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KRISLAI
Draugijų Sukaktys.
Žiauru ir Neteisinga. V 
Nesvietiškas Nuolaidumas, t) 
Ne Visur Išteksime.

Rašo A. B.

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

South Bostono Susivienijimo 
Lietuvių švento Kazimiero 
Dr-ja susilaukė 50 metų am
žiaus ir išleido auksinio jubi
liejaus atžymėjimui 52 pus
lapių knygelę. Tai gana įdo
mus pasiskaitymas ir gražus 
draugijos pasigarsinimas.

—o—

Anglų Valdžia Perima Visų 
Laivų Statymą ir Taisymą 

| Savo. Rankas
amžiaus draugijų. Jos irgi 
turėtų plačiai atžymėti savo 
auksinį jubiliejų.

—o—
Kazimierinė susiorganizavo 

1889 metais iš mažytės sau- 
jalės pasiryžusių vyrų. Per 
tuos 50 metų ji pergyveno 
daug audrų. šiandien di
džiuojasi 528 nariais ir $16,- 
000 turtu. Tačiau paskutiniais 
desėtku metų draugija suma
žėjo 87 nariais.

—°—
Veikiausia panaši tendenci

ja pasireiškia ir visose kitose 
vietinėse draugijose, 
nariai, 
ąžuolai, 
miršta, 
didės.
jaunų žmonių josna mažai te
gaunama.

Tai be galo svarbi proble
ma visoms draugijoms.

London. — Anglijos val
džia perėmė į savo rankas 
visų prekinių laivų statymą 
ir taisymą; taipgi pervedė į 
savo žinybą beveik visus 
keleivinius ir prekinius an
glų laivus. Sako, reikia pla
ningai sutvarkyt laivinin
kystę, kuomet nazių subma- 
rinai, minos ir orlaiviai taip 
naikina Anglijos laivus.

Mainieriai Neremia 
Aklai Jokio Kandi
dato į Prezidentus

Mainieriij Suvažiavimas įgaliojo Pildančiąja Tarybą Remt 
Tokius Kandidatus, Kurie Užtikrins Pažangią Politiką

CIO ir Federacinės Unijos 
Prieš Karo Politiką, už ' 

Bedarbių Šelpimą

Senieji 
kaip tie lietuviški 

audros laužiami, 
Mirtingumas kasmet 

Tuo tarpu čiagimių,

Lėktuvas Nuskandinęs 
Nazių Submariną, Kuris 
Sunaikino Angly Laivą

Skriaudimas laisvųjų numb 
relių virsta į didelį raketą 
vieniems, o skandalą kitiems. 
Kunigams tai yra c____
įplaukų šaltinis, o 
žmonėms gėda ir 
mas.

didelis 
laisviems 

pažemini-

—o---
Štai “Laisvės” ar kurio kiU 

to pažangaus laikraščio skai^ 
tytojas, visą amžių netikėjęs/ 
buvęs pilnas ir tvirtas laisva
manis, numirė. Pažiūrėk, pri
sisuko kunigai bei davatkos ir 
lavoną veža į bažnyčią, arba; 
bent jau rožančium rankas) 
apdabina bei kryžių prie gal
vos pastato.

Juk tai turėtų būti priešin-1 
ga tai pačiai religijai. Tokiuo 
darbu neturėtų užsiimti joks/ 
nuoširdus katalikas. Bet, kaipl 
sakyta, kunigai ir davatkos iš’ 
to biznį turi, tai nieko nepai
so, nepaiso jokios gėdos, jokio 
pažeminimo. i

x —o—
Ir nesvietiškas jų atkaklu^ 

mas. žiūrėk, velionio šeima 
irgi laisva, nori laisvai palai
doti, bet atsirado vienas iš 
giminių, užsispyrė pastatyti 
ant savo ir nuvežti laisvamanį 
bažnyčion, nors negyvą, ir nu[ 
sivežė.

Mūsų laisvi žmonės šiamč 
klausime labai nuolaidūs—neį 
leistinai nuolaidūs.

London. — Vokiečių sub- 
marinas torpedavo ir pas
kandino prekinį anglų laivą 
“Vaclite,” 5,026 tonų, kuris 
buvo lydimas karinių An
glijos laivų.

Kariniai anglų laivai ėmė 
medžiot submariną, laidy
dami į jį. gelmių < bombas, 
bet submarinas nuo jų pas
pruko; ale kai nazių sub
marinas toliau pakilo vir
šun, tai jį užklupo bombar- 
'duot anglų lėktuvas ir nu
skandino tą submariną, 
kaip sako Anglijos vyriau
sybė.

Columbus, Ohio. — Jung
tinės Mainierių Unijos su
važiavimas užgyrė savo or
ganizacijos pirmininko J. L. 
Lewis’o pasiūlymą, kad 
mainierių delegatai čia iš 
anksto neremtų jokio kan
didato į Jungtinių Valsti
jų prezidentus ateinantiems 
rinkimams. Suva žiavimas 
paliko Pildančiajai Unijos 
Tarybai spręst, kuris kan
didatas turėtų būt remia
mas.

Tiktai 5 delegatai iš 2,- 
400 kalbėjo xuž Roose velto 
kandidatavimą trečiai pre
zidentystei, ir trys iš kal
bėjusių už jį taipgi sakė, 
jog paskutiniu laiku Roose- 
veltas pradėjo apsilenkti su 
darbo žmonių reikalais.

Mainierių suvažiavimo 
priimtas pareiškimas pažy
mi, jog Naujoji Dalybai Lyga.

nusilpninti
sako tas

tos rūšies

1933-1937 m. padarė žings
nių pirmyn visuomeniškuo
se reikaluose, bet paskuti
niu laiku Naujosios Dalybos 
įstatymai buvo 
arba sunaikinti, 
pareiškimas:

“Kad išvengt
klaidų 1940 m., reikėtų” to
kios demokratų partijos, 
kuri “vieningai remtų libe- 
raliai-pažangius kandidatus, 
kuri remtų liberalius prin
cipus ir vykdytų Naujosios 
Dalybos politiką.”

Tokia partija “turėtų vie
ningai veikt su unijiniais 
darbininkais ir su tinkama 
jų atstovybe,” kaip teigia 
mainierių pareiškimas.

Mainierių s u važiavimas 
taip pat įgaliojo unijos Pil
dančiąja Tarybą bendradar
biaut su Nepartijine Darbo

Cincinnati, Ohio. — Čio
nai tinė Darbo Federacijos 
Bravorų- darbininkų Unija 
pasmerkė bandymus įtraukt 
Ameriką į karą, taipgi pa
smerkė perdidelį šios šalies 
ginklavimą, o iš antros pu
sės, kapojimą bedarbiam 
pašalpų.

