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KRISLAI
Imperijos Vyčio Misija.
Jiems Lengva Tai Padaryti.
Balso Pasmaugti

Neįstengia.
16-ka Metų.
Dar Vis Nieko Nesako.
“Grapes of Wrath.”

Rašo R. Mizara.

Aną dieną pas mus buvo 
. rašyta, kad Anglijos “darbo 
unijų vadas,“ Walter Citrine, 
apsilankė Suomijoj.

Be to, kad jis yra Anglijos 
darbo unijų sekretorius, p. Ci
trine dar turi ir kitą aukštą 
ir garbingą titulą; Britanijos 
Imperijos Vytis! Jo didenybė 
Anglijos karalius malonėjo 
suteikti šitam vyrui vyčio ti
tulą už gerą imperijai pasi- 
tarnavimą.

Paulding, Ohio. — Louis 
Strake, 33 metų, grūmoda
mas revolveriu, atsivarė Ri
chardą Ballą, 19 metų, į 
kiemą farmerio Oscaro Bal

Dabar iš Londono praneša lo, Richardo tėvo; nutaikė 
tikrąjį p. Citrine misijos tik
slą: Jis turi sustiprinti dvasio
je baroną Mannerheimą ir vi
są Helsinkio vyriausybę; jis 
turi suagituoti Švedijos socia
listus, kad jie reikalautų Šve
dijos valdžios pradėti atvira 
karą prieš Sovietus.

Kitais žodžiais, p. Citrine 
privalo Įtikinti socialistų lyde
rius Švedijoj Įtraukti tąjį 

karo gaisrą, 
ne garbingas žygis?!Ar gi

Citrine ir jo sėbrai 
žino, kad jiems pa-

Ponas 
puikiai 
tiems kariauti nereikėjo ir ne
reikės. Tą atliks darbininkai. 
Lyderiams užteks tik to, kad 
jie sugrūs Į karo nasrus juo 
daugiau milijonų darbo žmo
nių.

Panašiai elgiasi ir Ameri
kos socialistų lyderiai. Jiems 
norisi kaip nors greičiau Į- 
traukti Į karą Ameriką.

Anglijos valdovams visuo
met rūpėjo kitų rankomis ža
rijas žarstyti. Na, jie mano 
tatai padaryti ir šiame kare. 
“Jūs muškitės ir žukite, o 
mes valdysime!“ sako Angli
jos lordai ir jų padėjėjai, toki, 
kaip p. Citrine.

Francijos valdžia uždarė to 
krašto Komunistų Partiją ir 
jos laikraščius.

Tačiau komunistų balso, pa
sirodo, jai nepavyko užsmaug
ti. “Humanitc,“ centralinis tos 
partijos organas, išeina slapta 
ir yra platinamas ne tik dar
bininkuose, bet ir kareiviuose.

Mes visuomet teigėme :' nie
kas negali pasmaugti darbi
ninkų balso. Norint jį pa
smaugti, reikėtų išnaikinti vi
są darbininkų klasė, o be jos 
negalėtų gyventi ir 
žuazija.

pati bur-

lygiai 16- 
dienraš-

Ten-

šį mėnesį sukako 
ka metų angliškam 
čiui “Daily Workeriui. 
ka pasakyti, kad tai Įdomus 
ir turiningas dienraštis. Kas
dien jis vis darosi geresnis.

Kai dar buvo gyvas Ameri- 
kęs Laikraštininkų Gildijos 
prezidentas, Heywood Broun, 
jis sakydavo, kad “Daily Wor
ker” yra tuo dienraščiu, kurį 
skaitydamas jis pasilsi. Broun 
buvo nuolatinis šito dienraščio 
prenumeratorius. , .

Mums, kuriems tenka dirbti 
redakcijoj, kuriems teiika 
skaityti daug dienraščių, 
“Daily Workeris” yra nepar 
vaduojamu žinių šaltiniu. Be 
to, jame telpa puikių straips
nių apie literatūrą ir meną; 
daug žinių iš sporto srities.

Lietuviška kunigą spauda 
dar vis nei žodeliu nepasmer
kė Krikščioniškojo Fronto te
roristu. Kunigas ‘Coughlinas 
tai spaudai dar vis šventas 
žmogus.

Tuo pačiu sykiu toji spau
da rėkia, būk ir jai rūpinti 
demokratija!

šiomis dienomis pradėta ro
dyti filmą “Grapes of Wrath” 
(Keršto Vynuogės). Tai puiki 
filmą, kuri parodo tikrąją 
Ameriką. Kiekvienas kino lan-

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $6.00 
Brooklyne $6.00 

Metams

Tėvas Nušovė Piktadarį, Ku
ris Buvo Nustatęs Revolve

rį į Jo sūnaus Galvą

i revolverį sūnui Richardui į 
galvą ir sušuko jo tėvui: 
“"Išeik čia ir atnešk man 
daug pinigų! O jei ne, tai 
aš nušausiu tavo sūnų!”

Tuo tarpu tėvas antrame 
namo aukšte, nematant pik
tadariui, pasiėmė šautuvą; 
paleido kulką per langą pik
tadariui tiesiai į kaktą ir jį 
čia jau nušovė.

Nei tėvas nei sūnus nebū
sią už tai teisiami.

Pranešimas Popie
žiui Piešia Nazių Te
rorą Prieš Lenkus
Vatikanas. — Popiežius 

gavo platų raportą nuo ka
talikų dvasiškių iš Lenkijos 
ir nuo lenkų “valdžios” 
Francijoj, kad naziai Lenki
joje verčia katalikus tapt 
bedieviais, kad naziai su
šaudė bei užmušė kelioliką 
lenkų kunigų, kad jie užgro
bė bažnytines mokyklas ir 
kitas įstaigas, kad naziai 
uždarinėja bažnyčias ir pa
verčia kunigus elgetomis, 
tegalinčiais gyvent tik iš al- 
mužnu, ir tt. C 7

Paryžius. — Lenkijos 
“valdžia” Franci joj skelbia, 
kad naziai Lenkijoje išžudė 
15 tūkstančių lenkų intelek
tualų, o šimtus tūkstančių 
kitų lenkų padarė vergais 
darbinėse stovyklose.

NAZIAI UŽGINČIJA RA
PORTĄ POPIEŽIUI

Berlin. — Nazių vadai 
pareiškė, kad pranešimas 
popiežiui apie nazių žiau
rumus prieš lenkus tai gry
nas išmislas.

Vokietijos valdininkai tei
gia, kad jie pagerinę žmo
nėms būklę Lenkijoj, ir to
dėl šimtai tūkstančių lenkų, 
ypač jaunuolių, prašosi pri
imt juos į nazių partiją.

Traukinio Nelaimėje Žuvo 
Apie 200 Japony

Tokio, saus. 29. — Išvir
tus traukiniui iš bėgių Osa
koje, tapo užmušta bei su
degė 166 iki 200 keleivių ir 
traukinio darbininkų - tar
nautojų. Šimtas žmonių 
sunkiai sužeista.

ŠALČIAI ITALIJOJ

Roma. — šalčiai kamuo
ja ir buvusią šiltą Italiją; o 
gili žiema ir karas trukdo 
Anglies gavimą iš Vokieti
jos ir'Anglijos.

kytojas privalo ją matyti. Rei
kia perskaityti ir knygą tuo 
pačiu pavadinimu pavadinta.

Laisvės" Dalininku 
Suvažiavimas Bu

vo Sėkmingas
Daug Delegatą; Apsčiai Auką su Sveikinimais; Drauginga, 

Kooperatyve Visą Nuotaika ir Graži Pramoga
Suvažiavimas “Laisvės” 

Bendrovės dalininkų sausio 
28 d. Brooklyne buvo skait
lingas delegatais, draugin
gas ir visais atžvilgiais sėk
mingas.

Suvažiavime dalyvavo ar
ti 200 delegatų ir tiksliai, 
teigiamai svarstė ir spren
dė dienraščio reikalus.

Aukų su sveikinimais 
“Laisvei” suplaukė $300.
Administracijos Raportas
Administratorius Frank 

Buknys raportavo, jog pra
eiti metai buvo geriausi 
“Laisvei” kas liečia skelbi
mus ir įplaukas iš jų. Va
juje gauta mažiau naujų 
skaitytojų, bet kur kas dau
giau senų skaitytojų atsi
naujino prenumeratą; tai 
už prenumeratas “Laisvė” 
gavo trejetą tūkstančių do
lerių daugiau pajamų negu 
užpernai.

Praeitais metais “Laisvė” 
taip pat išleido -daugiau 
knygų, negu bet kada savo 
istorijoj, ir tos knygos yra 
gerai perkamos ir neša lei
dyklai pelno.

Redakcijos Raportas
Pirmasis “Laisvės” re

daktorius R. Mizara savo 
raporte atžymėjo, jog per 
metus daug kas pasikeitė 
Lietuvos klausimu ir tarp
tautinėje padėtyje; jog 
Wall Stryto bankininkai, 
amunicijos fabrikantai ir su 
jais einantieji' politikieriai 
tempia Jungtines Valstijas 
linkui karo, ir todėl didėja 
reakcija prieš politiniai pa
žangius žmones šioje šalyje. 
Čia Mizara priminė reikalą

VALDIŠKA KOMISIJA 
SAKO, JOG PERDAUG 

PABRANGINTA DUONA
Washington. — Valdiška 

komisija, kuri stengiasi ap
ribot monopolijas, atrado, 
jog kepyklos daugelyje vie
tų Amerikoj be priežasties 
pakėlė vienu centų kainą 
duonos kepaliuko. \Komisija 
sako, kad nuo europinio ka
ro pradžios miltai Amerikoj 
pabrango tik puse cento 
svarui.

Komisijos raportas nuro
do, jog didžiosios kepyklos 
įvairiose vietose ima už 
duoną tokią kainą, kokią 
gali. Taip antai, General 
Baking kompanija daugme- 
niškai (wholesale)-pardavi
nėję New Yorke po 9 cen
tus duonos kepaliukus sve
riančius po 15 uncijų. Fre- 
derieksburge, Virginijoj, ta 
pati kompanija ima tik po 8 
centus už 22-jų uncijų ke
palą, o Newport News mies
te jinai 20 unijų kepalus 
daugmeniškai pardavinėja 
taipgi po 8 centus.

budraus tikslumo “Laisvės” 
vadybai ir visiem mūsų dar
buotojams. O kas liečia pa
matinę šio dienraščio nuo
taiką, tai politinės jo gairės 
liekasi abelnai tos pačios, 
kaip ir pirmiau, būtent:

Kova už taiką, prieš ka
rą; demokratinių, pilietinių 
laisvių išlaikymas Ameriko
je; Lietuvos nepriklausomy
bes rėmimas su reikalavimu 
įvest joje demokratinę san
tvarką ir išlaisvinti politi
nius prieš-fašistinius kali
nius,—kaip pareiškė Miza
ra.

Kai dėl prež. Roosevelto 
valdžios, mes rėmėme tuos 
jos žingsnius, kurie buvo 
naudingi darbo žmonėms; o 
kai valdžia elgiasi priešin
gai tų žmonių reikalams, 
mes ją kritikuojame, sakė 
a t s a k omingasis “Laisvės” 
redaktorius.,

Suvažiavime kalbėjo žy
mieji “Laisvės” vajininkai 
ir daugelis kitų šėrininkų. 
Jie abelnai užgyrė šio dien
raščio turinį ir poziciją, 
nors kai kurie nurodė tū
lus taisytinus dalykus.

Suvažiavimas priėmė ati
tinkamą rezoliuciją ir per
rinkę Direktorių Tarybą.

Baigiant suvažiavimą A. 
Bimba pasakė prakalbėlę su 
nurodymais koresponden
tams.

Vakare po suvažiavimo 
įvyko sėkminga vakarienė, 
koncertukas ir šokiai, kas 
aprašyta vietos žiniose.

Suvažiavimo eiga, rapor
tai ir delegatų diskusijos 
bus paduota kituose “Lais
vės” numeriuose.

Rep.

SUOMIAI PER SAVAITĘ 
NIEKO NELAIMĖJO, SAKO 

HELSINKIO VALDŽIA
Helsinki.— Senoji Suomi

jos valdžia nepatvirtina sa
vo korespondentų praneši
mų, būk suomiai apsupę ar 
sunaikinę Sovietų kariuo
menės divizijas.

Helsinkio valdžia sako tik 
tiek, kad jos kareiviai per 
savaitę atsilaikę prieš rau
donarmiečių atakas.

(New Yorko Times re
dakcija dejuoja, kad išsise
mia atsarginė Helsinkio 
Suomijos kariuomenė; pri
pažįsta, jog per paskutines 
8 dienas suomiai nieko ne
laimėjo prieš Sovietus, ir 
sako, kad/ Helsinkio suo
miams būtinai reikia dau
giau karinės pagalbos iš už
sienių.

New York. — Jungtinių 
Valstijų prokuroras čia sa
ko, kad būsiąs pašauktas 
kamantinei katalikų kuni
gas Coughlin (žinomas kai
po fašistas).

Sovietai Užginčija Francū- 
zy Pranešimą apie Naziy 
Karius Vakaru Ukrainoj
Maskva. — Francūzų ži

nių agentūra Havas paskel
bė, būk Sovietai įsileidę į 
Vakarinę Sovietinę Ukrai
ną “penkis šimtus iki 25 di
vizijų nazių kareivių” ir 
būk ta vokiečiu kariuomenė 
tenai tvarkanti sovietinį 
geležinkelį, nes tuom gele
žinkeliu yra gabenama ži
balas ir kiti reikmenys Vo
kietijai iš Rumunijos.

Valdiška Sovietų žinių 
agentūra Tass sako, jog tas 
francūzų pranešimas yra 
šmeižtas ir melas. Tass nu
rodo, jog Sovietinėje Vaka
rinėje Ukrainoje nėra nei 
vieno Vokietijos kareivio.

Japonai Badu Mari
na ir Šaldo Anglu- 
Franc. Koncesijas
Tientsin, Chinija, saus. 

29.—Japonai stipriai suelek- 
trino spygliuotų vielų tvo
ras apie Anglų ir Francū
zų koncesijas Tientsine; 
tirščiau apstatė tas konce
sijas kareiviais, ir neįlei
džia į jas maisto ir anglies, 
nežiūrint smarkių šalčių.

