žmo
nės (įskaitant ir lietuvių 
dalį) per tų laikraščių nuo 
tikrų faktų nukreiptą šlykš
čią agitaciją, nukreipė savo 
mintį ir akis nuo vietinės 
situacijos, kur tikrai yra 
verta atkreipti atydos, kas 
dedasi po jų pačių nosimi.

Čia paminėsiu savo pavie
tą Napą, kur pats gyvenu. 
Šio miesto majoras paskyrė 
gruodžio 17 dieną rinkimui 
aukų Suomijai. Jis atsišau
kime pareiškė, būk mūsų 
sesutė-Suomija i š b a dėjus, 
sušalus, kenčia neapsako
mas kančias, tik gelbėkite 
kuo kas galite per vietinius 
bankus save gerbiančią ma
žutę demokratiją. Kiek au
kų tapo surinkta, kol kas 
nesužinota. Bažnyčių dva- 
siškija tą dieną taipgi ne
snaudė, veikė ant kiek jų 
jėgos leido, kad išduoti ge
ras atskaitas bankam—ne 
vietinius baduolius šelpti, 
bet buržuazinę Suomiją, ku
ri randasi kitoj pasaulio da- 
lyj.

Kaip vietiniai suomiai 
darbininkai į tai atsinešė? 
Suomiai darbininkai yra 
pasiryžę remti savo brolius 
darbininkus, kuo tik išgalės, 
jiem padėti kovoje prieš 
Mannerheim-Ryti valdžią. 
Dėl aiškumo čia paminėsiu, 
kad Napos paviete iš 24 
tūkstančių gyventojų yra 
apie tūkstantis bedarbių, 
apie du tūkstančiai yra ant 
šalpos surašo; 675 apie 65 
metų senuoliai, 38 neregiai; 
155 skurdžiai-vargšai; 124 
kūdikiai siratos ir tam pa-

našiai. Sužinojau, kad vien 
tik vienoj iš geresnių Na- 
pos mokykloj yra 54 vaikai 
pusbadžiai gyvenanti. San 
Francisco paviete, nekal
bant apie bedarbius ir šal
pos surašą, yra 25,000 moks
lo metų vaikų pusbadžių. 
Ex-prezidento Hoover Palo 
Alto paviete ir negeresnės 
aplinkybės. Na, o ponas 
Hoover šiandien yra atsa- 
kominga asaba perdėm vi
są šalį aukų rinkime buržu
azinei Suomijos valdžiai. 
Ar nebūtų geriau pirma pa
sižiūrėti ponui Hooveriui, 
kas po jo nosimi dedasi, o 
ne kišti nosį ten, kur ji nu
šals!

Klausimai ir Atsakymai
Jieško Amerikoniškos Ap
saugos šeimynai Europoje

Klausimas
Aš padaviau pilietystės 

prašymą 1938 m. ir tikiuos 
tapti pilnu piliečiu 1940 m. 
Mano žmona ir maža dukre
lė gyvena karo ištremptoj 
Lenkijoj. Ar dabar galiu 
reikalauti a m e r i koniškos 
apsaugos šeimynai?

Atsakymas
Ne. Tik pilni Amerikos 

piliečiai gali reikalauti ap
saugos. Kaip tik dalykai su
sitvarkys Europoje, net 
prieš tamstos tapimą Ame
rikos piliečiu, gali prašyti 
antros pirmenybės imigra
cijos vizos tavo žmonai ir 
dukterei. Kada gausi “ant
ras popieras,” tavo šeimyna 
gaus nekvotines vizas.

FLIS.

I

atnaujinti
kurių,

didelius 
dar- 

Gedimino

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2-7961

Atsakymas

vyras už tai, kad ne- 
Lengviau Jums bus 

kai nerūkot

Ot tai 
rūkot! 
kiek atsigauti, 
tos smarvės.

Sakote, kad dabar gydyto
jai nebesuranda Jums tikros 
ligos. Veikiausia visą muzi
ką Jums gadina tas nelabasis 
aukštas kraujo slėgimas, kaip

i ■ ■

Washington.— Įteikta še
ši įnešimai Jungtinių Vals
tijų kongresui paskirt spa
lių 11 d., kaipo dieną kas
met paminėt ir pagerbt len
kų generolą Kazimierą Pu- 
laskį, kuris buvo užmuštas 
kare už Amerikos nepri
klausomybę nuo Anglijos.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Aukštas Kraujo Slėgimas

Gerb. gydytojau, aš krei
piuos į .jus su šitokiuo klausi
mu. Mano ligos istorija: iš 
pat pradžių gydytojai man 
pripažino aukštą kraujo slėgi
mą, tai jie nuleido man krau
jo, ale tai nieko negelbėjo. 
Mane vis tas kraujas dusino.

O dabar gydytojai pripažįs
ta man dujas. Tos dujos taip 
smarkiai mane veikia, kad 
net akis varo lauk, o kaip 
kada į kirkšnį veržiasi. Ir ne
gali gydytojai atrasti tikros li
gos. Tai ir “ėksrei” paveiks
lą ėmė ir nieko nesurado ant 
vidurių. Aš galiu valgyti, kas 
papuola ir viduriai niekada 
nesukietėja, visada liuosi. Aš 
esu bedarbis jau ilgoką laiką. 
O da pamiršau parašyti me
tus: 50 metų amžiaus, 5 pėdų 
ir 8 colių ūgio, vidutinio svo
rio. ‘Meldžiu atsakyti per 
“Laisvę.” Aš nerūkau tabo
kos. Dirbdavau mamose prie
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Jums buvo iš pradžių pripaži
nę. Kraujo aukštas slėgimas 
yra visuomet rimtas ženklas. 
Reiškia, kad organrzmui yra 
pavojus. Kraujas gerai ir ly
giai nebeišsivaikšto, nebemai
tina kūno audinių, kaip pride
ra. Kaipo ar.gliakasiui, Jums 
bloga galėjo padaryti ir dul
kės ir dujos ir įtemptas dar
bas urvuose.

Kad Jums viduriai gerai 
veikia, tai užginčija kokį žy
mesnį juose trūkumą. O du
jų gali būti viduriuose ir dėl 
to paties aukšto kraujo spau
dimo.

Pažeminti aukštą kraujo 
slėgimą netaip jau lengva, 
čia su kokiomis piliukėmis ne
daug ką padarysi. Griežtai 
pakeiskite maistą: daugiau 
daržovių ir vaisių, mažiau gy
vulinio maisto, ypač mėsiškų. 
Bent kelias savaites gyvenki
te vaisiais ir daržovėmis. 
Paskui po truputį pieniškų, 
kiaušinių, žuvų ir retkarčiais 
mėsos. Visai mažai druskos. 
Ant skaurados keptų daiktų 
nevalgykit. Virtos mėsos ar 
žuvų galite po truputį. Ne
gerkite daug skysčių ant kar
to. Pakvėpuokite giliai. Būti
nai eikite pasivaikščioti. Im
kite džiovintų bravoro mielių 
ir žuvų aliejaus kapsulių. 
Liaukų preparatai, dijatermi- 
ja, ultra-vijoletiniai spindu
liai Jums daug padėtų.
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FEATHERS
HAMLEN HUNT

BLOWING.. ’.

ELL’RY,” she said, softly. “I’m 
so thirsty. Will you go get 

me a drink of water, Ell’ry, 
please?”

“Sure, honey,” he said. He sat 
on the edge of the bed and ex
plored for his straw slippers. “Be 
right back.”

She heard him go downstairs to 
the kitchen and open the ice-box 
where they kept bottles of water 
cooling all summer. He took so 
long, she fell asleep and woke, 
startled, to listen for some sound 
in the house to tell her where he 
was. Everything was quiet.

"Ell’ry!” she whispered.
Then she remembered. He had 

gone to get her a drink. How silly 
she was! In another second she 
would hear the ice-box door shut, 
and Ellery would bo on his way 
back to her.

It seemed only an instant later 
that she was awake again. She 
thought there had had been some 
noise outside, cars going by, or 
something else that turned her pill
ow for coolness and wished Ellery 
would hurry. It seemed hours since 
he had gone downstairs. She 
moved over a little nearer Ellery’s 
side of the bed and was almost 
asleep by the time he fastened her 
fingers around the cold glass.

The next thing Helen heard was 
the baby hitting the iron bars of 
her crib with her empty feeding- 
bottle. She sometimes varied this 
noise by adding a terrific wheezy 
sigh, sighing for all the neglected 
babies through the centuries. Helen 
got out of bed without waking her 
husband. He slept on his face, 
and every few minutes an inner 
spring seemed to expand, jerking 
out his arms and legs. Just as she 
got to the bedroom door, he jerked 
with -extra violence and sat up.

“Jesus!” he cried. "Want to wake 
the whole town?”

"Why, Ell’ry!” Helen answered. 
"You’ve been dreamin’, I guess. I’m 
just goin’ to take the baby up, 
is all.”

She shivered a little in her dot- 
ted-swiss nightgown, and the soft 
curls swept across her shoulders 
suddenly.

"Guess so,” Ellery said. He 
looked so absurd, his light hair 
tousled over his thin, brown face, 
his gray eyes staring ahead as he 
tried to remember the dream. He-
len went over and sat beside him 
for a minute. “Bad dream,” he 
said. Then he looked at her and 
smiled, it seemed deliberately. 
“Pretty lookin,” he said.

“What took you so long last 
night?” Helen asked, and his hand 
fastened hard on her shoulder.

"What you mean, honey?” he 
asked. His voice was very quiet, 
but she was conscious of his bitter 
grip on her shoulder.

"Gettin’ me my drink. Seemed 
like hours before you came back.”

Ellery laughed. “I wasn’t gone 
two minutes. Just took a look out 
the door to see if I could see a 
star or maybe a raincloud and 
came right on upstairs.”

"I guess it just seems long when 
you’re off anywhere,” Helen said 
and was glad his hand let go her 
shoulder and slid down her arm. 
"Better come back for a minute 
after you fix Janey,” he said in her 
ear. "Better come back soon.”

Because he wanted her back soon 
she turned to smile at him from 
the doorway. But he was lying with 
his face looking lean and grim 
against the whiteness of the bed, 
and his eyes were closed. Not as if 
he were sleeping.

It was just six-thirty by the time 
Janey. was dried and fed and put 
.into her play-pen with her mena
gerie of calico animals That meant 
there was almost an hour and a 
half before they had to dress and

Dies Admits 
Wrong Attack on 
Youth Congress
WASHINGTON, D. C. — In its 

report to Congress the Dies Com
mittee was forced to admit that it 
had no foundations whatever in la
beling the American Youth Congress 
a “red organization.”

The American Youth Congress, it 
will be recalled, was attacked by 
the Dies Committee as well as a 
large group of other progressive and 
labor organizations. Męs. Roosevelt 
has defended the youth organization 
many times against committee 
Charges of "Communistic leanings.”

