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Ištarnavęs 33 metus Jungti
nių Valstijų senatorium, Wil
liam Edgar Borah numirė. 
Tai buvo žymus žmogus, žino
mas ne tik Jungtinėse Valsti
jose, bet ir visam pasaulyj.

Senatorius Borah nebuvo vi
suomet nuoseklus: kai kada 
jis rėmė labai konservatyvi- 
nius žygius^ *kAi kada — pa
žangius. Jis buvo, pav., prie
šingas anti-linčio biliui; jis 
1917 metais stojo už Ameri
kos Įsitraukimą Į Europos ka
rą.

Bet kitais atsitikimais sen. 
Borah buvo pažangus. štai, 
prieš pat savo mirtį, jis ko
vojo prieš Amerikos Įtrauki
mą Į europinį plėšikišką ka
rą; jis buvo griežtas priešas 
“demokratui” Mannerheimui 
paskolą duoti.

—o—
Savu laiku sen. Borah buvo 

pats pirmutinis senate kovo
jęs už Sovietų Sąjungos pri
pažinimą. Jis važinėjo po 
didmiesčius ir sakė prakalbas, 
aiškindamas, kodėl Amerika 
turi pripažinti Sovietų Sąjun
gą-

Dėl to, kad jis reikalavo 
pripažinti SSSR, daugelis 
karštų patrijotų Borahą puolė 
ir skelbė bolševiku esantį.

Kartą Bostone sen. Borah 
sakė prakalbą, ir ant estra
dos, kur jis kalbėjo, nebuvo 
iškabinta amerikinė vėliava. 
Kai jis užbaigė kalbą, vienas 
patrijotas atsistojęs ir užklau
sė :

—O kodėl ant estrados nė
ra amerikinės vėliavos?

—Paklausk dženiįpriaus !— 
atkirto klausėjui senatorius.

—o—
1924 metais, kai preziden

tas Coolidge ruošėsi kandida
tuoti antram prezidentystės 
terminui, jis labai norėjo, kad 
vice-prezidentu kandidatuotų 
senatorius Borah. Pasišaukęs 
senatorių, p. Coolidge jam 
sakė:

—Ar norėtum, senatoriau, 
užimti viena kandidato vieta?

—Katrą, p\ prezidente ? — 
užklausė Borafr, duodamas su
prasti, kad jis antra Smuiką 
griežti nesutiks.

—o—
Hooveris praneša, kad 

mokratui” Mannerheimui 
n as milijonas dolerių jau 
beveik surinktas. Dabar
sidės aukų rinkimas kitam 
milijonui dolerių. Bet šį sudė- 
sią stambūs Amerikos kapita
listai.^

Girdi, visa eilė stambiųjų 
kompanijų pasižadėjo paau- 

’ koti.

“dė
vi e- 
esąs 
pra-

Atrodo daugiau negu keis
ta: milijoną dolerių gali pa
aukoti tik viena stambi kor
poracija. Pats Hooveris yra 
milijonierius ir gali lengvai 
milijoną duoti.

Amerikos bedarbiams, Ąme- 

 

rikos vargšams benamląms, 
tie ponai nedavė nei c 
neduos. Jie remia tik 
kaip jie patys.

nisteris

o ir 
kius,

Anglijos laivyno 
p. Churchill tai geriausiai pa
sakė :

Jei baronas Mannerheimas 
Suomijoj pralaimės, tai ten 
užviešpatausią “tamsieji lai
kai,bus pavojus civilizacijai.

Kokiai civilizacijai ? Kam 
bus tie, “tamsieji laikai” ? Po
nas Churchill nepasakė. Bet 
mes žinome: tamsieji laikai 
užeitų Suomijos dvarponiams 
ir fabrikantams, nes būtų at
imta iš jų žemė ir fabrikai — 
jie būtų atiduoti Suomijos dar
bo žmonėms.

Kai turčiams darytųsi aky
se tamsu, tai Suomijos bied-

i i
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Darbo Žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $6.00
Brooklyne $6.00

Metams

Kum Coughlin Prisi
pažįsta Remias Te

roristu "Frontą”
Tas Frontas Rengėsi Nu

versti Amerikos Valdžią
Detroit, Mich. — Kunigas 

Ch. E. Coughlin per pamok
slą pareiškė: “Nors aš nesu 
narys jokios ‘Krikščionių 
Fronto’- kuopos, bet aš ne- 
atsiskiriu nuo jų to judėji
mo... Aš iš naujo patvir
tinu kiekvieną žodį, kurį aš 
esu pasakęs, pritardamas 
sudarymui šio fronto.”

O tai- teroristų frontas, 
kuris šaukė naikint žydus 
ir komunistus ir nužudyt 
bent 12 pažangesnių Ame
rikos kongresmanų, sprog- 
dint valdžios įstaigas ir su
kelt tokią suirutę, kad tie 
“krikščionys” teroristai ga
lėtų ginklais nuverst Ame
rikos valdžią ii’ įsteigt hit
lerišką “tvarką” šioje šaly
je-

Kada paskutiniu laiku 
federalės valdžios agentai 
užklupo ir suėmė 17 tų te
roristų Brooklyne, pas juos 
rado 17 karinių šautuvų, 
daug šovinių, 
bomboms dirbt 
amunicijos.

Dabar kunigas Coughli- 
nas savo pamoksle • smerkė 
valdžios agentus, kad jie su
ėmė tuos teroristus. Jis rei
kalavo juos paleist, o areš- 
tuot bent “2,000 ar daugiau 
komunistų” pačiame Wash
ingtone.

medžiagos 
ir kitokios

Policininkas Nušovė Dvi, 
Kol Pats Liko Nušautas
Chelsea, Mass.—Polici

ninkas John A. Price įsiver
žė į namus policijos sardžen- 
to H. J. Hannabury’o, nu
šovė jo- žmoną ir mirtinai 
peršovė jaunutę dukterį, 
bet nepaspėjo nušaut patį 
sardžentą.

Sardžentas išsitraukė re
volverį ir čia jau nudėjo 
užpuoliką policininką.

Sardžentas grąsino pa
duot skundą prieš tą polici
ninką, jeigu jis neišduos ra
porto apie vieną policinį da
lyką. JDel to. policininkas 
perpykęs ir pasinešė mirti
nai atkeršyt sardžentui.

nuomenei skaisti saule pate
kėtų.

—o---
. Podraug p. Churchill šau
kiasi j neutralinius kraštus, 
ragindamas juos stoti į karą 
už Anglijos imperialistų inte
resus.

Jau prieš tūlą laiką J. Sta-» 
linas yra pasakęs:

“Anglijos buržuazija neno
ri kovoti savo rankomis ir ji 
kai kada Suranda durnių, ku
rie savo nagais žarsto žarijas 
josios naudai.” ‘ \

Ot, p. Churchillas šiuo me
tu ir jieško tokių durnių.
Helsinkio valdžia pati pirmu
tinė sutiko pildyti Anglijos 
lordų pageidavimus.

Ar Skandinavijos kraštai
Helsinkio valdžią ’ paseks, — 
liekasi palaukti ir pamatyti.,
Gal sdcialistahns ir pavyks kūnų bombardavę sovieti- 
juos įtraukti, į karo sūkurį. nes karo laivų ir lėktuvų

Ir Lietuviai Kariausią 
Už Helsinkį

Helsinki, Suomija.—Pra
nešama, kad susidaręs 
“naujas legionas iš Helsin- 
kyj gyvenančių estonų, lie
tuvių, vokiečių, francūzų ir 
italų,” ir jie greitu laiku 
trauksią į frontą” kariaut 
prieš Sovietus.

New York.—Sekmadienį 
radio pranešė, kad Helsin
kio suomiai turėjo pralai
mėjimų Salios fronte, Suo
mijoj.—Amerikonų spauda 
;tatai užtylėjo.

“LAISVĖS” DALININKU SUVAŽIAVIMAS IR BANKIETAS
Visi dienraščio “Laisvės” 

dalininkai - šėrininkai kvie
čiami dalyvauti jos bendro
vės suvažiavime, kuris 
įvyks sausio-January 28 d., 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo svetainėje, kampas

“Paveikslas iš 
Suomijos” Dirb
tas Brooklyne

’ ■ .*"-------------- 4

Springfield, Mass.—Vieti
nio republikonų laikraščio 
“Springfield Union” redak
toriui Wm. Hatch’ui buvo 
įrodyta, kad jis išspausdi
no Brooklyne padirbtą ne
va “fotografiją”, kurioj nu
piešti būk tai Sovietų “žiau
rumai” Suomijoj.

Redaktorius pripažino, 
jog tai klastingas, falšyvas 
paveikslas, bet atsisakė jį 
atšauktais pareiškė: “Yra 
milionas klastų, ir mes ne
galime atitaisyti visko, ką 
sužinome, jog tai klasta.”

Amerikonų Spauda Užtylėjo 
Kad Sovietai Sunaikino 1S 

Helsinkio Lėktuvų z
New York. — Praeitą 

sekmadienį radio kelis kar
tus pranešė, jog Sovietų ka
riai nukirto žemyn 15 Hel
sinkio Suomijos lėktuvų. 
Bet čionaitiniai amerikonų 
laikraščiai užtylėjo šią 
nią.

ži-

IŠ SUOMIJOS KARO
Maskva, saus. 22.—Nieko 

svarbaus neatsitiko Suomi
jos karo fronte, tik įvyko 
artilerijos ir lėktuvų kovų.

Helsinki, saus. 22.—Cen
zūruotos žinios iš Helsinkio 
Suomijos sako, jog Sovietų 
kanuolės i baisiai bombar
duoja suomių pozicijas Ka
relijos fronte; pęr minutę 
Sovietų artilerija numeta 
po 100 kanuolių šovinių į 
Helsinkio suomių Manner- 
heirrib tvirtovių liniją.

Stockholm, Švedija, saus. 
22.—Pranešama, kad 20-30 
svetimtaučių liuosnorių la- 
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Slapta Anglijos ir 
Japonijos Sutartis 

Prieš Amerika
Washington. — Sužinota, 

jog Anglija pernai birželio 
mėnesį padarė slaptą karinę 
sutartį su Japonija. Angli
ja, be kitko, pdsižadėjo lai
kytis “bepusiškai” tokiame 
atsitikime, jei kiltų " karas 
tarp Jungtinių Valstijų ir 
Japonijos.

Manoma, kad kils “truk- 
šmas” Jungtinių Valstijų 
kongrese dėl tos sutarties 
tarp Japonijos!ir Anglijos.

Stagg St. ir Union Avė., 
Brooklyne, N. Y.

Suvažiavimas prasidės 10 
vai. ryto ir tęsis iki 5 vai. 
vakaro.

Vakare po suvažiavimui 
bus šaunus bankietas, kon
certinė rograma ir šokiai

LIETUVOS PREKY
BA SU AMERIKA

Kaunas, saus. 19. — Iš 
Jungtinių Valstijų atplaukė 
pirmas laivas su įvairiomis 
Amerikos prekėmis “Lietū
kiui.”

(Pastaba: Per paskutinius 
kelis mėnesius Lietuva per 
“Litam Corporation”, 157 
Chambers St., New Yorke, 
užpirko gazolino, žibalo, te
palų, alyvos, žaliavos dirb
tuvėms ir kitokių prekių už 
250 tūkstančįų dolerių. Viso 
išėjo iš Amerikos 4 laivai. 
Be to, “Sodyba” pernai bu
vo užsakiusi 13 elektrinių 
inkubatorių (peryklų) po 
2,000 dolerių, kurie irgi bu
vo išsiųsti į Lietuvą gruod
žio mėnesį.)

Žinios iš Lietuvos
Kaunas, saus. 19.—Klai

pėdos laisvasis ruožas (zo
na) sausio 15 d. perduota 
Lietuvai.

Kaunas. — Gydytojais ge
nerolas Nagius-Nagevičius 
nusilaužė koją.

Kaunas. — Advokatė Su
sanne P. Shąllna sutiko ir 
paskirta Lietuvos Raudono
jo Kryžiaus' atstove Jungti
nėms Valstijoms.

stovyklas Kronštadte.
Neoficialiai pranešama,* 

kad Helsinkio suomių ir 
svetimtaučių lakūnai bom
bardavę Soyietų orlaivių 
stovyklą netoli Tallinno, Es- 
tonijoj.

Helsinki. — Sovietų lakū
nai labai sunaikino Hangoe 
ir Abo prieplaukas ir sandė
lius Suomijoj, kaip rašo N. 
Y. Times korespondentas 
H. Denny, f

ORAS.—Vidutiniai šalta.

Murmansko Gelžkelis 
Reguliariai Veikia

Leningrad. — Visi trau
kiniai iš Murmansko į Le
ningradą atvažiuoja paskir
tu laiku, nežiūrint 40 laips
nių šalčio žemiau zero,— 
nors Helsinkio suomiai pa
sakojo, būk jie suardę Mur
mansko geležinkelį keliose 
vietose.

Stockholm, Švedija.—Suim
ta daugelis žmonių, kad jie, 
girdi, per slaptą , radio per- 
leidinėję kokiai tai svetimai 
šaliai karines Švedijos ži
nias.

Central Palace svetainėse, 
16-18 Manhattan Aye., Bro
oklyne, N. Y.

Prašome iš anksto įsigyti 
tikietuš Į bankietą-koncertą 
ir šokius. Įžanga $1.25 as
meniui.

Plačiai Veikia ■ 
Anglijos Šnipai

Amerikoje
-------- x

Washington. — Kai kurie 
Amerikos kongreso nariai 
stebisi, kaip Anglijos šnipai 
galėjo sužinoti vardus pa
vardes, amatus, tarnybas ir 
išvaizdą dvidešimt vieno 
Vokietijos jūreivio-mecha- 
niko ir oficieriaus, kurie iš 
San Francisco plaukė japo
nų laivu “Asama Maru” į 
Japoniją, o iš ten būtų grį
žę į Vokietiją.

(Jungtinių Valstijų vy
riausybė iki šiol nekreipė 
beveik jokios atydos į kari
nius Anglijos šnipus Ameri-

JAPONŲ JŪREIVIAI SU
KILO PRIEŠ ANGLUS
Tokio, saus. 22.—Vienas 

Anglijos , šarvuotlaivis su
stabdė keleivinį Japonijos 
laivą “Asama Maru”, už 35 

oficieriai ir jūreiviai užėjo 
ant japonų laivo, suėmė nuo 
jo 21-ną Vokietijos jūreivį, 
mechaniką ir oficierių, ir 
perkėlė juos į Anglijos šar
vuotlaivį.

Japonų jūreiviai dėl to 
smarkiai subruzdo prieš an
glus įsiveržėlius ir norėjo 
juos šaudyti; bet, japonų 
laivo kapitonas nuramino 
savo jūreivius. • 

__ i--- - U . . . --- ■ -.. .
Gaisrų Padaryti Nuostoliai 

Pernai Amerikoje
Atlantic City, N. J.—Su

važiavimui Nacionalio Susi
vienijimo Kovai prieš Gais
rus dabar čia buvo išduotas 
raportas, jog pernai gaisrai 
visose Jungtinėse Valstijose 
padarė 313 milionų dolerių 
nuostolių, tai 10 procentų 
daugiau negu 1938 metais.

\ -- *----------------
Helsinki, saus. 22.—Čio- 

naitine suomių vyriausybė 
skelbia, būk jie sunaikinę 11 
sovietinių lėktuvų ir vieną 
baliūną.