Bloga anglam ir francū- 
zam tenai, bet daug blo
giau beturčiams chinams, 
kurie sudaro didelę daugu
mą tų koncesijų gyventojų. 
Daugelis chinų ten jau mi
rė nuo bado ir šalčių.

Užverždami blokadą apie 
Anglų ir Francūzų Konce
sijas 'Tientsine, japonai no
ri priverst Angliją sugrą
žint Japonijai 21-ną vokietį 
jūrininką, kuriuos anglai 
pagrobė nuo keleivinio Ja
ponijos laivo “Asama Ma
ru.”

Studentai Smerkia Paramą 
Gen. Mannerheimui

New Haven, Conn.—Yale 
Universiteto studentai, pri
klausantieji Amerikos Stu
dentų Sąjungos kuopai, pa
smerkė pagalbą senajai 
Suomijos valdžiai.
\ —————————-

H. Bridges Tikisi Greitai 
Gaut Amerikos Pilietybę

San Francisco, Calif. — 
Harry Bridges, direktorius 
CIO unijų Californijoj, ti
kisi gaut Amerikos pilieti
nes popieras per 3 mėne
sius. Tai todėl, kad jo žmo
na yra šios šalies "pilietė. 
Bridges, ateivis iš Austra
lijos, jau seniai gyvena 
Jungtinėse Valstijose.

Fukui, Japonija. — Nu
griuvęs nuo kalno sniegy
nas gyvus palaidojo 30 mai- 
nieriu. v

Miami, Florida. — Suva
žiavę Amerikos Darbo Fe
deracijos vadai sako, kad 
jie aklai nerems jokio kan
didato į Jungtinių Valstijų 
prezidentus.

Federaciįos Vadai 
Teisina WPA Dar

by Sumažinimą
Sako, kad Privačią Darby Pakilimas Išlyginęs Dalyką; bet 

87 Procentai Išmestą iš WPA Negauna Jokio Darbo
Washington. — Amerikos 

Darbo Federacijos pirmi
ninkas Wm. Green ir kiti 
vadai pirmiau žadėjo reika
laut, kad kongresas paskir
tų daugiau pinigų viešiems 
WPA darbams, CCC darbų 
stovykloms ir kitiem pašal- 
piniam projektam.

Bet dabar Darbo Federa
cijos Pildančiosios Tarybos 
susirinkimas Miami, Flori
doj,s jau teisina valdžią ir 
kongresą, kad jie sumažino 
lėšas viešiems darbams ir 
taip išmetė iš WPA apie 
800,000 pašalpinių darbinin
kų. O išmestieji tiktai 13 iš 
kiekvieno šimto tegavo dar
bus privačioje pramonėje.

Federacijos valdyba skel
bia, kad pernai gruodžio 
mėnesį visoj šalyj dirbo 
1,357,000 daugiau darbinin
kų, negu užpernai tą patį 
mėnesį. Todėl, Federacijos 
vadai sako: “Darbų padau
gėjimas išlygino sumažini-

IŠ SUOMIJOS KARO
Maskva, saus. 29. — So

vietų komandieriai praneša, 
jog Suomijos fronte sekma
dienį nebuvo jokių svarbių 
karo žygių.

Helsinki, saus. 29. — Čio- 
naitiniai Suomijos valdinin
kai sako, kad Sovietai at
siuntė naujos kariuomenės į 
Ladogos' ežero frontą prieš 
suomius. Jie jau neskelbia, 
būk sumušę sovietines divi
zijas, tik pasakoja, kad suo
miai nusilpninę “rusų” da
romas atakas.

Senieji Suomijos valdinin
kai teigia, kad Sovietų la
kūnai bombardavę Helsinki 
du sykius, o devynis kitus 
miestus po sykį, bet girdi, 
menkai nuostolių tepadarę.

Mannerheim Nori Atsteigt 
Gary Valdžią

Maskva. — Darbo unijų 
laikraštis “Trud” rašo, kad 
vyriausias Helsinkio suomių 
komandierius gen. Manner
heim svajoja užkariaut Le
ningradą ir atsteigt carų 
Romanovų valdžią.

Šimtai Angly Sušalo
London. — Karinė Angli

jos cenzūra iki šiol slėpė, 
kokie dideli šalčiai ir snie
gų audros siautė Anglijoj 
nuo sausio mėnesio pusės. 
Cenzoriai tik dabar pralei
do žinias, jog šiuo tarpu 
šąlčiai Anglijoj buvo smar
kesni, negu bet kada per 4f 
paskutinius metus, ir kad 
per šalčius-pūgas žuvo 
tai žmonių.

V • sim-

ORAS. — Bus šilčiau.

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

mus WPA darbininkų.”
Bet Federacijos vadai 

pripažįsta, jog dar tebėra 
apie 9,000,000 bedarbių 
Jungtinėse Valstijose.

Washington. — Del lėšų 
nukirtimo, pusiau sumažin
ti PWA darbai New Yorko, 
New Jersey ir devyniose ki
tose valstijose. Tie darbai 
buvo remiami šalies iždo 
pinigais.

25 Vokietijos Sub 
marinai Medžioja 
Talkininkų Laivus
Paryžius. — Francūzų 

komanda skelbia, kad Vo
kietija dabar pasiuntė apie 
25 s u b m a r i n us skandint 
prekinius ir keleivinius lai
vus Anglijos ir Francijos ir 
bepusiškų kraštų, varančių 
biznį su Anglija ir Franci- 
ja.

Francijos vyriausybė pri
pažįsta, jog nazių subnąari- 
nai sunaikino <du francūzų 
laivus, viso 6,579 tonų, ne
toli Ispanijos, nors tuos lai
vus lydėjo. Anglijos šar
vuotlaiviai.

Francūzų komanda spėja, 
kad naziai dabar turi 75 iki 
80 submarinų.

O kiek talkininkai iki šiol 
nuskandino Vokietijos sub
marinų, tai francūzų ko- 
mandieriai sako,'“tikrai ne
žinome.” 1 '

Kalba apie LaGuardią Kaip 
Kandidatą į Vice

prezidentus

Washington.— Prez. Roo- 
seveltas išsitarė, kad gal 
New Yorko majoras LaGu
ardia tiktų kaip demokratų 
kandidatas į vice-preziden
tus 1940 metų rinkimam.

Anglai Padarė Daug Nuos- 
toliy Amerikos Laivui

Philadelphia, Pa. — Par
plaukė iš Europos ameriki
nis laivas “Examiner.” Jis 
buvo anglų sulaikytas Gib
raltare 18 dienų, ir kiek
viena sulaikymo diena jam 
nadarė po $300 nuostolių, 
kaip sako laivo kapitonas.

Chinai Susprogdino Du 
Japony Karo Traukinius
Hong Kong.— Chinų par

tizanai susprogdino du ja
ponų traukinius, kurie vežė 
kariuomenę, ginklus ir amu
niciją. Tuose traukiniuose 
ant Shanghai - Hangchow 
ir Tatung-Puchow geležin
kelių žuvo 400 japonų ka
riu.
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Antras puslapis

Karas Ant Jūry

Šilkinis Miestas Tapo Vergijos Centru

dau-

Amerikos

mašinai,

■..i..——

IWW, tai laikėsi 
slaptybėj, kad bo- 
šnipąi nesužinotų, 
iš darbo; . . Kas

buvo 
šilko

artimo 
majo- 

streikui

biznis ėjosi 
krautuves ir 
nes tinkamų 
labai stoka,

karo metais 
Darbininkai 

gyvenimą. . . 
po karui šil- 
užviešpatavo

Daugelis fabrikantė- 
vadinamų “kakročiais,”

Nemažai jų,

--------- -- -------- -

* Mūsų Uždaviniai
(Iš “Laisvės” redaktoriaus raporto šė- 

rininkų suvažiavimui, sausio 28 d., 1940.)
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1 , ZZ-L. -Z----------- ---------------------------------

Pereiti metai buvo didelių sukrėtimų 
metai. Europoj prasidėjo antras impe
rialistinis karas. Tiesioginiai tasai karas 
mūsų krašto kol kas nepalietė, bet ne
tiesioginiai—labai daug. Europos patran
kų griaudimas, orlaivių ūžimas, bombų 
sproginėjimas ir taikos šalininkų protes
to balsai prieš skerdynę yra girdimi ir 
mums, gyvenantiems Jungtinėse Valsti
jose.

Kaipo tiesioginė to karo pasėka, mūsų 
tėvų žemė Lietuva radikališkai pakeitė 
savo užsieninę politiką. Sudarydama su 
Sovietų Sąjunga bendrą apsigynimo su
tartį ir atgaudama Vilnių, Lietuva at
vertė naują savo istorijos lapą, įžengė į 
naują gyvenimo erą, kuri, mūsų nuo
mone, Lietuvai bus laiminga.

Gerbiami suvažiavimo dalyviai puikiai 
žino, kad mūsų dienraštis vienval ir vien- 
val rašė ir ragino žmones kovoti už tai
ką; “Laisvė” visuomet buvo priešininkė 
karo, vedamo už rinkas, už turčių pel
nus, už kolonijas, už pasaulio perdalini- 
mą. Mūsų dienraštis stovėjo ir stovi su 
milijonais taiką mylinčių žmonių. Deja, 
taikos šalininkų balsas dar buvo persilp- 
nas karui neleisti prasidėti.

Lietuvos politikos klausimu mūsų dien
raščio pozicija laimėjo. Per metų metus 
mes skelbėme, kad Lietuva turi sudaryti 
bendrą apsigynimo sutartį su didžiuoju 
savo rytų kaimynu—su SSSR,—jei ji no
ri savo nepriklausomybę apsaugoti. Buvo 
žmonių ir laikraščių, skelbusių, būk tai 
esančios mūsų tik svajonės; girdi, Lietu
va niekad nedarysianti tokių sutarčių su 
Sovietų Sąjunga. Dabar kiekvienas mato, 
kurie mes buvome teisingi.

Karo klausimu mes taipgi būsime tei
singi, nes mes jį smerkiame,—smerkiame 
nepaisant, kad daug lietuviškų laikraščių 
Amerikoj jį moraliai remia. Kuriems 
teks pagyventi, pamatys, jog mes tiesą 
sakome. “Laisvė” buvo priešinga perei- 

. tam pasauliniam karui, ji buvo priešin
ga bile kokiam karui, vedamam už iš
naudotojų reikalus; ji tolygiai yra prie
šinga ir dabar Europoje siaučiančiam 
karui.

Nelengva taikos šalininkams. Neleng
va ypačiai tuomet, kai valdančioji klasė 
galanda ginklą, ruošia resursus ir žmo
nių psychologiją karui. Kiekvienas, kuris 
tik mąsto, kuris, tik turi akis ir mato, 
puikiai žino, kokioj padėtyj šiandien 
tenka gyventi ir veikti tiems, kurie prie
šingi karui. Tik pasidairykim po Ame
riką: stambioji spauda, radijo ir kiti pro
pagandos įrankiai ruošia Amerikos žmo
nes skerdynei. Visur karo isterija per
imtos '‘žinios” ir straipsniai, savo galu
tinoj išvadoj nukreiptos prieš Sovietų 
Sąjungą, socializmo kraštą.

Reakcija kyla,—aštresnė ir platesnė 
negu ji buvo pereito karo metu. Areš
tuojami ir kalinami žmonės, kurie stip
riai stovi už taiką, kurie priešingi isteri
nei propagandai už karą, kurie visu at
sidavimu yra pasirįžę kovoti prieš Ame
rikos įtraukimą į imperialistinę skerdy
nę Europoj. Puolamos kovingosios dar
bo žmonių organizacijos, persekiojami jų 
vadai.

Nežinome, kas bus rytoj, bet tiek gali
me pasakyti, kad amunicijos ir ginklų 
karaliai, Wall gatvės bankieriai ir jų 
bendradarbiai dar daugiau jėgų dės juo 
greičiau mūsų kraštą įtraukti į europi
nio karo gaisrą. Tuomet reakcija dar

labiau galvą pakels ir ant taikos salinin
kų užguls dar sunkesni laikai.

Mūsų “Laisvė” vieną tokių krizių, vie
ną didelį reakcijos etapą išgyveno per 
pereitą karą ir tuojau po jo. Jeigu karo 
ruošėjams pavyktų Ameriką įvelti į da
bar einamąjį karą Europoj, tai, atsimin
kim, gerbiamieji, kad mūsų “Laisvei” 
kuri dabar yra dienraštis, bus dar sun
kesnių laikų. Visko turime tikėtis ir prie 
visko privalome pasiruošti. Veikia tam 
tikros jėgos, kurios nori visą spaudą, 
kuri stovi už taiką, pasmaugti pirmiau 

* negu šis kraštas bus tiesioginiai įveltas 
į karą. Tos jėgos, mat, trokšta, kad nie
kas nesipainiotų po kojomis, kai Ameri- 

"kos jauni vyrai bus mobilizuojami ir 
siunčiami Europon žūti ne dėl savo rei
kalų.

Šis faktas, šis pavojus reikalauja iš 
mūsų didelio budėjimo. Visų pirmiausiai 
jis mums sako, kad šiandien laisviečiai 
turi veikti labai sąlydžiai, draugiškai ir 
energiškai. Jie turi stovėti su savo dien
raščiu, kuris šiuo momentu yra nieku 
nepavaduojamas, o rytoj—bus dar reika- 

Jingesnis.
Savo ruožtu redakcija daro viską, kad 

laikraštis savo misiją atliktų teisingai ir 
kad jis pasekmingai išgyventų visas aud
ras, stovinčias kelyje. Mes esame šimtu 
nuošimčių įsitikinę, kad mūsų pozicija yra 
teisinga, kad mūsų idėjos išeis pergalin
gomis; kad pralaimėtojais išeis tie, ką 
bando kartoti 1917-1918 metų kriminališ- 
ką klaidą.

Atsiranda vienas kitas mūsų prietelių, 
kurie bando įsikalbėti, būk “Laisvė” nu
tolstanti nuo savo tradicinių pozicijų, būk 
ji dešinėjanti, būk ji tokia ir kitokia. 
Nereikia nei aiškinti, kad tie mūsų prie- 
teliai yra klaidingi ir nepilnai sbprailta 
visą situaciją. Trumpai suėmus, “Laisvė” 
kaipo lietuvių liaudiškas dienraštis, per 
pastaruosius metus, kaip ir pirmiau, be
tarpiškai stovėjo už šią platformą:

1. Už taiką.
2. Prieš reakciją; už demokratiją ir 

civilines laisves.
3. Prieš pasikėsinimus ant sveturgimių 

žmonių teisių.
4. Už darbo' unijų vienybę.
5. Už darbus arba pašalpas bedar

biams.
6. Už didesnes darbininkams algas.
7. Už bendrą darbo žmonių gyvenimo 

pagerinimą.
Lietuvos klausimu:
1. Už Lietuvos nepriklausomybę.
2. Už išlaisvinimą politinių anti-fašis- 

tų kalinių.
3. Už demokratinės santvarkos atstei- 

gimą Lietuvoj.
4. Už pagalbos rankos ištiesimą Vilni

jos žmonėms.
Šie dėsniai buvo pamatiniai dėsniai, 

kuriais mes rėmėmės redaguodami dien
raštį, aiškindami dienos įvykius.