The committee’s report even went 
so far as to admit the importance 
of the American Youth Congress by 
stating that it was a large federa
tion of predominantly “necessary 
and Valuable” youth organizations.

Part of the report reads:
“In the case of the American 

Youth Congress, the committee finJs 
a control organization which has no 
membership of its own but which 
attempts to affiliate together the 
largest possible number df organi
zations ’ of American young people, 
the vast majority of whom have no 
connection with communism, naziism, 
or any movement of that sort, but 
are members of some of the most 
necessary and valuable organizations 
which our country possesses.”

go down to the shady back porch. 
Pomona always set out their break-
fast table there, with the paper 
folded on Ellery’s plate and the 
coffee pot set beside Helen’s.

An hour and a half! she thought 
happily, closing the bedroom door, 
stepping to look out of the win
dow. The morning-glories had 
sprung out already and their leaves 
barely stirred. The sky was cloud
less and its pale blue would deep
en all day long. It was going to 
be hot.

Ellery lay on his face again with 
his arms encircling the pillow, and 
his legs flared out. Helen waited 
for a few minutes before she slid 
her hand up under his loose paja- 
md coat. Her hand was cooler, 
then as warm as his back, and she 
counted, “Rich man, poor man” 
down his spine. Still he slept, or 
did not wish to be wakened, so 
Helen got up and dressed in one of 
the linen dresses Pomona had ironed 
before she went home last night. 
Helen remembered her standing at 
the ironing-board, rubbing back and 
forth over the contrary linen pleats 
of half a dozen dresses, with sweat 
dripping down her pale yellow face. 
She kept looking at the clock, Helen 
remembered, though she had no 
fixed time for being through her 
work. When everything was done, 
she wont home. That was the basis 
on which all the colored girls in 
town did housework.

"Got a date, Pomona?” Helen had 
asked gaily. “Somebody waitin’ to 
walk you home?”

Pomona had smiled. She had 
small white teeth with spaces be
tween so that her smile had a 
childish quality. But the oval of 
her face was not childish, nor the 
sudden depth of her gray-green 
eyes.

She had answered, “I got to meet 
my ma when I gets th’ough. She’s 
down seein’ my brother Henry.

Helen had said, “Is he still in 
jail for that trouble down at the 
mill ?”

Henry had been in jail for a 
couple of weeks over some fight he 
had got into. He’d always been 
a big, quiet boy, but of course 
there was probably good reason for 
hisi being kept in jail.

The linen dress was a pleasant, 
epol sound as she went downstairs. 

Pomona was a slight girl, but she 
did as good work as any laundress 
Helen had ever had.

She stood on the porch for a 
minute, watching the last little 
patches of dampness left by the dew 
vanish from the boards. She glanced 
across the grass and laughed to see 
Jdriey bounce on her fat rump in 
greeting. Breakfast was still quite 
a long way off. She’d better get 
a bite to eat before her head be
gan to ache. There were fresh figs 
in the ice-box, peaches, a bowl of 
strawberries left from yesterday’s 
shortcake. It was hard to choose, 
but finally Helen bit into a big 
peach, feeling cool juice squirt be
tween her teeth. Contentedly she 
closed the ice-box door, but as she 
turned to leave the pantry she saw 
a streak of blackness on the lino
leum’s green and yellow cheks. It 
looked like India ink, or dye. No 
dirt was that black. Scraping at 
the dark streak which seemed in
delible, she thought she must speak 
to Pomona about going home when 
the floor wasn’t clean.

She took a bowlful of bread 
crumbs for the chickens and a bas
ket and shears for gathering flow
ers. This was something she loved 
to do early in the morning, walk
ing slowly up and down the dirt 
paths, cutting a pale yellow rose, 
feeling for a long stem before she 
snipped, laying canterbury-bells be
side roses in her basket, thinking 
how she would mix yellow and blue 
and perhaps a little white in a 
deep blue bowl for the living-room 
table.

She dawdled over the flowers un
til she heard Pomona slapping the 
covers of the coal range into place, 
then went down to the chickens. 
She had no more to do with them 
than feed them now and again, so 
she was rather fond of them be
cause they were white and had a 
false air of cleanliness. Their coop 
needed cleaning again; feathers 
were blowing through the wire 
fence and over the lawn. Thinking 
she would leave the empty feed
bowl in Ellery’s tool shed, t Helen 
tried the door, but it was locked. 
That wasn’t unusual. Ellery’s tools 
were valuable. Though the window 
she saw crumpled sheets on the 
worktable and' thought Ellery 
should have spread them out if he 
wanted to keep dust off anything. 
She took the door once more, im
patiently, then- left the bowl in the 
grass and went back to put the bas
ket of flowers in the pantry until 
after breakfast.

"Good mornin’, Pomona,” she 
said» pleasantly.

"Mornin,” Pomona answered 
shortly, and Helen looked at her, 
surprised that she should be , sulky 
so early in the day. Usually she 
arrived all smiles and shiny clean 
gingham and it was not until late 
afternoon that gingham and smiles 
wilted silently.

“Somethin’ wrong?” Helen asked. 
"Maybe you better get yourself a 
cup of coffee before you finish get
tin’ breakfast. I had a peach my
self."

"Thank you, Miz Reynolds,” Po
mona answered. “I don’ want no 

coffee.”
(To be continued Tuesday)
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Brooklyn’s famed gift to the 
midget auto racing sport, Hal Sim
ko, will be among the 35 AAA rac
ing aces to show their wares at the 
New York Coliseum on Sunday night 
when the banked board speedway 
again will be the setting for the 
current racing craze.

Simko, native of Vilna, Lithuania, 
has risen from "nowhere” in the 
racing world to a runner-up to the 
big shots in the game. He is ex
tremely popular on the New En
gland tracks, in which section he 
lived before moving to Brooklyn 
recently.

... Labas Rytas, a textbook for Lith- 
uanian-Americans, by Juozas Jurgi
nis. Published by the Association of 
Lithuanian Workers, 1939, 96 pp., 
35 cents copy.

IDS Lithuanian Grammar Text Book
For Use in Lith-American Schools

&

Reasons Why The Yanks are Not Coming 
Tn be Burnt Again in Europe’s Fires

_____ ' B----—-------------------------------
By Mike Quinn.

SAN FRANCISCO. — During the 
last war we made a bad mistake. 
We forgot to ask specifically what 
we were fighting for.

Newspapers ran heart-rending ac
counts of poor little, brave little 
Belgium. Down went the Lusitania. 
Somebody blew a bugle and waved 
a flag, and we all started singing: 
“We’re Going to Bop the Kaiser 
With a Bottle of Budweiser.”

When it was all finished, we de
cided the duPont de Nemours Com
pany had cleaned up a cool 225 mil
lion dollars clear profit. Basil Zaha- 
roff had a billion, the number of mil
lionaires had increased from 7,500 to 
25,000, and even the German in
dustrialists still had their enormous 
profits. Meanwhile, when our backs 
were turned, somebody went and

smashed' the unions. Everybody was 
wearing , a white mask from the flu 
epidemic’. The foreign reporters all 
came homo and wrote books tel
ling us the atrocity stories and poor 
little Belgium stuff was a lot of 
bunk. (Fine time to start telling us, 
wasn’t it?) We didn’t have any
thing, and eventually the veterans 
had to march on the White House 
and fight a pitched battle on the 
lawn (remember Hoover?) to get 
the bonuses they were entitled to.

Who Pays The Piper?

As for the Kaiser, whom we were 
to bop with a bottle of Budweiser, 
he strolled over into Holland, retai
ning his vast fortune, and is still one 
of the world’s richest men — exile 
or no exile. The German firm of 
Krupp is still the German firm of 
Krupp—and Krupp guns are still 
Krupp guns.

Nuzz from Philly
Rumors have been reaching our 

spacious office that the mastermind 
of the spy-system which operates 
this yuh colyum, has met with a 
mental injury. For some time, has 
been vacationing . . . But now has an 
inspiration due to the fine little 
ditty written some time ago by ... 
(should I tell?) who signed her
self “your’s truly” Being tempora
rily impaired, “this party” thinks 
that he’s a "Quacker-town Hick”... 
who will attempt to dish out the 
nuzz, plus doit, nonchalantly bout 
the——Philly Lyros Chorus ... in his 
own inimitable manner:

"Its Nutty But It’s Nice.”—
xThe reason, Johnny sez’s, the 

b^ss’es are thrown out of key is, 
s-s-h-h, women trouble (alto sec.)... 
so in order to lessen the burden on 
our teacher; c’mon gals, keep Jn 
harmony... M. Kutelmach (the ukie 
who sings litvok) got his “bean,” 
bounced plenty in a recent basket 
ball joust.. . Larry went—about 
sporting a full grown twelve haired 
imitation mustachio; then his pa- 
tootie give e’m an argument—goo- 
bye imitation ...

Talkin bout fems: some of the 
charming lassies that attend our 
rehearsals, use paint as freely as a 
violinist uses rosin on his fiddle to 
help, them in "drawing” their 
“Beau.” (Do you git it??)... And 
why is Joe Adams continually out 
of breath?—Excitement??—No!!!— 
you’d be winded too if you had to 
keep chasin a gal around, eh 
Joe??...

H. Raynis, A. Žilinskas and Carl 
Jankauskas spent their New Year’s 
Eve, in Hoo Yawk—the reason??— 
They were L.D.S. delegates to the 
conference. It’s said they went out 
New Years Eve, (and when your 
correspondent sez’s out, he means— 
OUT!!)
Hongy-Bongy Specialty:—

The chorus is askin for suggest
ions for socihl activities for after 
rehearsals. At presęnt we have 
dancing, and various games, includ
ing “Ping Pong.” Get your minute 
book out Tillie, for this poor sole 
will attempt some ideas:

How’s bout a pajama dance held 
in the “lounge” of the “Russo-LitĖ. 
Hall”—8th Fairmount Ave. (Our re
hearsal hall, in case ya want to 
drop in) ... with the music furnish
ed by the Swink and his Termites 
(Eleanor will fix that with Ziggy). 
This would give the dance an infor
mal homey atmosphere— and save 
the financially embarassed chorus 
the price of a corsage, tux hire, 
etc., etc, (remember the last lith 
play the chorus gave—by Buloka?).

Then too, there’s the possibility of 
a gymnasium dance; think of the 
possibilities—instead of sayin, "let’s 
sit this one out"—if you happen to 
be near the ropes you can say "let’s 
swing this one out.” (Al, is’nt that 
ducky??)... withy possibly, a jitter 
bug floor “ show by Ffrbddy 'and

The war debt was never paid from 
abroad, so the American people had 
to pay it out of their hides.

Wilson’s fourteen points were 
turned into a Hindoo nail seat on 
which the common man is still sit
ting very uncomfortably, with the 
positive assurance that poverty is 
holy.