Baltimore. — CIO Unijų 
Taryba paskleidė 1,500 lape
lių prieš karą.

Anglija Tik Po Karo 
Žada Pirkt Amerikos 

Tabaką ir Vaisius
Washington. — Amerikos 

valstybės ministeris Hull 
sako, kad bus daroma visos 
pastangos, idant Anglija 
pataisytų savo patvarky
mą, kuriuom uždraudė pirk
ti tabaką iš Jungtinių Vai-

Chamberlainas Prašo 
Bepusiškų Šalių Pa 

lankumo Anglijai
Ramina Silpnesnes Šalis, Suerzintas Kito Anglų Ministerio; 

Siūlo Anglų Karo Laivus j Palydovus Bepusiškiem

Man atrodo, kad čia turėti 
būti griežtai pastatytas princi
pinis klausimas: Jeigu žmoguj 
buvo laisvamanis, tai ir turį 
būti palaidotas laisvai. Jokid 
nusileidimo neturėtų būti. ii 
kunigams ir davatkoms ture 
tų būti pasakyta griežtai in 
storai: NėsiTciskite į svetimus! 
reikalus! ’

Net jeigu ir šeima esti re
liginė, bet jeigu jos tėvas ar 
motina buvo laisvi, tai ji, šei
ma, prisilaikydama papras
čiausio žmoniškumo, turėtų 
velioni palaidoti laisvai.

Kiti Nazių Nuskandinti 
Laivai

Tą dieną, saus. 30, Vokie
tijos submarinai ir lėktuvai 
nuskandino dar šiuos An
glijos laivus: “Coryton,” 
4,553 tonų; “Royal Crown,” 
4,364 tonų; “Highwave,” 1,- 
178 tonų, ir garlaivį “Ban- 
crest;” taipgi prekinį Fran
cijos laivą “Honfleuraise,” 
1,782 tonų; Švedijos garlai
vį “Sylvia,” 1,524 tonų, ir 
Belgijos laivą “Meuse,” 726 
tonų.
Laivų Nuostoliai Slepiami 

nuo Anglijos Piliečių
New Yorko Times londo- 

niškis korespondentas sako, 
kad Anglijos laikraščiai pla
čiausiai rašys apie nuskan- 
dinimą vokiečių submarino 
ir trumpai paminės tiktai, 
kad naziai sunaikino anglų 
laivą “Highwave,” bet jie 
tylės apie kitus žuvusius 
Anglijos ir Francijos lai
vus, kuriuos nuskandino 
vokiečių orlaiviai ir subma
rinai.

Naziai Pripažįsta, kad 
Jie Kietai Elgiasi su 
Lenkais Tautiečiais

Stoka Anglies Sustab
dė Trečdalį Visos 
Japoną Pramonės

Įneštas kongresui suma
nymas protestuot prieš už
draudimą Amerikos tabako 
įvežimo į Angliją.

Anglų valdžia taip pat 
yra uždraudus įgabent įvai
rius Amerikos vaisius. į An- 
giiją-

vuotis, nereikės nei vieniems,’ 
įei kitiems pažeminimus ken- 
;ėti. __

Berlin. — Vokiečių gu
bernatorius , Lenkijai, A. 
Seyss - Inquart užginčijo, 
kad naziai nužudę 18,000 
lenkų. Bet sako: “Mes turi
me kietai elgtis su'organi
zuotomis kriminalistų govė- 
domis, ir negalime leist len
kam turėtų ginklų. Kad len
kų intelektualai abelnai vis 
priešinasi mums, mes daž
nai turime daryt žingsnių 
jiem suvaldyt. Mes turime 
vartot tokius žygius, ku
riuos šie pirmykščiai (ne
kultūringi) žmonės supras
tų... Tačiau ir patys len
kai geriau pasitiki mūsų 
policija, negu saviške lenkų 
policija, kurią jie laiko 
žiauria.”

Tas nazių gubernatorius 
tvirtina, kad jie neuždari- 
nėja lenkų bažnyčių, tik kai 
kuriems “šovini stiniams” 
kunigams uždraudę sakyt 
pamokslus. Jis, tačiau/, pri
pažino, kad vokiečiai užda
rė kai kurias lenkų kultū
ros įstaigas, kaip tautinius 
maištininkų lizdus.

Tokio, vas. 1. — Japonų 
valdžia įsakė per 10 dienų 
sumažint elektros ? gamini
mą 30 iki 35 procentų, nes 
pristigo anglies.

Trūkstant anglies, treč
daliu ir daugiau sustabdy
ta fabrikai, apdirbinėj au
tieji geležį, aliuminą, trą
šas, dirbantieji mašinas ir 
gaminantieji įvairius kas
dienio gyvenimo reikmenis.

Naktimis stokuoja švie
sos Osakoj, Tokio, Kobe ir 
kituose pramonės miestuo
se. Labai sumažėjo gatve- 
karių judėjimas, praretėjo 
laikraščių spausdinimas, o 
judamųjų paveikslų rody
mas sutrumpintas iki kelių 
valandų iš viso per dieną- 
naktį. Gyvenamuose namuo
se žibinamos žvakės.

Pranešimas iš Japonijos 
sostinės Tokio sako, jog 
anglies pristigo todėl, kad 
“trūksta išlavintų darbi
ninkų irustinga laivų,!’ ku
riais galimą būtų parsivežt 
gana .anglies iš užsienių.

PINIGAI REIKALINGI 
GINKLAMS

London. — Anglijbs mi
nisteris pirmininkas Cham
berlain pareiškė, kad trūks
ta pinigų pirkti tabaką iš 
Amerikos. Tie pinigai esą 
reikalingi pirkimui ginklų 
ir amunicijos. Bet kai An
glija laimės karą, jinai vėl 
pirks Amerikos 
kitus kasdienio 
produktus, sakė 
Chamberlainas.

(Anglijos valdžia nus
prendė pirkt daugius taba
ko iš Turkijos.)

tabaka ir 
vartojimo 
premjeras

IŠ SUOMIJOS KARO
Maskva, vas. 1. — Ant že

mės veikė tik Sovietų ir 
Helsinkio suomių žvalgai. 
Ore Sovietų lakūnai darė 
a p ž v a 1 ginėjančius skridi
mus.

(Helsinkio suomiai tre
čiadienį vakare ir ketvirta
dienį iš ryto skelbė savo 
žygius prieš Sovietų rau
donarmiečius. Bet popieti
nis ketvirtadienio radio ir 
vėlesnė amerikonų spauda 
jau tylėjo apie bet kokius 
suomių “laimėjimus.”)