Naziai Sunaikino Ka 
rinį Anglijos Laivą 
Ir Tris Prekinius

London. — Vokiečių sub- 
marinas ar mina nuskandi
no karinį Anglijos laivą- 
naikintuvą “Grenville,” 1,- 
485 tonų, Šiaurinėje Jūroje. 
“Grenville” buvo pastatytas 
1935 metais, kaštavo $1,- 
680,000; buvo ginkluotas 
penkiomis kanuolėmis, šau
dančiomis beveik penkių co
lių storio šoviniais, šešiomis 
mažesnėmis kanuolėmis ir 
aštuoniais vamzdžiais tor
pedoms laidyti. Su “Gren
ville” žuvo 81-nas jūreivis 
ir oficierius.

Tai jau ketvirtas Angli
jos naikintuvas, nazių nus
kandintas šiame kare.

Be to, vokiečiai yra su
naikinę du didelius Anglijos 
karo laivus, “Courageous” 
ir “Royal Oak”, ir stambų 
šarvuotą laivą “Rawalpin
di.” O mažesnių, žvalgybi
nių Anglijos karinių laivu- 
kų žuvo keliolika nuo nazių 
minų, submarinų ir orlaivių 
bombų.

Nuskandinta 18,000 Tonų 
Anglijos Prekinių Laivų
London. — Oficialėmis 

Anglijos žiniomis sekmadie
nį, vokiečių submarinai bei 
minos sunaikino tris preki
nius anglų laivus: “Protesi- 
laus,” 9,577 tonų; “Caroni 
River”, 7,807 tonų, ir “Fer
ryhill,” 1,086 tonų.

Be to, nazių minos bei 
submarinai nuskandino Es- 
tonijos laivą “Nautic”, 2,050 
tonų; Danijos laivą “Tek
ia”, 1,469 tonų, ir Švedijos

Australų Laikraštis Vadina 
Pasakomis Pranešimus 
Apie Anglų Laimėjimus
Sydney, Australija. — 

Čionaitinis / angliškas laik
raštis “Sydney Sun” kriti
kuoja valdiškus Anglijos 
pranešimus apie karą. Sako, 
kad Anglijos valdžia sklei
džia “pasakas apie nuolati
nius savo laimėjimus kare, 
bet tomis pasakomis niekas 
negali, tikėti.”

Ar Ne Prancūzai Padegę 
Italijos Laivą?

Genoa, Italija, saus. 22.— 
Dega keleivinis Italijos lai
vas “Orazio”, 11,669 tonų. 
Gaisras kilo po ,to, kai du 
kariniai Franci jos laivai su
stabdė šį Italijos laivą ir 
per 4 valandas krėtė jį, 
jieškodami “karinės kontra
bandos,” netoli nuo Franci- 
jos krantų.

Pagal ligšiolines žinias, 
tai per “Orazio” gaisrą žu
vę apie 100 jo keleivių ir 
įgulos narių.

London. — Anglų laivy
no ministeris Churchill tvir- 
tino^ad talkininkai jau su
naikinę pusę Vokietijos sub
marinų.

Ruoškime žiemį 
nes pramogas “Lais
vės” paramai. Jos 
yra didelė atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.

laivą “Flandria”, 1,179 to
nu. c

Anglų Ministeris Sakė, kad 
Anglijos Laivai Nelabai

Biją Nazių
O Anglijos karo laivyno 

ministeris Winston Church
ill, kalbėdamas šeštadienį 
per radio, tvirtino, kad, ne
žiūrint nazių submarinų ir 
minų, jūrinė Anglijos pre
kyba “kas savaitė auga” ir 
kad tik ‘vienam iš kiekvie
nų 500” Anglijos laivų da
bar gręsia pavojus iš nazių 
pusės. Churchill šaukė ma
žesnes bepusiškas šalis, kad 
jos savo prekinius laivus 
pavestų į Anglijos globą; 
tada, girdi, anglų šarvuot
laiviai lydėtų tuos laivus ir 
apsaugotų juos nuo nazių 
submarinų.

Ragina Didinti 
Amer. Boikotą 

prieš SSRS
Washington. — Nuo eu

ropinio karo pradžios So
vietai pirko iš Jungtinių 
Valstijų 1,300,000 bačkų ga
zolino, vidutinės rūšies.

Prasidėjus Sovietų karui 
su Suomija, Amerikos val
džia sustabdė aukštosios rū
šies gazolino pardavinėjimą 
Sovietams; taipgi įvedė 
“moralinį” embargo prieš 
pardavinėjimą Sovietams 
aliumino, molybdeno ir kitų 
metalų, kurie vartojami or
laivių statyboje.

Dabar kai kurie kongres- 
manai ir senatoriai, remda
mi Helsinkio Suomiją, sako, 
kad Amerika turi nėparda- 
vinėt Sovietams ir vidutinio 
gazolino. “New York Post” 
ir kiti amerikonų laikraš- 
čiaį teigia, kad sustabdy
mas Sovietam amerikinio 
gazolino tai, girdi, būtų 
“tikra” pagalba senajai 
Suomijos valdžiai. ,

Vis Nieko Naujo Vakarų 
Karo Fronte

Paryžius, saus. 22.—Visai 
nieko naujo neįvyko vakarų 
karo fronte.'

(Tą patį sako ir nazių 
komandos pranešimas.)

SOVIETŲ PRIEŠAI NU
DEGSIĄ NAGUS

Maskva, saus. 22.—Mi
nint 16 metų sukaktį nuo 
Lenino mirties, maskviškis 
Komunistų Partijos sekre
torius Ščerbakovas perser- i 
gėjo, kad nudegs nagus tos L 
kapitalistų šalys, kurios 
mėgintų per Suomiją ka
riaut prieš Sovietus.

Roma. — Italijos valdžia 
vėl aukštyn pakelia taksus 
ir sako, kad italai turės mo
kėt tiek taksų, kaip ir žmo
nės kariaujančiose šalyse.
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Ką Amerika Darys?
Sausio 26 d. pasibaigia prekybinės tarp 

Amerikos ir Japonijos sutarties laikas. 
Kaip Amerikos žmonės, taip ir visas pa
saulis yra nepaprastai susidomėję ir 
laukia, ką Amerika dabar darys? Ko
kiais pagrindais toji sutartis bus atnau
jinta, jei ji iš viso šiuo metu bus atnau
jinta?

Reikia nepamiršti, kad per tą visą lai
ką, kai Japonija kariauja prieš Chiniją, 
karinės medžiagos ji daugiausiai gauna 
iš Amerikos. Iš čia ji gabenasi geležį, 
gazoliną ir kitus būtinai, karo reikalams 
reikalingus dalykus. Jei ne Amerikos 
medžiaga, tai Japonija jau senai būtų 
buvusi iš Chinijos išgrūsta laukan. Deja, 
Amerika aprūpina Japoniją visais rei
kalingais daiktais ir dėlto Tokio plėšikai 
galėjo ir tebegali naikinti Chinijos mies
tus ir tęsti tolyn Chinijos pavergimo 
darbą.

Prezidento Roosevelto administracija 
sakosiy kad jai rūpinti taika, rūpinti silp
nųjų rautų laisvė. Išeidama iš to, Roose
velto admnistracija davė Helsinkio vy
riausybei dešimts milijonų dolerių karui 
vesti prieš Sovietus; daugiau: ji prašo 
kongreso dar 25 milijonų dolerių tai pa
čiai Helsinkio vyriausybei. Esą, Helsin
kio vyriausybė ginanti Suomijos laisvę.

;Bet tuo pačiu sykiu toji pati Roosevel
to administracija gelbsti Japonijos im
perialistams pavergti 400 milijonų gy
ventojų tautą; ji remia Japonijos vald.- 
žią.

Taigi čia, ot, ir. atsistos labai rimtas 
klausimas: ar toji Japonijai parama,— 
tiksliau: ar Japonijos ginklavimas—bus 
tęsiamas ir toliau Amerikos medžiaga ar 
ne? '

Jei Roosevelto administracijai rūpės 
tautų laisvė, jei jai rūpės kova prieš ag
resorius, tai ji po sausio 26 d. drąsiai tu
rės Japonijai pasakyti: neduosime nei 
vieno daiktelio, kurį tu galėtum panau
doti karui tęsti prieš Chiniją.

“Kadangi gyvenimas taip susietas, kad 
vieni jo reiškiniai, vieni jo įvykiai savai
me siejasi su kitais, tai ir mūsų valstybės 
reikalai, kurie šiaip ar taip turi daugiau 
užsieninį pobūdį, gavo atgarsių vidaus 
gyvenime, nors lig šiol dar ne visi kraš
to sluoksniai gali, o kiti nori suprasti tos 
naujos valstybės padėties. Vis dėlto svar
bieji gyvenimo pakitimai privedė prie 
tūlo labai žymaus vidaus gyvenimo kiti
mo. Viso to rezultate buvo sudaryta vie
ningojo darbo vyriausybė, kurion įėjo di
džiųjų Lietuvos srovių atstovai. Tas pat 
yra ir naujai pertvarkytame ministerių 
kabinete.

“Savaime suprantama, kad ir plačiuo
siuose valstybės gyv. sluoksniuose įvy
ko labai žymūs psichologinis pakitimas, 
kuris rutuliojasi ir jau netilpsta ikitol 
buvusiuose rėmuose. Natūralioji raida 
bus juo riaudingesnė valstybės reikalams, 
juo ji bus gera valia vedama į pačias 
normaliausias sąlygas.”

Skaitydamas “tarp eilučių,” skaityto
jas pamatys, ko liaudininkų laikraštis 
Lietuvai linki, ko jis trokšta. Tik pagal
vokit: “plačiuosiuose valstybės gyvento
jų sluoksniuose įvyko labai žymus psi
chologinis pakitimas, kuris rutuliojasi 
ir jau netilpsta ikitol buvusiuose rė
muose ...”

Ką tai reiškia? Ogi reiškia tai, Kad 
platieji Lietuvos gyventojų sluoksniai 
reikalauja daugiau laisvės, reikalauja 
gilesnių socialinių ręformų,—kitais žo
džiais, jie reikalauja demokratiją at- 
steigti.

Tačiąu liaudininkų dienraštis pastebi, 
kad “lig šiol dar ne visi krašto sluoksniai 
gali, o kiti nori suprasti tos naujos vals
tybės padėties.”

Kas gi tie ’’sluoksniai,” kurie nenori 
to suprasti? Aišku, stambieji žemval
džiai, fabrikantai’ kurių veikla pasireiš
kia per tautininkus. Jie dar vis gyvena 
senu gyvenimu. Jie dar vis mano, kad 
1940 metai jiems yra 1930 metai. Čia 
jie stambiai ’klysta. Jeigu jie laiku ne
praregės, jeigu jie bus užsispyrę ir, sa
kysim, neduos žmonėms laisvės, neišlais
vins politinių anti-fašistų kalinių, tai jie 
anksčiau ar vėliau gailesiu.

Liaudininkų laikraštis tatai numato, 
bet tautininkų spauda kaip buvo spanga, 
taip ir pasiliko. O gal ji tik bando tokią 
nuduoti?!

Tarptautinė Padėtis ii Lietuva
Linkėdamos savo • skaitytojams “lai

mingų naujų metų,” “Lietuvos žinios” 
(gr. 30, 1939), be kitko, šitaip rašo:

“Nežiūrint to, kad karo pradžia Lie
tuvos tiesioginiai nepalietė, vis dėlto ne
tiesiogiai Lietuva išgyveno labai didelių 
savo mastu sukrėtimų ir išgyvenimų.

“Pirmieji karo ženklai pasirodė ten, 
kur jis prasidėjo—Europos centre. Visų 
pirma buvo Austrijos įvykiai; paskui se
kė Čekoslovakijos likimas; po to Lietuva 
neteko Klaipėdos krašto, o galų gale at
ėjo ir Lenkijos eilė. Lenkijos tragedija 
“perpildė taurę” ir užvirė didžioji kova, 
kurioje susitiko milžinų jėgos. Europa 
tuo būdu gyVena naują baisią tragediją, 
kurios galas vis dėlto tuo tarpu nėra 
taip tiksliai aiškus, kaip kai kas lengva 

'širdimi pranašauja.
“Nėra prasmės kartoti tų baisybių, 

apie kurias kasdien pranešame, bet rei
kia pasakyti, kad įvykių žiaurumas vi
sus paliečia; ypač jis atsiliepė Baltijos 
pakraščiuose; be ko kita dalimi išsivys- 
tydamas į naują karą. Čia, po Lenkijos 
tragedijos Lietuvai sugrąžinta amžinoji 
jos sostinė, visokeriopo Lietuvos gyveni
mo širdis—Vilnius.

“Tokiu būdu, Lietuva per vienus tiktai 
metus yra išgyvenusi nepaprastai daug. 
Jeigu prie šito pridėti naujų sutarčių su 
SSSR ir Vokietija sudarymą, tai ir gau
sime. tų įvykių sumą, kuri Lietuvos bū
seną kardinaliai pakeitė ir pastatė prieš 
nepaprastąi"dideles ir sunkias problemas.

“Demokratijos Gynėjai"
Suomijos dvarponius ir kapitalistus re

mia visas kapitalistinis pasaulis. Švedi
joj ir Norvegijoj viešpataujanti klika už
dėjo net ekstra mokesčius ir ant darbi
ninkų; tam daugiausiai pasidarbavo 
menševikai ministerial. Todėl Švedija ir 
Norvegija ne vien siunčia orlaivius, ka- 
nųoles/kulkasvaidžius, amuniciją iš val
džios sandėlių, organizuoja “liuosno- 
rius,” priverčia bedarbius stoti į “liuos- 
norius,” bet ir prievarta surenka daug 
“aukų.” Abi šalys jau pasiuntė Helsin
kio valdžiai daugiau, kaip po $2,000,000 
aukų, kurias iš žmonių po prievarta iš
reikalavo.

Jungtinėse'Valstijose renka aukas po
nas Hooveris su savo štabu. Bet žmonių 
masės toms aukoms nepritaria. Tą pasa
ko tas faktas, kad nežiūrint skandalo ka
pitalistų spaudoj, vos kelis šimtus tūk
stančių dolerių tesurinko. O aukojo pat
sai Hooveris, kiti stambūs kapitalistai; 
kapitalistų laikraščiai, na, ir darbininkų 
priešas, kunigas Coughlinas $1,000. Žino
ma, gauna ir 'iš^ darbo žmonių, bet kol 
kas mažai.

Sako, kad *azilijps valdančioji klasė 
nutarė suteiktix Suomijai 50,000 kavos 
maišelių. Francija ir Anglija siunčia 
ginklus, amuniciją, lakūnus ir tą darys 
tol, kol rimtai karas prasidės vakaruose^

Aukos plaukia iš turčių, reakcionierių 
šaltinių. “Liuosnorių” eilėsna stoja toki 
gaivalai, kaip francūzas kunigaikštis Re- 
ne-Parma-Bourbon, rusai caristai, Itali
jos ir Ispanijos fašistai, kurie Ispanijoj, 
liaudį pavergė. Švedijoj “aukų rinkimo” 
komiteto priešakyje stovi karaliaus bro
liai, sūnai ir kiti giminės.

Toki tai šių dienų “demokratai”, kurie 
gelbsti Suomijos dvarponiams ir kapita
listams.

KAIP Aš PAVYZDINGAI 
GYVENU!

Tik pamanykite, kiek čia, 
Amerikoj, vaikšto ant kam
pų susitraukę, verkauna,— 
bėdavoja kad negauna dar
bo, organizuojasi, visokius 
laikraščius skaito,—kiti ge
rai mokyti: “nąrodnas” ar
ba gimnazijas išėję senam 
krajuj, ir vi& tas galas...