Additional fortunes were made by 
publishing the “true facts” of “be
hind the scenes” and selling it to us 
at a handsome profit. It was too 
late for us to do anything about it, 
so it was all right to tell us. They 
even had the nerve to.title one book, 
“Now It Can Be Told.”

Too bad those twelve million men 
lying under grass couldn’t read it.

Now if you’ll just take the trouble 
to go to the library and read the 
old files of ;newspapers you’ll find 
they read in those last pre-war days 
exactly the same as they do now. 
We’re too smart to be fooled by 
those old, yellowed papers, because 
we’ve read all the true facts since. 
Yeah—but what about these nice, 
crisp new papers rolling . off the 
press today—with more of the same.

Ohio Is Milch Closer Home.

Right now the newspapers are 
grabbing us by the arm and saying 
look! Look what they’re doing in 
Europe. Isn’t it terrible? Are you 
going to stand for that? Meanwhile, 
16,000 poor people are heaved off re
lief in Ohio, eleven million guys are 
unemployed and half the rest of us 
don’t know where the rent is com
ing from.

Oddest of musical instruments is 
the nyastaranga used by natives of 
India. The musician holds the sound
ing tube lightly against his throat. 
He hums the melody (and the tone 
is thrown against a delicate mem
brane of an inner cup which rever
berates in sympathy to the vibra
tions of the throat muscles and then 
strengthened by the sounding tube.

Harmonica bands have progressed 
to the point where intricate musical 
compositions are tossed off with 
ease. However, members of harmoni
ca bands are not allowed admittance 
in musician’s unions because the 
unions issued an edict calling the 
harmonica a toy.

“Kaz.” (Well—at least I tried...)
Jest Thinkin’...

Who’s the guy that brings those 
snappy shoes to rehearsals ? ? ? ... 
Where Veto got that 10 gal. hat, 
(In a good strong wind he’d take 
off.) Why doe’s a certain guy call 
H. Ramaskas—"passion flower?”.... 
Wooncha like to know???

If you all guy’s and girls, want 
to have a good time Sat., Jan. 13, 
1940—you do?!!? Well, then be prę- 
sent at the dance given by the Ly
ros Chorus, at that time—at... All
egheny and Tilton Sts.—see you all 
there. You may think me all wet. .. 
but nevertheless untill??? “aw-re 
servoir!”

—"Qu&cker-towrt' Hick.”

"Not Propaganda.”—Lord Lothian, 
British Ambassador to the United 
States, spoke before the Chicago 
Council on Foreign Relations and 
said, hold it, that the British and 
French were fighting for democra
cy against Nazi and Communist 
aggression for world empire and ty- 
rany.

Well!
We wonder where was all this 

talk of "democracy” when Ethiopia 
was bombed, when Spaniards were 
slaughtered, when China was at
tacked, when Austria, Vilnius, Al
bania, Klaipeda, Sudctenland and 
Czechoslovakia were destroyed — 
where was democracy then ?

We in America love democracy 
and we will defend it — but not 
the tongue-in-cheek variety of Lord 
Lothian.

The years begin to weigh heavily 
upon our youthful brows as we 
watch the heavy feet of Timo 
clamping down upon our childhood 
memories.

Where I romped in the dirt yards 
and played hide-an-go-seek in the 
grimy cellars and dark hallways— 
there now stand the clean brown
stone homes of the Williamsburgh 
Housing Project.

On Saturdays, when we were not 
rummaging in the Maspeth Dumps 
for axles, wheels and playthings, 
we would visit the East Side push
cart market across the Williams
burgh Bridge.

Every now and then a 
young Lithuanian-American com
plains that there are no good text

books with which he might make 
himself more familiar with the Lith
uanian language.

Juozas Jurginis, Lithuanian jour
nalist and writer, has written such a 
book that will fill the need so often 
expressed by young people.

The first part of the text book 
begins with very elementary read
ing lessons and practices in the pro
nunciation of words. When the ba
sic understanding of words, their 
meaning and pronunciation, is un
derstood, the student is then ready 
to advance further to the study of 
Lithuanian grammar.

Ono of the most difficult things 
for an American to understand is 
the various declensions of words. 
Mr. Jurginis does an excellent job in 
covering this sometimes difficult 
study. Verb conjugations and the 
use of various tenses and parts of 
speech are also clearly brought out 
for the benefit of the student.

The Association of Lithuanian 
Workers (LDS) has sponsored many 
schools for young Americans wherein 
they may learn the language of 
their fathers. Some of these schools, 
South Boston for example, arc led 
by young people themselves who 
have studied and learned the lang
uage.

Because a textbook was needed

for these schools, a textbook 
which would help the student and 
teacher, Labas Rytas was written 
by J. Jurginis.

The entire book is written in 
Lithuanian, but for the benefit of 
the students the more .difficult 
words of each lesson are translated 
into English al the bottom of the 
page.

In summing up the value of the 
book we can only say that a real 
need has existed for a textbook on 
Lithuanian grammar for study and 
Mr. Jurginis and the LDS are to be 
complimented for their work—it is 
well done.

Sportsman’s Chatter ww> tom yermal

Here, among the mass of ped- 
lers, pushcarts, garbage and people, 
we would walk.

Orchard Street! What memories 
it seems to bring back! Spices and 
laces from the far East. Oriental 
delicacies to thrill the taste. 
Sweets and candies never known 
before. Parts of radios, crystal 
sets', generators, knives, telescopes 
and many other strange and un
known things—all piled upon the 
pushcarts under the magic letters 
FOR SALE CHEAP.

I smile when my friends sigh 
for the dim ports of Singapore, 
Shanghai, Mandalay, Corfu and for 
all the far - away crossroads of Ro
mance.

New York to me has been the 
adventure spot of the universe. In 
these streets, in its dark corners 
and alleys, I have tasted more of 
the mystery and heart of living 
than the thousands who weep, like 
Miniver Cheevy, for the days gone 
by or far away.

Delancey, Forsythe, Bowery, Chi
natown, Greenpoint, Maspeth—they 
are true romance. These words 
bring to me the kaleidoscope of 
existence;' the utter squalor and 
despair of a great city, yet mingled 
with all the sighs and cries, you 
can hear the triumphant rythmic 
beating of the human heart.

We see by the papers that the 
Finns have captured a Russian rail
road in a section where’ they have 
never been. Marvelous general, this 
Mannerheim. We momentarily ex
pect the fall of Moscow and the 
seizure of Vladivostok. We will be
gin to worry when the catspaw 
troops reach Alaska.

Of current interest is the Dies 
Committee report and admission 
that the American Youth Congress 
is not “communistic.” This state
ment comes after the youth organiz
ation has been attacked over and 
over again without having the op
portunity to defend itself. Even Mrs. 
Roosevelt volunteered to be a wit- I 
ness for the young people for Ame
rica, but Mr. Dies didn’t want facts 
—he wanted opinions and hearsay.

Finally, unable to continue in the 
art of name-calling he has been 
forced to admit the falsity of his 
statements.

YOU...
White sweet 

thin
Wrists
And blue eyes 

wistful
Mist
Her fragrant 

rough gold
Hair
Is light 

on this dark 
uneven

Stair
. — D. K.

Last week’s issue of “Look” car
ried several pages of faked fight 
pictures with the by-lines and titles 
created by the Daily Mirror’s fear
less sports editor, Dan Parker. Ap
pearing as the hero, villain or 
scoundrel in three of the pictures 
was our own Jack Sharkey.

The alleged fixed fights that 
Sharkey took part in wore with 
Jack Delaney, Mickey Walker, and 
Primo Camera when Jack lost the 
title.

The Delaney affair ended with the 
French-Canadian stretched out ‘ on 
the canvas, blood pouring from his 
mouth and ear in the third round. 
If this particular fight was fixed 
apparently Sharkey was unaware 
of any under-handed doings, because

Pro-Mannerheim 
Paper Reports: 
All’s Not So Well

LONDON. — One correspondent 
on the Finnish front has been ho
nest and candid. The news of this 
astonishing phenomena reached Lon
don today. And it is a remarkable 
exposure of the barrage of un
truths which has been filling the 
world press on events in Finland.

The correspondent is Aksel Kiel
land, representing the Norwegian 
paper Dagbladet which is violently 
pro-Mannerheim and publishes main
ly anti-Soviet stories. In an article 
entitled “Stop Underestimating the 
Russians” Kielland says, “It is cha
racteristic that my telegram report
ing* the battle at Lake Kaskamo 
which resulted in a defeat for the 
Finns, called forth indignation in 
Oslo—indignation against a corres
pondent who reported a defeat. It 
is likewise^ characteristic that the 
newspapers seized on a report that 
the Russians retreated in the north 
and that the Russians fall into traps. 
It seems that the people needed a 
Christmas present.

“It is useless denying facts. The 
lost battle at Kaskamo is a fact 
for us who saw the Russian advance 
and their incredibly rapid break 
through.”

Kielland says the Finns were su
perior to the Russian advance 
troops, but as the main Russian ar
my advanced from the north and 
east, the situation changed entirely. 
The regular Red Army advanced 
with such rapidity that the Finns 
scarcely had time to set fire . to 
huge quantities of material made 
ready for destruction weeks ago.

“We eye-witnesses of a great part 
of this catastrophic advance endea
vored to give an account of it. That 
is necessary even if sad. The enor
mous masses now advancing behind 
hundreds of rolling fortresses are an 
irresistible wave which sweeps 
everything before it, and even 
people with no idea of military tech
nique cannot but realize that it 
means something when an army can 
advance at such incredible speed in 
enemy country in spite of the vast 
number" of‘/minės and ambushes

he most certainly gave his all and 
did not hold back one iota.

We saw the Walker and Camera 
bouts and the less said about both 
affairs the better. The Walker bout 
ended in a draw and looked like a 
cooked-up betting coupe.

The Camera thing with Sharkey 
winding up on the canvas from an 
invisible uppercut could have been 
one of two things. Camera was 
backed up by a bunch of ‘goofers’ 
or gangsters if you prefer, and 
Sharkey was either scared into div
ing, or was paid off handsomely 
with a promised share in Camera’s 
future bouts, as he himself (Shar
key) did not stand to make much 
out of the championship, not being 
a drawing card.♦ * *

Outstanding Lith athlete for the 
past year, to our way of thinking 
was, Bill Osmariski of the Chicago 
Bears, in the pro field, and Vito 
Ananis, Boston College back, an 
edge among the ‘amatures.’♦ * *

Although Vito Tamulis and the 
Brooklyn Dodgers have been our 
favorites more or less in the past, 
something tells us that we will be 
out rooting for the New York 
Giants next year.

What with Mickey Witek and 
Johnny Dickshot in there to help 
the Giants, the New Yorkers should 
be back on top of the league where 
they belong.