London. — Anglų minis
teris pirmininkas Chamber- 
lain kalbėjo, kad Anglija 
kariaujanti ne tik už savo 
gyvybę, bet šiuo karu no
rinti išgelbėt ir kitas, bepu- 
siškas šalis nuo užpuolikų. 
Čia jis ir Sovietus apšaukė 
užpuolikais Suomijos.

Chamber! ainas žadėjo 
gerbt bepusiškų šalių teises 
ir pareiškė:

“Mes neabejojame nei 
vieną minutę, kad bepusiški 
kraštai turi teisę pątys 
spręsti, ar jie eis į karą ar 
neis.”

Šiais žodžiais premjeras 
Chamberlainas stengėsi nu
ramint mažesnes bepusiš- 
kas šalis, kurias paskutiniu 
laiku supykino Winstonas 
Churchillis, Anglijos karo 
laivyno m i nisteris. Nes 
Churchillis stačiai šaukė 
silpnesnes šalis prisidėt 
prie Anglijos - Francijos ' 
karo ir persergėjo, kad jei
gu Hitleris laimėtų, tai jis 
užgrobtų tuos 
savo kaimynus.

(Holandijos, 
kitų bepusiškų 
ninkai tada užreiškė, kad 
anglų ministerio Churchillio 
atsišaukimas stato jas į pa
vojų, kad jis provokuoja 
nazius užpulti jas.)
Anglų Karo Laivai Sargai 

Bepusiškų Laivų Biznio 
su Anglija

C h a m berlainas tvirtino, 
kad Anglija turinti “negin
čijamą karinę teisę” užkirst 
jūrų kelią prekybai bepu
siškų kraštų su Vokietija, 
nors, girdi, Anglija apgai
lestauja, kad dėl to nuken
čia bepusiškos šalys. Bet 
C h ą m b e rlainas, smerkda
mas vokiečių kovą jūroje, 
pridūrė:

“Šiaip ar taip, mes vis

šalys vis daugiau ir .dau
giau naudojasi šia apsau- • 
ga.”

Teisinasi Japonijai
Anglų ministeris pirmi

ninkas Chamberlainas sake, 
jog Anglija nenorėjo įžeist 
Japoniją tuomi, kad anglų 
šarvuotlaivis pagrobė 21-ną 
vokietį jūrininką nuo kelei
vinio Japonijos laivo, nes, 
girdi, Anglija laiko Japoni
ją “draugiška šalim, su ku
ria mes norime taikiai su
gyventi.”

Bet Chamberlainas neža
dėjo sugrąžint tuos pagrob
tus vokiečius į Japonijos 
žinybą.

■

Į

bepusiškus

Danijos ir 
šalių valdi-

Federacijos Vadai Sako: 
Darbai Priklausą nuo Pelnų

Miami, Florida.— Pildan
čioji Taryba Amerikos Dar
bo Federacijos paskelbė 
savo pareiškimą, kur reika
lauja, kad valdžia nevaržy
tų biznio. Tie Federacijos 
vadai sako: “Kada sumažė
ja proga gaut pelnų, tai 
pranyksta ir darbai.”

Trūksta Anglijoj Popieros 
Laikraščiam, Ofisam

London. — Pranešama, 
jog Anglijos valdžia ketina 
neužilgo aprubežiuot popie- 
rą laikraščiams. O jau ir 
dabar laikraščiai pusiau 
mažesni negu taikos laiku.

Anglų vyriausybė įsake 
visoms raštinėms vartot abi 
puses popieros ir rašyt su
glaustomis eilutėmis.

ŽINIŲ ŽINELES
Washington. — Spėjam'a,( 

kad (gal) kongresas nutars 
paskolint senajai Suomijos 
valdžiai dar 20 mil. dolerių

tiek niekada nenuskandino- Prje^an Piae Jau paskolintų 
me nei vieno bepusiško lai- j m2
vo... Galybe Anglijos lai
vyno yra gabi apsaugot ne
karinius laivus taip sėk
mingai, kad ir bepusiškos

Francijos Kareiviai Slenka 
iš Karo Fronto

New York. — Liuterionų 
bažnyčių taryba Amerikoje 
renka pusę miliono dolerių 
senajai Suomijos valdžiai.

Los Angeles, Calif.—Bu
vęs Calif orni jos Gydytojų 
Susivienijimo pirmininkas 
dr. W. H. Kiger atranda, 
kad žmogaus protas būna 
gabiausias tarp 45 ir 50 me
tų.

I
$4,000,000 HELSINKIUI 

IŠ ŠVEDIJOS
Paryžius. — Daugelis iš 

karo fronto paleidžiamų pa
viešėt kareivių negrįžta j 
frontą. Francijos valdžia 
grąsina tokius skaudžiai 
bausti.

Šaukiasi Greičiausios Pa
galbos Helsinkiui Anglija Jau Kerštauja 

Prieš Rumuniją
London, vas. 1. — Prane

šama, jog Anglija sustabdo 
siuntimą Rumunijai ginklų 
ir amunicijos; tai todėl, 
kad Rumunija išsiunčia per
daug savo žibalo ir gazoli
no į Vokietiją. — Anglai, 
francūzai ir amerikonai iki 
šiol valdė 75 procentus visų 
žibalo įmonių Rumunijoj.

—o—
i Lietuvos nepriklausomybės 
Ipaminėjimų šiemet bus labai 
[daug. Kaip girdėtis, tai visur 
mūsų organizacijos juos ruo
šia. Tas labai gerai.

Bet mes susiduriame su kal
bėtojų problema. Pareikalavi
mas labai didelis, o centrai 
(Brooklynas ir’ Chicaga) ne
gali visur ištesėti. Todėl drau
gai turėtų panaudoti ir vieti
nius kalbėtojus. Naujojoj An
glijoj- yra keletas draugų,- ku- 

prak albas 
pasakyti. Tas pats Pennsylva- 
nijoj ir kitur.

IŠ antros pusės, mes, lais- 
viečiai, turime prisilaikyti to
kios taisyklės: Jeigu mūsų 
šeimos narys, gyvas būdamas, 
tikėjo, buvo religinis, priklau
sė prie parapijos ir pageidavo 

. būti palaidotų su bažnytinė- 
~ mis ceremonijomis, tai, pager

bimui jo troškimo ir atminties, 
mes neturime bijot palaidot jį 
taip, kaip jis gyveno.