Aiškinti jums plačiai “Laisvės” turi
nį—nematau reikalo. Patys ją skaitote 
ir viską matote. Kas tilpo negero, neto
bulo, gal ne visai korektiško, prašau, dis
kusijų eigoj, tatai iškelti, nurodyti. Visa 
redakcija už tai bus jums labai dėkinga. 
Redakcijos darbininkai nėra neklaidingi; 
jie toki patys žmonės, kaip ir visi, ir to
dėl gali padaryti klaidų, nors jos, aišku, 
nebuvo ir nebus tikslios.

Bendradarbių turime daug—ypačiai 
daug turime korespondentų. Su visais 
bendradarbiais sugyvenome gražiai. Su 
užsieniniais mūsų korespondentais sunku 
palaikyti glaudūs ryšiai dėl nenormalės 
tarptautinės padėties. Redakcijoj dirba 
tie patys darbininkai, ką dirbo ir pernai. 
Lietuviškam skyriuj dirba pusšešto dar
bininko ir vienas draugas veda anglišką 
skyrių. Labai dažnai vienas arba du 
redakcijos darbininkai išvažiuoja į kitas 
kolonijas su prakalbomis, bei organiza
ciniais reikalais.

Daugiau keblumų šiuo metu turime su 
pirmuoju “Laisvės” puslapiu, kuriame 
telpa žinios. Mūsų nusistatymas yra to- 
kis: talpinti tik teisingas žinias, kad ne
suklaidinti skaitytojo. Deja, šiandien ta
tai padaryti nėra juokas. Kiekviena vals
tybė praleidžia, sakysim, apie karą tik 
tokias žinias, kokios jos interesams nau
dingos. Kitais žodžiais, tai ne žinios, o 
propaganda už savo reikalus.

Paimkim Suomiją. Pasaulyj turbūt dar 
niekad nėra buvę paleista tiek daug me
lų, kiek jų girdime ir skaitome kapitalis
tų ir socialistų spaudoj iš Helsinkio. Kas 
žodis—melas, kas žodis—šmeižtas prieš 
Sovietų Sąjungą, kas žodis—agitacija už 
.ĮĮęįąiųfcio vyriausybę.

Jeigu “Laisvė” būtų tikėjusi toms “ži-

.•.4:

Vaizdas iš Turkijos, kurią nesenai baisiai sukrėtė gamtos katastrofa — žemės drebėjimas.

Marių “Karalienė”
Nuo senai Anglija paskel

bus, kaipo galingiausia val
stybė ant jūrų arba “marių 
karalienė”. Į pirmų Pasau
linį Karų (1914-1918 m.) 
ji įstojo su galingu laivynu.

Karo pradžioj Anglija tu
rėjo: 36 naujus šarvuočius; 
40 senesnių šarvuočių; 10 
šarvuotų greitų ir galingų 
kruserių; 46 šarvuotus kru- 
serius; 83 lengvus ir grei
tus kruserius; 245 naikin
tojus ir minininkus, ir 105 
submarinus. Bendrai, Ang
lija turėjo 565 karo laivus, 
su 2,738,169 tonų įtalpos, 
neskaitant kelių šimtų pa- 
gelbinių, senų laivų ir tavo- 
rinių, kuriuos karo bėgyj 
pavertė į karo laivus, kaip 
tai minų statytojus, sargy
binius, submarinų naikinto
jus ir tt. Prie to, tada An
glijai gelbėjo Franci jos, Ru
sijos karo laivynai, o vėliau 
Italijos, Japonijos ir Jung
tinių Valstijų. Vokietijos, 
Austrijos ir Turkijos karo 
laivynai buvo uždaryti, su
varyti į jų prieplaukas.

Dabartinė Padėtis
Į Antrų Pasaulinį Karų 

Anglija įstojo daug silpnes
nė, kaip ji buvo 1914 me
tais ant jūrų. Karo pradžioj 
jos jėgos buvo: 12 šarvuo
čių; 3 šarvuoti kruseriai; 7 
orlaivių vežikai; 15 didelių 
kruserių; 47 lengvi ir grei
ti kruseriai; 179 naikinto
jai ir minininkai ir 57 sub
marinai, arba 320 pirmos 
rūšies karo laivų su 1,- 
556,727 tonų įtalpos. Žino
ma, ji da turi apie 200 ma
žų, nusenusių karo laivų, 
kurie taip pat naudojami ir 
šimtus apginklavo prekybi
nių ir pasažyrinių laivų ko
vai prieš submarinus. Au
giąją budavojasi 245 naujus 
karo laivus, bendrai 1,000,- 
000 tonų įtalpos.

Anglijai gelbsti Fra nei jos ■ 
karo laivynas, kuris yra: i

7 šarvuočiai; 2 orlaivių ve
žikai; 7 dideli kruzeriai; 70 
naikintojų; 12 torpedinių 
laivų ir 76 submarinai. Ben
drai, 267 karo laivai, 843,- 
403 tonų. Ji budavoja 100 
naujų karo laivų, bendrai 
380,000 tonų.

Vokietija karo pradžioj 
turėjo, kiek tai žinoma: 7 
šarvuočius; baigė statyti 2 
orlaivių vežikus; 3 didelius 
kruserius; 6 greitus mažes
nius kruserius; 45 naikin
tojus; 12 minininkų ir 58 
submarinus, bendrai 195 ka
ro laivus su 370,000 tonų. 
Prie to ji būdavo j o 143 karo 
laivus, kurie sudarys 386,- 
880 tonų.

Taigi, nors į karų įstojo 
Anglija daug silpnesnė ant 
jūrų laivų kiekiu ir tonažu, 
bet vis vien jos ir Franci- 
jos karo laivynai bendrai 
buvo ir yra kelis kartus di
desni už Vokietijos.

Karo Nuostoliai
Jeigu mes paimsime trijų 

mėnesių karo nuostolius ant 
jūrų 1914 metais ir ta pa
lyginsime su trijų mėnesių 
nuostoliais 1939 metais, tai 
pamatysime, kad šiame ka
re Anglija daug daugiau 
nukentėjo, kaip pirmame.

Į tris mėnesius, 1914 me
tais Anglija neteko 49 pre
kybos laivų su 205,778 tonų 
įtalpos. .Gi 1939 metais į tris 
mėnesius neteko, kaip pati 
Anglija pripažino, 95 laivų 
su 368,354 tonų įtalpos.

Reiškia, Vokietija būda
ma daug silpnesnė ant jūrų 
uždavė didesnį Anglijai 
smūgį. O ir karinių laivų 
srity j Anglija daug daugiau 
nukentėjo. Į ta laikų ji ne
teko: 14 karo laivų, bend
rai 117,557 tonų; .Franci ja 
1 kruserio, 4,775 tonų; o 
Vokietija 6 nedidelius karo 
laivus, apie 1,400 tonų. (Čia 
neįskaitomas “Graf Spee,” 
kuris nuskandintas vėlesniu 
laiku.)

Į tris mėnesius laiko An

glija neteko vieno galingo 
šarvuočio “Royal Oak”, vie
no galingo orlaivių vežiko 
“Courageous”, taipgi kelių 
didelių laivų sugadintais.

Didžiausias Anglijai smū
gis, tai tame, kad Vokieti
jos submarinai ir orlaiviai 
kelis kartus įsigavo į jos vy
riausių karo laivų bazę 
Scapa Flow, Orkney salose 
ir į kruserių bazę Edinbur
ge, arba Firth of Forth. 
Kas parodo, kad Anglija ne
gali sėkmingai apsaugoti 
savo karo-laivyno.

Pirmieji Rezultatai
Trijų menesių karo veiks

mus ant jūrų galima su
traukti bendrai.

(1) Nei viena, nei antra 
pusė nepanešė karo laivų 
tokių nuostolių, kurie kitai

Antradienis, Sausio 30, 1940

pusei duotų žymių persva-

(2) Anglija panešė dides
nius nuostolius didelių lai
vų tarpe, bfel ji sako, kad 
nuskandino/daug Vokietijos 
submarinų. Bet .submarinai 
daug greičiau pastatomi, 
kaip dideli laivai.

(3) Anglijos ir Francijos 
paskelbta blokada prieš Vo
kietiją dar nedavė žymių 
paskemių. Vokietijos ne 
vien prakybos laivai pra
smukdavo pro tą blokadą, 
bet keli dideli pasažieriniai 
laivai grįžo. Karo laivai, 
net šarvuočiai išplaukdavo 
į jūras ir'ten skandino jos 
priešų laivus.

(4) Vokietijos submarnų 
karas prieš Angliją ir Fran
cija su pagelba aviacijos pa
sirodė stipresnis, kaip Pir
mo Pasaulinio Karo prad
žioj. Bet Anglijai pavyko 
įvest sėkmingą konvojavi- 
mą (apsaugojimą) didelių 
skaičių jos prekybos laivų 
ir palaikyti ryšius su kolo
nijomis ir kitomis šalimis.

(5) Aviacija pasirodė vei
kli ir daug sudaranti pavo
jų, kaip prekybos, taip ir 
karo laivams jūroj ir jų ba
zėj.

(6) Anglija kol kas dar 
nieko naujo neparodė tech
nikos srityje, jūrų /*kare. 
Vokietija, kaip tik priešin
gai, įnešė naujenybių, kaip 
tai naudojimą spalvinių 
prožektorių; minų ir torpe
dų naujos rūšies; magniti- 
nių minų ir naudojimą me
chanizmų kurie užmuša 
submarinų motorų garsus.

Toki rezultatai pirmų tri
jų karo mėnesiu ant jūrų.

D. M. š.

Kiek atmenu, rodosi, nuo jaučiu už “nuvertimą” demo- 
1903 m., ne tik Amerikoje^Jkratinės santvarkos, kaip kad 
bet ir Europoje šisai miestas j šiandien ant CIO visus ir vi- 
(Paterson, N. J.) buvo vadi-i su “griekus” sukrauna... 
namas Silk City, New Jersey, i Pragyvenimas kilo, brango,

Šilkų industrija čia buvo , 0 uždarbiai stovėjo vietoje; o 
' taip išsiplėtusi, kad mažne vi
si šilkinio miesto gyventojai 
lengvai šilkuose dirbo ir ne
blogai gyveno. Ypatingai pa
saulinio karo metais čia 
priskaitoma apie 2,000 
dirbtuvių, kompanijų.

Praeitojo karo metais
gelis krautuvininkų, ypatingai 
žydai, kuriems 
silpnai, uždarė 
toj pat vietoj, 
bildingų buvo
įkūrė šilko verpyklas ar au- 
dinyčias. Buvo ir skiepuose 
ir gyvenamuose namuose šil
ko “fabrikai.”

Pvodosi, kad iki 1913 metų 
“šilkinio miesto” darbininkai 
nebuvo nei kiek organizuoti į 
uniją. O jeigu vienoj ar ki
toj dirbtuvėj darbininkams, 
tankiausiai didelėj mažumoj, 
ir pavykdavo susiburti į uniją 
—ADF ar 
didžiausioj 
sai ar jų 
nes išmes
prigulėjo prie I W W unijoš, 
tą apšaukė anarchistu, kovo-

nioms” ir jas būtų talpinusi, kaip ateina 
iš Helsinkio, tai pagalvokim, kokia šian
dien maišatienė mūsų skaitytojų galvose 
galėtų būti! Tas pats ir dėl žinių, atei
nančių iš Londono, Paryžiaus, Berlyno 
ir kitų europinių sostinių. Tiesa, tūli kiti 
lietuviški laikraščiai spausdina tas “ži
nias” apsilaižydami, nes jiems rūpi pra
vesti Helsinkio vyriausybės pasimoji- 
mus: sukurstyti Amerikos žmones prieš 
Sovietų Sąjungą, gauti juo daugiau pi
nigų ir amunicijos, ir ginklų, ir orlaivių, 
ir net žmonių karui tęsti prieš Sovietų 
Sąjungą. Mes gi, kaip minėjau, esame 
priešingi, kad mūsų kraštas eitų tarnau
ti baronui Mannerheimui; mes priešingi 
mūsų krašto įvčlimui į karą, kuris Ame
rikai tik baisius nuostolius tegali atnešti.

Tačįąu, ir prie geriausių norų ir pas
tangų, ima kai kada ir įsivelia viena ki-

ta žinia neteisinga! Labai sunku yra iš
vengti jų. / .

Šitiek, gerbiamieji suvažiavimo daly
viai, tegalima šiuo kartu pasakyti jums 
apie “Laisvės” redakcijos darbuotę per
eitais metais! Raportas trumpas, nes 
mes norime, kad jūs daugiau kalbėtumėt 
ir savo nuomones pareikštumėt visais 
opiaisiais reikalais.

Baigdamas, tariu" padėkos žodį visiems 
mūsų bendradarbiams, mūsų vajinin- 
kams, mūsų draugams ir prieteliams, 
prisidėjusiems savo darbu prie mūsų 
dienraščio palaikymo ir padarymo jo po- 
puliariškiausiu Amerikos lietuvių dien
raščiu !

Tegyvuoja mūsų liaudies dienraštis 
“Laisvė”!

Tegyvuoja visi ląisvieęiai!
Tegyvuoja taika!

netrukus prasidėjo uždarbių 
kapojimas. Darbininkai pra
dėjo daugiau protauti. Pradė
jo žymiai kristalizuotis spė
kų solidarumas, noras eiti į 
kovą prieš išnaudotojus!

Progresyvis elementas, kaip 
kad šiandien CIO unijoj, ak- 
tyviškiau metėsi į darbą ir 
1WW unija iššaukė veik visus 
šilko darbininkus į streiką. 
Tai buvo 1913 m., “šilkinio 
miesto” pirmas didžiausias 
streikas už duona ir druska!