If any Lithuanian-American boy 
has fistic aspirations and is entered 
in the Golden Gloves and is in need 
of expert handling and instruction, 
let him get in touch with this De
partment and we can promise him 
the best of care.

We think the Liths in boxing are 
way behind times and that some
thing should be done about it. If 
more Liths went in for boxing, a 
good clean healthy sport, by the by, 
more Lith champs would be deve
loped. This in turn would give us 
something to write about and in the 
end we would. all benefit. How’ze 
about it kids, hokay? 

which the Finns for weeks syste
matically placed in the way of the 
Red Army. The Regular Red Army 
certainly is not to be laughed at. 
We are committing an error which 
can be fatal if we continue to cling 
to the view that the Russian on the 
north front is an unfortunate illi
terate, a thickhead falling over his 
own feet and freezing in the night.”

Kielland refers to stories that the 
Finns cut the Russian’s transports 
to the north and says, “The fact is 
that the Russians are distributing 
their forces with extraordinary ef
ficiency along exceedingly long lines 
of communication held by them to 
the town of Petsamo and also to the 
east. Here they are building bar
racks, making roads and behaving 
not so much less intelligently than 
other armies in conquered country. 
We who have seen then\ ceased to 
underestimate them."

Kielland concluded by expressing 
sympathy for 'the Finnish troops and 
white guards but declared it was 
necessary to keep cool-headed. Kiel
land’s message did not appear in 
any capitalist newspaper outside of 
Norway. It was apparently too

i



riuos per dvidešimts metų išnaudojo 
Lenkijos ponai, įtraukė į karų ir paliko 
be jokios apsaugos.

E A I S V ®

(Tąsa)
“Vakarų Ukraina ir Vakarų Baltaru

sija buvo lenkų valdančiosios klases pu
verstos į beteisę koloniją, kuri atiduota 
feodalams plėšti ir smaugti. Visame Len
kijos valstybės aparate, nuo viršaus iki 
apačios, uždrausta ukrainiečių ir balta
rusių kalba. Niekšiškumas lenkų ponų 
dasirito iki to, kad vaikai ukrainiečių ir 
baltarusių negali mokytis savo prigim
toje kalboje. Baudžiamosios ekspedici
jos, lauko teismai, baltasis teroras, kurs
tymas tautos prieš tautą—tai buvo Len
kijos valdančiosios klasės įrankiai, kad 
išsilaikyti galioje. Priespaudos politika 
lenkiški ponai norėjo išnaikinti nuo že
mės paviršiaus mūsų dvi broliškas tau
tas.

“Išmušė didžioji valanda atsimokėjimo 
ir atsiskaitymo su pavergėjais ir pri
spaudėjais vakarų ukrainiečių ir balta
rusių. Visoje Vakarinėje Ukrainoje ir 
Baltarusijoje plečiasi sukilimai prieš pa
vergėjus.

“Draugai! Ištieskime brolišką ranką 
pagalbos ukrainiečiams ir baltarusiams, 
esantiems po valia poniškai-buržuazinės 
Lenkijos, paliuosuokime juos iš ponų ir 
generolų priespaudos.

“Įsakau Ukrainos Fronto Raudonajai 
Armijai įžengt į Vakarų Ukrainą, kad 
ant visados paliuosuoti mūsų ukrainiš- 
kus ir baltarusiškus brolius iš po lenkų 
ponų!

“Mes einame į Vakarų Ukrainą ne 
kaipo užkariautojai, o kaip paliuosuoto- 
jai savo ukrainiškų ir baltarusiškų bro
lių. Mes ant visados paliuosuosime savo 
brolius ukrainiečius ir baltarusius iš tau
tinio ir klasinio išnaudojimo, nuo dvar
ponių ir kapitalistų viešpatavimo. Darbi- 
ninkų-Valstiečių Raudonoji Armija nu
šluos nuo žemės paviršiaus kiekvieną, 
kas bandys kenkti jai atlikti tą istori
nę savo brolių paliuosavimo misiją.

“Draugai! Kovokite drąsiai, kaip ka
riai Raudonosios Armijos, tinkamai, su 
garbe, nesigailint kraujo ir gyvasties dėl 
atsiekime pilnos pergalės ant mūsų prie
šų!

“Už paliuosavimą mūsų ukrainiškų ir 
baltarusiškų brolių!

“Už mūsų laimingą gyvenimą!
“Už gimtinę! Už Staliną!
“Pirmyn, prie pilno sunaikinimo prie

šo!
S. Timošenko, Komandierius Rau

donosios Armijos Ukrainos Fronte.
N. Chruščev,
V. Borisov,
S. Koževnikov, Nariai Karinio 

Sovieto Ukrainos Fronte.
II

Į vakarus nuo Proskurovo, prie So
vietų Ukrainos gelžkelio, greta gražaus 
beržyno stovėjo Raud. Armijos di
vizija, apie 18,000 kovotojų, pasirengu
sių pagal Sovietų valdžios pirmą pakvie
timą atlikti žygį, išgelbėjimui Vakarų 
Ukrainos brolių, kad jie nepatektų po 
Vokietijos fašistų jungu. Tai buvo tik 
viena armijos dalis. O panašioj padėtyj 
stovėjo Raudonosios Armijos dalys išil
gai visą 500 mylių Lenkijos ir Sovietų 
sieną, nuo Rumunijos iki Latvijos sienų.

Politinis komisaras Gruzdovas, pasi
taisė krepšį, ginklą prie šono ir per gar
siakalbį perskaitė Raud. Armijos trum
pą ir aiškų pareiškimą. Kovotojai jau 
girdėjo per radio Molotovo kalbą. Jiems 
dalykas buvo aiškus. Jie žinojo, kad Va
karų Ukrainoj ir Baltarusijoj jų broliai 
per dvidešimts metų kentėjo po lenkų 
ponų priespauda.

—Užginame mūsų valdžios ir brangių 
draugų Stalino, Molotovo ir Vorošilovo 

I politiką!—pasiūlė vienas iš kovotojų.
* —Užgirti!

—Užgirti!—šaukė kovotojai.
—Aš siūlau sekamą pareiškimą,—tarė 

■dienas kovotojas, kuris pribuvo iš žemės 
ūkio į Raudonąją Armiją.

—Prašom prie garsiakalbio! Prašom.
“Mes Raudonosios Armijos ‘N’ divi

zija, skaičiuje 18,000 kovotojų, pilniau
siai užginame Sovietų valdžios sprendi
mą, kad Raudonoji Armija turi užimti 
Vakarinę Ukrainą ir Baltarusiją. Šis 
valdžios sprendimas, kartu yra 170,000,- 
000 Sovietų Sąjungos piliečių troškimas 
ir sprendimas. Jis pilniausiai a ta tinka 
mūsų neutraliteto politikai. Jis ištiesia 

| brolišką ranką mūsų- tautiečiams, -ku-

v J

“Mes raudonarmiečių ‘N’ divizija pa
reiškiame, kad seniai sieloje buvome su 
Vakarinės Ukrainos ir Baltarusijos .savo 
broliais. Mes seniai laukėme mūsų val
džios pašaukimo, kad ištiesti jums bro
lišką ranką ir atitaisyti tą žalą, kuri bu
vo padaryta 1920 metais, kada Sovietų 
Sąjunga, neturėdama užtektinai jėgų, 
buvo priversta užleisti tuos plotus poniš
kai Lenkijai.

“Mes, raudoni kovotojai, kaip ir visi 
Sovietų Sąjungos piliečiai pareiškiame, 
kad nesigailėdami savo gyvasčių nuo
širdžiausiai atliksime mūsų valdžios ir 
Komunistų Partijos pastatytas prieš mus 
pareigas. (Mes būsime broliški, draugiš
ki linkui civilių gyventojų, nenukris nei 
viena bomba, nei vienas kanuolės sviedi
nys į civilius žmones, bet drąsiai ir są
žiniškai kausimės prieš lenkų , fašistų 
gaujas, kad apvalius tą kraštą nuo iš
naudojimo ir žmogaus žmogumi paver
gimo !”

—Ura!... Ura!—vieningai visa divi
zija užgyrė rezoliuciją.

—Uuu-uu-u!—Uūu-uu-uu! — Tuo kar
tu suūžė Raudonosios Armijos lėktuvų 
grupė po grupei iš užnugario ir nuskri
do Lenkiįps^pusėn linkui Tarnopolio.

—Į eiles!—buvo komanda.
—Pirmyn, draugai, mes pereiname 

Lenkijos me^vie to j pastatyta sieną!
—Šalin išnaudojimas! Šalin dvarponių 

ir kapitalistų tvarka!
Raudonoji Armija peržengė Lenkijos- 

Sovietų sieną. Galingas tankas užvažia
vo ant lenkų pastatyto pasienio stulpo, 
ant kurio baltavo jų valstybinis aras, ir 
suvarė jį į žemę.

III.
—Taip, draugai komandieriai, lygiai 

už trijų vdlandų mes išmaršuojame,—-pa
žvelgęs į laikrodėlį tarė pulkininkas.— 
Karo įsakymas gautas ir jums perduo
tas. Aš matau, kad kiekvienas iš jūs ge
rai suprantate visą momento svarbą.

—Kaip jūsų kuopa? Kaip žmonės?— 
atsikreipė pulkininkas į prieš jį sėdintį 
leitenantą Mirošniką.

—Galiu pranešti, kad visi kariai, kaip 
vienas, pasirengę eiti į mūšį.

—Atminkite, draugai,—tęsė pulkinin
kas — nakties padėtis. Nakties tamsa 
mums naudinga, bet ji naudinga ir prie
šui. Žaibuoja visą naktį. Žaibų šviesa ga
li atidengti mūsų prisiartinimą. Maskuo
tis kiek galima daugiau.

Atskirų dalių komandieriai sugrįžo į 
savo dalis. Iki išstojimo dar buvo 30 mi
nučių laiko. Vyresnysis leitenantas Mi- 
rošnikas ir politinis komisaras Placho- 
tiuk pažadino iš miego karius. Trumpai 
paaiškino padėtį. Ilgai kalbėti nereikia, 
nes draugai paruošti. Bet kiekvienas tar
tas žodis ragino drąsiai eiti pirmyn ir 
garbingai atlikti Raudonosios Armijos 
karių pareigas.

Skyriuose, grupėse, tarpe atskirų ka
rių prasidėjo socialistinės sutartys už ge
riau atlikimą pareigų. Lenktynėse vieš
patavo viena mintis: “Mes būsime prie
šakyj. Mes geriausiai atliksime savo par
eigas! Mes nesigailėsime savo kraujo ir 
gyvasties už tėvynę, už brolių laisvę, už 
Stalino mokslą.”