Jeigu šito principo bus ir 
vienų ir kitų griežtai prisilai- 
koma, tai, mano supratimu, [|rie moka gražias 
nereikės vieniems . ant 
pykti, nereikės niekam

Paryžius. — Suomijos at
stovas Franci j ai, dr. Harri 
Holma pareiškė anglų-ame- 
rikonų korespondentų ban- 
kiete, kad pražus Helsinkio 
Suomija ir bus nusmerkta 
mirt generolo Mannerheimo 
armija, jeigu kitos šalys 
tuoj aus neatsiųs senajai 
Suomijos valdžiai gana lėk
tuvų, priešorlaivinių kanuo- 
Įių ir “liuosnorių” kareivių 
prieš Sovietus.

Stockholm, Švedija.— Su
rinkta Švedijoj ir pasiųsta 
per 4 milionus dolerių aukų 
senajai Suomijoj valdžiai.

BOMBA ANGLŲ LAIVE Mainieriai Reikalauja
Vai. Darbo Savaitės

30

Hong Kong. — Japonijos 
oficieriai sako, kad japonai 
“apsupę 24-rias chinų armi
jos divizijas” Kwangsi pro
vincijoj.

Athena i, Graikija. — 
Sprogdama bomba sužeidė 
prekinį Anglijos laivą “Tin- 
tern Abbey,” 2,471-no tono, 
ir laivas “iš dalies” nusken
do. Nežinia, kas užtaisė tą 
bombą.

.......-iii i'i i * ............................. ..................... ..............................................

Columbus, Ohio, vas. 1.— 
Jungtinės Mainierių Unijos 
suvažiavimas nutarė reika
laut sutrumpint darbo sa- 

ORAS. — Būsią šalčiau ir i vaitę iki 30 valandų ir pri- 
ipasnigsią. dėt algos.

IKK. Halin'
....i iiinilįr iitiįiujį ■Wwteili* n »i ■ ■ ■■

r AlM* HįA A

Columbus, Ohio. — Jung
tinių Mainierių Unijos pir
mininkas J. L. Lewis, be 
kitko, sakė, kad bažnyčia 
tegali padėt darbininkams 
tiktai, jeigu jinai “bus vien
pusiška darbininkų naudai ”

I II. .Ii iMO.WHI*
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atsisakė. Šiuo metu dar vis tebetęsiamos 
tuo reikalu- diskusijos.
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jų niekas nelaukia.
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Foreign countries, six months ___ $4.00
Canada and Brazil, six months — $3 00

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

Atmes
New Yorko valstijos 

Lehmanas pareiškė valstijos seimeliui, 
kad būtinai reikią pakelti taksai, norint 
išlaikyti valstijos aparatą tvarkoj. Jis sa
vo budžeto projekte sekantiems metams 
pasiūlė surinkti ekstra taksais $15,000,- 
000. Tuos pinigus turį sudėti valstijos 
turtingesnis luomas iš savo asmeninių 
įeigų.

$15,000,000—nedidelė" suma pinigų, at
sižiūrint į valstijos didumą ir joje buvi
mą tiek daug bagotų žmonių. O betgi 
prieš šį pasiūlymą sukilo tiek buržuazinė 
spauda, tiek “tūli piliečiai.”

Kapitalistų reikalų gynėjai skelbia, 
būk, girdi, taksai labai “piliečius nus
kriaus,” todėl geriau reikią sumažinti iš
laidos. O kaip tasias išlaidas sumažinsi? 
Jų receptas tokis: sumažinti skiriamas 
bedarbiams šelpti pinigų sumas!

Na, ir atrodo, kad gubernatoriaus pa
siūlymas nepraeis. Turčių klasė pasakys 
assemblimanams, kad jie balsuotų prieš 
Lehmano budžeto projektą ir jie balsuos.

Filmą “Mr. Smith Goes To Wash
ington” bene ryškiausiai vaizduoja, kaip 
valdančioji klasė valdo mūsų krašto įsta- 
tymjarius. Juo labiau ta pati klasė žmo
nių gali valdyti tuos, ką suvažiuoja į Al
bany.

gubernatorius

Trijų Kraštą Komunistų Partijų 
Atsišaukimas

Prieš kelias dienas mes gavome kopi
ją manifesto, išleisto trijų komunistinių 
partijų—Anglijos, Franci jos ir Vokie
tijos. Jame plačiai nagrinėjamos priešas-, 
tys, privedusios paminėtąsias tris vals
tybes prie karo. Šis karas yra imperia
listinis karas, skelbia manifestas ir todėl 
prieš jį kiekvienas darbo žmogus turi ko
voti. Be to, manifeste yra pareikšta:

“Francijos komunistai skelbia, jog 
Franci jos darbininkų uždaviniu yra ko
voti prieš Daladierą visomis jėgomis!

“Anglijos komunistai skelbia, jog An
glijos darbininkų uždaviniu yra kovoti 
prieš Chamberlainą visomis jėgomis!

“Vokietijos komunistai skelbia, jog 
Vokietijos darbininkų uždaviniu yra ko
voti prieš Hitlerį visomis jėgomis...”

Manifestas pasisako už Sovietų Są
jungą, kaipo socializmo kraštą, kraštą 
darbo žmonių laisvės. Duona, laisvė ir 
taika—privalo būti vyriausis obalsis vi
sų trijų kraštų darbo žmonių, 
manifestas.

Be abejo, kai šis manifestas 
Anglijos, Franci jos ir Vokietijos
jis paliks juose nepaprastą įspūdį. Jis 
padės žmonėms, pagaliau, suprasti, kas 
šiandien yra taikos priešai ir kas drau
gai.

Kai socialistų lyderiai visomis jėgomis 
šaukia už karą, už žmonių skerdynę, tai 
komunistai—už duoną, laisvę ir taiką. 
Panašiai buvo ypačiai Rusijoj pereito 
pasaulinio karo metu. Kairieji tų laikų 
social-demokratai, bolševikai (šių dienų 
komunistai), tuomet kėlė kaip tik tuos 
pačius obalsius—už duoną, laisvę ir tai
ką—o social-demokratų lyderiai—už ka
rą. Na, ir galutinoj išvadoj pirmieji iš
ėjo pergalėtojai. Ar tenka abejoti, kad 
panašiai bus ir dabar?

Chiniečiai deda Į Yangtze upę minas, apsisaugojimui nuo Japonijos laivyno.
. ... .... ........................ ■ ... . .........................................:

Popieriniai Buržuazijos
"Strategai

nurodo

pasieks 
žmones,

Gerai gydo
—Turiu baisią slogą.
—Tai lengvai išgydoma 

liga. Štai čia pat kišenėje 
turiu piliukių, kurių porą 
paėmęs iš ryto slogos visą 
dieną nebejausi.