Streikas tęsėsi virš šešis mė
nesius, tačiau darbininkai so- 
lidaringai kovojo. Streiką va
dovavo žymūs kovotojai, kaip 
tai: “Big Bill” Haywood, 
Elizabeth Flynn, C. Tresca ir 
kiti.

Miesto administracijos įsa
kymu, visam mieste visos sve
tainės buvo uždarytos, kad 
streikieriai negalėtų susirinki
mus turėti... tačiau 
priemiesčio Haledono 
ras buvo šiek tiek 
prielankus ir leido turėti su
sirinkimus po atviru dangum, 
ir streikieriai 4-5 mylias pėks- 
ti eidavo į susirinkimus.

Bet pasidėkavojant J. Goul- 
denui ir kitiems 
Darbo Federacijos lyderiams 
ir visai reakcinei 
streikas nepavyko ir šilko dar
bininkai grįžo į darbus dar 
ant blogesnių sąlygų, negu 
kad turėjo prieš streiką. Ta
čiau audėjai operavo dvi, ar 
vieną, stakles.
• Pasaulinio 
streiku nebuvo, 
turėjo “šilkinį” 
Tačiau netrukus 
ko industrijoj 
krizis. 
lių, 
subankrutavo, 
viską praradę, nusižudė, ša 
pose pasikorė.

(Tąsa ant 5-to puslapio')
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I had the presump- 
entertain a well
thought) idea that 

just about given its

Antradiehis, Sausio 30, 1940

One Lithuanian newspaper, a dai
ly, recently made an appeal to all 
Lithuanians of good will not to hold 
any private parties on February 4th 
because that paper was preparing to 
hold a concent for its own benefit.

The article had a two column 30 
point two line head and ran for se
veral days desperately pleading with 
the "Lithuanians of Good Will,” 
whoever they may be, that “surprise 
parties” should be taboo 
them because the paper 
money very badly.

Very often we have 
demnations of surprise
various organizations, yet none pf 
these organization has had the guts 
to do something about it.

It has already reached the stage 
where if there are two or three sur
prise parties on the same evening, 
no organization, even in such large 
communities of Lithuanians as Chi
cago and Brooklyn can run a suc
cessful banquet, concert, dance or 
anything else.

Surprise parties, although those 
who are to be the guests of honor 
and be surprised usually aren’t, have 
become a popular Lithuanian past
time, it seems.

There is simply nothing you can 
do about it — a person has a lot of 
friends and they just look for an 
opportunity to celebrate. Ono of his 
friends, although sworn to secrecy, 
is bound to spill the beans, but that 
is besides the point.

One time I saw a 
sold for one of these 
said: “Surprise Party
mulevich.” No doubt the Committee 
had in mind to keep the tickets 
from coming into the view of John 
Tamulevich, but someone spread a 
rumor that John himself was sell
ing them, too. So the idea is not so 
much the surprise itself, as it is the 
natural instinct of the Lithuanians 
to pat each other on the back and 
to honor each other, at the same 
time getting all the beer and 
schnapps he could drink besides a 
good meal.

The reason these parties are so 
successful is because the persons get 
more for their money, usually, than 
they would if they attended an or
ganization’s affair where they paid 
50 CMits admission and had to pur
chase^ all their refreshments and 
sometimes contribute to a collec
tion for one of the many worthy 
causes. There are collections at the 
private parties too sometime, but 
somehow it seems that the people 
there are more generous, whatever 
the cause may be, than at the more 
formal organizational functions. ,

How tan organizations “cash in”

The Stage Versus the Movies

At one time 
tuousness to 
founded (so I 
the stage had
death rattle and that the movies 
which had all the appearances of go
ing places were rapidly if not stead
ily advancing.

In this thought I was about as 
right as in my contention that the 
Republican Party had kicked its 
moribund legs after 4he election of 
Roosevelt. That the/Republican par
ty is wriggling its bellicose meand- 
erings is just as evident as that the 
•stage has in the. past few years 
renewed its strength, with a vitality 
that puts to shame some of the pris
tine efforts of Goldwyn, Zukor, Ma
yer and Laemmle.

SEATTLE—Vigorous opposition 
American participation in the pre
sent European war was expressed 
by the public affairs committee of 
the Young Men’s Christian Associa
tion recently.

Declaring that war or steps in the 
furtherance of war are contradict
ory to principles of the YMCA, the 
organization urged other young 
people’s groups to join with them 
in a firm defense of peace.

“Our domestic social problems 
such as unemployment and the need 
for greater educational opportunities 
cannot be solved by way involve
ment in foreign conflicts but must 
be solved at home,” a resolution for
warded to other young people’s 
groups declared.

Recalling that young people have 
everything to lose in war, the reso- 

, lution said:
“We call upon the President, the 

state 
gress 
rica’s 
word 
ly embroil us in the conflict nor 
permit any attempt to infringe 
upon the democratic and civil liber
ties of any Americans or group of 
Americans under the guise of a 
'war emergency’.”

The resolution warned that Ame
ricans must discriminate between 
facts and propaganda in the daily 
press if they would avoid repetition 
of the last, World War which is 
still taking a damaging toll in hu
man suffering, property losses and 
debts.

on the surprise party popularity? 
In my opinion, humble though it 
may be, there are many popular 
persons who have really- done much 
for the organization. I could name 
you dozens, but I won’t because it 
would automatically exclude them 
from the list and they may feel em
barrassed with the sudden spurt of 
popularity.

People who are active in organi
zations do not expect to be honored, 
but they do very much for the Lith
uanians attending meetings, getting 
new members, keeping accounts, 
minutes of meetings, and all that 
sort of thing month in month out, 
year in and year out.

The organizations have not come 
to their senses and given testimonial 
parties, dinners, banquets, oi’ what
ever you may call them. I am cer
tain that most of the good workers 
for any organization would be very 
elated at seeing the work they have 
been doing for years in organiza
tions finally evaluated.

They usually have many friends, 
too, and the good time for each 
person attending such an affair 
would spread the word along, and 
more and more organizations would 
take on to this idea.

When an organization runs a 
banquet, which is small time “sur
prise party,” admission of say, $1.25 
is said to be too high. Yet at a sur
prise party the same 
willingly pay a dollar more. Surprise 
parties net a neat profit for some, 
one usually and, besides, have 
enough cash left fox' buying the sur
prised one a gift as a memento for 
the occasion.

Organizations can do the same 
thing. Instead of some individual 
getting the profit, the organization 
can get it and still honoi' one of 
its leading members and get a gift 
for him — one which he would 
treasure the rest of his days.

I personally think it is a good 
idea. People 
have a good 
that way in 
is why they
seen parties where 
gotten stewed to 
then, I have seen 
everyone was very 
without getting stewed.

I enjoy the latter type of 
That is the type which every orga
nization should try. Maybe it is up 
to the younger generation to expe
riment along this line. It may be
come a turning point on the “pri
vate party” business about which 
so many persons are complaining in 
organizations. It would also bring in 
the “human” element into organiza
tional life, which usually is so lack
ing in many organizations.

go to these parties to 
time — it is cheaper 

the long run, and that 
are so popular. I have 

every person has 
the gills, 
parties at 
elated and

Taking my purely amateurish 
standing into consideration I tread 
with padded sole' along the critical 
path to the theatre, but I reserve 
for myself the unadulterated, demo
cratic (even though the word be al
most apologetic what with Eng
land’s and France’s treatment) right 
to give my impressions as part of 
the audience. I say and I hear 
echoes, that we haven’t seen enough 
plays to Ke truly able to judge the 
merits of one production to another, 
but on the whole there are well do- 
fined impressions one receives from 
the stage in comparison with the 
movies.
This plain, ordinary, common, pure, 

unadulterated, cut and dried, 100% 
out and out tripe that is handed 
us in the movies, under the misap
prehension that the I. Q. level of 
the audience’s intelligence just skirts 
the borderlines of imbecility is in 
the major part responsible for its 
subsequent sterility of cultural food 
for the masses of movie goers.

With millions of good United 
States citizens, as an enthusiastic 
and hopeful audience, the 
producers persist in an orgy 
typical classics as Bachelor 
(a Cinderella’ story with 
sorry trappings of a prince, pumpkin 
coach and down to the ashes and 
glass slipper), Beau Geste (a creaky 
mellerdrammer, with misplaced ho
nor its titillation point), Star Maker 
(a Bing Crosby vehicle which was 
supposed to prove that if a picture 
showing one baby could be put to 
sleep was box-office stuff, another 
with 50 babies was out to be 50 
times better). And not to mention 
countless other too wearisome to 
mention that haul out the old trian
gle “problem” story, affectedly a- 
voiding any extra-legal rolls in the 
hay, or that load down literary ach
ievements of Shakespeare, Dumas. 
We also have historical stories with 
clanking swords, heavy, impressive 
scenery and gilt edge watery ro
mance, and that also draw the last 
drop of sympathy for the “Dead 
End” kids in rheumatic, painful, 
interpolations.

Is it any wonder, when one con
siders that we are expected to burst 
into 
with 
pans 
of a
precedented rapture the cavortings 
of a world-weary, hardboiled miss 
whose jutting hipbones proclaim 
her diet with as much certainty as

recent expose of their “inner do
ings.” Seems like everybody knows 
about their elaborate preparations. 
Even I. C. Awl, the Tiesa column
ist, has been mentioned as a pos
sible suspect in the divulgence of 
their “secrets.”

Frances Martin, a South Side las
sie,’ has taken over the direction of 
the Chorus. Last Sunday ovei’ 
Station KQV at. 10:45, Frances pro

smothers a yawn on Bingo night and der what the estate will be like? vided the piano accompaniment for 
turns in apparent relief to the ra- Or, maybe it’s another Sacal they’re the group that participated in the 
dio? , looking for. new Lithuanian Radio Hour, pro

Ambridge is all flustered over the gram. ■ ’ * Joe Sacal;

The Epic of Lithuania 
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On to Washington
By WALTER KUBILIUS 

III

By sending his
fight the Russians in the E 

Mindaugas accomplished two thir_ 
he solidified his own power ambng 
the Lithuanians in the home coun
try, and he extended Lithuanian 
power till it covered large agpas of 
White Russia.

By 1248 complete unity, oi' 
least its closest semblance, of 
Lithuanian tribes was achieved.

Mindaugas, weakening national 
power by sending troops to face a 
weaker enemy, was not able to help 
the Lithuanians in East Prussia who 
were being systematically wiped out. 
Mindaugas apparently believed 
if the Knights were left alone 
would be satisfied with what 
wanted at the moment and 
press any deepci' into Lithuania.

Christianity Accepted
But he had underestimated the 

appetite of the German Knights. 
Not content with the conquered ter
ritory of the Letts and Prussians, 
they were encroaching upon the 
land held by Mindaugas himself.

At this point we see the means 
by which the pagan'* Lithuanians 
tried to cope with superior forces. 
Hoping to buy off the Knights, Min
daugas played an astute political 
game. He was “converted” and with 
much fanfare accepted Christianity 
in 1251.

Us Down” Say 
American Youth

BOSTON, Mass. — Asserting that 
the nation’s youth program has been 
“let down” by President Roosevelt’s 
budget recommendations, the Mass
achusetts Youth Council appealed 
last week to Mrs. Eleanor Roose
velt, wife of the President, for sup
port of the American Youth Act.

The Youth Act would provide an 
appropriation rof $500,000,000 for a 
system of public works projects 
which will give jobs at no less than 
$12 a week to all unemployed youth, 
federal scholarships to aid needy 
students and vocation training and 
guidance.

The telegram to Mrs. Roosevelt, 
signed by Nathaniel Mills, Jr., chair
man, and Alexander Karanikas, ex
ecutive secretary, said the Presi
dent’s sharp reductions in expendi
tures for social security were “all 
the more shocking,” coming 
did at a time when “billions 
ing spent for armaments.”

“We address this protest 
because we know you as a friend 
of the youth movement and one in 
whom the young people have, placed 
great trust.

“The President, as well as every 
other authority on youth, has ad
mitted in his annual message 
Congress that this problem 
solved.

“To us, it seems obvious 
solution cannot be found 
other means than the further ex
pansion of the present public works 
and relief programs and the pas
sage of the American Youth Act, 
and especially not by sacrificing so
cial gains to military expenditures.

“The President’s proposal to re
duce appropriations for work relief 
by 500,000 WPA jobs, to dismiss 
106,000 young people from the Na
tional Youth Administration, and 
65,000 young men from' the Civilian 
Conservation Corps is a sad blow 
to those who had hopes to see a 
continuation and extension of those 
progressive policies that assured fox’ 
the New Deal the support of youth.”

Over The Weekend
Pittsburghers run into a busy 

weekend because of a number of 
meetings and social activities that 
take place. LDS’ers will be the cen
ter of attraction in most of the do
ings.

The Belvederes and Esplenders 
may or may not know that the eyes 
of many people are centered on 
their forthcoming banquet on Feb
ruary 10th. This is their first affair 
without adult guidance. A good 
showing and a successful venture 
will do much in breaking down that 
age old argument, “youth are not ' 
capable of conducting their own af
fairs.” Shall we show them?

At the "tenth” affair, all people 
attending are guaranteed a program 
that will bend their ears back. 
Meanwhile, we wonder how ad
vance ticket sales

Coronation
In 1253 the Pope sent a crown to 

Lithuania and at the coronation the 
clever tribal chief became “Mindau
gas Pirmasis,” the first King of 
Lithuania.

Mindaugas, as one can easily see, 
treaded on dangerous ground in ac
cepting Christianity. It was an ef
fort to pacify the Knights but it 
was quickly seized upon by his 
enemies to blacken him. The pagan 
chiefs were not willing to change 
their centuries-old religion because 
someone in Rome commanded them 
to.

The King made many other con
cessions to the Knights in the hope 
that he would be able to buy them 
off and his country spared any fur
ther attack. He offered them large 
areas of land; allowed missionaries 
to enter Lithuania; gave them fa
vorable trade advantages.

But here again he misunderstood 
the character of the Knights. He 
had thought to buy them 
his policy of appeasement 
have the desired effect. The 
were only encouraged to
the rule of their mailed fist. They 
believed the Lithuanian kingdom, 
was weak and that its “King” was 
only a sham, a puppet of the papacy 
in Rome.

The Lithuanian Art League’s 
convention will be held August 30- 
Sl, 1940 in Brooklyn, N. Y.