O žiūrėkite ūš, būdamas 
10-ties metų, vieną žiemą 
pasimokinau ‘abecėdlos’pas 
skerdžių Mižonyse, kitą žie
mą pas skerdžių Lizduose, 
ir jau galėjau net ant mi- 
šiaunų truputį paskaityti, 
ir numerius pramokau (ga- 
zietų negalėjau ir negaliu 
skaityti, nes man maišėsi ir 
dabar maišos tos dvi litaros 
—“p” ir “b”—man jos ir 
dabar sunku atskirt viena 
nuo kitos).

Na, ir žiūrėkit šiandien: 
turiu sau puikų saliūną, 
biznis gerai išdirbtas; turiu 
nuosavą mūrinį namelį ant 
Hors Liver Str., namelis iš
mokėtas; važinėju sau pui
kiu Cadillac .automobiliu, 
ir ką aš šiandien paisau!...

Šeimyniniu atžvilgiu irgi 
pavyzdingai gyvenu. Štai, 
jau ačiū Dievui artinasi 15 
metų, kaip aš susidėjęs su 
Barbute gyvenu ir nieko 
blogo! Tiesa, anais metais 
buvau ją padėjęs į durnių 
namus, bet t apsižiūrėjau, 
kad ant jos vardo užrašyta 
saliūnas ir ' nartas, tad su. 
“lojeriais” vėl šiaip taip ją 
iškrapščiam O už šį randą, 
kur maniškę man ant poa
kio su pokeriu uždėjo, tai 
aš jai jau senai dovanojau; 
o kad kartais vienas kitam 
poakius į^Uįpkhustom, bet 
jeigu tik ženklai užgyja,— 
tai tas negalima skaityti 
prie naminių vaidų.

Biznį irgi vedų labai gud
riai ir pavyzdirigai. Matot, 
mano saliuto yra šbninės 
durys,/ ir ve, nedėliomis, 
kada kiti saliūnhi iki 1-mos 
valandos p6 pietų uždaryti, 
tai jau mano kbkie 30 kos- 
tumerių prieš 1-mą vai. iš
eina raibomis akimis už 
tvorų graibstydamieši. Jau 
kokie 25 doleriai ir kišeniu- 
je! Aš niekada neimu “lais- 
nių” dėl šnapšo—tik dėl 
alaus; o po barui visada sau 
laikau vieną bonką “Wilso-

no", o kitą medinio alkoho
lio—kol dar kostumeris 
mato ir pažįsta mane ir tą 
bonką—duodu iš “Wilsono”, 
kada jau pradeda žvaigždes 
ant dangaus skaityti—duo
du medinio alkoholio...

Problemas ir raštiškas 
skaitlines veda mano bar- 
tenderis, o jis už tai gauna 
apmokėt...
Gražus Mano Užsilaikymas

Eltos Žinios iš Lietuvos
Kaunas. Vidaus reikalų m'i- 

nisteriui įteiktas prašymas 
leisti įsteigti Lietuvių Liaudies 
šokių Draugiją. Steigėjais pa
sirašė : N. Avietėnaitė, dr. J. 
Balys, M. Baronaitė, Pr. But
kus, prof. B: Dvarionas, P. Ei- 
dukevičiutė, B. Juškevičiūtė, 
K. Marijošienėj V. Petronis, 
Slaviūnas, B. Vokietaityte ir 

i Vokietaitis. Draugijos tiks- 
Kada esu teatre, ir paša- lai: rinkti,, tyrinėk ir populia- 

koma ar ; 
juokas—aš juokiuos taip
garsiai... 
lys; kaip kada4dar atsili
kęs nuo kitų užbaigiu žvin- 
gyt. Tas parodo kitiems, 
kad aš gerai suprantu juo
ką ir suprantu gerai ang
liškai ...

Kada aš esu savo saliū- 
ne, ir eina kokios diskusijos 
apie politiką, aš visada sto
ju to pusėn, kuris stipres
nis, arba kuris daugiau pi
nigų praleidžia prie baro.

Aš sveriu 250 svarų; esu 
4 ir pusės pėdų ilgio. Jau
nas būdamas turėjau susi-
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parodoma, kokis rimuoti lietuvių
- -- - Ikius.

4,0 JIAVXYHAV7O , lietuvių 1 i au d i es šo k i ų vie-
• lygiai kaip aik- gus pasirodymus, rūpinsis

i liaudies šo'- 
Ikius. Draugija rinks ir tvar-

liaudies šokių repertuaro ir 
instruktorių paruošimu, ruoš 
ir leis atatinkamą literatūrą, 
tirs mūsų šokius ir ruoš 
dies šokėjus.

liau-

(Tąsa ant'5-to puslapio)

Vilnius. — Keliolikai 
niaus lietuvių studentų 
Vilniaus kraštui remt k omite1- 
tą suteiktos stipendijos po 100 
lt. mėnesiui. —Patiriama, kad 
bus išleista banknotų, kuriuose 
bus atvaizduoti Lietuvos sos
tinės Vilniaus grįžimo svar
biausieji Vaizdai. —Į Vilniaus 
ligonių kasas būsią priimta 
apie 30 gydytojų. —Per Kalė
dų šventes iki Naujų Metų

Vil- 
per

—....v...—.

Amerikos Gazolinas Sovietams
Smarkiai pakilo gazolino transportas 

iš Jungtinių Valstijų į Sovietų Sąjungą. 
Rugsėjo mėnesį Sovietai pirko 48,000 
bačkų žibalo, o jau lapkričio mėnesį 
317,000 bačkų. Manoma, kad nuo karo'

Vilniuje leista vaikščioti per 
kiaurą naktį. Bendrai, nuo 
gruodžio 16 d. Vilniuj drau- 
dž’amasis laikas bėra nuo 11 
vai. vakaro iki 4 vai. ryto.

Vilnius. Vilniaus miesto 
burmistro padėjėju paskirtas 
buv. Šiaulių apskr. viršininkas 
seimo narys Alfonsas Pimpė. 
—Numatyta, kad iš Kauno į 
Vilnių netrukus persikels Li
tuanistikos Institutas.—Perke
liant į Vilnių kai kuriuos uni
versiteto fakultetus, žymiai 
daliai studentų iškyla nelengva 
problema, ką pasirinkt—mok
slą ar tarnybą, nes nemaža 
dalis studentų tuo pačiu laiku 
Kaune turėjo tarnybas.—Pir
moji valstybė, kuri į atvaduo
tą Vilniaus sritį paskyrė savo 
konsulą, yra Latvija, kurios 
konsului Vilniuje p. Feliksui 
Donassui gruodžio 14 d. Lie
tuvos Respublikos prezidentas 
suteikė ekzekvatūrą. 
Lietuvos ir Sovietų 
komisija sienai tarp 
tybių aprašyti jau 
darbą Varėnoje II.
dirbs apie du mėnesius. Judė
jimas Vilniuj leistas jau iki 
23 vai.

— Mišri 
Sąjungos 
šių vals- 
pradėjo 

Komisija

DARBININKŲ 
SVEIKATA
DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

530 Summer Ave. Newark, N. J. 
tV: Humboldt 2-7964

Gy venimo, pakaitos tragedija
Drauge gydytojau. Dažnai 

matau jūsų patarimus dien- 
raštyj “Laisvėj”. Labai įdo
mūs, įvairūs. Bet, rūdos, dar 
nebuvo tokio paklausimo ir 
jūsų patarimo, kuris supultų 
su mano liga. Todėl meldžiu 
patarti ir man per “Laisvę”. 
Iškalno tariu. ,ą£iu. ..

Esu motėlns, 46 inetų am
žiaus, vedus, 165 svarą, 5 pė
dų ir 2 colių. Per tris metus 
mane vargino kraujo plūdi
mas. Kada ateidavo mėnesinių 
laikas ir pasitaikydavo pakel
ti ką nors sunkaus, tai ir pa
sileisdavo kraujas. Per kokias 
5 dienas net gumulais eidavo. 
Priseidavo gulėt lovoj galva 
žemyn, o kojos aukštyn.

Dabar jau bus du metai, 
kaip mėnesinių nebeturiu. Kai 
kada dieną, o dažniausia nak
tį karštis visą apipilia. Esu 
labai ne.rvuota, negaliu gerai 
miegot. Viduriai nedirba ge
rai. Iš ryto kai išgeriu vande
nio, tai raugėj u.

Turėjau dvi operacijas. Vie
ną prieš 28 metus, laike gim
dymo pirmo kūdikio. Kraujas 
buvo užnuodytas. Antra buvo 
daryta neva dėl naviko, bet 
tik apendiką išpjovė. Turėjau 
keletą persileidimų.

Nuo pirmos operacijos lai
ko mano kojom kažkas pasi
darė. Ištinsta blauzdos, šalčio

bijo. Ir pasidarė bejausmės. 
Net gydytojai nežino, kame 
dalykas. Gal kraujo užnuodi- 
jimas tą padarė. Eidavau pas 
kiropraktus, tai masažai ir 
mankštinimai pagelbėdavo ko
jom ir strėnoms.

Dabar irgi kojos, ypač ran
kos man ramybės neduoda. 
Rankų pirštai sustingsta, na
riai girgžda ir patinę, — gal 
reumatizmas. Nosis, ypač žie
mos metu, degina, ir, kai 
šnypščiu, tai pasirodo kraujo, 
lyg šaltį turėčiau. Kai vasarą, 
tai su nosia gerai.

Pereitą metą žiemą buvau 
Čikagoj miesto ligoninėj, tai 
daktarai sakė, kad reikia ko
kių tai Vaistų į kraują išmirk
sti, bet jų nemėginau gauti, 
nes brangiai atseina. Daktarai 
sako, kad dėl permainos gy
venimo mano sveikata taip 
sukliurus.

Nors daktarai patarė neval
gyt kiaulienos mėsos (pati 
taipgi jaučiu, kad tas man 
nėra gerai), bet valgau po 
truputį. Gyvenant ant ūkio, 
daugiausia taip priseina.

Patėmijau, kad-.dažnai pa
taria! švitintis ultra-vijoleti- 
niais spinduliais. Gal ir man 
jie kiek nors gelbėtų, ypač 
mano rankom. Kokios rūšies 
lempa geriau būtų įsigyti? 
Čia įdedu tokį kataliogą. Pa
žymėkite, daktare, numerį.

Gen. Čiank-kai-šekas su žmoda tariasi su Buriiios žmonių misijos dariais, atvykii- 
sifeiš j Chiniją pasveikinti Chinijoš ž'mdnes, kovbjahčiiis su Japdnijos įsiveržėliais.

pradžios Sovietai yra pirkę apie 1,300,000 
bačkų žibalo. r

Sovietai pagamina į metus daug savo 
žibalo,—apie 28,000,000 tonų. Bet šalyj 
yra daug traktorių, trokų, kitokių maši-' 
nu ir prie to laiko žibalo didelį rezervą

atsargai. Į metus Sovietai kitur išveža 
apie 7,000,000 tonų savo žibalo. Iš Jung
tinių Valstijų veža daugiausiai iš Kali
fornijos pakraščių į Tolimus Rytus. Pa
sirodo, kad žibalo pardavėjai nepaiso 
Roosevelto “moralinio embargo”.
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Ir dar vienas dalykas. Jau 
keturi metai, kaip man pulke
liai apie ausis ir smilkinius at
sirado, ir niežti. Bandžiau su 
sietine mosčia tepti, bet ne
gelbsti. Nežinau, ką daryt. 
Labai nepakenčia vilnonės 
kepurės.

Tai gal ir bus viskas. Tariu 
širdingą ačiū už naudingus 
patarimus. Gal bus gerai ir 
man ir kitoms.

Atsakymas
Ligoninės gydytojai tiesą 

sakė.z Jums sveikata apgedo 
daugumoje dėl gyvenimo pa
kaitos. Ag, žinoma, nevisus 
moterys vienodai serga per tą 
nęlemtą, laikotarpį. Kai kurių 
sveikata esti stambesnė ir 
liaukos gajesnės, tai, ir kiau
šidžių netekus, greičiau jos 
susitvarko, susibalansuoja.

Jums tos operacijos sveika
tą kiek aplamdė, nors jos ir 
buvo reikalingos. Be abejo, ir 
Jums turėjo susidaryt orga
nizmui trūkumų dėl netobulo 
maisto, dėl stokos tūlų vitami
nų ir mineralų. Tai yra papra-l 
sta istorija visur. Jums tos ko
jos ir rankos jau nuo senai 
tirpsta, dėl stokos vitamino B. 
šito vitamino B beveik vi
siems trūksta: perdaug jau 
mums čia pasitarnauja atbula 
civilizacija.

Šitie Jūsų, Drauge, trūku
mai veikiausiai neatsipildė or
ganizmui ir vėliau, kada pra
dėjo saulutė leistis, — kada 
vyko gyvenimo pakaita. At- 
pene: pasidarė da naujų trū
kumų, da esmingesnių. Kiau- 
šidinių liaukų stoka da sun
kiau atpildyti, negu tie mais
to trūkumai..Bet atpildyti ga
lima. Moters lyties sunka — 
“female sex hormones” —ste
bėtinai atgaivina visą moters 
organizmą.

Jums nervai da labiau su
iro, vis dėl tos gyvenimo pa
kaitos. Nebėra tos galingos 
kiaušidinės' sunkos — nebėra 
tų vadelių, kurios suvaldo ir 
gyslas,* ir nervus, ir visus ga
lus. Tie reumatiški narių die
gimai labai dažnai irgi gyve
nimo pakaitos pasėka. Ir nie
kas tokių narių taip neatgrie
bia, kaip ta galinga lytinė 
sunka. Ir viduriai geresni pa
sidaro. Dažnai ir posys. Ištik- 
ro tūlos nosų ir gerklės slogos 
susiję su kiaušidžių apsilpi- 
mu arba su vytim u.

Tiesa, Jums reikia ir gero, 
negadinto maisto. Reikia vi
tamino B Komplekso — gali
ma gauti vaistinėje (“vitamin 
B complex”). Ultra-vijoletinč 
lempa irgi gerai. Anglinė 
(carbon arc) yra geriausi — 
artimiausi saulės sudėtingiems 
spinduliams. Jūsų kataloge 
pažymėta 486A4951. Apsiūki
te kuo tą vilnonę kepurę, tai 
odos taip nejaudins. ‘ ♦

......„L.
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Believe Me! by
, FRANK STULGIS

“DIPLOMATIC” LIES
Did you ever stop to think what 

liars people are? I am not referring 
to the daily newspapers which are 
outdoing themselves at the present 
time with all sorts of contradict
ions on the war in Finland and so 
many other things, but to common 
everyday life.

More than once I have been in a 
jam merely because, like Pop-eye, I 
am a firm believer in “Honesky is 
the Best Polisky.” It may be the 
Russian in me, or in Popeye, I am 
not sure which. The slogan some
how gets under my skin. So when 
a beautiful young lady, says to me, 
“My, but you dance well.” I know 
damned well she is lying, perhaps 
just as much as I do if I say— 
“How I have longed for this dance 
with you!”

But even that is mediocre and if 
people would lie only when they 
were dancing, Jialf of our troubles 
would be over. It is when they are 
going home after the dance that 
lying causes much more trouble. 
Who has not heard of the "Sorry 
Babe, we ran out of gas” tale?

Of course, if the young lady 
fumes and is ready to tear out the 
swain’s eyes with her bright red fin
gernails, the boy will tinker with 
his car, and find that it was not 
the gas after all, but merely a bolt 
on the Spark Plug loosened, or 
some vague thing was wrong with 
the ignition or carburetor.