—Bet gydytojai sako, kad 
nuo slogos nėra vaistų.
‘ —Netikėkit! Aš, pavyzd
žiui, jau trisdešimt metų, 
kaip šiuos vaistus kasdien 
vartoju.

Eidavos Nepriklausomybės 
Minėjimas

Vasario 16-tą sukanka 22 metai kai 
buvo paskelbta Lietuvos nepriklausomy
bė. Kaip kas metai, taip ir šiemet Ame
rikos lietuviai tąją dieną minės masiniais 
mitingais, koncertais, ir kitokiomis vie
šomis pramogomis.

Organizacijos ir draugijos privalo gra
žiai prie to įvykio paminėjimo pasiruoš
ti. Reikia daryti viskas, kad tos pramo
gos būtų pasekmingos. >

Niovynės Tarp Anglijos ir 
Japonijos

Dalykas, kurį anglai padarė sausio 
mėn. 20 d., dar vis tebėra neišrištas ir 
neišlygintas. Tą dieną vienas Anglijos 
šarvuotlaivis paleido šūvį pro Japonijos 
laivą “Asama Maru” ir reikalavo susto
ti. .Japonų laivas sustojo ir jin įėjo anglų 
laivo žmonės. Patikrinę sąrašą, anglai 
surado, kad šis laivas gabena vokiečius, 
kurie,—per Japoniją, o paskui per So
vietų Sąjungą,—vyko iš Amerikos namo. 
Tie vokiečiai buvo tūlo vokiečių laivo 
darbininkai. Jie buvo civiliniai.

Anglai, pasiėmę 21 vokietį, nusigabe
no į savo šarvuotlaivį ir šiuo metu juos 
tebelaiko.

Įdomiausia tai tas, kad anglai, pasiė
mę tuos vokiečius, atsisakė pasakyti šar
vuotlaivio vardą; nesakė ir šarvuotlaivio 
kapitono vardo. Kitais žodžiais, jie pasi
elgė labai neteisėtai prieš bent kokias 
tarptautines teises.

Kai Japonijoj apie tai buvo sužinota, 
kilo didelis nepasitenkinimas. Žmonės 
demonstravo prie Anglijos ambasados 
Tokio mieste ir reikalavo “anglus nu
bausti.” O “Asama Maru” kapitonas, ne
pakęsdamas kritikos ir pasmerkimo už
takį nuolankų anglams pasidavimą, pasi
traukė iš kapitono vietos.

Japonijos valdžia tuojau pareikalavo 
Anglijos grąžinti tu o s^ 21 vokietį. Anglai

Helsinkio Žinių Taisyklės
Helsinkio “žinias” skaitant, galima 

padaryti štai kokią išvadą: į šiaurės nuo 
Ladogos ežero suomiai sausio 20 dieną 
apsupo dvi, paskui tris ir net keturias 
Sovietų divizijas. Helsinkio “karo spe
cialistai” paskelbė, kad joms jau būsiąs 
galas. Paskui per kelias dienas skelbė, 
būk rusai bėgą, metą ginklus, kanuoles, 
ir palikę 100 tankų. Paskui: • rusų išmu
šė tūkstančius, o po to jau skelbė, kad 
tik šimtus. Ant galo, po 11 dienų “apsu
pimo,” būtent, sausio 31 dieną, paskelbė, 
kad “rusai jau 10 dienų veda atakas, kad 
paruošus dirvą didelei savo ofensyvai, 
bet nei colio nuo finų žemės neužkaria
vo.”

Nėra jau nei kalbos apie keturias 
“apsuptas” ir “bėgusias” divizijas, kal
bama tik apie naują Sovietų ofensyvą.

Suėmus už 11 dienų kapitalistinės 
spaudos “žinias” štai kokia seka išvada:
(1) Pirmiausiai suomiai išžudė rusus.
(2) Rusai bėgo, palikdami ginklus ir ta
me skaičiuje 100 tankų. (3) Suomiai ap
supo rusus. (4) Galų gale suomiai tik 
atmušė rusus ir nei colio žemės neužlei
do... ;

Greit seks suomių paskelbimas, kad jie 
“strategijos išr'okavimais pasitraukė.”

Jeigu mes prisiminsime Petsamo, Sa
la, Suomasalmi ir Kuosamo frontus, tai 
surasim, kad visur pasikartojo ta pati 
istorija, visur pagal Helsinkio praneši
mus, suomiai rusus pirmiausiai užmušė, 
paskui tie užmušti bėgo, ginklus palikę, 
paskui juos suomiai apsupo, po to jų ata
kas atmušė, o galų gale pasirodė, kad ru
sai, kaip buvo, taip yra Suomijoj,Tebelai
ko tas pačias pozicijas rr laukia geresnio 
oro, kad galutinai suvesti sąskaitas su 
savo priešais.

Finliandijoj yra apie 30 Toliau
Amerikos kapitalistinės Finliandijos baigiasi rezer- 
spaudos korespondentų: vai. Jis dejuoja, kad iš už- 
Kiekvienas iš jų gauna al
gą, kiekvienas turi kuom 
nors pasirodyti savo po
nams, turi Atsimokėti. O 
jiems visiems įsakyta—nie
kinti Raudonąją Armiją ir 
Sovietų sistemą. Na ir dir
ba tie vyrai! Už tai dar 
kaip svietas svietu—nebuvo 
tiek žioplų, beprotiškų pra
simanymų, kiek dabar yra 
iš Helsinkio. O tie “strate
gai” nei vienas net fronto 
nemato, bet tik rašo tą, ką 
jiems pasakoja kiti, treti 
kur tai girdėję. Amerikoje 
tos pasakos tarnauja kapi- 
t a 1 i s t iniams laikraščiams 
“faktais”, pagal jas daro 
1 a i k r a š čiai didžiausiomis 
raidėmis antgalvius, šaukia 
ir putoja..

( l

Na, jau greitai bus dvi 
savaitės, kaip pagal tuos 
“strategus” finai “apsupo 
Raudonąją Armiją į šiaurės 
nuo Ladogos ežero.” Iš kar
to “apsupo vieną, paskui dvi 
... tris... keturias... divizi- 
jąs.” Paskui paskelbė, sau
sio 27 d., kad jau “rusai bė
ga, meta ginklus, palieka 
tankus — katastrofa.” Ant 
rytojaus jau vėl apsisuko ir 
rašo, kad “finai atmušė ru
sus’*. Čia “bėgo” rusai, čia 
vėl “finai, atmušė”. Juk jei
gu jau bėgo, metė ginklus, 
paliko 100 tankų, tai reiš
kia, kad jie negalėjo ata
kuoti finus. Tai finai būtų 
juos nuviję, suėmę, į So
vietų žemę įsiveržę. Tai bū
tų logiška. Bet to nėra!