Lietus padidėjo. Balos ir upeliai kliudė 
kelionei. Bet kariai pirmojo būrio, veda
mi kapitono Miklejo sėkmingai žygiavo 
pirmyn. Lygiai ketvirtą valandą ryto 
prasidėjo veikimas. Dar vakar kapitonas 
Miklei pasirinko komandos punktą. Pu
sė valandos atgal perėjo Zbručo upę. Ka
pitonas buvo karių eilėse, kol pasiekė 
komandavimo punktą.

Daug darbo komandavimo punkte. Be 
pertraukos birzgia lauko telefonai. Ats
kirų dalių komandieriai daro praneši
mus, apie atliktus jų dalių žygius.

Galingų Sovietų ginklų ugnis ūžia už
trenkdama perkūniją. Lenkai bėga. Rau
donosios Armijos pusėj maži nuostoliai. 
Kulka sužeidė kovotoją Sivaką. Kapito
nas Miklei pasiuntė sanitarus.

—Žiūrėkite, suteikite jam gerą pagal
bą,—nerimaują jiš^Lštai ponų kirminai! 
Už mūsų kovotojo kraują mes jiems pa
rodysime !
------------- (Bus daugiau)

.......

Cleveland, Ohio
Vitoldas Sukaskas Lankėsi 

Clevelande
Draugė M. Sukaskas, iš 

Worcester, Mass., yra gerai 
pasižymėjusi progresyviame 
draugijiniame veikime ir pla
čiai žinoma tarpe progresyvių 
žmonių. Jos sūnus Vitoldas 
gal nėra tiek daug atsižymė
jęs tarpe lietuvių, bet kaipo 
moksleivis, tai retas tegali su 
juos susilyginti. Jau aštuntas 
metas jis lanko . aukštesnes 
mokyklas ir universitetus, už
sipelnydamas sau stipendijas 
(scholarships) ir iš visų išei
na su geriausiais atsižymėji- 
mais. Dabar jis lanko Cornell 
Universitetą, čia jis mokinasi 
ir profesoriauja, fiziologijos 
skyriuje ir už tai gauna mok
slą veltui ir dar $1,000 į me
tus algos, čionais Vitoldas ir
gi yra pasirjžęs šį metą gauti 
filosofijos daktaro laipsnį.

Taigi Vitoldas ir į Clevelan- 
dą atvyko su Cornell Universi
teto muzikale grupe, kad duo
ti koncertą vietiniam Cornell 
kliubui. Koncertas įvyko kalė
dų vakare, Hotel Cleveland 
ballrumyj. Koncertą išpildė 
choras susidedantis iš apie 50 
jaunų dainininkų ir orkestrą 
iš 26 muzikantų, kurioje Vi
toldas Sukaskas groja pirmą 
smuiką ir, reikale esant, diri
guoja orkestrą. Koncertas bu
vo labai įspūdingas ir įvairus; 
buvo muzikos, dainų, ir juo
kų. Buvo atatinkamai pašiep
ti Dies Komitetas ir visokių 
apgavysčių garsintojai per ra
dio. Net pati koncerto pildyto
ji] išžiūra buvo žavėjanti. Visi 
jauni vyrukai, pilni energijos, 
inteligentiški ir formaliai ap
sirengę. Todėl ir koncertas 
buvo pildomas labai energin
gai.

Įvairūs profesionalai, ku
rie lankę Cornell Universitetą, 
turi nekuriuose didmiesčiuose 
sutverę Cornell kliubus. Tai 
tie kliubai ir surengė koncer
tų maršrutą Clevelande, De
troite, Chicagoj, Daytone, 
Pittsburghe ir Buffalo. O stu
dentų muzikale grupė gavo 
transportaciją, hotelius ir mai
stą veltui.

J. N. S.

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

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

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

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

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

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

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

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

Visi Angly Laivai Perve
dami į Valdžios Žinybą

London. — Anglų valdžia 
patvarkė, kad visi Anglijos 
ir jos kolonijų prekiniai ir 
keleiviniai laivai turi pereit 
į valdžios žinybą, karo rei
kalams.

Laivų savininkai turės 
samdyt, užlaikyt ir apmokėt 
tų laivų jūrininkus, kaip ir 
iki šiol. Bet valdžia nusta
tys, ką šie laivai turi ga
bent ir kuriais vandens ke
liais plaukiot. Laivų pelnai 
ir nuostoliai bus imami val
džios sąskaiton, ir laivų sa
vininkai gaus tokį atlygini
mą, kokį jiem pripažins val
džia.

Antradienis, Sausio 9, 1940
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GAUKITE DOVANAI SEĘ ROGERS SILVERWARE

Prašome Pasirinkti Platinimui Knygų iš Šio Surašo:

Dr.J.J.Kaškiaučius
Telefonas: Humboldt 2-7904

530 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.
•

VALANDOS: 2—4 ir 6—8.
Nėra valandų sekmadieniais. '

Sveikatajigoniams
Knygelė, kuri aprašo apie 350 
visokių žolių, medžių žievių, 
žiedų ir šaknių su nurodymais 

dėlko juos vartuoti.
Taipgi yra nurodymai Europos laivy
nų ir orlaivyny, kurie dabar daly
vauja mūšiuose; jų kelių toliai ir tt. 
Tas viskas parodoma spalvuotu žem- 
laplu. Kaina 35c, 3 setai už $1.00.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street 

Spencerport, N, Y.

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

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

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

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

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

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

• LIETUVOS DRAUGAI IR PRIEŠAI, parašė 
R. Mizara, nurodoma asmenys, kurie veikė už 
Lietuvos laisvę po. caro priespauda ir pažy
mima tie asmenys, kurie pataikavo carui, pus
lapių 32, kaina 5c.

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

“Laisve,” 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
y—"■■■" 1111 ■idilių ■Iin    —■■-l

• KRIKŠČIONYBĖ IR KĄ JI DAVĖ DARBI
NINKAMS, parašė A. M. Mctelionis, puslapių 
48, kaina 5c.
• PIRMOJI PAGELBA INGOJE IR NELAIMĖ
JE, parašė Dr. J. J. Kaikiaučius. Knyga su 
daugeliu receptų ir patarimų, kaip save gel
bėtis staigiai apsirgus ar susižeidus. Puslapių 
126, kaina $1.00.
• ALKOHOLINIAI IK SPIRITINIAI GĖRI
MAI, parašė Dr. J. J. Kaškiaučius, patarimai, 
kam naudinga alkoholis ir kam nenaudinga; 
puslapių 160, kaina 50c.
• TŪLI MŪSŲ PARAZITAI, parašė Dr. A. 
Petriką; aprašymas vidurinių ir išlaukinių gy
vių, su kuriais žmogus turi kovoti. Pamokini
mai kaip nuo jų apsivalyti: 122 puslapių; kaina 
50 centų.

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

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

Vardas ............ „.............................................

Antrašas ..... ....................................................



Antradienis, Sausio 9, 1940 E K I■S ■ Penltius pnslfipli

Pittston, Pa.
Amerikos Lietuvių Kongreso 

SKyricius Konrerencija
Gruodžio 31, 1939, Wilkes- 

Barre, po num. 69 Hancock 
ot. jvyKo SKynaus Koiueren- 
cija. rimo pruvonoio čia ne- 
Sneįiusiine, nes peraaug vietos 
užimtų.

ivOnierencija nutarė skyrių 
palaikyti, vaidyba 194U me- 
vanio paukva ta pači.

rriuacos uvi le^onucijos — 
vienu .Laeiuvos vaiuziai deiei 
dcinOAraLiiiių teisių apeigi
nio, o antra Amerikos val
džiai, Kam kitas saus gelosu, 
o savo salies oeuaroius oadu 
marina, .buvo pagaminta ir 
trečia rezoliucija, būtent, už
ginami JLiecuvos-Sovietų Są
jungos sutanį, bet per greitu
mą nebuvo skaityta, lai yra 
peiktina, kad jau kelintu sy
kiu wilkesbarneciai taip pa
sielgia, jog negalima tinkamai 
konierencijas užbaigti, nes į 
dvi valandas priseina svetainę 
užleisti kitiems.

Sekretoriaus raportas priim
tas. is raporto pasirodė, kad 
da ižde skyrius turi $3.85. Jei 
sena iždininkė sugrąžintų sko
lą $2.98, tai ižde būtų $6.83.

Scrantono Lietuvių Litera
tūros Draugijos 39 kuopa už
simokėjo už 1940 metus į 
Kongreso skyrių.

Konf. Pirm. P. Šlekaitis.
Konf. Sekr. M. Kalauskas.

parašo yra 25 centai), ir jeigu 
jis reikalauja ar ima nelegalių 
mokesčių jį galima nubausti 
už prasižengimą.

Keliose valstijose, kaip 
Connecticut, Rhode Island ir 
New Hampshire, notarai gali 
imti liūdijimus, kokius ima tai
kos sūdžia (justice of the 
peace;. Notarų pareigus šioje 
šalyje yra varžomos. Juos ap
skričiai, kur jie dirba, autori
zuoja administruoti prisiegas; 
kad davus teisingumą parašy
tiems dokumentams.

Paprastai valstijos Sekreto
rius ant rekomendacijos teis- 
dario ar rekordų teismo paski
ria notarus, dviems metams. 
Privalo būti Jungt. Valstijų 
piliečiai, bet legalis išsilavini
mas nėr reikalaujama kvalifi
kacija. Kuomet notaras, kuris 
ne advokatas, apsiima gaminti 
legales popieras, jis gali pa
mesti jo leidimą ir jį galima 
nubausti.

FLIS.

WORCESTER, MASS.

Notaro Pareigos
Kada žmogus reikalauja le- 

gališko patarimo, arba pagel
bės išpildymui dokumentų, 
morgičių, sutarčių, paskutinio 
testamento, ar kitų legališkų 
dokumentų, lai kreipiasi prie 
atsakomo advokato. Tokiuose 
atsitikimuose nątaras, kuris 
nėra advokatu,.,-negali duoti 
pagelbos, kad nors jis ir sako, 
kad gali duoti legališkų pata
rimų tokiuose atsitikimuose. 
Ne-advokatas notaras teikda
mas tokių patarimų peržengia 
įstatymą. Ir toliaus, kaip pa
tyrimai parodė, daug pinigų 
žuvo dėlei netinkamai išpildy
tų dokumentų, kuriuos notarai 
neturėdami jokio legalio pra- 
silavinimo žmonėms pagami
no.

Michael F. Walsh, N. Y. 
Valstijos Sekretorius, išleido 
persergėjimą notarams, kad 
be advokato leidimo jie negali 
sekti teisių praktikos. Tas pri
mena notarams, kad jie drau- 
.džiami veikti oficiališkai le
galiuose dalykuose, jų parei
gos yra tik prisiegdinti žmo
nes, imti afideivitus ir patvir
tinti pripažinimus.

Daug svetimtaučių tiki, kad 
notarai šioje šalyje turi tokias 
pareigas, kokias turi neku
rtose Europos šalyse, kur 
kartais jie yra vieninteli urėd- 
ninkai pagaminime sutarčių, 
morgičių, ir kitų raštų ir per
vedimų. Ir todėl nekurie no
tarai apsiveikia su žmonėm, 
kurie nežino apie notaro pa
reigas.