The young fellow usually thinks 
that he shall become better ac
quainted with her if this running 
out of gas thing is sprung with suc
cess. However, he does not know 
how many girls have learned, some
times from experience, that it 
couldn’t be the reason for the halt 
in the journey home. The tale is 
greeted either with guffaws, gig
gles, or cuss words nowadays de
pending on how much the girl 
wants to be alone with the driver 
of the car. She knows damned well 
he is lying, but the reaction she 
shows is usually a test of the 
young lady as to how far she will 
go. Even if the young lady is wil
ling, she, too, retaliates with lies. 
As a matter of fact, the number of 
lies told on such occasions would 
fill volumes and may cause many 
other unpleasant competitions.

Nowadays a young lady must 
know you and your character pret
ty well before she will accept a 
ride from you unless she is the ad
venturous type—but how are you 
to know? The technique the young 
ladies have worked out if they 
want to save the car fare home is 
to get all their other girl friends to 
come along, either thinking that 
there is safety in numbers, or to 
prove to her friends that when she 
goes riding with a boy, she goes 
straight home every time.

They say a person must be a 
“diplomat” nowadays to get along

with people. By “diplomat” they 
mean you have to tell lies to the 
person in order to please him. It 
just goes to show you what Cham
berlain and Daladier has done to 
the world.

it seems that one must bo a “di
plomat” no matter where he goes. 
If he visits a Lithuanian play — 
he must be diplomatic and say it 
was good, in spite of th)? fact that 
it may have stank to the skies. If 
one goes to a meeting of an organi
zation, he must be diplomatic to 
the members in spite of the fadt 
that he may think the organization 
is not accomplishing anything—or 
at least not as much as it should, 
or the ire of some of the members 
will be roused to such an extent 
that you may even be kicked out 
of the meeting.

In some branches of the LDS 
the boys are planning to take ad
vantage of the situation and really 
bring in some good constructive cri
ticism this year because of the 
charming sergeant - at - arms which 
the branches have elected.

—o—o—
Sometimes I wonder if this is 

going to be called the “Diplomatic 
Age.”. Foreign affairs perhaps may 
need diplomacy, but individual lives 
are not so complicated. Occasionally 
we see a fist fight, but then not as 
many lives are at stake and there
fore whatj this world needs is more 
frankness, and less “pretty white 
lies,” much as that may displease 
neurotics and those who like to 
have themselves patted on their 
backs no matter how good or how 
bad the thing they do may be.

I believe in telling a little white 
lie when the occasion demands it. 
But so many people think that 
every occasion demands one, and 
that is where we differ with them. 
Before telling a lie, people should 

think of whether that lie shall bring 
more good to the world, whether it 
shall improve our method of living 
or enjoyment of life and whether 
it shall save any lives or whether, 
on the other hand, contribute to hu
manity’s moral* degradation.

Of course in the case of foreign 
relations of our country—if a lie 
will stop a war, I have no object
ions to it. But w*e should abolish a 
“foreign relations department” with
in each individual and act according 
to the senses we have in our heads, 
which after all is the one and only 
thing we can go by.

As to. a philosophy of life, I be
lieve that each person should live 
as happily and as contentedly as pos
sible without interfering with an
other’s happiness ,and contentment. 
When these two persons’ content
ment and happinesses clash, then, 
and then only should a comprqmise 
oe made. Not always is diplomacy 
the method by which to compro
mise — because that compromise 
based on a lie will not last, in spite 
of good intentions.
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THE EPIC OF LITHUANIA Dear Mr. and Miss Youth:-
by Walter Kubilius

3

The history of Lithuania, 
as the hjstory of every nation 

and every people, is a story of con
stant change and struggle, an in
evitable turmoil and search for 
something more out of life than 
animal birth and death.

It has been written that a happy 
people make no history. But in look
ing back at the empty centuries 
that stretch into nothing, let us 
not think that Lithuania has been 
a utopia of pagan simplicity.

The shreds and drops of history 
that remain tell their both pitiful 
and inspiring story.

It is true we know very little-'of 
Lithuania. Its origin is shrouded by 
a veil. Little is known of the far be
ginnings, even less of its birth.

Living in the deep recesses of 
primeval forests the Lithuanians for 
centuries lived "in peace and simpli
city, neither making history nor 
knowing how to record it.

Perhaps a Clue .
To this day one clue remains— 

the Lithuanian language, the oldest, 
richest and purest tongue in Europe. 
Philologists, studying this language, 
its texture and uniqueness, will tell 
you that it bears a great resemb
lance to Sanskrit, spoken in Iran 
and India some four thousand years 
ago.

Through the study of the lan
guage we can form a hazy picture 
and the pattern slowly begins to ap
pear.

Out of the intrigues, plots and paths of history comes a knowledge 
of the magnificence of the human spectacle. We have not “studied” 
Lithuanian history; in the proper meaning of the word, for our little 
knowledge is only i the result of pencilled notes and scraps of legends 
and tales—but in the notes that we have gathered together we feel 
that the story of Lithuania is a tale of the ambition, idealism, frustra
tion, misery, corruption and gentle beauty of every people in their 
course through the; ages.

Learned authorities may disagree with the facts and interpretations 
we have gathered ■ together. To this we can only say that the veil of 
history is thin enough to capture'the spirit if not the exact square inch.

Through history one may get a clearer conception of the past, a bet
ter understanding pf the present and perhaps a glimmering of the fu
ture. In addition toi this, we believe the Story of Lithuania is one of the 
finest romances in the world. *

Some thousand years ago a great 
migration took placę from the East. 
One migration became the founder 
of Greek civilization. Another wan
dered to the north and west and 
finally reached the' shores of the 
Baltic Sea.

Here, among the conifer forests 
and in the valleys of the Niemen, 
Dvina and Vistula, they ended their 
journey and made ! the crude be
ginnings of a nation.

Ancient Lithuanians
The ancient Lithuanians were 

known to the Romans in the chron
icles of Tacitus, in his “Germania.” 
They lived in a territory that 
stretched from the Vistula and 
Danzig through East Prussia, pre
sent Lithuania, Latvia, Lake Peipus 
and to the borders of Esthonia.

The coast of the Baltic Sea, for 
more than 300 miles', was populated 
with separate Lithuanian tribes.

The home of the Lithuanians was 
a land of impassable forests, 
swampland and rivers. Cut off from 
contact with the outer world the 
Lithuanians tilled the soil, hunted 
the animals of the forests and fish
ed for a living.

Let us not be idyllic in portraying 
them. They were savages, of a na
ture that was curiously mixed with 
cruelty and solicit Klb. They wor
shipped the gods of thunder and the 
forests and believed, in strange spi
rits that hovered everywhere.

The swampland was gloomy and 
hard. For a people to wrest a liv
ing from the reluctant earth and 
woods — they had to be cold and 
hard. The stolid stubborn Lithuanian 
character was born in the forest 
and mist.

Isolation Broken
Their centuries-old isolation and 

apartness from the world was com
ing slowly to an end when traders 
from Scandinavia, Russia, Poland

Sportsman’s Chatter tom yermal

The best fight between small men 
in many years will take place in 
Madison Square Garden to-morrow 
night.

Pedro Montanez, outstanding wel
terweight contender, gets his long 
awaited crack at Henry Armstrong 
and the welter crown in what 
shapes up to be a humdinger. Per
sonally we would like to see Mon
tanez face Henry with at least two 
or three warm-up fights under his 
belt. We don’t remember when Pe
dro went to the post last.

The Puerto Rican challenger will 
have anywhere from eight to twelve 
pounds xon the champ when- the 
opening gong sounds, but that 
won’t be a new experience to Hank.

We like Armstrong to win for 
the main reason that Montanez has

Phoney Farm Ads 
Lure Thousandsc

LOS ANGELES. — Thousands of 
migratory workers faced starvation 
in Arizona in 1938 lured there by 
false advertisements of the Farm La
bor Service, of the cotton ginning 
corporations.

The Senate Civil Liberties Com
mittee learned this here last Mon
day as Senator Robert M. La Fol
lette, chairman, and Senator Elbert 
Thomas grilled officials of the Farm 
Labor Service and the United States 
and Arizona employment services.

For years the Associated Farmers 
and others have insisted they did 
not advertise for agricultural work
ers.

Their contentions went overboard 
as the committee produced actual 
copies of advertisements and leaf
lets used to entice migrants.

Testimony and evidence showed 
ginning companies furnished $26,262 
between 1933 and 1939 for the Farm 
Labor Service;

That A. E. Taber, manager of the 
service, had his desk in the office 
of the Arizona state employment 
service, used the franking privilege 
on mail reserved for Federal busi
ness only.

And Taber testified he had ob
tained “similar relationships” with 
the state employment services of 
California, Oklahoma and New Me
xico to get pickers 
ton.

been out of action such a long 
while. If Pedro had been active of 
late however, we might have an 
entirely different outlook on the 
best little scrap on paper to come 
up in years. If a kayo is scored 
look for it to come via an eye cut. 
Both boys won one and lost one 
to the present lightweight champ 
Lou Ambers. This is to be the first 
of Armstrong’s last three fights, 
Henry has been the only boxer to 
hold three championships at the 
same time.

Although we got the news that 
Micky Witek, pepper-pot shortstop 
obtained by the New York Giants 
from the Newark Bears, was a 
Lithuanian from Will Wedge, of 
the §un, we did a little checking 
up of our own.

Much to our amazement the 
Giant office had Witek down as a | 
Pole. When we told them our side 
of the story they admitted they 
were not sure who was right and 
advised us to get in touch with 
the best ballplayer to come up to 
the majors since Di Maggio direct 
and to get the real lowdown.

We are keeping our fingers 
crossed and will pass the info on 
to you as soon as it comes in.

Once pickers answered the news
paper advertisements, placards, leaf
lets, radio broadcasts and flowery 
talks of ‘scouts,’ they found little 
work at below-subsistance wages in 
Arizona and could not get relief be
cause of a three-year residence re
quirement.

Orin Cassmore, who conducted 
WPA research among Arizona cot
ton pickers in 1938, explained 40,- 
000 people came to Arizona that 
spring for work, and were left des
titute when the season ended in 
March. •

“It was a very serious condition,” 
he said. “A good many of those I 
would say were on the verge of 
starvation. The primary cause was 
that they had been recruited far in 
excess of the employment opportu
nities.”

Cassmore said there were almost 
enough unemployed in Arizona at 
that time to pick the cotton but 
that they wouldn’t because of the 
low wage of 85 cents per hundred 
pounds.

outside the 
wage scale

If labor recruiting 
for Arizona cot-state were* dropped, the 

would up,” he said,

mYou will be happy to learn that 
alqlof us are going to Washington 
ugdyti. From February 9-12, the 
American Youth Congress will con
duct a Citizenship Institute includ
ing an exciting series of events for 
the up-to-date young citizens.

Approximately 8,000 young New 
Yorkers will join their friends from 
North, East, South and West 'in 
this colossal trek to the nation’s 
capitol. We’ll be seeing you there!

LET’S GET READY FOR 
WASHINGTON!

Objectives of Citizenship Institute:
1. To secure passage of the Ame

rican Youth Act for jobs and educ
ation for needy young people.

2. To organize a nation-wide youth 
campaign to Keep America Out of 
War!

3. To impress upon the United 
States Congress the need for con
tinuing a broad program of social

legislation in the areas of health, 
education, public works projects, 
wages and hours, fair labor pract
ices, etc.

4. To impress upon Congress the 
dangers inherent in the activities of 
the Dies Committee and the need 
for guaranteeing the provisions of 
.the Bill of Rights to everyone re
gardless of race, national descent, 
religious or political opinions.

Who Should Attend:
1. Every young person interested 

in peace, freedom and economic 
security is eligible for participation 
in the Washington Pilgrimage.

2. Single organizations should dis
cuss the objective of the Washing
ton Pilgrimage and then elect as 
many delegates as they can 
wish to elect.

3. Communities should send 1. 
community youth delegations'7 
presenting the interests of 
people in the community.

Survey Reveals the Overcrowded 
Conditions of New York City Schools

Overcrowding in the high schools 
at present is at its worst in the 
history of the city school system. 
Almost two-thirds of the 260,000 pu
pils in these schools now attend 
classes of more than thirty-five, the 
accepted maximum' for high school 
classes. In nearly five hundred 
classes, more than fifty students

and

R^e 
re- 
the

7,588—having 40 and 44 pupils. A 
total of 1,268 classes have between 
45 and 49 pupils and 481 have 50 
and more. An incredible condition!

• 
Unemployment a Factor ..

The degree of overcrowding is 
emphasized by the fact that except 
for certain activities many class-i
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Pope the free - lance advent- 
of Western Europe, embarked 
a period of pillage ’ and plun- 
Mass baptisms by force took 

and the Lithuanians were

increase 
Church, 
century 
against
nian tribes, the last 
in Europe.

Having the official blessing of the 
Holy 
urers 
upon 
der. 
place
converted by the hundreds. Those 
refusing-to accept Christianity, and 
who prefered Perkūnas, were 
killed.

the early 13th 
’a crusade 

pagan Lithua- 
non-Christians

Visitor at Zoo: “Is that gnu very 
vicious?”

Guide: “Well, lady, no gnus is 
good gnus.

and the West and South came to 
the tribes to buy amber and trade 
with the Lithuanians.

Carrying precious wares and 
goods, the traders feared the at
tacks of barbarian tribes and 
brought armed soldiers with them 
to protect the valuable trade routes.

The first clashes with these armed 
traders was the beginning of hun
dreds of years of warfare in which 
“fire and sword” almost became 
synonymous with “stranger.”

The Crusades.
During this period Christianity 

was the leading force in the civilized 
world. Wandering bands of knights 
found that the zealous 
tion of the gospel was 
occupation for noblemen, 
when the loot was rich.

Seeking to save pagan
the power of the Roman 

the Pope in 
proclaimed 

the various

(to be continued)

“My Gawd, it pays to advertise. We only put an ad in the paper 
one man.”

are registered — an unprecedented 
class size for secondary schools.

These figures were just disclosed 
sin a principal’s report on the size 
of high school classes as of October’ 
1. <§n that date, according to the 
report, 23,077 of the 35,968 high 
school classes were made up of 
thirty-five pupils or more.

This horrible condition of over
crowding is caused by the fact that 
few classrooms have more than 35 
seats in each room. Some of the 
older schools, officials stated, have 
thirty scats. For this .reason, it is 
safe to assume that all classes of 
more than 35 pupils have some 
standees or require some pupils to 
share their scats with others. No 
official estimate of this number 
was made, however.

These Conditions* are the result 
of the “economy” introduced this 
term to enable the schools to oper
ate under the $8,300,000 cut in city 
and State school funds. Up to the 
present it was emphasized that most 
overcrowding occurred in the public, 
elementary schools but class consol
idations in the secondary schools 
have caused an acute situation there 
also. The principals’ report shows 
that the largest bloc of classes 
13,740—have between 35 apd 39 
pupils, with the next largest bloc—

rooms have fewer than 35 seats. 
Until a few years ago, a class of 
more than 30 was considered un- 
wiedly, especially in subjects such 
as foreign languages and mathe
matics in which individualized at
tention is regarded as essential. The 
lack of jobs has caused thousands 
of boys and girls to remain on in 
school instead of seeking employ
ment in the outside world. This has 
increased the high-school register.

Added to the increased attendance 
is the elimination of teachers due 
to economy. Were it not for the 
fact that many teaching positions 
have been wiped out by the budget
balancers, the overcrowded 
room could 
the schools, 
ficials said, 
no teachers 
the teaching jobs been 
some of the excess pupils standing 
up in classes could be accommod
ated comfortably in empty rooms 
and the teachers would not have 
the added burden of teaching over
crowded classrooms.