Raudonoji Armija yra 
Finliandijoj!

“New York Times”, ku
ris veda įtūžusią propagan
dą prieš Sovietus, agituoja 
už tai, kad Jungtinės Vals
tijos skolintų (duotų) Fin
liandijos ponams dešimtis 
milionų dolerių, parduotų 
(duotų) orlaivius, kanuoles, 
tankus,—pirmadienį, sausio 
29 dieną, apverkia savo re- 
dkkdihiąme straipsnyje^ kad 
pel1 ^stųanias diėnks kores- 
pohferitų buv’o piA/iešimai 
apie tas “finų ? pergales.” 
Bet “Times” sako:. “Net fi-

“T.” dejuoja, kad

sienio vis permažai “liuos- 
norių” ir kar'b orlaivių, ka- 
nuolių pribūna. Ir ten pat 
vėl spausdina pono K. J. 
Eskelundo tiradą iš Helsin
kio vis apie tas “apsuptas 
rusų divizijas Ketelae mies
te”. Jis pasakoja, kad Hel- 
sinkyj “militariniai apžval
gininkai, strategai” prieina 
prie išvados, kad “finai ne
išvengiamai sumuš rusus.” 
O tie “strategai” yra niekas 
kitas, kaip kapitalistinio 
pasaulio prasigėrę, prasila- 
kę, besąžiniški, purvini re
porteriai, kuriuos Leninas 
vadindavo paprastomis pro
stitutėmis. Jie rašo, tą, ko 
nori jų ponai—kapitalistai. 
Jie savo sąžinės, padorumo, 
žmoniškumo neturi ir jų iš
vados yra beprotiškos! Tą 
gyvenimas tūkstančius kar- 

l tų parodė, tą parodys ir da
bar Finliandijos klausime.

Jų raštai nėra vienodi, jų 
raštai persigėrę prieštaravi
mais, juk visi negali vieno
dai meluoti. Vienas pasako
ja vienus melus, kitas kitus. 
Tame pat “Times” viduj 
įdėta, užkampiu, ketvirta iš 
eilės iš Helsinkio žinia, kur 
sako: “Rusų 8-nių dienų at
akos į šiaurės nuo Ladogos 
atmuštos... Finai sako, kad 
jie nenustojo nei vieno colio 
ten teritorijos.” Kokis gi čia 
stebuklas? Kokios čia “ru
sų atakos?” Kodėl kalba 
apie tai, kad “finai nenus
tojo teritorijos?” Argi tas 
nesumuša visas tas jų pasa
kas apie “rusų apsupimą?” 
Juk jeigu rusai būtų apsup
ti, bėgtų, kaip reporteriai 
rašo, tai jie negalėtų ata
kuoti. Kiti korespondentai 
sako, kad rusai ten turi ini
ciatyvą. O Raudonosios Ar
mijos komanda sako, kad iš 
priežasties šalto oro, apie 
60 laipsnių žemiau zero, ei
na tik žvalgų susikirtimai, 
kad jokių didesnių veiksmų 
nėra. Pasirodo, kad karo 
veiksmų nėra, bet už tai 
Helsinkyj Amerikos kapita
listiniai reporteriai sėdi ir 
išgalvoja didžiausias bata
lijas ir Raudonosios Armi

nų karinis štabas neparėmė įjos “pralaimėjimus”. Jie nu
sispjauna ant savo sąžinės,, 
jie visai neturi pagarbos 
linkui savo skaitytojų.

Vienas reporteris suriko, 
kad būk į frontą atvažiuoja 
Raudonosios Armijos mar
šalas Vorošilovas. Sudrebė
jo visas kapitalistinis pa
saulis. “Galas Finliandijai!” 
—rašo Hearsto laikraštis. 
Strokavoja “Times” ir kiti. 
Kur logika? Juk jeigu jau 
finai taip muštų Raudoną
ją Armiją, kaip tie “strate-

ką reikštų Vorošilovo atva
žiavimas? Ką jis padarytų, 
jeigu armija sumušta ir ne
tikus? Nieko! Ir šimtas ir 
du šimtai tada Vorošilovų 
nieko nereikštų. Bet kapita
listų laikraščių redakcijos 
žino, kad Raudonoji Armi
ja yra galinga. Jie žino, 
kad kada atsimes šalčiai, 
kada pagerės gamtinės są
lygos, kada bus duotas Rau
donajai Armijai įsakymas 
eiti pirmyn, tai ar ten bus 
ar ne Vorošilovas, ji nueis. 
Jie tą žino.

Mes .nelinkę vesti polemi
ką su kapitalistiniais kores
pondentais, tais “karo stra
tegais.” Jie per 22 metus 
laidojo Sovietų Sąjungą, bet 
ji gyvuoja. Mes manome, 
kad jau tas vienas pasako, 
ko verti tie pranešimai, kad 
jie keliais atvejais kartoja, 
būk finus saugoja angelai, 
kad finams padeda archan
gelai. Tokiomis pasakomis 
svietą maitino viduramžių 
tamsybės laikais. Tos pa
sakos ir dabar leidžiamos 
darban, bet jos nepakeis pa
dėties.

Maskvos “Pravda” apie 
tai rašo: “Raudonoji Armi
ja jau uždavė pirmus smū
gius finų buržuazijos armi
jai. ~ To pasekmėj finų ka
reiviams vaidinasi aniuolai, 
ir ne tik aniuolai, bet net 
patsai Dievas, apsuptas ar
changelais iš Tautų Lygos 
ir Švedijos menševikų.”

Mes neturime nei vietos 
mūsų spaudoje, nei noro at
sakinėti į melus, nei gi tai 
mūšų kokia pareiga. Jeigu 
karts- nuo karto šį-tą para- 
šom, tai tik parodydami 
faktus, kaip žemai nupuo
lus kapitalistinė ir menše- 
vikiška spauda. Nupuolus 
todėl, kad jai apeina karą 
plėsti, kad ji nori visą ka
pitalistinį pasaulį įtraukti į 
karą prieš Sovietų Sąjungą 
ir surengti tokią žmogžu
dystę, kokios dar pasaulyje 
nebuvo, kad ji užinteresuo- 
ta stumti Jungtines Valsti
jas į pagelbą Anglijos ir 
Franc ijos imperialistams, 
nors to labai nenori mūsų 
šalies gyventojai. Kas liečia 
Finliandijos dvarponių ir 
kapitalistų reikalus, tai mes 
jaučiame, kad jų dienos su
skaitytos.