The convention will be held im
mediately following the one held 
by the LDS. Our sessions will fall 
on the last Friday and Saturday of 
August. Since the two following 
days arc holidays it will be conve
nient for delegates and choruses to 
return home with plenty of time 
for rest or travel.

There is yet time before the con
vention, so we will pot speak about 
the election of delegates. But we 
would 
of the 
hold a

The
Festival” would be:

1. Our choruses and teachers will 
have the chance to meet each other 
and exchange new ideas and ex
periences.

2.
the chance to show the progress 
they have made in the field of song.

3.
showing of our cultural achievement, 
as well as ą happy enjoyable event 
for delegates and choruses at the 
convention to participate in.

Before the central committee 
takes important steps in preparing 
the program, it is necessary for us 
to have each LMS chorus in the 
United States answer this ques
tion:

“Do you favor the holding of a 
Song Festival, and will you partici
pate in it this year?”

All choruses are urged to discuss 
this important question at their next 
meeting and inform us before March 
as to whether they will be able 
come to New York in 1940.

LMS Secretary
B. L. šalinaitė
46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

Police Learn Why 
Kids Leave Home

. sons Bureau after questioning 
young persons, who were reported 
missing, then found, in 1939.

Girls gave ten reasons for running 
away, boys two. Boys left home be
cause they hate school and also 
because of unpleasant home condi
tions.

Girls cited dislike of school, un
pleasant home conditions, bad com
panions, ideas implanted by cheap 

'fiction and a quest for romance.

1

pushed into serfdom. They 
cruelly exploited, forced to 
fox' the German barons who 
to colonize that section.

Unable to bear the brutal rule of 
the Knights many tribes in the ter
ritory controlled by the Crossbearers 
openly revolted against their mas
ters. The poliy of “fire and sword” 
was applied but the rebellion soorx 
spread. The Lithuanians were up in 
arms.

Mindaugas Pirmasis was put in a 
position where he 
both sides of the 
forced to come to 
whethei' he would 
lion oi' the Knights.

Fortunately, Mindaugas minced 
no words. He rejected Christianity 
in 1260 and sent his soldiers to aid 
the Srunogitians (lowlanders).

Undex- their King the Lithuanians 
were now more highly organized. A 
national spirit was beginning to 
emerge and tic the scattered groups 
of Lithuanians into one people.

When the Lithuanians and the 
Sword and Crossbearers met on the 
field of battle this was the deciding 
factor. The Knights were beaten in 
the fight. The lowland area of Lith
uania was freed from 
and the Knights were 
Lithuania proper.

Victory and

The Lithuanians 
elated at this beating back of the 
Knights. The local autonoixxous 
chiefs whose power had been cur
tailed by Mindaugas began to see in 
the war against the Knights the 
means by which they could rein
state themselves in control. Through 
warfare in defense of their homes 
they would be able to win the sup
port of the people, remain close to 
the center of Lithuanian political ac
tivity and perhaps be able to ma
neuver to remove Mindaugas.

, Their chance soon came.
Aftci' freeing Žemaitija Mindaugas 

did an unusual thing. Perhaps he 
sold out to the Knights, perhaps 
the pressure from Russia was 
threatening to engulf Lithuania — 
we can never know fox' the records 
are few and confusing.

But instead of pressing on against 
the enemy, instead of taking advan
tage of the Knights’ temporary 
weakness, Mindaugas sent his sol
diers to the East, 
By this act the 
was weakened.

The chiefs who 
against him took ; 
step. They denounced him as 
traitor to his country and his people. 
In 1265 Mindaugas Pirmasis was 
assassinated.

Dissolution
We have devoted more than a 

chapter to the role played by Min
daugas in the formation of the Lith
uanian Nation. But this study has 
been warranted. He had been Lith
uania’s first and last King. The 
founder of the country.

It was thought 
killed Mindaugas 
would fall into 
that they would 
out the Knights, 
tragedy of Mindaugas’ career: The 
State, which he had so carefully 
built and fought for and maneuvered 
for, its whole structure, collapsed 
upon his death. There were 
fit to carry on the reins.

(To be continued)

Unemployment Up 
Production Down

SACRAMENTO—The creeping pa
ralysis of industrial stagnation and 
new unemployment which threatens 
the whole nation was recognized to
day by> the State Relief Adminis
tration as legislators prepared to 
battle in session over proposals that 
would liquidate relief entirely.

SRA administrator Walter Cham
bers stated that the volume of ap-
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Europe s art treasures go “underground.

Thousands of young people from all parts of 
for a Pilgrimage to Washington to voice their 
Civil Liberties.

In a three point program the youth of America intend to let their con
gressmen know what they stand for. Young people will lobby for youth in 
Washington, D. C. from February 9 to 12.

To the Congress of the United States, We 1he Young People of America 
urge Congress to:

SECURE .JOBS AND EDUCATION FOR YOUTH
Adopt, an Adequate National Employment Program for Youth
Extend Housing, Health and Security Programs
Extend NYA Jobs and Relief to Needy Youlh
Grant Federal Aid to Equalize Educational Opportunities; Prevent 

Cuts in School Budgets

PROTECT THE BILL OF RIGHTS
No Curbs on Freedom of Speech, Press and Assemblage Under the 

Guise of War Hysteria
Guarantee freedom to all Races, Religions, and Creeds
Preserve Labor’s Rights; Collective Bargaining, Fair Wages, 

Decent Hours
Protect the Rights of Negroes; Pass the Anti-Lynching Bill
Discontinue the Un-American Dies Committee

KEEP THE UNITED STATES OUT OF WAR
No
No
No
No
No
Preserve Real Neutrality in Words and Deeds

B more Bowling 
Has Good Start
both the Baltimore

I LeaDerS and the Lyros 
a groat success on the 
leys last Thursday.

Johnny Skadin and
j were the main rivals on the alley, 
J with Mrs. Juškauskas furnishing ve- 
! ry close and bothersome competition.

Also, a new-comer to the« elder 
bowling team, Mrs. Watts, showed 
fine form in knocking apart the “old 
pins”. Looks as if Anne will furnish 
plenty trouble for top-nolehers wbeh 
she gets started.

Notice and Final Warning:—

All members, of any of the teams, 
who do not show up at the next 
bowling meet will be immediately 
disqualified from his or her respec
tive team. There will be no excuse 
oi' exceptions of any kind. For infor
mation about the next meet see 
Charlies Juškauskas, 
St.

lications for relief in California rose 
nine and one-half per cent during 
the week ending Jan. 11 over the 
preceding week, and carefully re
corded that SRA had rejected 40 
per cent of the pleas for food, cloth
ing and shelter to jobless families 
and individuals.

“The greatest part of the increase 
in the SRA case load during the 
week ending January 11, occured in 
rural counties,” Chambers pointed 
out. And it is the Associated Far
mer controlled rural legislators who 
demand the return of relief to the 
counties and cutting down of relief 
to lowei' wage rates.

CIO officials here called attention 
to the fact that SRA case load in
creases now, despite war orders, are 
proof of the labor organizations re
cent analysis foretelling an indust
rial recession this spring as a react
ion against unbounded hope in sales 
to belligerents who, after all, arc 
not buying more, but different 
things.

Trečias puslapis

ENGLISH PART
PUBLISHED EVERY 

TUESDAY AND 
FRIDAY

Slums a Threat 
To Health and

BALTIMORE, Md.—25,000 homes 
out of the estimated 185,000 resi
dences in Baltimore are classed as 
sub-standard or slum dwellings, it 
was testified in Circuit Court No. 2 
during arguments over the validity 
of Area D slumclearance project.

Cleveland Bealmear, former presi
dent of the Real Estate Board of 
Baltimore and at present connected 
with the Housing Authority of Bal
timore testified as to the existence 
of this large number of inadequate 
dwellings and described their 
of proper plumbing, heating 
lighting facilities.

Due to the meeting of the 
preme Bench, little testimony

the suit which contests the 
of the Philadelphia road

heard in 
validity 
project.

It was 
standard
mily units.

Dr. Ivan E. McDougle, professor 
of sociology at Gouchers College 
previously had asserted that due to 
inadequate facilities many persons in 
these slum dwellings “use the 
Puritan method of going to 
shortly after nightfall.”

Approximately 21,545 children 
der the age of 12 live in slum areas. 
It has been testified that there is a 
definite relation between alley hous
ing conditions and juvenile delin
quency.

B. L. Fitzpatrick, regional council 
and assistant director of Region No. 
3 of the United States Housing Au
thority, testified that the Federal 
group has already approved the lo
cal housing plans and has also ap
proved the purchase of the Philadel
phia road land in spite of the fact 
that the court has been asked to 
halt the work in this area.

Due to these horrible slum dwel
lings, fires have endangered the 
lives of many 
which occured 
had swept out 
into the cold, 
worried and asked where are they 
going to live. Their clothes and fur
niture has been destroyed, some of 
which had not yet been paid for. 
There were many mouths to be fed 
and all the fortune they possessed 
was wiped out. —Ida Balsiute.
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Taip pat drąsiai kovojo politinis vei
kėjas Ščupakas. Jis visada buvo atsako- 
mingiausioj, kad ir pavojingiausioj vie
toj ir savo asmenine drąsa palaikė kitų 
drąsą. Sužeistas vienas iš kulkasvaidinin.- 
kų. Ščupakas patsai gula prie kulkasvai- 
džio ir šaudo. Plieną pramušanti kulka 
pralaužė kulkasvaidžio uždangtį ir sužei
dė Ščupaką, bet jis nesitraukia iš kovos 
lauko.

Ryt-piečių pusėj nuo Gardino yra kal
nas, apaugęs medžiais. Nuo jo matomas 
visas miestas. Apie 300 lenkų oficierių 
susispietė ant to kalno. Jie turėjo ka- 
nuoles, kulkasvaidžius, šautuvus ir daug 
amunicijos, aršiai apšaudė raudonarmie
čius.

Raudonarmiečiai žygiuoja pirmyn drą
siai ir pasiryžusiai. Priešakyj komunis
tas, politinis veikėjas, Efremenko. Jis, 
slėpdamasis nuo priešo kulkų už medžių,- 
kalnelių, yra greta su kovotojais ir moki
na juos, kaip veikti.

—Žiūrėkite, nepasiduokite priešui ap
gauti,—sako Efremęnko. — Tarpe žmo
nių su raudonais ženklais prie krūtinės 
gali būti ir aršiausių priešų. Būkite at
sargūs !

Išreikšta jo mintis pasitvirtino. Lenkų 
oficierių gauja, užėmusi rytų-pietuose 
Gardino kalną, negalėjo išlaikyti raudon
armiečių spaudimo ir pradėjo bėgt. Dau
gelis iš jų jau iškalno turėjo pasirūpinę 
civilius, prastus drabužius, apsivilko jais, 
prisisegė raudonus ženklus ir išėjo pasi
tikti raudonarmiečius. Bet priešo gudru
mas nepavyko. Juos išdavė eiliniai lenkų 
kareiviai ir gyventojai, kada tie ponai 
buvo pastatyti prie sienos, tai ir patys 
prisipažino. Pasirodė dar ir tai, kad di- . 
džiuma oficierių turėjo tris eiles drabu
ži^ ant savęs: oficierių, kareivių ir civi
lių žmonių.

Mūšiuose už Gardiną šioji Raudono
sios Armijos dalis kiekvieną minutę jau- 
tė^tėvišką rūpesti iš komisaro Musatovo 
pusės.

Rugsėjo 20 dieną, kada jau temo, ko
misarui Musatovui pranešė, kad Gardino 
gatvėse sužeistas leitenantas Jakovenko, 
kad jis guli apšaudomoj srityj. Musato-' 
vas pasišaukė komjaunuolių sekretorių 
Danilovą ir sako:

—Jakovenko sunkiai sužeistas. Guli 
netoli kapų, kuriuose yra lenkų gauja. 
Reikia išgelbėti draugą.

—Taip, įsakyta išgelbėti Jakovenko,— 
atsakė komjaunuolis Danilovas ir tuo- 
jaUs dingo nakties tamsoj.

Jis perplaukė valtyje Nemuną, nepai
sant to, kad pro jo galvą kaukė lenkų 
kulkos, atsargiai, slėpdamasis Nemuno 
krašte krūmais, pasiekė sužeistą koman- 
dierių ir išgelbėjo jam gyvastį. Sužeis
tąjį Jakovenko Danilovas surado viena
me iš darbininkų namų. Jis gulėjo 
kniupščias. Aplinkui ėjo didelis susišau
dymas.

—Danilov, o ko jūs čia atėjote?
—Komisaras įsakė pagelbėti jums.
—Bet jus, juk gali užmušti?
—Aš pildau komisaro įsakymą.
Danilovas pirmiausiai suteikė medika- 

lę pagalbą, aprišo draugo žaizdą ir pri
statė į medikalės pagalbos punktą. Aplin
kui ėjo didelis susišaudymas. Ryte ko
misaras Jakovenką pasiuntė lėktuvu į 
Volkovyską, kur jam buvo padaryta ope
racija ir gyvastis išgelbėta.

Tris paras, dieną ir naktį didvyriškai 
raudonarmiečiai kovojo Gardine su len
kų jėgomis. Lenkų oficieriai sulindę į 
skiepus, pastoges, bažnyčias, fabrikus ar
šiai priešinosi. Kiekvieną dieną ir naktį 
politinis komisaras Musatovas tėviškai 
rūpinosi sužeistais ir kovojančiais. Kar
tu su dalies komandierium, jis jau pir
moje dienoje įsakė technikui Tichonovui, 
nepaisant kokia kaina, o gauti maisto ir 
aprūpinti kovotojus. Tą pat dieną buvo 
gauta didelis skaičius konservų, mėsos 
ir duonos.

—Bet kaip perduoti maistą kovoto
jams?—pastatė klausimą Tichonovas.

—Sunkvežimiu.
Tichonovas prisikrovė sunkvežimį mai

sto, pasistatė kelis kulkasvaidžius ir iš
važiavo į Gardino gatves, kur ėjo aršūs 
mūšiai. Tokiu būdu kovotojai mūšio po
zicijose buvo aprūpinti maistu. Kur 
daugiau lenkai priešinosi, tai iš sunkve

žimio pylė kulkų lietus ir garsiai tauškė
jo kulkasvaidžiai.

Aušo. Tanko technikas, komandierius 
ir politinis veikėjas apžiūrinėjo jį ir ta
rėsi.

—Mūšyj,—sakė komunistas Ančuro- 
vas,—mes turime parodyti drąsos pavyz
dį ir tėvynės meilę. Bolševikai niekados 
nebijo.