Health and educational standards 
must suffer from this acute situ
ation. Teachers, parents and stud
ents must raise their voices against 
such horrible, sweatshop conditions 
in the schools.

class- 
be eased in several of 
These schools, the of- 

have vacant rooms but 
to use them. Had not 

dropped.
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“Can you tell me how to get 
Bryant Street?”

“What’s that, stranger? I’m 
little

“I
“I

hear

deaf.” <
beg your pardon?”
said I’m a little deaf. I didn’t 
you.” i

“You don’t say! I’m deaf too.”
“That’s too bad! Now, what was 

it you wanted?”
“Can you tell me how to get to 

Bryant Street?”
“Sure. You go down this way 

for four blocks and then turn to 
your riglit. It’s the third street 
down.”

“That’s Bryant Street, is it?”
“Čh! No. Excuse me, old man. I 

thought you /said Bryant Street.”
“Never heard of it. Sorry, strang

er.” ” '.... . “

EXTRA! EXTRA!
The Brooklyn LDS Builders 

trounced the Maspeth CavaLcaD- 
eS in two out of three bowling 
games last week,..

The second in the series of 
games will be played this Tues
day evening (tonight) at Schu
macher’s Alleys, Broadway and 
Myrtle Ave. in Brooklyn, N. Y.

At the last game the Maspeth 
team had their member rooters 
to cheer them on even though 
the going was tough. This week 
the Brooklyn LDS boys 
like to see the fair sex 
them, rah-rahing for the 
ers.

We’ll expect you down,

Buttons were originally used as 
ornaments. Frederick > the Great 
had the coat sleeves of his soldiers’ 
uniforms decorated with buttons to 
prevent nose wiping on the sleeves.

Originally men’s coats had the 
buttons on the front of the sleeve 
and the use in modern times of but
tons on the .coat cuffs is derived 
from those ancient days.

Buttons are now being made with 
attaching claws, eliminating the 
need for sewing them on coats, 
dresses, shorts or anything else. 
They hook on with a snap of the 
finger.

That The* Star Spangled Banner 
has injured many children’s voices 
because its almost two-octave range 
taxes even a trained adult voice, is 
the contention made by Dr. Leo 
Kallen, New York University laryn
gologist.

The eight verses of America were 
written in less than 30 minutes by 
the composer, Dr’. Samuel Smith 
who was 24 years of age at the 
time. »

Of the twelve definitions of “na
ture” given in the dictionary, the 
second one is as follows:

“The agent, creator, or producer 
of the universe or the power or 
force regulating or controling it; 
often personified as feminine; as, 
Nature is unerring in her selections 
and rejections.”

There may be 
ations of this , 
know that for
word “nature” conveys the idea of 
an agent, either personal or im
personal, who has designed and pro
duced the universe, making it 
it has been and determining 
it shall be at any time and all 
in the future. For instance, 
Mason said: .

“Jesus Christ, Socrates, and a 
host of less known martyrs have 
proved their devotion to the com
mon good by making the supreme 
sacrifice. In so doing they have 
hewn to the line chalked out by 
Mother Nature eons ago when in
organic matter first felt the stir of 
life.” (Little Blue Book No. 467.)

Mother Nature as spoken of by 
Mason is a myth. There is no agent 
outside of life, either personal or 
impersonal, who has chalked the 
course of life upon this earth. Life 
was not and never will be designed 
by any agent outside of life. What 
living organisms art and have been 
was determined by the interaction 
between living organisms and their 
environment, and what living or
ganisms are in the future will be 
determined in the same way. Man 
can improve environment, and a 
good environment will give better 
results than a bad environment. 
The first living organisms were 
evidently produced by the interac
tion between non-living forces and 
materials. »

Mason speaks of “those defect
ive wild creatures which Nature 
ruthlessly destroys.” There is no 
wise agent outside of life carefully 
selecting the good and destroying 
the bad. The fact is merely that 
some have been able to survive in
spite ččūKteracting forces and

materials and others have not. The 
blind forces of nature destroy the 
best with as little concern as they 
do the worst. There has been np 
agent carefully selecting those or
ganisms which had the greatest 
capacity for joy and happiness. 
The lightning, the storm, the flood, 
the drouth, the avalanche—all these 
things destroy life with absolute un
concern as to whether it is good 
or bad. Chance may take the saint 
and leave the fiend alive, and there 
is no “Mother Nature” to be 
cerned about.1

Somebody said that Mother 
ture is an, old woman. She 
terrible old gal at times. If we give 
her credit for the sunshine and 
the flowers, we must also give her 
credit for the blizzards, the floods 
and all other destructive things.

Jess M. Leslie.

Unions Aid 
Nation’s Economy

WASHINGTON. — Labor unions, 
are strictly necessary for the na
tion’s economic welfare.

This is the stand taken by Sec. 
of Commerce Harry Hopkins in his 
annual report submitted through 
Pres. Roosevelt to Congress.

“The federal government has in 
recent years taken steps of < historic 
importance to prevent the exploit
ation of labor and to strengthen 
the economy by putting a floor un 
der wages and a ceiling over hours, 
he said.

A class of boys had been given an 
essay to do on a cricket match. 
A few seconds went by, and one 
pupil put up his hand to say he 
had finished. The teacher called 
him out and when she looked at 
his effort, this is what she saw:

Essay on Cricket Match
“Rain. No gante.”'
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Dainuos Aido Choras, vad. A. Žilinskaitės ir 
A. Velička su P. Grabausku duos gražių duetų.

JOHN MIKALAUSKO ORKESTRĄ 
ĮŽANGA 10 CENTŲ

Visiems atsilankiusiems bus duodami gražūs 
1940 m. kalendoriai.

CENTRAL PALACE HALL 
16-18 Manhattan Ave. Brooklyn, N.

Vienas blokas nuo Broadway

Penktadienį, Vasario 9 Feb
Pradžia 6 vai. vakaro

Baltasis Aras Svetimais Sparnais
ŠolOlUSkaS

(Tąsa)
Štai raudonarmietis Karpov kalbasi su 

grupe vyrų ir moterų. Jų tarpe keli jau
nuoliai ir jaunuolės. Vilniečiai prastai 
apsirengę, bet jų veidai pilni džiaugsmo. 
Jie manė, kad jų vargai pasibaigė ant vi
sados.

O štai ten išilgai gatvę joja raudonų 
raitelių būrys, paskui juos maršuoja pės
tininkai. Tai nauji Raudonosios Armijos 
padrūtinimai, kurie eina į pagelbą pir
moms eilėms.

—Tegul gyvuoja Raudonoji Armija!
—Tegul Gyvuoja Molotovas, Stalinas, 

Vorošilovas!—Šąukia minia.
1—Sveiki vilniečiai!—pasveikina minią 

raudoni kovotojai. Ir gražiai sutartinai 
jie užtraukė:
“Drąsiai, draugai, mes žygiuokim 

pirmyn,
Valdžia Sovietų mus šaukia mūšin! 
Juk nuo Sibiro lig Anglų šalies, 
Raudonarmiečiai sau kelią nuties.

Raudonarmieti,
Durtuvą kietą
Suspausk pūslėtaisiais delnais.
Visi mes eisim, 
Nenusileisim, 
Kovoj su priešais kruvinais.”

Minia ploja, krykštauja, šaukia:
—Ura, Raudonajai Armijai!
•O štai ten, iš sunkvežimio, kovotojai 

pundais dalina laikraščius, brošiūras ir 
knygas. Minia apstojo sunkvežimį, šim
tai rankų atsikišo:

—Ir man! •
—Ir man!
Štai ant Poguliankos gatvės 'darbinin

kai taiso grendimą. Tai lenkai statydami 
barikadas išdraskė ir išgriovė.

Štai netoli Vilniaus, Parubanke, lenkų 
karinis orlaivių laukas. Vienas lenkų 
lėktuvas, su dviem keturkampiais bal
tais ir dviem raudonais ženklais ant 
sparnų guli atsirėmęs motoru į žemę, 
tartum žemai, žemai nusilenkęs prieš 
Raudonąją Armiją. Greta jo šu šautu
vu už pečių stovi raudonarmietis—sar
gyba.

Čia buvo 151-mos lenkų karo lėktuvų 
eskadrilės aerodromas. Ten toliau guli 
dar trys lenkų sudužę lėktuvai? Lenkų 
lėktuvai norėjo pabėgti, išgirdę artėjimą 
Raud. Armijos, bet jų lakūnai taip sku
bėjo, kad patys juos sukūlė. Šalimai du 
aukšti radio bokštai, panašūs į “Efelio 
Bokštą.” Vienas turtingas kapitalistas 
skubėjo su savo šeima pabėgti lėktuvu, 
bet lakūnas nervavosi ir atsimušė į-vieną 
iš tų bokštų. Visi žmonės žuvo, bet lėk
tuvo sparnas įkliuvęs į bokštą riogso.

Netoli šio orlaivių lauko, Darbininkų 
Milicija surado lenkų ponų paslėptas dvi 

uoles/dešimts kulkasvaidžių, nema- 
^ai\kanv?olių svaidinių, rankinių grana- 
tKiĄB^OOO kulkasvaidžiams šovinių. Tai 
buvo^aslėpta tikslu perduoti tuos gink
lus viehai-įų'partizahų gaujai.

Aerodrome benzino patalpos didelės, 
jos gali 
(kuro).
benzino, 
kams ir

O ten politiniame skyriuje eina ne vien 
nurodymai kas veikti, bet skirstomi .Ko
munistų Partijos lapeliai, brošiūros, ku
riuos surado lenkų policijos centre. Čia 
yra Vilnijos komunistų atsišaukimai: 
lenkų, baltrusių, žydų ir lietuvių kalbose. 
Tai brangi medžiaga, tai dokumentai, 
kurie kalba apie tai, kada Vilnius buvo 
lenkų ponų nelaisvėje.

O čia vėl tik sugrįžo 120 vilniečių, ku
rie buvo lenkų ponų valdžios suimti ir 
ištremti į pagarsėjusį koncentracijos lio
gerį, kuris vadinosi “Bzuoza Kartusz- 
ka.” Štai jų tarpe ir daktaras dantistas 
Prageras, 50 metų amžiaus.
• —Mane areštavo lenkų šnipas,—sako 
daktaras Prageras,—pirmoje dienoje 
LenKijos-Vokietijos karo. Areštavo gat
vėj. Neleido nei į namus užeiti ir pasi
imti drabužius. Tiesiai išvežė į tą kon
centracijos liogerį.

“Aš ten būdamas skaičiau Dostojevs
kio veikalą “Užrašai iš Mirusių Namo”, 
tat man atrodė, kad aš skaitau žinias, 
apie padėtį Lenkijos sodžiuose ir koncen
tracijos liogeriuose. Aš miegojau ant ce
mentinių grindų, pasiklojęs tik savo 
švarką. Ten žmonės gulėjo, kaip malkos 
vienas prie kito. Oras neišpasakytai sun- 
fcuS.

įtalpinti 600,000 litrų benzino 
Sovietai surado 200,000 litrų 
kuris buvo labai vietoj jų tan- 
lėktuvams.

“Aš buvau liudininkas pat nežmoniš- 
kiausio apsiėjimo, kankinimų, ypatingai 
politinių kalinių... Niekas iš viršininkų 
su mumis nepradėdavo kitos kalbos, kaip 
mušdami guminėmis dūdomis, kurių 
kambliai stori. Anksti ryto mus pažadin
davo staigiu kaukimu. Areštuoti turėjo 
eiliuotis. Kūris, dėl kokių nors priežas
čių suvėlavo, tai žandaras tuojaus jį vai
šino gumine dūda. Areštuotus mušė per 
visą dieną, bile už “prasikaltimą”. Mušė 
visur, net daktarų kabinete.”

—Štai,—daktaras Prageras rodo pla
kimo žymes ant savo kojų.

Rugsėjo 18 dieną Raudonoji Armija 
užėmė tą koncentracijos liogerį ir pa
leido visus kalinius. Daktaras Prageras 
nuėjo į ligoninę, nes jam reikia pasigy
dyti po lenkų ponų kankinimų.

Koja kojon gatve maršuoja raudonar
miečiai. Kas penkta eilė su šautuvais. 
Atsarga būtinai reikalinga, nes karo pa
dėtis. Jie eina priešakyje su kapitonu 
Osačiu į teatrą. Bet ir ten jiems ginklai 
reikalingi. Dar vietomis slapstosi lenkų 
oficieriai apsirengę civiliai. Vilniaus te
atrai ir judžiai pilni žmonių. Judžiai ro
do Sovietų gamintas filmas. Viename te
atre yra Sovietų ensemblis iš 80 žmonių. 
Raudonosios Armijos grupė, taip pat iš
stoja. Žmonės veržiasi į teatrą.

Taip Vilnius atrodė pirmose dieno
se, kada jį paliuosavo iš po lenkų ponų 
jungo Raudonoji Armija.

Vienas vilnietis lietuvis, kuris buvo 
lenkų armijoje, perbėgęs su kitais į Lie
tuvos pusę sekamai pasakojo apie Vilnių 
ir jo paėmimą:

“Šūvių negirdėti. Apie Vilniaus įvykių 
eigą per paskutinį vakarą niekas tiksles
nio nežino. Kai pradės kalbėti, tai visi 
kartu.

Kažkoks tankas įsivarė Trakų gatvėje. 
Todėl Trakų*gatvėje, kad visi ją mini.— 
O kas jį matė Zavalnos, Pohulankos, Le- 
gioninkų gatvėse? Niekas?

Pirmi šūviai buvo pirmadienį vakarą 
iš Paupio (Zarečje). Mieste buvo dez
orientacija. Raud. kariuomenė ėjo iš Mo- 
lodečnos ir Ašmenos su raudonomis vė
liavomis ant milžiniškų tankų. Kalbėta 
apie lietuvių kariuomenės atžygiavimą, 
tačiau šioji versija iš karto atkrito.

Ligi vidudienio padėtis kiek aprimo. 
Vėliau “39,5 banga” pranešė fantastiškas 
radio žinias, nuo kurių pradėjo sprogti 
jau ir taip per daug įtempti nervai. Sa
kyta, kad taip gerai pasisekė, kaip dar 
niekad nėra buvę ir praeiviai pradėjo 
apsikabinti viens kitą. Geri, skurdūs ir 
nuvargę žmonės neteko savo galvų.

Apie 5 vai. vakaro sužinota, kad Vil
nius bus ginamas.

Baisioji diena iš lėto merkė savo blak
stienas, lyg bijodama jas amžinai už
merkti. Turėjo užeiti ant Vilniaus viena 
tų gausių eilinių perdėm tamsių prieš
lėktuvinio pavojaus naktų, kurių jau tiek 
daug buvome išgyvenę. Vakaras aiškiau
siai artinosi, tačiau tuo tarpu įvyko kaž
kas nelaukto... Užsižiebė gatvių lempos 
savo normalia taikos meto šviesa. Tai 
pralenkė visas esamas sąvokas, tai joms 
tiesiog prieštaravo, tai beveik gr^sė ka
tastrofa ir todėl gatvių,lempos dar la
biau sujaudino visus, šeštadienį daugiau 
kaip 100 bombų nukrito ant Vilniaus ir 
jų pėdsakai dar aiškūs.