Ne be tikslo
Jonukas su Petruku nu

vyko kelių dienų vaišių pas 
savo senelę. Senelė jais taip 
rūpinosi, kad net vakare 
poteriaujant neatsitraukda
vo. Paskutinį vaišių vakarą 
berniukai, kaip paprastai, 
suklaupė poterių, ir Petru- 

į kas ėmė labai balsiai juos 
kalbėti. Baigdamas, Petru
kas dar garsiau pridūrė:

—Viešpatie, būk man 
toks geras ir neužmiršk, 
kad ateinančią savaitę yra 
mano vardadienis.

Jonukas pyktelėjo už tokį 
garsų poteriavimą ir 
broliukui:

—Ar tu manai, kad 
vas negirdi ir tyliai 
džiantis?

—Ir aš žinau, kad Dievas 
girdi, betgi senutė gali ne-

sako

Die- 
mel-

(Surankiota)

Klausimai ir 
Atsakymai

Dar Vienas Patarirrtas, Ką 
Daryt, Kad Obuoliai Už

augtų N esukirmi ję ?
Mano buvusis kaimynas J. 

D. Sliekas dabar tolokai gy
vena ir neatvažiuoja pas ma
ne rodos pasiklaust; klausia 
“Laisvės,” kaip užauginti 
obuolius be kirminų. Labai 
gerai, kad per “Laisvę” tokį 
klausimą uždavė: atsakymas 
bus visiems naujiems farme- 
riams ir sodininkams.

Parašykit
Department^ šitokį
Gentlemen:

Please send me 
on apple tree pest

Thank you.
Paskutinių žodžių—“thank 

you”—nereik, bet dėl manda- 
gunto gali pridėt, jei nori. 
Aiškiai parašyk savo pavardę 
ir adresą. Adresuok: Depart
ment of Agriculture, Wash
ington, D. C.

Gausi knygutę dovanai. Ten 
bus patarimas apiprunkšt 
obelis tam tikrais chemikalais. 
Prunkštuvą ir chemikalus ga
li gauti didelėse 
daiktų krautuvėse, 
ment'
cialėse krautuvėse, 
Ii rasti surašytas telefono kny
gos geltonuose lapuose po 
raide “G”—Garden Supplies.

Prunkštuvas angliškai vadi
nasi “sprayer” (tark: 
jer).

Daug bus darbo. Bet 
turėsit sveikų obuolių,
Jieva su Adomu rojuje netu
rėjo, nes, sako, jiedu ten 
nieko nedirbo.

J. Baltrušaitis.

Agrikultūros 
laiškelį:

a booklet 
control.

ki'autuvėse,

geležinių
“depart- 

arba spe- 
kurias ga-

sprė-

už tai 
kokių

r

f

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Binghamtoniečiui 

už korespondenciją, bet tai-z 
pinti “Laisvėje” negalime, nes 
neprisiuntėte savo pavardės ir 
adreso. Nežinome, su kuomi 
turime reikalą. Jei prisiusite 
redakcijos žiniai savo pavardę 
ir adresą, tai korespondenciją 
patalpinsime.

tuos pranešimus...” “Ru
sai nesitraukia, o finai ne- 
siveja juos.” Oh, kokia tai 
nelaimė, kokis tai nesmagu
mas, kokios tai liūdnos va
landos ponams iš “Times”! 
Jie norėtų, kad finų koman
da, kuri jau daug kartų ne
gražiai apsimelavo, kaip tai 
apie “Sala pergales”, apie 
“Suomussallmį”, kad vėluž- 
girtų, patvirtintų korespon
dentų pranešimus, kurie 
per dvi savaites liežuviais 
“mušė Raudonąją* Armiją”.- gai”..rašo iš Helsinkio,, tairininką ir sugrąžint juos j tuos vokiečius.

Japonija Spiria Angliją 
Paleist Vok. Jūrininkus
Tokio. — Japonijos užsie

ninis ministeris pasikalbėji
me su Anglijos ambasado
rium pakartojo reikalavi
mą, kad Anglija būtinai tu
ri paleist 21-ną vokietį jū- * a v * . • * *

Ačiū

Japonijos žinybą.
Anglų šarvuotlaivio jū

reiviai saus. 20 d. įsibriovė 
į keleivinį Japonijos laivą 
“Asama Maru” ir pagrobė
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Naujieji Slapti Vokiečių Karo Pabūklai 
Nustebinę Anglus ir Prancūzus

Gal Anglija ir Francija 
turi naujų, dar negirdėtų 
karo pabūklų, bet su jais 
dar niekur nepasirodė nei 
anglai nei francūzai.

Tiesa, Anglijos laivyno 
ministeris Winston Church
ill skelbė, kad anglų kari
niai laivai turį slaptas “au
sis”, ir tos “ausys” nugir- 
stančios vokiečių submari- 
nus; tada anglų karo laivai 
galį gelmių bombomis pleš
kint priešų submarinus.

Bet praktikoje tos anglų 
laivų “ausys” pasirodė ne
gana jautrios.
Slapti Submarinų Prietaisai

Todėl, kaip rašo kores
pondentai iš Londono, patys 
anglų valdininkai supranta, 
jog povandeniniai nazių lai- 
vai-submarinai turi tokius 
slaptingus prietaisus, kurie 
daro submarine plaukimą 
visiškai negirdimą.

Vokiečiai taipgi turį savo 
submarinuose prietaisą, ku
ris “aklai’\ nutaikąs torpe
das į talkininkų laivus, kaip 
kad spėja Anglijos laivyno 
valdininkai.

Jeigu vokiečiai nebūtų 
turėję tokių prietaisų, tai 
kaip jų submarinas būtų 
galėjęs prasmukt į Scapa 
Flow įlanką, per sąsiaurius 
tarp salų, turinčius mažiau 
kaip po porą mylių pločio? 
—klausia patys anglai. 
Tuos sąsiaurius budriai 
saugojo ’Anglijos karo lai
vai, o vis dėlto nazių sub
marinas pro juos praslinko 
i? torpedomis sunaikino ka
rinį anglų didlaivį “Royal 
Oak” spalių 14 d.

Anglų laivyno žinovai 
teigia, jog ne kitaip, tik ak
lai tas vokiečių submarinas 
laidė torpedas į “Royal 
Oak”, ir keliomis torpedo
mis pataikė į tą pačią vietą 
šone to anglų didlaivio, nes,' 
girdi, jokia viena torpeda 
nebūtų pramušus jo 16 co
lių storio plieno šarvų. Ki
tas įrodymas, zjog vokiečiai 
turi “&klą” nutaikymo prie
taisą, tai tas, kad Berlynas 
sužinojo apie “Royal Oak” 
paskandinimą tiktai iš an
glų laivyno ministerijos 
pranešimo, kaip sako An
glijos įaivyno oficieriai.