—O kada mus pasiųs į mūšį?—vienu 
balsu paklausė jo draugai.

—Laukiame įsakymo.
Karių ūpas kovingas. Jie pasižada, kad 

mūšyj nepadarys gėdos didelei rusų tau
tai ir garbingai Raudonajai Armijai. 
Kovoj už paliuosavimą savo brolių bal
tarusių ir ukrainiečių iš po ponų išnau
dojimo, jie atiduos viską, jeigu reiks ir 
gyvastį. Greitai gautas įsakymas stoti į 
mūšį.

—Prie tankų!
—Ruoškitės!
Tankai ir šarvuočiai išvažiavo. Išlai

kydami savo tarpe reikalingą atstą jie 
greitai važiuoja pirmyn. Dvidešimts ki
lometrų nuo Induros miestelio iki Gardi
no, jie įveikė į 20 minučių. Įsakyta veik
ti kairioje Nemuno upės pusėj, paimti 
geležinkelio stotį, banką ir telegrafo 
centrą. '

Ančurovo šarvuotis mieste pateko po 
tankia lenkų ugnimi. Lenkai šaudė iš pa
stogių, nuo namų stogų, skiepų ir bažny
čios pro langus. Naikinant priešo ugnies 
centrus tankas važiavo pirmyn. Staigiai 
didelės jėgos sprogimas. Patrankos svai- 
dinys pataikė į tanką. Skeveldromis-su
žeistas komunistas Ančurovas, tanko 
valdytojas — mechanikas Zavelovas, 
Lanuolės valdytojas Solncev ir kulkasvai- 
dininkas Fedosenko. Nuo svaidinio tan
kas užsidegė. Iš jo pirmas išsigelbėjo 
Zavelovas. Prie tanko atbėgo grupė gar
diniečių darbininkų. Jie statydami pavo- 
jun savo gyvastį ištraukė sužeistus ko- 

' votojus iš mašinos.
Tanko įgula išgelbėta. Už kelių dienų 

tanko valdytojas Zavelovas, kuris buvo 
mažiausiai sužeistas, grįžo į. veikiančią 
armijos dalį. Jis užėjo pas kuopos ko- 
mandierių Ligotkiną ir pirmiausiai pa
klausė:

—Ar aš galiu gauti valdyti kitą tanką?
—O kaip jūsų žaizda?—klausia ko

mandierius.
—Jau apgijo.
—Gerai, pasilsėkite kelias dienas ir 

mes jums duosime kitą tanką.
—Ar negalima tą padaryti šiandien?
—Drauge, kodėl jūs taip skubinate?
—Aš skubinu, kad atkeršinus lenkų 

oficieriams už tanką ir mūsų žaizdas.
Komandierius Nusileido. Zavelovui tuo- 

jaus davė kitą tanką. Kiek tai parodo pa
siryžimo raudonarmiečiai!

Kovoje už Gardiną komjaunuolis, šar
vuočio komandierius Ivanov parodė daug 
drąsos. Jis pirmas iš tos pusės įsiveržė į 
Gardino gatves. Lenkai atidengė baisią 
ugnį. Plieną pramušančios kulkos sužei
dė komisarą ir tanko vedėją Solovjevą. 
Sužeistas paskutinis ratas. Šarvuotis su
stojo viduj gatvės apšaudomas iš visų 
pusių.

Nekreipdamas atydos į pavojų Iva
novas iššoko iš šarvuoto automobiliaus 
ir išgelbėjo sužeistus draugus. Jis ištrau
kė juos ir nunešė į nepavojingą vietą. 
Jis pranešė draugams ir sužeistus išve
žė. Tuo kartu paprašė kuopos komandie- 
riaus pagalbos ir abu puolėsi gelbėti šar
vuotį. Lenkų apšaudomi jie pakeitė ratą, 
ir mašiną išgelbėjo.

III.
Rugsėjo 20 dieną pirmosios Raudono

sios Armijos dalys įžengė į Gardino 
miestą,—rašo politinis veikėjas Raudo
nosios Armijos P. Krylov. — Visą se
kamą dieną mieste ėjo mūšiai. Lenkų 
oficieriai ir žandarai pašėlusiai priešino
si. Jie užsibarikadavo kareivinėse, baž
nyčiose, pilyse ir užbarikadavo tiltus per 
Nemuno upę..

Pirmieji bandymai Sovietų tankų ir 
šarvuotų automobilių prasimušti* per til
tus neturėjo pasisekimo. Tada keletas 
amfibių, galinčių plaukti, tankų, per
plaukė upę ir antroj pusėj iš kanuolių 
pradėjo lenkus mušti. Tankams į pagal
bą pribuvo raudonarmiečiai pėstininkai.

(Bus daugiau)

Kitas didelis tiltas: Tacoma, Washington. Jis tiesiamas per Tacoma Nar
rows įlanką. Tai bus antras ilgiausias pasaulyj tiltas.

šimų per spaudą komiteto na
riams nėra pilnai žinomas.

ALK Ohio Valstijos ir Cle
veland© Skyriaus komitetas, 
išrinktas konferencijoj 30 d. 
balandžio, 1939 m., yra se
kantis : pirm. Wm. Geibis, 
sekr. J. Rudis, vice-pirm. J. 
Kalakauskas, fin. sekr. P. 
Boika, kasierius J. Jaras; na
riai : St. čerauka, J. Mažeika. 
Pastarasis yra apleidęs Cleve- 
landą. Ypatos, kurios kelia 
suirutę, nėra komiteto nariai 
ir nieko bendro su komitetu 
neturi.

Komitetas nutarė artimoj 
ateityj šaukti vietinio skyriaus 
platų susirinkimą, o konfe
renciją ALK Ohio Valstijos 
Skyriaus Akrone, balandžio 
mėnesį, 1940 m.

Pirm. Wm. Geibis. 
Sekr. J. Rudis.

Nuteistas Marty, Franci jos 
Komunistų Vadas

Cleveland, Ohio
Pasarga ALK Ohio Valstijos 
Cleveland© Skyriaus Draugi

joms ir Jų Atstovams
■X

ALK Ohio Valstijos ir Cle
veland© Skyriaus komiteto 
posėdyje, įvykusiame sausio 
14 d., 1940 m., nutarta pra

nešti per spaudą, kad pasta
ruoju laiku kelios ypatos ra
šinėja atvirutes draugijų at
stovams, kviesdamos j kokius 
ten “specialius posėdžius,” 
vartodamos ALK vardą, be 
komiteto narių žinios.

Taipgi dienraščio “Vilnies” 
kalėdiniam numeryj tilpo ko
respondencija, kurioj rašoma, 
būk komiteto narys P. Boika

sakęs, kad pirmininkas W. 
Geibis susitarė su J. Jaru lik
viduoti ALK Ohio Valstijos 
Skyrių.

Turime pranešti visuomenei, 
kad tai yra netiesa. P. Boika 
nėra niekam to sakęs ir W. 
Geibis su J. Jaru nėra nieka
dos tuo klausimu diskusavę.

Tikslas tų ‘^specialių posė
džių” ir nesąmoningų prane

Paryžius. — Už akių nu
teistas penkerius metus ka
lėti ir 10,000 frankų baudos 
užsimokėt Andr. Marty, ko
munistų vadas, Francijos 
seimo atstovas; tai dėl to, 
kad jis priešinosi šiam ka
rui.

Marty nežinia kur pabė
gęs.

DIENRAŠČIO "LAISVES"

Vasario-February 9, 10, 11, 12 
(

Sekmadienį, Vasario 11 Feb.
Dainuos Sietyno Choras iš Newark, N. J., vad. B. 
šalinaitės. Solistė: 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’ suaugusienfs 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.
» ♦ >--------

PASKUTINE BAZARO DIENA
Visuotinas ir galutinas išpardavimas visų daiktų, 

kurie yra sudovanoti ir supirkti bazarui. t

Pirmadienį, Vasario 12 Feb.
Abraham Lincoln gimimo dienos šventė.

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

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

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

lė. Ji yra visai nauja ir su lietuviškais akcentais.

Penktadienį, Vasario 9 Feb.
Pradžia 6 vai. vakaro

Dainuos Aido Choras, vad. A. Žilinskaitės ir 
A. Velička su P. Grabausku duos gražių duetų.

JOHN MIKALAUSKO ORKESTRĄ 
ĮŽANGA 10 CENTŲ

Visiems atsilankiusiems buš duodami gražūs 
|1940 m. kalendoriai.

• X sRemington Remette Typeioriteris, $29.75
Bus išleistas penktadienio vakare. Gaukite jį.

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

— .. < t--------

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

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

John Mikalausko Orkestrą. Įžanga 20c
. •

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 PUIKIU MAISTO PRODUKTU K 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.

Setas iš 5-kių dovanų, kuris skiriamas kitiem miestam bus išleistas pirmadienio vakare, vasario 12 dieną?

CENTRAL PALACE HALL
16-18 MANHATTAN AVENUE Vienas blokas nuo Broadway BROOKLYN, N. Y.
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Telefonas: Humboldt 2-7964
gir at

tik
580 SUMMER A VENŲ®, 

Arti Chester Avenue
NEWARK, N. J.

ments,” 920 Euclid Ave 
ami Beach, Fla.

Tai tiek šį sykį. Vėliau gal 
daugiau parašysiu.

F. M. Indrulis.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

/

)

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)
Darbininkų padėtis blogė

jo; uždarbius kirto ir kirto 
žemyn, nes unijos karo, me
tais buvo pakrikusios. Išdygo 
nauja unija.

Darbininkuose, vietoje pa
aštrinus kovą prieš išnaudo
tojus, užvirė tarpsavinė kova 
—už unijas. Darbdaviams gi 
to tik ir reikėjo... Užvirė 
kova — streikai ant streikų, 
net po du į metus.

Audinyčių bosai pasiūlo 
“pagerinimus,” bei naują sis
temą — vietoje dviejų, ką 
audėjai operavo, keturias sta
kles, o mokestį kerta žemiau 
pusės, ką mokėjo ant dviejų 
staklių. Ir vėl streikai...

ADF unijos vadukai strei- 
kierius agituoja taikytis, pri
imti 4 staklių sistemą, nes, gir
di, laikas tam “pribrendo”; 
kitaip gi, esą, darbdaviai pa- 
sirįžę kraustytis į “sautus.”...

Daugelis darbininkų tapo 
sudemoralizuoti, priėmė bosų 
ir unijos lyderių įpirštą “pa
sipinigavimo” keturių staklių 
sistemą. Taip pat ir kitiems 
šilko darbininkams darbą dau
gino, o mokestį mažino. Da- 
ėjo iki to, kad audėjui moka 
3-4 centus už mastą audimo, 
o pirmiau mokėdavo 14-16 
centų. Tačiau netrukus darb
daviai vieni “gražiai” įkalbė
jo, kiti prievarta pridėjo dar 
po dvi stakles audėjui ir 
“pagerinimui” nukirto centą 
ir pusę nuo masto ir dadūrė: 
dirbk ant šešių staklių, dau
giau uždirbsi, nes aš nukertu 
“tiktai” centą ir pusę. Prigijo 
ir 6 staklių sistema.

Bet to dar negana! Isto
rija pasikartoja, šiandien bo
sai ir unijos lokalo vadai dar
bininkams sako, kad laikas 
“pribrendo,” priešintis never
ta, nes kitaip audinyčios 
“kraustysis į kitas valstijas— 
į “sautus”; būkite ramūs, 
dirbkite ant astuonių staklių! 
Ir jau daugelis darbininkų 
operuoja po astuonias stakles! 
Tačiau staklės (looms) nėra 
naujoviškos - automatiškos, < 
tos pačios senoviškos... Na, 
o uždarbiai, vos-ne-vos $18 
į savaitę ir tai ne visada.

Yra keletas šapų, kurios 
turi automatiškas stakles ir 
vienas audėjas operuoja 18 ir 
24 stakles, gaudamas mokėti 
16-18 dolerių į savaitę!

Darbininkai gi tiesiog pra- didelę ateities laimę, 
keiksmu šaudo į viską, o la
biausiai į uniją, patys nema- Lenkija prarado savo nepri- 
tydami tikrojo visos blogybės 
kaltininko — savo nesusiprati
mo !

Tačiau 
čia nėra 
unija, ir, 
dirbtuvės 
bininkai moka unijai duokles 
—$1 į mėnesį.

Yra nusiskundimų, kad tū
lose šapose bosai užrakina iš- kalbėtojų, žmonių buvo apie 
einamąją vietą ir ant durų 3,000.
pakabina notą, kad “sugedo” I — — —
—vanduo neveikia, kad dar- Rinkimas aukų finų balt- 
bininkas įėjęs nepasėdėtų, ne-j gvardiečiams šioje apylinkėje 
pasilsėtų, nes tai “laiko eik-1 nedaro jokio progreso, labai

vojimas,” bosas sako.
Tarp darbininkų tik ir 

disi kalbos, aimanavimai: Dir
bu keturių darbininkų darbą; 
lakstau lyg pakvaišęs, verk
damas, aplinkui astuonias sta
kles; nėra kam pasiskųsti, 
niekas tavęs neklauso; ver
gauk ir tylėk!

Tačiau ne vien tik audėjai 
vienas “paėmė” dar trijų au
dėjų darbą, bet ir “vainer- 
koms” ir “kvyl-vainerkoms” 
darbas patrigubinta. Tie patys 
“pyragai” ir kitose industri
jose, darbo šakose.

Na, bet visgi randasi ir 
šiandien įvalias lengvatikių, 
kad tiki plutokratų “deklama
cijoms,” ka’d bedarbė tuč-tuo- 
jau pranyksianti, o užviešpa
tausianti ‘gerovė.’ Gerovė yra ir 
šiandien, tik ne mums, ne dar
bininkams !

Tačiau, ar kas tiki ar neti
ki, laikas jau pilnai pribren
do pasiliuosuoti nuo aštuonių 
staklių 
dviejų; 
būdais, 
darbiai 
darbo!

“Šilkinio” miesto darbinin
kų praeities kovas, streikus 
smulkmeningiau čia neliečia, 
tačiau jų buvo gana žymių, 
gana'triukšmingų. Ne vienam 
darbininkui teko gana skau
džiai nukentėti. Bet toli gra
žu neatsiekėm to, už ką ko
vojom. ' P. Sakat.

retai kada vietos kapitalistų 
spauda praneša, kad įplaukė 
koks doleris, šios apylinkės 
darbininkai žino, kad kapita
listai nedaro rinkliavos dėl 
darbininkų, kurie kovoja už 
demokratiją, tai ir su aukomis 
nesiskubina.