O sekmadienį nebuvo oro puolimo.
O sekmadienį sieną peržengė Sovietų 

kareiviai. ,
O pirmadienį buvo užžiebtos visos gat

vių lempos.
Tačiau ką tai reiškia?! Kas bus?! Kas 

įvyko? t—kiekvienas teiravosi ir niekas 
ko nors tikslesnio negalėjo atsakyti.— 
Tebuvo matyti, kad tų užžiebtųjų lempų 
šviesoje uždarinėjamos parduotuvės, įs- . 
taigos, likviduojami archyvai, kraunami 
vežimai, sutraukiama policija; ant gat
vių grindinio ištįsi uždarytųjų langinių 
šešėliai už kurių liko istorinis 'laikotar
pis...

Ta-ta-ta-ta!—pasigirdo kulkosvaidis ir 
vėl nutilo. Vėliau atsiliepė kitas ir tas 
nutilo. Iš Parubonių trenkė savaimingas 
patrankos šūvis, iŠ Paupio ir Antakalnio 
pradėjo “siūti” rankiniai kulkosvaidžiai. 
O gatvių lempos žvelgė viena kitai tuš
čiose gatvėse be ref lėkei jų, bukai, tiesiai 
skleisdamos ant gatvių akmenų savo še
šėlius bei šviesas.

(Bus daugiau)

...

vių Darbininkų Susivienijimo 
128 kuopos. Ši kuopa irgi tu
rėjo du atstovu minėtam ben
dram, komitete. Kadangi kuo
pa ižde labai mažai pinigų te
turi, tai vilniečių sušelpimui 
paaukojo tiktai du doleriu. 
Tai visgi geriau negu nieko. 
Draugė P. Uuslavičienė per
statė keturis naujus narius. O 
draugų Radziavičių visa šei
myna žadėjo įstoti ateinan
čiam susirinkime. Būtų gerai,. 
kad jie savo pasižadėjjmą iš-1 
pildytų. Kai kuopoje būtų 
daugiau narių, tai daugiau 
darbo nudirbtumėme.

Susirinkime buvo rinkta 
kuopos valdyba šiems metams. 
Pasiliko ta pati, nes nebuvo 
iš ko išrinkti naują.

Taigi, draugai, visi stojime 
į darbą, kad į ateinantį susi
rinkimą atsivestumėme visi 
nors po vieną naują narį kuo- 
pon įrašyti. Kuopos susirinkit 
mas įvyks vasario 4 d., 6:30 
vai. vakare, toje pačioje sve
tainėje ant High St.

Kaip šį sykį, taip vasario 4 
dieną susirinkimai abiejų kuo
pų įvyks sykiu. V. V.

Naziai Išgelbėjo 30 Jūrei
vių iš Angly Submariny

Berlin. — Naziai, nuskan
dindami du Anglijos subma
rine ties Helgolandu, iš
gelbėjo 30 anglų jūreivių.

Anglai paskelbė, jog na
ziai ten sunaikino fris An
glijos submarinus, kuriuose 
viso buvo 108 jūreiviai. 
(Taigi šiuo atveju žuvo tik 
78 anglų jūreiviai.)
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Saugokitės Lyties Ligą!
DIDĖJA susirūpinimas ly

tie^ ligomis, nes jos dabar la
bai platinasi.

NERIZIKUOKIT! Išmokit 
tas ligas pažinti ir nuo jų ap
sisaugoti.

AIŠKIOS ir teisingos žinios apie 
sifili, ' gonorėją ir kitas lyties ligas 
yra knygoj

Patarimai Vyrams apie

TOJ KNYGOJ apie lyties ligas 
prirašyta net 127 puslapiai, aiški
nant jų pažinimų ir apsisaugojimų.

YRA JOJ ir apie visų žmogaus ly
ties gyvenimų, bet dabar ypač svar
bi ta dalis, kuri aiškina apie tas bai
sias ligas.

KNYGOS kaina buvo $2.00, 
bet, kad lengviau būtų reika
lingiem^ ją įsigyti, dabar ati
duodu ja už $1.00. (Į Kanadą

$1.25c.)
ĮDEKITE į konvertų popierini do

lerį Ir savo aiškų adresų, ir greitai 
gausite knygų.

LAIŠKĄ adresuokite taip:
JOHN BARKUS
46 Ten Eyck St., 

BROOKLYN, N. Y.

New Yorko bedarbis ir bepastogis senukas, dėka mie- 
laširdingų ir labdaringų žmonių duosnumui, vieną kar
tą j metus (per Kalėdas) sočiai pavalgė. Jei jis dar 
gali mąstyti, tai pagalvokit, ką jis apie visą mūsų tokią 
santvarką mąsto?!

Remington Remette Typewriteris, $29.75
Bus išleistas penktadienio vakare. Gaukite jį.

Penktadienio vakare, Feb. 9th, didžiausias išpar
davimas valgio produktų visai žemomis kainomis.

buvo

Šeštadienis, Vasario 10 Feb.
Bazaras prasidės 12 vai. dieną, šokiai 6 vai vakare.

Dainuos Bangos. Choras, vad. A. Klimaitės, iš Eliza
beth, N. J. Gražių solų duos A. Višniauskas iš Bayonnės 

John Mikalausko Orkestrą. Įžanga 20c

Nashua, N. H.
“I

Visokios naujienos
Čionai visos lietuvių orga

nizacijos suėjo bendrai gelbė
ti savo brolius, sesutes ir tė
velius vilniečius, kurie
Lenkijos ponų prispausti per 
ilgą laiką ir dabar kenčia al
kį ir šaltį. Todėl nežiūrint pa
kraipų ir įsitikinimų, visi Na
shua lietuviai stoja į tą pra
kilnų bendrą darbą. Tai gal 
dar pirmas toks atsitikimas 
Nashua lietuvių istorijoje. Už 
tai bravo našviečiams! Sykiu 
visi dirbdami, daugiau darbo 
padarysime ir daugiau naudos 
bus tiems, kuriems tą darbą 
dirbsime.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 42 kuopos susirinkime sau
sio 7 d. atstovai išdavė rapor
tų iš to bendro komiteto vil
niečių šelpimui. Visų draugys
čių atstovai turėjo bendrą su
sirinkimą ir išrinko valdybą. 
Mūsų kuopa atstovų raportą 
priėmė ir, nors būdama netur
tinga, nutarė iš iždo paaukoti 
$5 vilniečių šelpimui. Ir visi 
nariai pasižadėjo dirbti, kiek 
galėdami, del vilniečių. '

Taipgi mūsų 42 kuopa nuta
rė pasveikinti “Laisves” suva
žiavimą su $2.50 ir “Laisvės” 
bazarui paskyrė du doleriu. 
Dėl dienraščio “Vilnies” taip
gi paaukavo $2.50. Taigi, vi
so mūsų kuopa pereitam susi
rinkime išaukavo $12. Tai ma
tote, našviečiai, mūsų kuopa 
nekrauna sau turtų, bet jeigu 
turi pinigų ižde, tai aukoja 
geriems labdaringiems ir dar
bininkiškiems reikalams.

Šiame susirinkime į kuopą 
įstojo du nauji nariai, būtent, 
K. ir J. Simučiai. Tai tie drau
gai, kurie darbavosi “Laisvės” 
vajuje. Jie darbavosi labai ge
rai ir palaikė mūsų miestų ant 
vajaus žemlpio. Ir dovanų lai
mėjo su draugais* lawrencie- 
čiais.

Šiame susirinkime drg. J. 
Ėgeris turėjo. “Vilnies” išleistų 
kalendorių, kuriuos nariai pa
sidalino ir platins. Buvo plati
nama ir kita literatūra. Gerai,

ŠTAI DAIKTAS, KURIS INTERESUOJA KIEKVIENĄ
*Kiekvienam reikalingas ir kiekvienam brangus.

G & E Radio Phonograph Comb. $59.50
Puikus radio grojantis rekordais. Juomi galima prisitai
kyti tokią muziką, kokios tik pageidaujate. Tai orkestrą 

ir žinių šaltinis jūsų namuose.

BUS PUIKIŲ MAISTO PRODUKTŲ Iš LIETUVOS
Daugybė gražių rankdarbių, siuvinių, mezginių ir įvairių 

išdirbinių, kurie bus parduodami žemom kainom.

Ant vietos bus gaminami Įvairūs valgiai, virti ir kepti, 
karšti, kai tik nuo ugnies. Taipgi bus patarnaujama 

visokiais gėrimais.

Sekmadienį, Vasario 11 Feb.
Dainuos Sietyno Choras iš Newark, N. J., vad. B. 
Šaknaites. Soliste: Birūta Ramoškaite iš Hartford ir 

LDS Jaunimo Kvartetas iš Shenandoah, Penn.

GEO. KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ 
ĮŽANGA 20 CENTŲ

šokiai prasidės 6-tą valandą vakare ir tęsis iki 
vidurnakčio, nes ant rytojaus šventė.

Sekmadienį, Feb. 11 th, nuo 1 iki 5 vai. po piety

BUS VAIKŲ DIENA
Įžanga veltui kaip vaikams, taip ir suaugusiems iki 5-tai 

vai. vakaro. Vaikai galės pirkti daiktus nuo 1c ir aukštyn.

TAIPGI BUS VAIKŲ PROGRAMA

BULOVĄ WRIST WATCH $37.50
17 akmenų viduriai, brangus paauksuotas viršelis. Bus 

išleistas sekmadienio vakare.

kad mūsų draugai nepamiršta'^ Lyties Dalyki! S

Bazaras prasidės 1 vai. po pietų. Šokiai prasidės 5 v, vak.

Si knyga yra ir “Laisvės” knygyne.

Pirmyn Choras iš Great Neck,, vad. G. Kazakevičiaus
GEO. KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ. ĮŽANGA 10c

Setas iš 5-kių dovanų, kuris skiriamas kitiem mies
tam bus išleistas pirmadienio vakare, vasario 12-tą.

PASKUTINE BAZARO DIENA
Visuotinas ir galutinas išpardavimas visų daiktų, 

kurie yra sudovanoti ir supirkti bazarui.

REMINGTON PREMIER $54.50
Pirmadienio vakare bus išleista ši puiki rašomoji mašinė

lė. Ji yra visai nauja ir su lietuviškais akcentaiš.

Toj pačioje svetainėje įvy- 
1 ko susirinkimas ir mūsų Lietu-

Pirmadienį, Vasario 12 Feb
Abraham Lincoln gimimo dienos šventė.

apšvietų platinti.
Taipgi šiame susirinkime 

nariai pradėjo mokėt narines 
mokestis už šiuos metus. La
bai gerai, kad anksti pradeda 
mokėti. Kuo anksčiau, tuo ge
riau draugijos centrui. Buvo 
renkama kuopos valdyba 1940 
metams. Pasiliko ta pati, tik 
pirmininkas tapo išrinktas 
naujas. Pirmininku išrinktas 
mūsų mieste dar naujas na
rys, būtent, S. Radziavičius. 
Geriausio pasisekimo valdybai 
darbuotis!
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Mateušas SimonaviČiūs
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga
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Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas 
pieniški] valgių ir daržovių, virtų ir žalių.

Telefonas: Humboldt 2-7994

580 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta patšienA; 
gaspadoriškai nuvirti kopūstai 5r barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto Iki Vėlai Vakaro

Antradienis, Sausio 25, 1940

M. Valentą.
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SIUSKITE I LIETUVĄ
Visi Laikrodžiai Garantuoti

Pasaulinės Parodos ir New Yorko Miesto
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Turime gražų skaičių
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, Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

with 
with 
with 
of America.

ALDLD 22 kuopos veikimo 
ir iš

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes elevelterlo stoties

P. S. Užsakymus ir pinigus 
prašau siųsti: A. Simutis, 16 
West 75th St., New York Ci
ty.

PRANEŠIMAI IS KITUR
ELIZABETH, N. J.

TDA susirinkimas įvyks sausio 
24 d.į 8 v. v., 408 Court St. Visi 
nariai ir atstovai būkite laiku, bus 
svarbių reikalų aptarti. — A. S. 
Sekr. (19-20)

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 

Brooklyn, N. Y.

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

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Pa try ę Bar bėriai

Suteikiam garbingos laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

BARRY P. SHALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
VĖSTIE E. DAVIS 
’ Licensed Mgr. 

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

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

dėlko j'uos vartuoti.
Taipgi yrh nurodymai Europos laivy-i 
nų ir orlaivynų, kurie dabar daly
vauja mūšiuose; jų kelių toliai ir tt.| 
Tas viskas parodoma spalvuotu žem-j 
lapių. Kaina JJ5c, 8 setai už $1.00.

M. ZUKAITIS i
334 Dean Street

Spencerport, N. Y.

"Special

Penktas puslapis

Leidinys apie Lietuvą 
Anglą Kalba

spausdinta tik tiek egzemplio
rių, kiek dabar, vėliausiai iki 
kovo 1 d., bus užsakyta.

Jonas Budrys, 
Lietuvos Generalinis 

Konsulas.
katu, gydytojų ir Kt.) bei 

draugijų dėmesiui
Amerikoje trūksta rimto 

leidinio apie Lietuvą anglų 
kalba. Didelis darbas jį para
šyti, o dar sunkiau išleisti. 
Nieks nesiima rizikos tokio 
leidinio spausdinimą finan
suoti. Viehas Columbijos uni
versiteto studentas lietuvis 
ekonomikos magistro laipsniui 
—Master of Arts — įgyti 
rašė darbą: ‘’Economic 
construction of Lithuania 
ter the World War.”

Darbo turinys:
Economic Reconstruction

Lithuania After the World 
War

I. Introduction.
1. Historic Background.
2. People.
3. Land and its Resources. |
4. Climate.

II. Agriculture.
1. General Outline and 

' sis of Reconstruction.
2. Land Reform.
3. Cooperation.
4. Grain Culture.
5. Root Crops.
6. Flax.
7. Dairying.
8. Live Stock.
9. Poultry Farming.

III. Industry.
1. General Outline.
2. Textile Industry.
3. Food and Luxury Goods 

Industry.
4. Timber Industry.
5. Paper and Polygraphic 

Industry.
IV. Foreign Trade.

1. Value of Foreign Trade 
and Trade Balances.

2. Shifting of the Commo
dities Involved in Fo
reign Trade.

3. Lithuania’s Foreign 
Trade according to 
Countries.

. a. Trade with
Kingdom.

b. Trade with
c. Tradę with 

Russia.
d. Trade
e. Trade
f. Trade 

States
V. Finance.

1. Currency.
2. State Finance.
3. Public Debt.

VI. Conclusions.
Kaip matoma iš 

apimtos visos Lietuvos ekono
minio gyvenimo sritys. Man 
teko susipažinti su tuo darbu, 
ir turiu pasakyti, kad jį ver
tėtų padėti išleisti, nes auto
rius, savo lėšomis to padaryti 
negalės. Be pagalbos diplo
mantas pasitenkins privalomu 
skaičių egzempliorių Universi? 
tetui įteikti ir plačios visuo
menės veikalas nepasiektų. 
Tuo tarpu vertėtų ne tik 
kiekvienam profesionalui įsi
gyti tokią knygą, bet ir išsiun
tinėti bent svarbesnių univer
sitetų ir miestų bibliotekoms. 
Kad interesas ir paklausa to
kiai knygai yra, liudija ne 
šimtai, bet tūkstančiai laiškų, 
kuriuos gauna konsulatai su 
prašymais duoti literatūros 
apie Lietuvą. Gal Profesiona
lų Draugijos galėtų iš anksto 
užsakyti savo nariams bei sa
vo valstijos svarbesnių uni
versitetų bibliotekoms, Busi
ness Schools, Law Schools ir 
viešoms (Public) bibliote
koms. Be .to, ji bus naudinga 
ir Amerikos mokyklose besi
mokantiems lietuviams jau
nuoliams, kurie dažnai nori šį 
bei tą mokykloje parašyti 
apie savo tėvų šalį. Joje yra 
apsčiai statistinės medžiagos 
ir ilgas bibliografijos sąrašas 
knygų apie Lietuvą anglų ir 
kitomis kalbomis.