New Yorko valstijos įstaty
mai aiškiai aprūpina, kad no
tarai negali kištis į legalius 
dalykus ir negali duoti patari
mų apie įstatymus. Jie negali 
rašyti jokių legalių popierų, 
kaip paskutinius testamentus, 
dokumentus, pardavimo bylas, 
morgičius, sutartis, įkorpora- 
vimo popieras, ir kitus doku
mentus. Bet jie turi leidimą 
sekti advokatystę New Yorko 
valstijoj. Jie negali pasidalin
ti užmokesčių su advokatu, ir 
negali imti nors dalelės advo
kato užmokesčio, gauto už 
legališką biznį. Jie negali gar- 
sintis laikraščiuose ir pan., 
kad jie duoda patarimų apie 
įstatymus ir kad gamina le
galius dokumentus ar popie
ras.

Jungt. Valstijose notaras 
yra asmuo apskrities autori
zuotas imti prisiegas, imti afi- 
deivntus ir liudyti pripažini
mus, arba dokumentų ir kitų 
raštų darodymus. įstatymas 
nustato jo mokestį (New Yor
ke užmokestis už patvirtinimą

Iš L. S. ir D. B. Draugijos 
Metinio Susirinkimo

Sausio 2 d. metinis susirin
kimas sulyg esamo skaičiaus 
draugijos narių, buvo mažas, 
dalyvavo tik apie šimtas, tai 
yra tik vienas ketvirtadalis 
visų narių. Iš komiteto meti
nių raportų, kiek nuoseklesnį 
raportą patiekė finansų se
kretorius su savo atskaita. 
Kiti pasakė trumpai: dirbau, 
kiek galėjau, susirinkimus 
lankiau, tai ir viskas.

L. D. Kliubo gaspadoriaus 
paskutinis raportas irgi galė
jo būt platesnis. Atskaita 
buvo aiški ir gera už 1939 
metus:
įplaukų padaryta $20,170.80 
Viso algų darbininkams

išmokėta .......... 4,478.90
Randoms ir reikme

nims ................... 1,438.52
Parduodamų daiktų

pirkta už ........ 10,193.05

Viso išmokėta $16,110.47

Liko pelno . . . $4,060.33
Gaspadorius, atsisakydamas 

toliau eiti tas pareigas, nuro
dė, kad jo gaspadoriavimas 
per tris metus išėjo gražiai, 
be bėdų ir bereikalingų nuo
stolių nebuvo; stropi priežiū
ra, tvarka, taupumas davė 
gerų pasekmių; taip sakant, 
biznis įkinkytas, išdirbtas. Ve
lijo, kad būsimas gaspadorius, 
J. Karai, taip pat išlaikytų L. 
D. Kliubą. žodžiu ir darbu 
kliubas buvo palaikomas pirm
eiviškos dvasios; kiekvienos 
dienos “Laisvė” rasdavosi 
kliube ir ją atsilankiusieji 
skaitydavo; “Laisvė” veik su- 
plyšdavo per rankas beeida
ma,. “Vilnis” taipgi.

Buvo priduota raštiškas pa
kvietimas prisidėti su auko
mis vilniečių paramai, nuo 
Vilniui Vaduoti Komiteto, o 
dabar pasivadinusio Lietuvai 
Gelbėti Komitetu. Platokai 
padiskusavus, kad tas komite
tas suranda šią didžiulę drau
giją tik aukų prašyti, o jos 
atstovybę vengia prisiimti, tai 
didžiuma balių nutarta pa
siųsti auką $25 vilniečiams 
paremti nuo šios draugijos 
tiesiai Lietuvos Konsului į 
New Yorką. Buvo išsireiški
mų, kad parinkti aukų nuo 
pavienių ypatų ir dar ateityj 
prisidėti su aukomis vilnie
čiams paremti.

Kitas pakvietimas buvo per 
J. Green nuo Lietuvių Draugi
jų Politinio Sąryšio, kad da
lyvauti apvaikščiojime Lietu
vos nepriklausomybės 16 va
sario. Masinis mitingas įvyks 
Piliečių Kliubo svetainėj.

Susirinkime Buvęs.
----- -----------------

Washington. — Suiro 
Jungtinių Valstijų derybos 
del abišališkų prekybos su
tarčių su Argentina ir Uru- 
guay’um.

Garsinkite savo bizni dien
raštyje “Laisvėje”.

Cleveland, Ohio
Iš Lyros Choro Parengimo 

Naujų Metų Vakare
Gruodžio 31 d., baigiant

senuosius 1939 metus, Lyros 
Choras turėjo šaunią vakaruš- 
ką-šokius. Svetainė buvo pilna 
žmonių, taip, kad šokikams 
mažai vietos buvo apsisukti. 
Publika iš pradžios vakaro at
rodė beveik vien iš senesnių 
žmonių, bet vėliau vakare su
ėjo daug jaunimo, taip, kad 
palyginus su pereitų (1938 
m.) parengimu, šis parengi
mas buvo visame kame skir- 
tingesnis ir gyvesnis.

Svetainė buvo išrėdyta rau
dona, žalia ir geltona spalva. 
Atrodė gana gražiai. Mergi
nos ir moterys, laukdamos 
Naujų Metų, buvo pasirėdžiu
sios pagal šių dienų madą. Jos 
ne vien tik atrodė gražiai, bet 
ir to vakaro paprastą publiką 
papuošė. Tuo pat sykiu vy
rai, kaip jauni, taip ir senes
ni, nieko naujo neturėjo pa
rodyti — jie kaip ir visuo
met. . .

Orkestrą, kuri griežė tik su 
mažomis pertraukomis, maty
ti, susidėjo iš gerai išsilavinu
sių muzikantų ir gana darb
ščių vyrukų.

Prie durų G. Paltoniukas 
pertikrino kiekvieno ateivio 
bilietą. A. Brazaičiutė ir kita 
mergina kiekvienam veltui 
davė po gražią kepurę ir kito
kius pagražinimus. Prie baro 
V. Jankauskas skubiai sukosi, 
vėliau J. Gendrėnas pagelbė
jo. Virtuvėj prie pečiaus sku
biai ruošės M. Brazaitienė, 
dalindama gardžius užkan
džius.

Abelnai šis Naujų Metų va
karas atrodė vienas iš ge
riausių.

Sausio 14 d. įvyks kitas 
Lyros Choro parengimas. Ly- 
riečiai perstatys trijų veiksmų 
komediją “Gyvieji Nabašnin- 
kai.” Tai gana juokinga ko
medija. Todėl clevelandiečiai 
ir apielinkės lietuviai dalyvau
kite šiame parengime.

Apart sulošimo komedijos, 
pats Lyros Choras išpildys da
li programos dainomis.

J. A. V.

Eltos Žinios iš 
Lietuvos

Kaunas. — Jieškodama bū
dų palengvinti Lietuvai naštą, 
kuri jai susidarė dėl Lenkijos 
karo su Vokietija; atsiradus 1 
jos teritorijoje labai dideliam 
kiekiui pabėgėlių iš Lenkijos 
ir internuotų lenkų karių, vy
riausybė kreipėsi į Sovietų Są
jungos, Vokietijos, Švedijos, 
Danijos, Nprvegijos ir Jung
tinių Amerikos Valstybių vy
riausybes, prašydama priimti į 
savo kraštus bent dalį Lenki
jos pabėgėlių, atsiradusių Lie
tuvos teritorijoje. — Sovietų 
Sąjunga nelaukusi atsiuntė 
tam tikrą komisiją, kuri per
ima tuos internuotuosius Lie
tuvoje karius ir civilius pabė
gėlius, kurie yra atbėgę į Lie
tuvą iš buv. Lenkijos dalių,' 
dabar atitekusių So v. Sąjun
gai, kurie savo noru ten nori 
grįžti. Iki gruodžio 13 d. per 
1,500 tokių žmonių jau išvy
ko į So v. Sąjungą. Švedijos ir 
Norvegijos vyriausybės' pareiš
kė Lietuvai didelio supratimo, 
bet pareiškė negalinčios lenkų 
pabėgėlių priimti, kadangi jų 
kraštuose esą jau labai daug 
atbėgusių suomių, kuriais, 
kaip artimiausiais kaimynais, 
jos turinčios pirmoj eilėj rū
pintis. Iki šiol tebelaukiama 
Vokietijos, Danijos ir JAV at
sakymų. —Viename Vilniaus 
mieste yra išlaikoma 50 ben
drabučių, kuriuose gauna iš
laikymą ir maistą per 11,000 
žmonių. Iki gruodžio 12 d. 
Vilniuje buvo užregistruota 
apie 21,000 atbėgėlių, kurių 
tarpe vien lietuvių yra apie 4 
tūkstančiai. Visoje Lietuvoje 
esančių atbėgėlių išlaikymas 
kainuoja per mėnesį apie 1 
milijoną litų. Visiems Ltotuvo-

je esantiems atbėgėliams šelp
ti iv išl°ik^tfi iki šiol iš užsio 
nių tebuvo gauta arti pusės 
milijono litų. Olandija atsiun
tė į Vilnių du vagonus drabu
žių moterims ir vaikams. Pa

las perkeliamas į atatinkamą 
Vilniaus- Universiteto fakulte 
tą. Tuo tarpu iš Kauno į Vil
nių perkeliami šie fakultetai: 
teisių, humanitarinių mokslų 
ir teologijos - filosofijos fa-

sausio. Prašome narių dalyvauti ir 
atsinešti mažą dovanėle. Mūsų kuo
pa turi daug išlaidų, todėl manome 
sukelti finansų šiame parengime. 
Kviečiame jaunus ir suaugusius da
lyvauti.

(6-7)

keliui tebėra dideli drabužių kultetas. —Taip pat vyriausy-
transportai iš Danijos ir Ame
rikos. Be to, Amerikos Raudon. 
Kryžius, Hooverio komitetas 
ir žydų “Joint” komitetas pa
žadėjo per mėnesį suteikti be
veik apie pusę milijono litų

bė patiekė seimui priimti Vil
niaus valstybinio archyvo eta
tus, taigi Vilniuje bus įsteig
tas valstybinis archyvas.

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

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja Ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; parsam- 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms Ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE

paramos.

Kaunas. — Seimas gruo
džio 13 d. galutinai priėmė 
Lietuvos universitetų įstatymą, 
kuriuo nustatoma, kad Lietu
vos valstybėje yra šie univer
sitetai: 1918 m. gruodžio 5 d. 
įstatymu atgaivintasis Vil
niaus Universitetas Vilniuje ir 
Vytauto Didžiojo Universite
tas Kaune. Vilniaus Universi
tetas veikia nuo 1939 m. gruo
džio 15 d. Abiejų universitetų 
veikimui suderinti įstatymas 
nustato, kad Vytauto Didž. 
Universiteto atatinkamo fa
kulteto veikimą sustabdžius, 
to fakulteto mokslo persona-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
HARTFORD, CONN.