Dideliems šalčiams užėjus, 
labai daug žmonių nukenčia, 
o daugiausia bedarbiai, nes 
neturi kuom gerai apsirengt ir 
kuom namus apšildyt. Dauge
lio bedarbių gyvenamuose na
muose yra prilipinta visokių 
susirgimų notų persergėjimui, 
daugiausia serga vaikai nuo 
šalčio ir kitokių ligų.

Penktas puslapis 
sssssans=M«sssnssaBBi 
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Dr.J.J.Kaškiaučius

vergijos, — grįžt prie 
kovot visais galimais 

kad ir anie broliai be- 
audėjai ir kiti gautų

Wilkes Barre, Pa
Visko po biskį iš mūsų miesto

Sausio 21 dieną čia buvo 
lenkų surengtos didelės pra
kalbos, kuriose dalyvavo nese
niai pribuvęs į šią šalį buvęs 
generolas Joseph Haller. Sa
vo ilgoj kalboje jis daug vis
ko pripasakojo apie tą’ buvu
sią Lenkiją.

Jis sakė, kad lenkams ne
reikia . gailėtis, kad dabar 
Lenkija yra tokioje padėtyje. 
Sako, tegul vokiečiai gailisi, 

o nes Lenkija dabar yra tokiam 
> stovyj, kaip kad Belgija buvo 

1914 metais. Pereitam kare 
vokiečiai buvo sumušti ir jie 
turėjo nešdintis iš Belgijos, ir 
belgai atgavo savo 
somybę. Tai taip 
ir su Lenkija. Jis 
Lenkija turi savo

nepriklau- 
dabar bus 
sakė, kad 
priešakyje

Toliau jis nurodė, kad nors

nemanykite, kad 
unijos — yra CIO 
rodosi, visos šilko 
unijinės, visi dar-

klausomybę, visus turtus, ir 
kitokius nuveiktus darbus dėl 
ponų Lenkijos per tą 21 m. gy
vavimo, bet neprarado tiky
bos, nepamiršo Dievo ir savo 
honoro. Ir Lenkija ir vėl bus, 
kaip buvusi. Toks Lenkijos 
likimas kaip dabar, tai tik lai
kinas.

šalia Hallerio buvo ir kitų

Šaltam orui laikantis, tai ir 
mainos daugiau dirba. Bet ka
da mainų darbo, dienų skai
čius didesnis, tai ir visokių 
nelaimių daugiau būna —už
mušimų ir visokių sužeidimų. 
Sausio 22 dieną, vos tik pra
dėjus dirbt, užmušė V. Rainį, 
pačiam jaunume, vos sulaukus 
23 metus. Kada Aido Choras 
gyvavo, tai ir jis buvo jojo< 
nariu.

Viską Sužinojęs.

Pittston, Fa.
Sausio 23 d. palaidojome 

Juozą Vaškevičių. Lydėjome į 
kapines 13 mašinų. Kvietkų 
buvo trys, bet netėmijau nuo 
ko jos buvo.

Juozas mirė sausio 21 d. po 
pietų staiga. Jo 
tori j a būtų ilga 
aš čia parašysiu

Kiek Juozas 
paliko giminių, 
žinau, kad 
Alenora, kuri c- 7
Yorke. Nors kadaise jis pats 
“Laisvėje” rašė, kad jo duktė 
drūta ir sveika, bet į tėvo 
dotuves .daktarai neleido 
važiuoti.

Velionis paskutiniais 
kais buvo pradėjęs 
sma'rkiai išsigerti. Seniau pri
klausydavo prie įvairių drau
gijų, kaip tai, prie Lietuvių 
Literatūros Draugijos, prie so
cialistų, paskiau prie “aidie- 
čių.” Buvo gabus rašytojas, 
mokėjo versti iš lietuvių kal
bos į anglų kalbą. Da ilgiau 
laikėsi Piliečių Kliube, bet ir 
tą apleido. Pasiliko nariu tik 
SLA 7 kuopoj. Visą gyveni
mą Juozas Vaškevičius smer
kė kryžius ir burtus, bet jam 
numirus jo rankos buvo ro
žančiais surištos ir degančio
mis žvakėmis apstatytas. Ta
čiau buvo palaidotas ant lais
vų West Wyomingo lietuvių 
kapinių.

Vaškevičius buvo “Laisvės” 
korespondentas. Pasirašydavo 
“Kunigo Giminė.”

Lai jam esti lengva šios ša
lies žemelė.

gyvenimo is- 
ir įdomi, bet 
tiktai biskį.

Vaškevičius 
nežinau. Tik 

paliko dukterį 
gydosi New

lai- 
jai

lai- 
labai i

Draugas.
Pranešama, 
submarinas 
nuskandino 

laivą

Madrid. — 
jog vokiečių 
torpedavo ir 
prekinį Francijos 
“Toruny”, 2,700 tonų, netoli 
Portugalijos.

Iš “Žemiško Rojaus”
Ir man pasitaikė proga 

važiuot čion, kur anksčiau 
ponai važiuodavo.

Dabar, žinoma, čia priva
žiuoja daug ir mažų turčių. 
Bet vistiek reikalinga turėt 
porą ar keletą šimtų dolerių, 
norint čia pagyventi porą ar 
daugiau mėnesių, pasigėrėt 
šiltu, maloniu oru.

Man Miamė atrodo į tą pa
sakišką rojų. Miestas švarus, 
daug visokių moderniškų pa
statų, įvairiais, gražiais me
džiais bei gėlėmis apsodinta, 
ir daugybė visokių gražių re
ginių. >

žinoma, ir čia ne visiem pri
einama naudotis tuo maloniu 
gyvenimu. Didžturčiai, kaip 
visur, taip ir čia nugriebia 
“smetoną,” o mažturčiams pa
lieka tik “išrūgas,” gi betur
čiams nė to nelieka. Tik šiltas 
oras visgi maloniau, negu 
“nortuose” šalčiai kentėt, 
apart visokių kitokių nedatek- 
lių ir vargų.

Turčiai čia nusinuomuoja 
kambarius koteliuose arba 
apartmentiniuose namuose, 
arba turi nuosavus, moder- 
niškiausius butus su visokiais 
patogumais, patarnavi m a i s . 
Kliubuose visokį interteinmen- 
tai, koncertai ir visokį išdy
kavimai. Leidžia pinigus šim
tais ir tūkstančiais dolerių. 
Jiem tas galima.

Gi biednesni priversti nuo- 
muotis kur pakraščiuose mies
to, kur pigesni, žin’oma, ir 
prastesni, butai. Toli nuo pa
jūrio, kainuoja 40c nuvažiuot 
ir parvžiuot, o kad ir savo 
automobilių turint, kaštuoja 
nemažai. *

čia maistas pigesnis, negu 
“nertuose,” ypač daržovės ir 
vaisiai. Bet butai žieminiam 

'sezone labai brangūs!
Lietuvių čia randasi nedaug, 

tik kelios šeimynos. Čia ap
sigyvenusieji išsimėtę skirtin
gose dalyse miesto.

Atvažiuojančių ant žieminio 
sezono randasi daugiau, bet 
tikras skaičius sunku sužinoti.

čia yra bandoma sutvert 
lietuvių kliubą. Jonas Bubnys 
ir moteris tuo reikalu dau
giausiai rūpinasi. Aš manau, 
kad tai yra labai girtinas dar
bas, nes kuomet būtų orga
nizacija, būtų labai naudinga 
atvažiuojantiems ant sezono 
pasisvečiuot; gero būtų ir čia 
gyvenantiems. Atvažiuojan
tiems būtų geresnė proga su
sipažint, taipgi galėtų gaut 
nurodymus susijieškot butus, 
bei kitokius patarimus kliubas 
suteiktų. Aš nuo širdies linkiu, 
kad tas kliubas gyvuotų.

žinoma, šis kliubas turėtų 
skelbtis lietuviškuose laikraš
čiuose, nors per kokį mėnesį 
laiko prieš sezoną, sakysime, 
per gruodžio mėnesį.

Gi pakol kliubas pradės gy- 
vuot, aš patariu lietuviam, 
kurie dar rengiasi čia atva
žiuot, sustot pas Joną Bubnį 
(John Bubnie), 43’39 N. W. 
7th Ave., Miami, Fla. žmo
nės labai prielankūs, užlaiko 
“likerštorį.” Taipgi čia parei
na keletas lietuviškų laikraš
čių, galima pasiskaityti.

Kita šeimyna, labai prie
lankūs žmonės, tai Finenkai 
(Mrs. Elizabeth Finenco). 
Turi hotelį —■ “Volga Apart-

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179
VALANDOS: 2-4 ir 6—S. 
Nėra valandų sekmadieniais.

i
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Anglijos Žvejai Skundžiasi, 
Kad Neteko Laivuku

London. — Anglų karo' 
laivynas paėmė daugelį žve
jybos laivukų, apšarvavo
juos, apginklavo ir vartoja' 
tuos laivukus kaip minų 
graibytojus ir kaip kari-į 
nius jūros žvalgus. Daugu-' 
ma tų laivukų yra po kelis 
šimtus tonų. |

Anglų žvejai skundžiasi 
valdžiai, kad jie neturi 
kuom žvejoti. Valdžia žada, 
iš kitur dapirkti žvejinių. 
laivukų, “jeigu” kas juos 
parduotų.

Nazių minos ir lėktuvai, 
paskandino ir daugelį iš tų 
laivukų, kurie dar buvo pa
likti žvejams. O žvejybos 
sumenkėjimas taipgi maži
na Anglijai maistą.

Kur Padirba Tas “Žinias”
Apie Suomijos Karą?

New York. — šeštadienį 
radio pranešė, jog negalima 
gaut jokių žinių iš Suomijos 
karo su Sovietais, apart So
vietų trumpų oficialių pra
nešimų.

(O amerikonų spauda vis 
tiek prirašė smarkių neva 
“žinių” apie 
“laimėjimus” 
tus.)

suomių neva 
prieš Sovie-

Politinio Są- 
jvyks 31 d. 
svetainėj, 12 i 
v. v. Šokikų

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WORCESTER, MASS.

Worcesterio Lietuvių 
ryšio metiniai šokiai, 
sausio, Piliečių Kliubo 
Vernon St. Pradžia 8
dalyvaus iš 15-kos draugijų. Gera ' 
proga susipažinti ir linksmai laiką 
praleisti. Įžanga 25c. Kviečiame jau- | 
nūs ir suaugusius dalyvauti. — Kom.

(25-26)

CLEVELAND, OHIO
Clevclando Lietuvių Piknikų Dar- i 

žo Bendrovės metinis susirinkimas 
bus laikomas 31 d. sausio, 7 v, v., 
930 E. 79th St. Kviečiame ir draugi
jų atstovus dalyvauti. — S. K. Ma- 
zan, Sckr. (25-26)

SCRANTON, PA.
Daugelis serantoniečių jau ilgas 

laikas žingeidauja pamatyti “Išdy
kusi Pati.” Todėl, 
kad toji išdykėlė
Scrantoną sausio 31 d. 
vių Tautinės Parapijos 
225 Oak Street. Pradžia 
Įžanga 35c. Kviečiame 
—LLD 39 kp. Kom.

turiu pasakyti,
atvažiuoja j

Bus lietu-
Svetainėj,

7:30 v. v.:
dalyvauti.

(25-26) j

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

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

-------- :___ i-------

s LaGuardia sveikina konferencijos dalyvius, kurioj buvo nutarta už
baigti anglies išvežioto jų streiką New Yorke.
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA
417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

įųį IMI IMI M M M MM MM m M MM M MM MM MMM M M fV

Didelis Išpardavimas 
Nupigintam Kainom

SIUTAI ir
OVERKOTAI

Išparduodami dabar už 
—vieną trečdalį 

originališkos kainos.

MARINS SONS
670 Grand St., corner

Brooklyn, N. Y.
Manhattan Avė.

sj...............................................................

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

nuo 1 valandos

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė-

3

S

S veikata Ligoniams j 
Knygelė, kuri aprašo apie 350 
visokių žolių, medžių žievių, 
žiedų ir šaknių su nurodymais 

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

M. ZUKAITIS 
334 Dean Street 

Spencerport, N. Y.
A

Lietuvių Kuro Kompanija 
(DEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
l JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

Telefoną* EVergreen 7-1661

Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9308

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterlo stoties
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Balsuotojai Protestuoja 
prieš Bandymą Numesti 

Browderj nuo Baloto
Jeigu balsuotojų balsas vis 

dar ką nors reiškia, jis turėtų 
sulošt nepaprastą vaidmenį, 
nes labai garsiai girdimas 14- 
me kongresiniame distrikte, 
kur rengiamasi specialiams 
kongresmano rinkimams ir 
kur Browderis išstatyta ko
munistų kandidatu.

Distriktas vasario 6-tą rinks 
naują kongresmaną vieton 
mirusio Sirovich. Už Browde- 
rio uždėjimą ant baloto buvo 
paduota 5,441 to distrikto pi
liečių parašas, daug daugiau, 
negu reikalauta. Tačiau pa- 
skilbę raudonųjų kandžiotojai 
John J. O’Connor ir Lambert 
Fairchild užvedė bandymus 
Browderj nedaleist ant baloto.

Nelaukus, ką pasakys į 
tuos bandymus Rinkimų Tary
ba, to distrikto gyventojai 
renka parašus po peticijo
mis protestui prieš pasikėsini
mą numest Browderj nuo ba
loto ir tuomi paneigti to dis
trikto piliečių teises pasirinkti 
kandidatus, šimtai rinkėjų, ta
me skaičiuje eilė vadovaujan
čių komunistų, pereitą sekma
dienį išėjo j distriktą rinkt 
parašus po peticijomis ir aiš
kinti žmonėms padėtį.

Browderiui išrinkt komite
tas išleido 50,000 kopijų ke
turių puslapių lapelio, užva- 
dinto “Browderis Vyksta 
Washingtonan,” kuriame aiš
kina, už ką darbuosis Brow
deris pasiųstas j kongresą.