Kiekvienas tėvas turėtų šią 
knygą nupirkti savo sūnui ar 
dukrai kaip dovaną, 
sunku nustatyti tokioj knygos 
kainą,, tas priklausys nuo 
skaičiaus, kiek bus spausdin
ta. Dabar ją galima užsisakyti 
už $1.50. čia, žinoma, nėra 
uždarbio klausimas, nes bus

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

raičiusius ilgus plaukus,— 
dabar liko tik pūkų vaini
kas apie paausius. Galva 
žvilga, kaip mėnulis. Bet 
kad mano plaukai nušilda
vo, tai ne mano kaltė.

Andai buvau susikoncen
travęs numesti svorį, nes 
man nesmagu, kad už pil
vo negaliu matyti čeverykų 
ir sunku susilenkti. Bet 

' man besikoncentruojant su
liesėti—vieną dieną pradėjo 
iš kamzelkos sproginėti gu- 
zikai; kitą, dieną iš žiupo-s 
no... Užsilipu ant svars
tyklių, kad aš besikoncen- 
truodamas nupulti svoriu— 
10 svarų užaugau.

Myliu labai jaunas mergi
nas; ir kada tik iš kur į 
mūs miestą atvažiuoja nau
ja mergina—tai aš turiu su 
ja padaryti “date” ir turiu 
išvešt, nueit į teatrą ir tt. 
Daugiau nei ji su manim 
neina, nei aš jos vedu ar 
vežu...

Drapanas nešioju visuo
met brangias; dažnai dides
niam pokilyj užsivelku bal
ta kamzelka, užsidedu sker
sinę nektaizą; kaip kada ir 
taksyda užsivelku; ant krū
tinės visuomet kišeniukan 
įkišta kelios gražios punta- 
ninės plunksnos ir graži pa- 
naberija (marga skepečiu
ke). Jeigu prisieina kartais 
kur pasirašyt — pastatau 
kryželį.. arba atsiprašau, 
kad plunksnose nėra rašalo. 
Kartais bevalgant, žinoma, 
pasitaiko kad užkrinta kur 
nors ant skverno kiaušinio 
trynys, bet kada išeinu gat
vėn, tuojau vaikai pastebi, 
ir aš greit nušluostau...

Niekada nepaleidžiu iš 
lūpų cigaro... Tas duoda 
publikai suprast, kad aš esu 
mokytas ir turtingas!...

Politikoj visuomet laikau
si tos partijos ir už ją bal
suoju, kurios agentai prieš 
rinkimus atneša daugiau cB 
garų. O mano bizniui vis- 
tiek tas pats ar ta partija 
laimės, ar kita; ar tos ar ki
tos partijos vistiek inspek
toriui reikia pasukt kelios 
dešimtinės, tuomet būni ap
saugotas nuo “prasižengi- 

taksai mažesni bū-

kad labai durnai nukalbė
jau, bet publikai patiko!

Kadangi parėję daugiau
sia kalba visi sykiu, ir tik to 
geriausia kalba girdisi, ku
ris turi žviegiantį laukinį 
balsą. Mano balsas visada 
parėję girdisi...

Visapusiškai - man “su
prais pares” patinka! Ir ka
dangi jau ve ir man .arti
nasi 15 metų, kaip aš su 
Barbute susibėgusiai gyve
nam, todėl tikiu, kad geri 
mano kostumeriai ir artimi 
draugai suruoš ir man “su
prais parę”... Už ką aš ta
riu iš kalno labai ačiū!

Lietuviškoj politikoj irgi 
laikausi labai rezervuotai, o 
kaip reikalas yra—laikausi 
patrijotiškai.

Dabar dėl Vilniaus ubagų 
aną dieną aukavau bonkutę 
alaus. Kada mano kostu
meriai suėję džiaugiasi Vil
niaus atgavimu—džiaugiuos 
ir aš kartu. Jeigu mano 
kostumeriai suėję sako, kad 
“ruskiai išsivežė zvaną iš 
Vilniaus, arba iš teatro 
krėslus išsivežė” ir aš sa
kau, kad “gademit išsivežė, 
arba išvogė ruskiai iš te
atro krėslus ir z’vafius!”...

Girdėjau, kad “Tėvynės” 
pakajuose susitvėrė rašyto
jų draugija; jeigu mano 
bartenderis su manim koo
peruos, tai ir aš įstosiu į 
šią rašytojų draugiją. Aš 
dar galėčiau daug nuveikti, 
jeigu tik man pasitaikyt 
gera proga ir sulyg mano 
apetito!...

Jeigu kiti laikraščiai ma
tytų svarbą apie mano bio
grafiją — pavėlinu persis
pausdinti šiuos perlus.

O jeigu skaitytojams bū
tų įdomu, tai dar turiu 
daug medžiagos apie mano 
svečiavimąsi andai Lietuvo
je—galėčiau parašyti, .su 
bartenderio pagelba.

Augustas Pilvotas.

visi nariai stengkimės gauti 
naujų narių.

Ir da sykį primenu, kad 
mes turime lankytis skaitlin- 
giau mūsų 22 kuopos susirin
kimuose.

Iš ALDLD 22 kuopos parengi
mo, kuris įvyko gruodžio 16 d.

Šis parengimas buvo ant 
greitųjų surengtas, žmonių 
buvo nedaug. Bet pasekmės 
buvo neblogos. Da liko kuopai 
apie $10 ir pelno. Už pasise
kimą reikia šioms draugėms 
padėkavoti: E. Raulušaitienė 
aukavo duonos, namie darytų 
balionių; Mrs. Lagunienė da
vė kopūstų; drg. Raulušaitie
nė viską pagamino ir atvežė 
ant svetainės; atsivežė savo 
apylinkės ir biznierių —duon
kepį Mr. Kuncaitį ir savo kai
mynus Mr. ir Mrs. Lagonius, 
ir jie gerą biznį darė. Drau
gė Z. Saimanienė aukavo di
delį keiksą, kuris buvo išleis
tas ant išlaimėjimo: davė 
no $2.50.

Mes, komisija, varde 
kuopos, tariame širdingai 
aukavusioms ir visiems t
lankiusiems į šį parengimą.

M. Valentą, 
F. Bauža, ir 
Karalienė.

Vis Dar Tik Žvalgų Susi
kirtimai Vakarų Fronte

Paryžius.— Prancūzų ko
manda praneša, kad įvyko 
“aštrus žvalgų susikirtimas 
vokiečių žemėje” vakarinia
me fronte.

Sakoma, kad francūzai 
nukirtę vieną nazių lėktuvą.

Nazių Lėktuvai vėl Apžval
ginėjo Angliją

Berlin. — Būriai Vokie
tijoj lėktuvų apžvalginėje 
kariškai svarbius punktus 
rytiniame Anglijos pakraš
tyje ir visi sugrįžo sveiki, 
kaip sako naziai.

(Anglai spėja, kad jie gal

Dabar

nukirtę vieną vokiečių lėk
tuvą žemyn į jūrą.)

London. — Anglų lėktų-1 
vai apžvalginėjo šiaurvaka-J 
rinę Vokietiją ir visi sVei- 
ki sugrįžo.

mų” ir 
na...

Man Patinka \“Suprais 
Pares”

Aš be galo myliu “suprais 
pares”; kada nueinu į tokią 
parę, ten susirandu naujų 
sau kostumerių; o kitas da-- 
lykas: per kokią porą die
nų prieš tokią parę aš ne
valgau—tai parėję aš atsi
imu savo šėrą, kad ir už du 
dolerių!... Aš neapsigau
nu! Ir kada žmogus gerai 
parėję prisistumi gero jo
valo, tai paskiau vėl per 
kokias tris dienas būni so
tus ! O svarbiausia, tai tenai 
žmogus jauties visai priva- 
tiškai; tenai daugiausia kal
ba visi sykiu; o man tas 
patinka! 
aš gaunu 
prakalbą. 
Maspethe
išverčiau pusantros pantės 
“Wilsono”, ir kad išdrožiau 
prakalbą... Vieni ftetrivo- 
jo juoku, kiti verkė, kiti 
plojo.. : O aš pats žinojau,

O kartais ir 
progą išdrožti 
Andai vienoje 

“suprais parėję”

Mūsų 
giausia. 
narių. Praeitais metais gavo
me 12 naujų narių. Platiname 
literatūrą. Rengiame prakal-. 
bas ir parengimus ir viskas la
bai gerai sekasi.

Valdyba išrinkta ta pati, 
kuri pereitais metais buvo, 
tik finansų sekretorius yra 
naujas.

Šie .nariai yra valdyboje : 
M. Valentą — organizatorė ir 
knygė; K. Gendrėnas — už
rašų raštininkas; P. Rogers— 
mokesčių sekretorius, ir Jonas 
Stripeika — iždininkas.

Jau gavome 3 naujus narius 
ir šiais metais. Tai tikrai ne
blogai mums sekasi, tik visa 
bėda, kad nariai mažai į su
sirinkimus atsilanko. Gerbia
mi nariai ir narės, malonėkite 
skaitlingiausia atsilankyti į 
susirinkimus. Mes galėsime 
daug daugiau nuveikti ne tik 
savo organizacijos gerovei, 
bet ir abelnai visos visuome
nės naudai. Laikas pradėti I 
Dabar, pakol da reakcija nėra 
perdaug čionai Amerikoje įsi
galėjus, intūžus, tai yra geras 
laikas ir proga geriau mums 
susiorganizuoti ir veikti ap- 
švietoje ir kultūroje kaip dva- 
siniai-ideališkai, taip ir mate
rialiai.

Mūsų 22 kuopa laiko susi- 
nįnkimus 1 kiekvieno mėnesio 
pirmą ketvergą, Liet. Darbin. 
Svetainėje, 920 E. 79th St., 8 
vai. vakare.

Mūsų gerbiamai Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijai sueina šiemet 
25 metai nuo įsisteigimo.

Centras paskelbė vajų už 
naujų narių gavimą.’.Yra la
bai nupiginta naujiems '• na
riams mokestis, už tad mes

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

(Kampas Roebling St.)

Tel. E Vergreen 7-1645 License No.. L. 886

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

Dr.J.J.Kaškiaučius w

168 Grand Street
Brooklyn,'N. Y.

Tel. Evergreen #-7179 Nėra valandų sekmadiėniais,

FRANK DOMIKAITIS 
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

Didelis Išpardavimas 
Nupigintam Kainom

Ei
E
S
5
Ei
Ei

I 
E 
E

SIUTAI ir 
OVERKOTAI

Išparduodami dabar už 
—vieną trečdalį 

originališkos kainos.

NARINS SONS
670 Grand St.,'corner Manhattan Ave.

Brooklyn, N. Y.

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuvė Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RUSIŲ GARIMŲ

Kurie siuntė tą Albumą į Lietuvą, gauna širdingų 
padėkų už taip gražią dovaną. 

■

KNYGA IŠ 56 PUSLAPIŲ
Dydžio 9 colių pločio, 12 c. ilgio 

Spalvuotos Spaudos Viršeliais 
KAINA 30 CENTŲ

Siųskite tuojau, tai bus jūsų giminėm Kalėdų dovana 
Pasiuntimas tos knygos į Lietuvą kainuoja 9 centai

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

• T ■ 0 ti IMI
Ttffi-ri

rm)* A: 4$

Kiekvieną sukatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nekė
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

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

Mokyklos Baigimo Specialai
Mokyklos baigimo žiedai 
Riestiniai laikrodėliai 
Rožančiai

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

Maži Rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą.

WV-.'VJK -V

Visi daimontai Melsvi- 
balti ir pertekto

jai
Oi

Fontaninlų plunksnų 
ir paišelių setai, 
žemos kainos ir 

garantuoti.

nuolaidą

J E W E
701 GRAND STREET •

Bet. Graham & Manhattan Aves.
įsteigta 1892 Tel. Stagg 2-2178

Priminkite šį skelbimą ir gausite

ROBERT LIPTON
BROOKLYN, N. Y,
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J. Martinkaitis Serga
J. Martinkaitis serga jau 

apie trejetą savaičių. Randa
si Lutheran Hospital, East

T. Dewey Remia Roosevelto 
Užsienių Politiką; Ji 

Surepublikonėjus
i Kalbėdamas ponių Republi- 
konių Kliubui New Yorke, p. 
Thomas Dewey, N. Y. Distrik- 
to prokuroras, pareiškė su
tinkąs su dabartine Roosevel
to užsienių politika. Jis sako, 
kad Rooseveltas daręs klaidą, 
kuomet jo valdžia pripažino 
Sovietų Sąjungą, ir siūlė tuo
jau nutraukt ryšius. Dewey 
sakė :

“Šiandieną mes matome 
administraciją plačiai sekant 
tą pačią politiką Europoj ir 
Tolimuose Rytuose, kokia bu
vo pravesta per 12-ką Pietų 
republikonų administracijos.

Jis, beje, sutinkąs, kad ne
reikią siųst amerikonų mirt 
Europos karo laukuose, bet 
pridėjo,, kad ši šalis turi “pa
naudot 'savo gerus ofisus’’ 
Europoj ir Azijoj. O paskui 
visokius skymus ir dolerius, 
kaip žinia, seka kariai, nors 
karo rengėjai to nenori atvi
rai pasakyti, kol nepaskelbia 
mobilizacijos.

Angliavežiams Pakėlė 
Algas; Grįžo Darban

. Po dviejų dienų derybų, ku
rias sušaukė majoras LaGuar
dia, šeštadienio vakarą, pri
eita “lock out” ir streiko pa
liaubų, anglies prekėjų fir
moms sutikus pakelt darbinin
kų algas po 75c per dieną. 
Darbininkai sugrįžo dirbt. Ga
lutinai užgirt sutartį palikta 
pačių darbininkų ir kompa
nijų savininkų mitingams. De
rybose dalyvavo tik po 6 iš 
kiekvienos pusės ir Edward J. 
McGrady, buvęs darbo sekre
toriaus padėjėjas, kaipo tar
pininkas.

Paliaubas paskubino majoro 
griežtas pasiūlymas. Atėjus 
šeštadienio vakaro 5-tai va
landai ir sutarties dar nesant, 
majoras pasišaukė derybinin
kus ir pasakė: “Jeigu mes tuo 
greičiu eisime, aprokuoju, 
konferencija baigtųsi ir an
glies galėtume gaut apie lie
pos mėnesį. Aš padarysiu vie
šą pasiūlymą. Tas palies abie- 
jus, ir darbas prasidės pirma
dienio rytą.” Pasitarusios, abi 
grupės pasiūlymą priėmė:

Office Phone ' Inside Phone
EVer^reen 8-1090 EVergreen 4-6488

FLUSHING

Policija sugavo paskutinius 
du iš 4 pabėgusių iš Queens 
kalėjimo pereitą trečiadienį.

Bosai Ne Nuo Savęs 
Pakėlė Algas

Vos tik sutiko taikytis an
glies pristatymo firmų bosai 
su savo darbininkais ir pakelt 
jiems biskelį daugiau pusės 
reikalaujamų mokesčių, tuo
jau paskelbė pakėlimą kainų 
ant perkamos anglies po 25,c 
per toną. Darbininkui per 
dieną pakels 75c. Reiškia, sau 
pasikėlė pelnus keleriopai 
daugiau.

Darbininkų mitinge, sako
ma, streiko paliaubų projek
tas vos-ne-vos priimtas tarp 
didelių protestų. Darbininkai 
maną, kad reikėjo laikytis iki 
pilno laimėjimo, nežiūrint iš 
keno pusės atėjo pasiūlymas 
taikos be pilnų laimėjimų.