Lictuvos Sūnų ir Dukterų Drau-; 
gijos mėnesinis susirinkimas įvyks; 
ketvirtadienį, 11 d. sausio, Laisvės: 
Choro Svet., 155 Hungerford St. į 
Pradžia 7:30 v. v. Yra svarbių daly-' 
kų aptarti. Visi nariai dalyvaukite, i 
—- J. Kazlauskas, rast. (7-9) j

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks1 

trečiadienį, sausio 10 d., 8 v.v., LDP, 
Kliube, 408 Court St, Draugės ir 
draugai būtinai dalyvaukite šiame Į’' 
susirinkime, nes bus daug svarbių. 
dalykų dėl apkalbėjimo. Taipgi at
siveskite ir naujų narių įrašyti į Į 
kuopą.

V. K. Shcralis, Sekr.
(6-8) |

SO. BOSTON, MASS. I
LDS 62 kp. pereitame susirinkimeI 

nutarė surengti “Penny Sale,” 21 d. I

Dienraščio ‘Laisves’

BAZARAS
Penktadienį, Šeštadienį, Sekmadienį 

ir Pirmadienį

Vasario 9, 10, 11 ir 12 Feb.
•

Mūsų dienraščio bazaras jau artinasi. Reikia 
dovanų. Visokie rankų darbai, įvairūs nauji daik
tai ir valgių produktai yra labai pageidaujami 
bazarui.

Farmeriai gali irgi prisidėti prie savo dienraš
čio bazaro. Džovinti sūriai ir rūkyti lašiniai yra 
geros dovanos ir lengvai išleidžiamos. Marina- 
voti grybai irgi labai patraukia gaspadinių akį.

CENTRAL PALACE SALĖJE
18 MANHATTAN AVĖ. ARTI BROADWAY 

BROOKLYN, N. Y.

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

(Kampas Roebling St.)

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

Tik.ai Žinokit, Kad Perkant Sau Vyr 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamoj

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuvė Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪŠIŲ GĖRIMŲ

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

(Steam Boiler)
i

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšt j vandenio sistemą 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio

TRU-EMBER FEEL CO., INC
485 Grand Street Brooklyn, N. Y

Telefonas EVergreen 7-1661

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

------------ !—.l. .. ■ ' . . ■ ............. ................----------------------------------------------------------------- ------- ------------------ -----------

Iš senų padarau 
lūs i r krajavus 
n a u jus paveiks- 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i d inu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMTLine, 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6191

Brooklyn, N. Y.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

j VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS

/

I

4

STANLEY MISUNAS
Savininkas

Muzika ir Floor Show kiekvieną 
penktadienį ir šeštadienį
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N. Y 

Prie R. K. O. Republic Teatro

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėro 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 skaniausią 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly RoU>

Siunčiame duoną per paštą I kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svor] ir kainas.

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.

Offlce Phone 
EVergreen 8-1090

* Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Open Day and Night

Turkish Room, Russian
Swimming Pool, Fresh

Vapor Room,
Room, Large
Artesian Water, Restaurant, Barber

Shop, Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c
Special Rates per Week

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

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

Sun. all day and night
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Jonas Valentis Mokytoju
N. Y. Universitete

Neseniai teko praleist pus
dienį su artistu Valenčiu. Jis 
pasisakė, kad jau kelintas 
mėnuo kaip dirba N. Y. Uni
versiteto dramos skyriuj mo
kytoju. Dirba tik pusę lai
ko, bet gauna veik tiek, kiek 
ant kitu darbu žmonės gauna 
už visą savaitę. Džiaugiasi, 
kad tenka dirbt savo mylimoj 
profesijoj.

Valentis net keletą kartu 
/ yra gražiai pasirodęs brook- 

lyniečiam savo režisūra.
Geros kloties, Jonai! K-d-s.

Laikrodininko V. Kazlausko 
Dovana “L.” Bazarui

Pereitą šeštadienį nuvažia
vau pas “kaimyną” (110 blo
kų) Vincą. Kazlauską pataisyt 
laikrodėlį. Padariau jama biz
nio už 75c. Bet jis padeda 
man ant “kaunterio” . . . ne
galiu atsigrožėt . . . naują, 
stipriam veidrodiniam stikle 
įsodintą, naują laikrodį ir sa
ko: “Neturiu laiko pats į 
‘Laisvę’ nuvažiuot, tai gal jūs 
galėsit nuvežt mano dovaną 
‘Laisvės’ bazarui?” Kad kokį 
vagišių nepaimtų pagundą 
ant mano kasdien vis geryn 
einančio kosulingo forduko ir 
kad su juo nenusivežtų ir už 
jį brangesnę draugo Kazlaus
ko dovaną, tą pačią valandą 
drožiau į “Laisvę” ir prista
čiau dovaną draugui Bukniui 
tiesiai į glėbį.

Drg. Kazlauskas įrodė, kaip 
/verta mums bizniškus reika
lus vest su saviškiais biznie
riais. Per juos tankiai gau
siai paremiam savo visuome
ninę įstaigą.

Draugų Kazlauskų krautuvė 
randasi 221-03 Jamaica Ave., 
Queens Village, L. I. Vienoj 
krautuvės pusėj draugo Kaz
lausko laikrodinis-brangakme- 
ninis skyrius, o kitoj—drau
gės Kazlauskienės mezgininių 
siūlų sankrova.

Automobiliais juos pasiekt 
geriausiai: per Richmond Hill 
—Linden Bulvaru iki netoli 
220-tos gatvės, į kairę, o per 
Maspethą—Queens Bulvaru ir 
Grand Central Parkway, į de
šinę pasukant kur nors apie 
220-tą gatvę. K—d—s.

=

Lietuvos Nepriklausomybės Atžymčjimas
Konferencija įvyko 5 d. sau

sio, 1910, “Laisvės” name. 
Organizacijų valdybos daly
vavo : ALDLD 2. Apskričio— 
K. Buknys, Melno Sąjungos 3 
Apskričio — N. Pakalniškis, 
LDS 3 Apskričio — Geo. Sta- 
siukaitis, J. Dainius; Liaudies 
Teatro—E. Jeskevičiūtė.

Nesant galimu bendro visų 
lietuvių organizacijų susitari
mo, dėl ne nuo mūsų priklau
sančios padėties, pasitarimas 
priėjo prie išvados, kad rei
kia progresyvėm organizaci
jom rengti dar vieną atskirą 
apvaikščiojimą Lietuvos ne
priklausomybės.

Darbas pradėtas: Labor

Lyceum svetainė užregistruo
ta ant vasario 25 d.; Liau
dies Teatras perstatys naują 
W. Kubiliaus parašytą veikalą 
“Lietuva”; prakalbos ir šokiai 
užbaigimui vakaro.

Tikietų kaina nustatyta 50c, 
75c ir $1.

Sekanti konferencija įvyks 
14 d. sausio, 1940, 10 vai. 
ryto, “Laisvės” name.

Todėl viršminėtų organiza
cijų valdybos nepamirškite 14 
d. sausio, nes reikalinga da- 
pildyt komisiją, kad p ra vest 
Lietuvos nepriklausomybės at- 
ž y m ė.j imą pasekmingai.

Seki’. J. Dainius.

Neoficialė Žmona Kliubiečiy Žinios

būtų sutverta Kliube kokis tai 
garbės narių kliubas. Susirin
kimas jį priėmė, pavedė Kliu
bo komitetui ir pačiam su
manytojui išdirbti planą ir 
priduoti kitam susirinkimui.

MENO MOKYKLA

Autoriui Ludwig Lewisohn 
pasiruošus apsivesti su p-le 
.Edna Manley, laikraštininke 
iš Rochester, N. Y., jo buvu
sioji neoficialė žmona p-lė 
Spear užvedė bylą išrinkti iš 
autoriaus $9,000, kuriuos ji 
sako išleidusi autoriui pastaty
ti ant kojų, kada jis buvęs 
neturtingas, taipgi reikalau
sianti jų sūnelio užlaikymui 
lėšų, bet niekad nesutiksianti 
pavest jo globojimą autoriui. 
Neoficialėmis vedybomis pri
gyventas sūnus yra 6 metų 
amžiaus.

Klausiamas apie jo santikius 
su p-le Spear, autorius repor
teriams atsakė, kad jinai ne
buvus jo žmona nei tarnaitė, 
“tik inspiracija.”

Lewisohno pirmoji žmona 
buvus už jį vyresnė 18 me
tų; p-lė Spear, kaipo jaunes
nė, matomai, ir buvo autoriui 
geru “įkvėpimu” per tūlą lai
ką. Bet kada jis gavo per
skyras su pirmąja žmona, jis 
rado dar jaunesnę “įkvėpė
ją.” P-lė Manley, su kuria jis 
ruošiasi tuoktis, esanti 31 me
tų, jis pats 56 m. Su pirmą
ja, 18-ka metų už save vy
resne žmona, jis apsivedęs 
būdamas 23 m.

PAKELS ALGAS
I. Miller & Sons batų taisy- 

tuvė, Long Island City, pasira
šė su CIO uniją sutartį, kuria 
einant duoda 40 vai. savaitę ir 
pakelia algas 12 nuošimčių. ,

Penktadienio vakare, sausio 
5, Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliube įvyko metinis susirin
kimas. Jame dalyvavo nema
žas skaičius kliuhiečių.

į Kliubą perstatyta du nau
ji nariai: Leonas Bukauskas 
ir Juozas Antanavičius. Abu
du yra dar jauni vyrai.

Parko jieškojimo komisija 
pranešė, kad paėmė Klaš- 
čiaus Parką piknikui liepos 27 
d., tai bus šeštadienis. Dabar 
spėkite: ar tą dieną bus lie
taus ?

Laukimo Naujų Metų vaka
rienė davė pelno $115.25. Ro
dosi, vakarienės rengėjai dėjo 
visas pastangas patenkinti su
sirinkusius žmones, kaip mais
tu, taip ir gėrimu, tačiaus 
primetimų girdisi pakanka
mai: vienam dešros peržalios, 
kitam košeliena nelietuviškos 
kiaulės mėsos, trečiam buro
kai rūgtelėję^ ketvirtam deg
tinė perstipn, penktam alus 
perskystas, šeštam perdaug 
žmonių.

Ar čia suminėti primetimai 
turi kokį pamatą ar ne, tai 
ats/ri<y^~phtys vakarienę valgę 
žn/ionės. Mūsų gi pareiga 
yra: padėkavoti visiems už 
tokį skaitlingą atsilankymą, 
nes tas likęs pelnas eina pa
šei pinio skyriaus iždan ir bus 
sušelptas gal būt ne vienas 
žmogus jūsų suneštais pini
gais. Ačiū jums už tai!