Keturioliktas distriktas ži
nomas savo pažanga nuo senų 
laikų. Anais laikais, kada 
Debsas buvo įkaitintas už 
prieškarinę veiklą, tasai dis-į 
triktas irgi pasižymėjo dar
buotėj uždėt Debsą ant balo
to. šio karo isterijoj distriktas 
ir vėl išeina su stipria parama 
Browderiui, kuris vykdyda
mas Dėbso tradicijas užsitrau
kė reakcininkų nemalonę.

L. K. N.

“SUNKIAI TAURINĘS” 
WPA LĖŠOMIS

Thomas Dewey, siekiasis j 
Jungtinių Valstijų preziden
tus Republikonų Partijos ti- 
kietu, kalbėdamas Bostone, 
sakėsi labai “sunkiai taupi- 
nęs” pinigus. Valdžios buvu
sias išlaidas WPA darbams jis 
vadino eikvojimu.

Mass, demokratas kongres- 
manas McCormack taip susi1- 
domėjęs tuo taupinimu, kad 
atvykęs New Yorkan patyri
nėti, ką N. Yorko prokuroras 
Dewey ištikro sutaupino. Mc
Cormack suradęs, kad Dewey 
taip gerai galėjęs taupinti 
dėlto, jog WPA davė žmones 
ir $112,000 pinigų įvairiems 
tyrimams pravesti, kas, sako
ma, būtų kainavę keleriopai 
daugiau, jeigu Jis būtų turė
jęs samdyt ir tuos darbus at
likt iš savo budžeto.

RADIO
Antradienį, pirmosios iš sto

ties WHOM (1450 kcs.) pro
gramos pradėjimo proga kal
bės Lietuvos generalinis kon
sulas Jonas Budrys, dainuos 
Alekas Vasiliauskas ir Viole
ta Tamkiutė pritariant galin
gais stoties elektrikiniais var
gonais.

Naujoji stotis yra po antra
šu 29 W. -57th Street, Man- 
hattane. Programą vadovaus 
Jonas Valaitis, antradieniais, 
ketvirtadieniais ir šeštadie
niais nuo 4:30 iki 5 vai. vaka
ro.

Miestas šiemet gausiąs 4 
naujus bildingus mokykloms, 
kurių statybai manoma išleist 
$6,700,000.

"Laisvės” Bazaras
Iš priežasties bankieto ilgai 

neturėjome progos pasikalbėti 
apie bazarą. Jau tik pusantros 
savaitės iki bazaro. Paskuti
niu laiku dovanų gavome se
kamai :

M. Liepus, Brooklyn, N. Y., 
$10.00.

Juozas Daubaras, Athol, 
Mass., $5.00; M. Stanelienė, 
Elizabeth, N. J., $3.00; LLD 
kp., Nashua, N. H., $2.00; 
LDS 13 kp., East New York, 
$2; J4 Aukštinąs, New Bri
tain, Conn., $1.50; O. Mali
nauskienė, Brooklyn, N. Y., 
$1.50; J. Žilinskas, Suffield, 
Conn., $1.40. Po $1.00: A. 
Dagis, Brooklyn, N. Y., S. Pui
dokas, Rumford, Me., O. Stel- 
mokienė, Newark, N. J., M 
Maželienė, Brooklyn, N. Y., 
P. Navalinskienė, Brooklyn,
N. Y., Petruškevičius, Brook
lyn, N. Y. Po 50c: P. Sakat, 
Paterson, N. J., B. Shjaves, 
New York City, N. Y., M. Ša
palienė, Tacoma, Wash., ‘ P. 
Frayer, Summerlee, W. Va. ir 
Anna Tamulonis, Simsbury, 
Conn.

"laisvės” Bankiete Buvo Minios 
Svečiy ir Graži Programa

“Laisvės” metinis bankietas 
ir šiemet, kaip pritinka “Lais
vės” tradicijoms, buvo masinis, 
smagus ir vaišingas, taipgi tu
rėjo nors trumpą, bet parink- 
tinę programą. Dalyvavo gra
žus būrys ir gana tolimų sve
čių, nors tam sąlygos viduržie
mį ne taip patogios, kaip bū
davo pavasariop, kada žmonės 
būriais važinėja mašinomis.

Iš tolimų svečių teko sueit 
Šimaitis ir Antanas Vasaris 
iš Montello, Taraška iš 
Hartfordo, Bakšys ir Sukackie
nė iš Worcesterio, Burbai ir 
Philipsienė iš Stamfordo, šveg- 
ždienė iš Eastono, Bulauka iš 
Philadelphijos. Sakoma, buvę 
svečių ir iš kitų tolimų koloni
jų, bet man neteko sueit. Gi 
mūsų gerieji kaimynai iš New 
Jersey, taipgi iš Long Islando 
miestų ir miestelių atsilankė 
skaitlingai. Tarp jų sukinosi ir 
garsieji šios apylinkės “Lais
vės” 'vajaus generolai Stripei- 
ka ir Žukauskienė.

Vietiniai, žinoma, dalyvavo 
masėmis: darbininkai, biznie
riai, profesionalai, visokių pa
žiūrų žmonės bendrai, draugiš
koj nuotaikoj praleido vaka
rą. O to gražaus jaunifnėlio! 
Kaip viena žymi East New 
Yorko darbuotoja pastebėjo: 
“Visur dalyvauju, bet niekur 
nematau tiek jaunimo, kaip 
“Laisvės” pramogose.” Dauge
lis vietinių biznierių ir šiaip 
žmonių buvo dalyvavę išvaka
rėse įvykusiame kitame lietu
vių bankiete, bet jie neapleido 
ir laisviečių bankieto.

Graži Programa.

Bankietas neapsiėjo ir be 
grožinį jaunimą kutenančių 
dainų, kurias išpildė Aidbalsiai, 
vadovaujant kompozitorei B. L. 
Šalinaitei; Antanas Višniaus- 
kas, brooklyniečių mylimas so
listas iš Bayonne, akompanuo
jant Albinai Depsiutei, ir Biru- 
ta Ramoškaitė, viešnia hartfor- 
dietė solistė, akompanuojant 
Šalinaitei. Visi puįkiai atliko 
savo pareigas, nors bankietuo- 
se, ypatingai tokiuose masi
niuose, menininkams prisieina 
programas duoti nepaprastai 
sunkiose sąlygose, kadangi įsi
linksminusiame sviete koncer
tinė tyla veik neįmanoma at- 
steigti. Nežiūrint, kad vieni 
stengiasi pagaut kiekvieną 
gražmeną dainoj ar muzikoj, 
tarp daugio linksmautojų taip 
pat visada randasi negalinčių 
pertraukt juokų ir kalbų. Pir
mininkavo A. Bimba.

Daiktais: E. Baltrušaitienė, 
Seattle, Wash., gražią rankų 
darbo paduškaitę ir Agnes 
Ling, 4 gražius žiurkštelius ir 
6 kavalkus mezginėlių, rankų 
darbas.

Anna Arrison iš Hartford, 
Conn., atvežė 14 gabalų įvai
rių apsiuvinėtų, apmegstų 
gražmenų.

Gerokas žiupsniukas pinigi
nių dovanų ir daiktų yra gau
ti anksčiau. Pridedant aukš
čiau suminėtas dovanas, tai 
džiaugiamės gražiom pasek
mėm.

Jau buvo minėta, kad F. J. 
Dulskis, iš Alaskos atsiuntė 
virš 160 svarų sūdytos bran
gios žuvies. šis alaskiečių 
draugiškumas turėtų sujudinti 
visą Ameriką remti “Laisvės” 
bazarą.

Dėkuodami draugams už 
dovanas, kurių vardai aukš
čiau paduoti, turime vilties, 
kad iš daugelio miestų “Lais
vės” patriotai ' dar nemažai 
prisius dovanų.

P. Buknys.

Alkti ir trokšti svečiams ne
teko, nes juos aprūpino didelis 
būrys jaunų vikrių padavėjų į 
stalus. Nematomieji progra
mos pildytojai — gaspadinės ir 
komisija, be abejo, buvo padėję 
daug ir sunkaus triūso, kadan
gi įvairių ir skanių valgių bu
vo visiems pakankamai. Netrū
ko ir alučio. Daugelis išsireiškė, 
kad niekur nebūna toki smagūs 
bankietai, kaip^ “Laisvėe.”

“Laisvės” visas štabas ir di
rektoriai dėkingi visiems taip 
širdingai parėmusiems šią di
džiąją metinę iškilmę.

“L.” Rep.

Kun. Milukui Pagerbti 
Vakaras

Pereitą penktadienį SLA 
Centre įvyko Lietuvių Spaudos 
Kliubo narių susirinkimas. Be 
įvairių paties kliubo reikalų 
svarstymo, šiame susirinkime 
buvo pagerbtas ir kun. A. Mi
lukas, kuriam sukako 50 me
tų kai jis pradėjo rašyti lie
tuvių spaudai ir dirbti visuo
menininko darbą.

Kun. Milukui šiemet, beje, 
sukako 69 metai amžiaus.

Ta proga p. A. B. Strimai
tis skaitė paskaitą apie tai, 
kaip kun. Milukas{ pradėjo 
darbuotis visuomenės dirvoje. 
Po p. Strimaičio paskaitos bu
vo kalbų, kurias pasakė sve
čiai, atstovaują Amerikos lie
tuvių spaudą. Paskui sekė vai
šės, kur visi susirinkimo daly- 
viąi gražiai pasilinksmino ir 
palinkėjo kun. Milukui, kaipo 
literatui ir visuomeninkui, 
tęsti pasekmingai savo darbą.

Rep.

Nedarbo Apdraudose 
Būsią Pakaity I -- - ■, ..t ■■.

Skelbiama, kad yra pasiū
lymas apkapot nedarbo ap- 
draudas ir tam planas jau 
esąs priduotas Valstijinei Pa
tarėjų Tarybai, bet pastaroji 
to dabar nesvarstysianti, pa
liksianti kitiems metams. Mat, 
tada bus po rinkimų. O nuo 
to, ką pasiųsime į valstijos 
seimelį, priklausys, kokios bus 
tos pakaitos.

Visi planai-pasiūlymai pa
kaitoms dar nežinoma, tik ži
noma, kad pasiūlyta prailgint 
laukimo laikotarpį patiems 
pametus darbus, ir sumažinti 
darbdavių mokestį tam fondui 
nuo 3 iki 2.7 nuošimčių.

Matusevičius Savo Radijo 
Prijungė prie Jono Valaičio

Radijo Programų
Nuo sausio 27 d. vienas se

niausių Brooklyno lietuvių ra
dijo-vedėjų, Vincas Matusevi
čius, savo programas iš 5000 
wattų stoties WBNX panaiki
na, o su savo skelbimais per
eina prie Jono Valaičio vado
vaujamos radijo programos 
naujoj didžiulėj WHOM sto
ty,/! 4 50 kcs. Pats Vincas Ma
tusevičius rinks skelbimus, 
kaip ir pirmiau, ir kooperuos 
Jonui Valaičiui, kurio pro
gramos perduodamos antra
dieniais, ketvirtadieniais, šeš
tadieniais nuo 4 :30 vai. iki 
5 vai. WHOM stotis tuo laiku 
apima New Yorko, New Jer
sey, dalį Naujosios Anglijos ir 
dalį Pennsylvania. Nuo dabar 
lietuviai girdės daugiau Va
laičio perduodamųjų nauįie- 

I nų', nes programos tampa te- 
' legrafo naujienų atstovybe.

Valaičio vadovaujamųjų 
programų dainos meno dalim 
vadovauja pagarsėjęs Ameri
koje tenoras Alekas Vasiliaus
kas, Steinway Hali muzikos 
mokyklos ir Lietuvos Dainos 
ir Brooklyno Operetės vedėja, 
muzikos mokytoja Violeta 
Tamkiutė. Plokštelių muziką 
parūpina Ambrozaičių muzi
kos krautuvė, o iš Lietuvos — 
Karvelio Muzikos Namai, 
Kaune.

Maspethiečiai Serga
Jau dvi savaitės kaip d. 

Juozas Rėklys, LDS 13 kuo
pos narys, randasi Greenpoint 
ligoninėj. Neteko tikrai suži
not kokia liga d. Rėklys serga, 
bet girdėjau, kad sunkokai su
imtas ligos.

Draugė S. Cedronienė, LLD 
138 kuopos narė, serga namie 
jau virš savaitė laiko. Draugė 
pagavo smarku šaltį ir dar iš 
lovos visai nelipa, gydytojas 
lanko veik kas dieną. Drau
gai Cedronąi gyvena 695 Le
nox Road, Brooklyn, N. Y.

Draugės ir draugai, kurie 
galite, turėtumėt aplankyt 
šiuos draugus.

Vėlinu draugams greit pa
sveikt.

Eva.

Pikietavo Šalpos Raštinę
Kings County Workers Al

liance pereitą' penktadienį su
šaukė demonstracija prie šal
pos biuro raštinės, 201 Adams 
St., protestuot dėl mirties 
WPA darbininko žmonos Mrs. 
Dolores Soler.

Jos vyrui susirgus, Mrs. So
ler buvo nuėjus biuran prašyt 
pašalpos, bet jiems pasakius, 
kad ji negali pašalpos gaut, 
kadangi vyyas randasi ant 
WPA, moteriškė krito ant vie- 

i tos negyva nuo širdies atakos.
PAJIEŠKOJIMAI "

Vedybų tikslu nori susipažinti su 
mergina ar našle 30-40 metų am
žiaus. Esu 38 metų, plačiau paaiš
kinsiu per laišką. Rašant, prašau 
prisiųsti paveikslą, kurį ant parei
kalavimo grąžinsiu. K. Janson, 955 
Dundas St., W, Toronto, Ont., Cana
da. (25-30) .

KABARETAS
|Q VIENATINIS LIETUVIŠKAS

Tel. Stagg 2-0788.
NIGHT—IIAvemeyer 8-1158

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVATOA E. LeVANDA 
(Tėvas ir sūnus Levandauskąi) 

UNDERTAKER

337 UNION AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

Estate of

BARRY P. SHAUNS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4490

Antradienis, Sausio 36, 1940

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.

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

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

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

Siunčiame duonų per paštą. į kitus miestus, specialia! greitai pristato.
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svor| Ir kaina*

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn. N. V

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

BAR ir GRILLE

Lietuvių Restaurantas
Gaminam valgius ir 
t u r im e Amerikos 

■pVAl įdirbimo ir impor- 
tuotų degtinių, vi-

■ 11. nokiu vynų ir gero
UiqUCO alaus.

Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn. N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai 

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

NOTARY
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

1

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 5-6191

■ '1

4

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

> 
I