Jau Šį Sekmadienį

Iš Vasiliausko Koncerto
Pereitą sekmadienį Grand 

Paradise salėje, Brooklyne, 
įvyko dainininko Aleko Vasi
liausko koncertas. Be paties 
dainininko Vasiliausko, pro
gramoje dalyvavo p-lė Mari
jona Kižiūtė, kontralto; Juo
zas Tamašauskas, armonistas, 
ir p-lės V. Tamkiūtės vado
vaujama merginų grupė.

Kaip ir visuomet, A. Vasi
liauskas puikiai pasirodė dai
navimu ; gražiai dainavo ir 
p-lė Kižiūtė ir V. Tamkiūtės 
grupė. Deja, kaip daugelyj 
mūsų koncertų, taip buvo ir 
šičia: perdaug dainų, o ma
žai šiaip koncertinės - muzi
kos : nebuvo nei pianisto, nei 
smuikininko, nei čelisto, kas 
būtų programon įnešę dau
giau’ įvairumo.

Žmonių buvo susirinkę daug. 
Po koncertų tęsėsi šokiai.

Rps.

“Laisvės” šėrininkų suva
žiavimas ir didysis metinis 
bankietas įvyks jau šį sekma
dienį, sausio 28-tą. Visi brook- 
lyniečiai kviečiami į juos 
rengtis.

Suvažiavimas įvyks 10 vai. 
ryto, Lietuvių Am. Piliečių 
Kliube, 280 Union Avenue, 
Brooklyne. Arčiausia priva
žiuojama BMT Jamaica lini
ja iki Hewes St. stoties arba 
Independent subway linija iki 
Metropolitan Avė. stoties.

Bankietas prasidės 6 vai. 
vakaro, Central Palace salė
se, 16-18 Manhattan Avė., 
arti Broadway, Brooklyne. 
Arčiausia priveža BMT Ja
maica linija, išlipt Flushing 
Ave. stotyje.

Bankieto programoj Biruta 
feamoškaitė, žymioji viešnia 
dainininkė iš Hartfordo; An
tanas Višniauskas, brookly- 
niečių mylimas baritonas iš 
Bayonne, N. J., ir šaunieji 
brooklyniečių Ąidbalsiai, va
dovaujami kompozitorės B. L. 
šalinaitės.

Bankiete, kaip ir 'visada, 
bus daug tolimų svečių, tad 
nepraleiskime tos progos su 
jais pasimatyti, užtikrinkime 
sau dalyvumą bankiete įsigy
jant bilietus iš anksto. Jų 
kaina $1,25. Būsiu.

Trūkus didžiajai distriktui 
vandens pristatymo dūdai, 
tūkstančiai galionų vandens 
išsiliejo į skiepus pagal 
Broadway tarm481st ir 187th 
Sts., N. Y,, kof spėjo sulaikyt.

Robert MaflJ^en, 36 m., ras
tas miręs nuo carbon monox
ide dujų garadžiuje prie sa
vo namų, 114-36—201st St., 
St. Albans, Queens.

Amerikos Lietuviu Kongresas
BrooĄĮyno Skyrius

Dar Dvi Organizacijos 
Pasisakė už Likvidavimą

Jau'buvo pranešta, kad už 
ALK Brooklyn© Skyriaus lik
vidavimą pasisakė trys orga
nizacijos, o prieš—dvi. Pasta
romis dviemis savaitėmis už 
likvidavimą pasisakė dar dvi 
organizacijos—Richmond Hill 
ALDLD kuopa ir Williams- 
burgho Lietuvių Komunistų 
Kuopa, abi vienbalsiai. Taigi 
jau penkids organizacijos yra 
pasisakiusios už likvidavimą, 
o dvi—prieš.

Prašau draugijų neatidėlio
jant šį klausimą išspręsti ir

apie tai Skyriaus sekretorių 
painformuoti. Iki šio mėnesio 
pabaigos šį klausimą turėtu
mėm užbaigt, nes iki to laiko 
kiekviena reguliariai susirin
kimus laikapti organizacija 
jau bus turėjusi progą šiuo 
klausimu pasisakyti. Jei ku
ri organizacija bent iki vidu
rio ateinančio mėnesio savo 
nuosprendžio nepraneš, tai 
turėsime skaityt ją šio Sky
riaus visai nepaisančia ir iš
vadą daryt tik sulyg pasisa1- 
kymo tų organizacijų, kurios 

’savo nuosprendžius Skyriaus 
sekretoriui bus pranešusios.

J. Kuodis, Sekr.

Harvey “Lamentavoja” 
Dėl Frontiiiinkų

- Queens prezidentas George 
U. Harvey pats pirmutinis iš 
aukštų viršininkų .išstojo gin
ti frontininkus. Jis už juos 
graudžiai vaitojo kalbėdamas 
Richmond Hill Užrubežinių 
Karų Veteranų mitinge perei
tą trečiadienį.

Nežiūrint, kad tie “krikščio
nių frontininkai” buvo suimti 
su arsenalais, bomboms daryt 
priemonėmis, ir planais žudyt 
žmones, ponas Harvey šitaip 
jų apgailestavo:

“Jie amerikonai. Jiems kau
cijos uždėta po $50,000. Bet 
pažiūrėkit į Browderį. Jis 
laisvas tik po $7,000 kauci
jos.” /

Pakol kas nėra davinių, ar 
jis pats yra turėjęs su fronti
ninkais ryšių, tačiau jo toks 
susidomėjimas frontininkais 
primena apie jo paties narys
tę Ku Kluksuose, ką “Daily 
Worker” buvo iškėlęs aikštėn 
rugsėjo 16-tą, 1936. Harvey 
niekad to griežtai neužginči- 
no. Tada buvo išspausdinta 
atvaizdas aplikacijos su jo 
parašu, sudėtu po pareiškimu 
įętot į KKK. T—3.

Aukojusieji Lietuvių Komu
nistų 5 Kp. Prakalbose

Sausio 19-tos vakarą įvyku
siose L. ‘K. prakalbose, kuo
pos darbui paremti buyo rink
ta aukos. Stambesnėmis sumo
mis, kiek rinkėjams pavyko 
pastebėt ir užrašyt, aukojo se
kami :

Po $1 : J. Liutvinskas, Da
gys, K. Sasnauskas, Lukma- 
nas; E. Raižys 75c; J. Sar
ka 55c; po . 50c : M. Klimas, 
Simpatikas, J. žemaitis, J. 
Balčiūnienė, P. Šuodaitienė, 
Marcinkienė, Kapickas; po 
25c: Ch. Nečiunskas, Vaitkus, 
Grybas, Veličkienė, Milleris, 
A. Misevičius, P. Lileikis, A. 
Bimba, S. Sasna, P., šoloms- 
kas, J. Laimikis, A. Petrai
tis, J. Steponaitis, M. Riske- 
vičius, Verkutienė, Drg. B., 
G. Diržulaitis, Semėnienė, M. 
Kraujalis, J. Laurinaitis, Pet
kevičius, A. Velička, V. Tau
ras, J. Pauliukonis, černevi- 
čius, A. Briedis, J. Balaika, 
Laukaitienė, B. Poškaitis, P. 
Gustaitis, J. Laukaitis, Benai- 
tienė, Lukšienė, K. „Rušinskie- 
nė, H. šaldonaitis, G. Ghu- 
rinskas, Mickūnas, Vaicekaus
kaitė, Gužas, Rudaitis.

Viso su smulkesnėmis au
komis surinkta $28.34. Ren
gėjai Širdingai dėkoja vi
siems parėmusiems kuopos 
darbus už taiką ir darbo 
žmonių gerovę. %K—ja.

Reikšminga Telegrama 
Browderiui

Dėlko masės taip labai do
misi Browderio teismu, kad 
ilgomis eilėmis laukia šaltyje 
su vilčia 'įeit teismo kamba
rin ? Taipgi dėlko tūkstan
čiai žmonių skubino iš anksto 
įsigyt bilietus, kad būt tikrais, 
jog išgirs Browderio prakal
bą sausio 22-rą, Madison Sq. 
Gardene? Į tuos klausimus, 
gal būt, geriausia atsakys ši 
trumpa telegrama, viena iš 
daugybės įvairių pareiškimu, 
atžyminčių skirtingas sritis jo 
darbo liaudies labui.

“Gerbiamam Earl Browde
riui, J. V. Distrikto Teisme, 
Foley Square, New York Ci
ty:

“Geriausios kloties ir Jai 
Dievas jus laimina. Mes atsi
mename, jūsų neišpasakytai 
puikią pagelbą Scottsboro'by
loje.

“Negras darbininkai — Jo- 
sua Williams.”

Brooklyn!# Gaisro Paveikslu 
Apgaudinėja Skaitytojus

Kituose Miestuose
“Daily į Worker,” angliškas 

darbininkų dienraštis, pereito 
sekmadienio laidoj vėl iškėlė 
aikštėn, kaip Amerikos spau
doje naudojama visokį melai, 
kad sukurstyt amerikiečius į 
karą ir neapykantą prieš So
vietus.

Vienas [paveiksiąs, nuimtas 
Brooklyne prie gaisro scenos, 
buvo tilpęs daugelyje New 
Yorko laikraščių. Jis tilpo ir 
“Sunday Workeryj” gruodžio 
17-tą, su sekamu parašu:

“Mrs. Enrique Torres ir jos 
duktė Adla prie namų 41 
Bartlett St., Brooklyne, per
eitą ketvirtadienį, kada jos 
matė jų aj)artmentą, vieną iš 
12 tame bildinge, supleškė
jus liepsnose. Bet Mr. Roma
nia Malava, Ados vyras, ir jos 
7 metų amžiaus broliukas ne
gyveno verksmui. Jų apdegę 
kūnai rasti prie lango gale 
apartmento, kur jie buvo už
klupti. Milijonai gyvenančių 
gaisro slastuose, kuriems grę- 
sia panašus likimas, laukia iš 
kongreso daugiau paskyrų ir 
atydos šalijes butų reikalams, 
negu imperialistų karo pla- ,, rnams.

Tai buyo gruodžio 17-tą. 
Už poros savaičių reakcinis 
laikraštis “Hoy” (diena) Ha
vanoj, Cuba, manydamas, kad 
tame mieste gal niekas ne
skaito “Daily, Workerio,” ne
žinos skirtumo, išspausdino tą 
mūsų miesto nelaimingo nuo- 
tikio paveikslą su tokiu pa
rašu :

“Dar kartą raudonieji įsi
veržėliai pfavedė savo bruta- 
liškus ‘vaidus’ ant Suomijos 
sostinės, neatsižvelgiant į' vai
kus, senelius ir ligonius, ku
riems neduodama nei mažiau
sios pagarbos ar žmoniškumo. 
Kabelis atųešė mums liūdesį 
(naują liūdesį šiomis kalėdų 
šventėmis) aipie atkartotą baisų 
bombardavimą. Scenos, kokią 
mes parodojne virš telpančia- 
me paveikslų, yra kasdieniniai 
nuotikiai Hįėlsinkio gatvėse. 
Sena motina ir desperatiškas 
vaikas šaukiasi galingo Dievo, 
kad Visagalis Tvėrėjas sugrą
žintų į jų (rusų) širdis žmo
niškumą ...”

Jie rašė, kad paveikslas 
gautas tiesiai iš Helsinkio.

Tik šiomiš dienomis “Daily 
Workeris” gavo kopiją laik
raščio “Spyingfield Union,” 
išleistą gruodžio 19, Spring
field, Mass.i Ten tilpęs tas 
pats paveikslas su sekamu pa
rašu :

“Liūdi Kaįro Aukos-Sūnaus. 
Suomių karyš .ir jo žmona ma
tomi prie vienintelio sūnaus 
kapo, kritųsi'p rusų -orlaiviams 
bombarduojant Helsinkį, kaip 
nurodo parašas prie paveiks
lo. Atsiųstaį iš Amsterdamo 
Londonan tėlegrafu, paveiks
las buvo atsiųstas New Yor- 
kan per radio.”

Mabel Williamson ir Mal
colm Gehbaųer, 18 ir 20 me
tų, pabėgę iš Philadelphijos 
čionai apsivemti prieš tėvų va
lią, buvo sutikti busų stotyje 
ir grąžinti namo.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje’'.

■■M

Yprk Avenue ir Junius 
Lankymo valančios kas
imo 2 iki 3 po pietų ir 
7:30 iki 8:30 vakarais.' 

Martinkaitis yra se-
‘Laisvės” skaity t o j a s , 

žinomas

New 
St. 
d ion 
n u o

Drg 
n as 
taipgi gerai kriau- 
čiuose, daugelį metų dirbęs 

šapo j. 
Linkime greitai pasveikti.
Kaspersko kriaučių

Gaisrageris Paul Busch, 
m., 8101 7th Ave., sužeistas 
sidūrus gaisragesių vežimui 
prekiniu troku prie Canal 
Lafayette Sts., N. Y.

28
su
su
ir

SUSIRINKIMAI 
/ BROOKLYN, N. Y. 
\LDLD. 55 kuopos metinis susi- 
kimas jvyks trečiadieni, sausio 

vai. vakare Šapolo-Vaiginio
rii 
24
Salėj, 147 Thames St., Brooklyn, N. 
Y. Draugai, visi iki vieno dalyvau
kite šiame -susirinkime, nes turėsime 
labai svarbių reikalų atlikti.—Sekr. 
P. Višniauskas. (19-20)

BROOKLYN, N. Y.
Kriaučių Unijos 54-to Skyriaus 

metinis susirinkimas jvyks trečia
dienį, sausio 24 d., 7:30 vai. vakare, 
Liet. Amerikos Pil. Kliubo salėje, 
280 Union Avė., Brooklyne. Nariai 
prašomi dalyvauti, nes yra daug 
svarbių reikalų dėl apsvarstymo. — 
Sekr. Ch. Nečiunskas. (19-20)

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI
Nekentekite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastų palengvinimų 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 

. skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. Šis sensacingas lini— 
mentas ūmai suteikia laukiamų pa
lengvinimų. 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

Gaminam valgius ir 
t u r im e Amerikos 
įdirbimo ir impor
tuotų degtinių, vi- 

" sdtdų vynų ir gero

, Savininkas

Joseph Zeidat 
<411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

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

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 BMT Line.

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-G191

Tel." Stagg 2-0783.
NIGHT—IIAvemeyer 8-1158

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated
J. LeVANDA E. LeVANDA 
(Tėvas ir sūnus Levandauskai)

UNDERTAKER

337 UNION AVE.
BROOKLYN, N. Y.

i >

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

(Steam Boiler)

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

TRIJ-EMBER FUEL CO.. INC.
485 Grand Street Brooklyn. N. Y

Telefonas EVergreen 7-1661

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

Open Day and Night
’ >

•* Managed by

RHEA TEITELBAUM

I i Vapor Room, Turkish Room, Russian
* | Room, Large Swimming Pool, Fresh

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. m. After 11 p. m. for gents

GENTS’ DAYS
Wed., Thnrs., Frl., 8at. and 

Sun. all day and night

J VIENATINIS LIETUVIŠKAS
jk KABARETAS

STANLEY MISUNAS
Savininkas

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

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N. Y

Prie R. K. O. Republic Teatro

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALTAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORWS
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 prieinamų kalni).

VARFO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

^'5*34.

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

Siunčiame duonų per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kaina*

VARPAS BAKERY 3fi-42 Slaw Str,ai RrnlAn N ’

SKELBKITES “LAISVĖJE”