Kliubo Abelnas Stovis
Praeitais metais Kliubas iš-

mokėjo pomirtinių $1,600.00, 
o ligoniams šalpos $1,271.50. 
Narių stovis: 14-ka išsibrau- 
kė, 6-ši mirė, o tik 8-ni nauji 
prisirašė. Vadinasi, Kliubas 
neteko 12-kos narių; pasiliko 
445-ki geram stovyj.

Prabėgęs metas paliko Kliu- 
bui du sergančiu nariu: Adol
fą Kanišauską ir Mateušą 
Merkevičių. Gi sausio 5-tą 
vakare išvežė ligoninėn žino
mą rinizikantą Vincą Retike- 
vičiu. c
Bus Priimami Kliuban iki 45 

Metų Amžiaus
Metinis susirinkimas priėmė 

direktorių pasiūlymą, kad per 
visus šiuos (1940) metus bū
tų priimama į Kliubo pašelpi- 
nį skyrių iki 45-kių metų am
žiaus, mokant $6 įstojimo. 
Įstojimo mokestis pakelta tuo- 
mi aiškinimu, kad žmogus, su
laukęs 45-kių metų, visur mo
ka didesnį įstojimą į apdrau- 
dos organizaciją, tai ir čia ne
bus nuskriaustas, jeigu įneš 
bent penkinę į Kliubo iždą, 
kuomet jau viską randa gata
va: namą ir visus įaisymus.

Kada šias klausimas buvo 
diskusuojamas, tai buvo iš
reikšta visokių minčių. Vieni 
nurodinėjo, kad priėmimas 
Kliuban senesnių žmonių ne
duos jokios naudos, nes pa
siekus tokį amžių jau greičiau 
visokios ligos/ kabinasi ir mirtis 
koketiškai pradeda meilintis, 
o kai jųjų atsiras daug, tai 
Kliubui bus didelis finansinis 
nuostolis. Bet įsimaišymas Dr. 
Žukausko diskusijas hiskiuką 
sušvelnino, nes jis pasakė:

“Aš, ekzaminuodamas nau
jai ateinantį žmogų į Kliubą, 
visgi prisilaikau didesnių ap- 
draudos kompanijų nustatytų 
sveikatiškų taisyklių, kad pa
gal jo amžių būtų reikalau
jamas ir normal is k r a u j o 
spaudimas, širdies plakimas, 
plaučių drūtumas. Ir jeigu 
45-kių metų žmogus tą viską 
turi, jis gali dagyventi iki 70 
metų. Taigi priimti kalbamo 
amžiaus vyrą į Kliubą nėra 
didelės baimės.”

Paklausius Dr. Žukausko 
paaiškinimo, susirinkimas šiuo 
klausimu apsiramino; vėliau jį 
priėmė ir išrinko du organi
zatorių gavimui naujų narių 
ir mokant jiems po dolerį nuo 
nario. Organizatoriais apsiė
mė šabūnas ir Steponaitis.

Ir Jaunimas Gauna 
Palengvinimus

Nežinau, ar čia bus vieta 
ar ne, bot mano nuomonė yra 
priešinga tvėrimui Kliube 
kliubukų, nes tai bus pradžia 
visokiems vaidams ir nesusi
pratimams.

Skaitytas laiškas nuo Tau
tininkų Kliubo, kuriame prašė 
paramos, aukų nuo karo nu- 
kentė j u s iems vilniečiams. 
Laiškas priimtas tik pasigar- 
smimo formoj, kad bus didelis 
parengimas 18-tą vasario, 
Grand Paradise svetainėj, mi
nėjimui Lietuvos nepriklauso
mybės ir atgavimo Vilniaus.

Kliubiečiai pirmiaus aukavo 
$25 Klaipėdos pabėgėliams, 
bet dėl ko praleido per pirš
tus pagelbą vilniečiams, neži
nau. Čia kas nors neaišku.

Kitas laiškas, tai nuo ALK 
Brooklyno Skyriaus, klausian
tis, ką daryti su skyrium : pa
laikyt jį, ar likviduqt? Pasi
sakyta už likvidavimą. J. N.

American Artists School, 131 
W. 14th St., N. Y<, skelbia tu
rinti keletą vietų studentams, 
kurie norėtų dirbti mainais už 
pamokas per pavasarinį sezoną. 
Aplikacijos priimamos iki 15- 
tos šio mėn.

Dr. B. Bagdasarol f
200—2nd Avė., tarpo 12 ir 13 Sis.

Valandos: 11-1; 5-8; Nedėlioj: 11-1
New York City

Staigios ir chroniikos kraujo ir odos 
ligos gydomos.

Daroma Kraujo ir Šlapimo Tyrimu 
Tel. Algonquin 4-8294
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NOTARY 
PUBLIC

I

MIRĖ
Anna Sinkevičienė, 61 m. 

amžiaus, mirė sausio 7-tą, na
muose, 1101—36th Ave., Long 
Island City, L. I. Laidotuvės 
įvyks trečiadienį, sausio 10 d., 
Šv. Traicės kapinėse. Kūnas 
pašarvotas namieje.

—o—
Anna Butkus, 60 m. am

žiaus, mirė sausio 7, Kings 
County Ligoninėj. Laidotuvės 
įvyks ketvirtadienį, 11 d. sau
sio, Šv. Jono kapinėse. Kū
nas pašarvotas namuose, 201 
York St., Brooklyne.

Laidotuvių pareigomis rū
pinasi graborius J. Garšva, 
231 Bedford Ave., Brooklyne.

Cameo teatre, 42nd St., N. 
Y., pradėta rodyt nauja Sovietų 
filmą “Jie Norėjo Taikos.”

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI
Nekentėkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė^ nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. Šis sensacingas lint- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš' 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas bus 
užtikrintas ir už prieinamą kalną.

Mokyklos Baigimo Specialai
Mokyklos baigimo žiedai $3.00 ir aukštyn 
Riestiniai laikrodėliai 
Rožančiai

nuo $1.50 augštyn

Visi Laikrodžiai Garantuoti
$29.75

$2.00 ir aukštyn
$1.00 ir aukštyn

jums bile daiktą.

iržemos kainos
garantuoti.

nuolaidą

J E VV
701 GRAND STREET 

Bet. Graham &

Priminkite Šį skelbimą ir gausite

ROBERT LIPTON
E

y Maži Rankpinigiai palaikys |
' —* iii m c liiln dili L i n

VW-THIN
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Visi daimontai Melsvi- 
balti ir pertekto
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£
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BROOKLYN, N. Y.
Manhattan Avės. ;

Įsteigta 1892 . Tel. Stagg 2-2173 ■;
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Mateušas Simonavičius

Aido Choro Koncertas
Įvyks Sekmadienį

Sausio 14 January, 1940
BROOKLYN LABOR LYCEUM SVETAINĖJE

949 WILLOUGHBY AVENUE BROOKLYN, N. Y.

Ensemblis Aidbalsiai po vad. B. Šalinaites

Gerbiami Aido Choro rėmėjai ir visi kiti meno mylėtojai! Aido Choro metinia
me koncerte bus daug gražių meno spėkų. Bus gerų solistų, duetistų, dainininkų 
grupė,, šokikų g'rupė, Brooklyno Lietuvių Stygų Orkestrą ir pats Aido Choras dai
nuos ištraukas iš praeitų operečių. Aido Choras kviečia visuomenę dalyvauti šiame 
koncerte.

Įžanga: 75c ir 50c. šokiams 40c. Pradžia 4-tą vai. po pietų

George Kazakevičiaus Orkestrą Gros Šokiams

Kaip Kliubo direktoriai, 
taip ir daugelis kitų kliubie- 
čių mano, kad jeigu nebus 
gaunama jaunimo į suaugusių 
tarpą, tai per virš 32 metu 
sudėtas Kliuban darbas ir tur

ėtas nueis niekais, nes nebus 
■kam jo palikti. Bet jauni
mas vistiek į Kliubą žiūri-ka
žin kaip kreivai ir dar pridu
riant: “Ten nėra ką veikti.” 

i Nežinia, ar naujas patvar
kymas patrauks kiek jaunimo 
Kliuban, ar ne, bet jis va ko
kis yra: įstojęs jaunuolis Kliu
ban, daleiskim 20 metų, iki 
jis sulauks 25-kių metų am
žiaus, nemokės jokių pomirti
nių už suaugusius narius. Mo
kės tik už savo amžiaus mi
rusius narius. Jis bus geras 
ir pilnas Kliubo narys, mo
kant tik 50 centų į mėnesį, bet 
kaip pasieks 25-kius metus, 
tada jau mokės pomirtinės 50 
centų už visus lygiai.

Taisys Konstituciją
Išrinkta šabūnas, Velička, 

Vaitukaitis, Steponaitis ir ad
vokatai Briedis ir Vežlians- 
kas t a i sy m u i konstituci
jos, nes joje daugely
je vietų yra prieštaraujan
čių patvarkymų, kas maišo 
komitetą, kaip reikia užlaikyt 
narius: ar juos skaityti pilna
teisiais kliubiečiais, ar visai 
jau išbrauktais?

Garbes Kliubas ir Laiškai
Dr. Žukausko tėvas pasiūlė 

susirinkimui sumanymą, idant

Mine/
a oT

(Liquor#

Gaminam valgius ir 
t u r im e Amerikos 
Išdirbinio ir impor
tuotų degtinių, vi
sokių vynų ir gero 

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patryę Barberini

Estate of

BARRY P. SHAUNS 
(Shallnskas) 

FUNERAL HOME 
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr. 

84-02 Jamaica Ave.
Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto. 
Tel. Virginia 7-4499

Gražiai įrengta Susiejimams įstaiga

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterlo stoties

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

Brooklyn, N. Y.
TeL Evergreen 4-9508

NAUJAUSIOS RUDENS MADOS 
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ 

SIŪTAI ir OVERKOTAI
Jei jūs esate patiklus dėl madų ir dėl kokybės drabužio, 

tai jūs turėtumėte atsilankyti į mūsų krautuvę, 
ir pritaikymu modelių.

Mes turime slzų pritaikymui visokio nuauglmo Žmonėm.

Virš 30 metų patyrimas rinkimuose vilnonių drabužių 
Mūsų kainos yra labai prieinamos todėl, kad mes cash perkame 

drabuži dideliais kiekiais.

Siūtai ir Overkotai Vyram ir Jauniem Vyram
Vertės $22.50 už $16.50
Vertės $25.00 už $19.50
Vertės $30.00 už $22.50

Jūsų atsilankymas į mūsų krautuvę įtikins jus, jog mūsų

■ NARINS SONS
670 Grand St., comer Manhattan Ave.

BrooklyiK N. Y. 
drabužiai yrą puikiausios rūšies.