Radio Valdomi ' 
Kulkasvaidžiai

Pačiose pirmose karo die
nose francūzai vakarų fron
te pastebėjo, jog kaip tai 
keistai, slaptingai šaudo vo
kiečių kulkasvaidžiai į fran- 
cūzus iš tokių vietų, kur ne-v 
matyt nei vienos “gyvos 
dvasios.” Šiaip taip, galų 
gale, priėjo francūzai prie 
tokio nazių kulkasvaidžio iš 
priešingos pusės ir patyrė, 
jog tas kulkasvaidis veikia 
radio bangomis taip, kaip 
vokiečiai, būdami už* šimtų 
jardų nuo kulkasvaidžio, iš 
tolo per radio nustato, kaip 
tas kulkasvaidis turi šaudy
ti ir j ką taikyti.

Keistas Ginklas
Borgo miške, taip pat ka

ro pradžioj, francūzai rado 
pamestą keistą vokiečių 
ginklą. Iš dalies jis buvo 
panašus į kulkasvaidį, o iš

dalies >į automatinį šautuvą. 
Francūzai nežinojo ir neiš
moko, kaip šiuo ginklu šau
dyt, ir pasiuntė jį į Paryžių 
ištirti.

Pėstininkų šarvai
Apie vidurį spalių mėne

sio francūzai pastebėjo kei
stus cilinderius, žvilgančius 
nuo lietaus. Jie pamanė, kad 
tai būsią nuodingų dujų ci- 
linderiai, bet pasirodė kas 
kita. Tai buvo metalo apval
kalais šarvuoti vokiečių ka
reiviai, panašiai kaip vidur
amžių riteriai. Tie šiandie
niniai riteriai dalyvavo vo
kiečių atakoje prieš francū- 
zus Schneebergo kalno sri
tyje; ir francūzai nustebo, 
kad šitaip šarvuoti vokiečių 
kareiviai visai nebijo pa
prasto šautuvo kulkų; jos 
nepramuša tų šarvų; tik 
daug stambesnėmis prieš
tankinių šautuvų kulkomis 
tegalima prakirsti tuos na
zių pėstininkų šarvus. O 
šarvai esą taip gerai me
chaniškai padirbti, kad jie 
nevaržą kareivio judėsiu.

“Storosios Bertos”
Francūzų komandieriai 

neabejoja, kad naziai turi 
“Storųjų Bertų”, didžiųjų 
kanuolių, galinčių šaudyt 
per 150 mylių; tik kol kas 
dar nevartojo tokių kanuo
lių.

Televizija Lėktuvuose
Anglų ir francūzų oficie

riai sužinoję, jog naziai kai 
kuriuose savo lėktuvuose 
turi televizijos prietaisus 
ir su jų pagalba gali nutė- 
my.t priešų pozicijas per 
šimtus mylių; o savo nutė- 
mijimus jie gali tikrais ra
dio-televizijos paveikslais 
perduot vokiečių artileris
tams ant žemės; tada jau 
artileristai gali tuoj aus, be
veik automatiškai nustatyt 
kanuoles į vieną ar kitą 
priešo poziciją.

Francūzų ir anglų žvalgai 
taipgi patyrę, jog už kokios 
mylios nuo pirmosios nazių 
tvirtovių linijos vokiečiai 
turi didžiulius metalinius 
kubilus smarkiausių, sutirš
tintu nuodingų karo dujų.

' —N.

SOVIETŲ CIRKAI

Sovietų Sąjungoj šiuo lai
ku yra 69 pastovūs cirkai, 
14 keliaujančių; 10 cirkų 
priklausančių kolektyviams 
ūkiams ir 20 cirko artistų 
brigadų.

225 SVARŲ BRANGUS 
AKMUO

Harvardu Universitetas 
gavo iš Brazilijos labai gra
žų topazo akmenį, kuris 
sveria 225 svarus. Ilgą lai
ką topazas buvo' skaito
mas brangakmeniu ir var
tojamas papuošalams.

H a r v a r do jnokslininkai 
spėja, kad šis braziliškis to
pazas turįs apie 100 milio
nų. metų amžiaus.

Žmogui gyvenant 55 me
tus, jis su maistu suvalgo 
apie 300 svarų smėlio (pies- 
kų).

Anti-orlaivinė kanuolė Chinijos laive, plaukiojančiam 
Yangtze upėj, Chinijoj. Ši kanuole nutaikyta 

prieš Japonijos orlaivius.
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KOKIAS KOLONIJAS YRA UŽEMJ 
ĮVAIRŪS EUROPOS KRAŠTAI

Pačios Anglijos, arba Di
džiosios Britanijos žemės 
plotas yra tik 242,632 ket
virtainiai kilometrai, bet ji
nai valdo kolonijas, turin
čias 39 milionus 423 tūks
tančius ir 368 ketvirtainius 
kilometrus plotų. (Išilginis 
kilometras sudaro virš 62 
procentus a m e r i k o niškos 
mylios.)

Pačioj Didžiojoj Britani
joj yra apie 46 milionai gy
ventojų, bet ji viešpatauja 
kolonijose, kuriose gyvena 
415 milionų ir 456 tūkstan
čiai žmonių.

Savas Francijos t žemės 
plotas yra 550,967 ketvirtai
niai kilometrai, bet Franci
ja valdo 10 milionų 913 tūk
stančių ir 100 ketvirtainių 
kilometrų svetimų žemių, 
kolonijų.

Francijos gyventojų skai
čius yra arti 40 milionų, o 
josios kolonijose gyvena 
apie 60 milionų žmonių.

Holandija. turi 34,223 ket
virtainius kilometrus savo 
žemės ir 7 milionus 600 tūk
stančių gyventojų, bet jinai 
yra užėmus kolonijas, turin
čias 2,041,900 ketvirtainių 
kilometrų ploto ir virš 52 
milionų žmonių.

Pačios Portugalijos že
mės plotas yra 91,948 ket
virtainiai kilometrai ir jinai 
turi 6 milionus savų gyven
tojų, o valdo kolonijas, tu
rinčias 2,246,600 ketvirtai
nių kilometrų su 9,400,000 
žmonių.

Ispanija turi 505,152 ket
virtainių kilometrų savo 
plotą ir apie 22 milionus 
gyventojų; gi jos kolonijų 
plotas—340,100 ketvirtainių 
kilometrų, kur gyvena mi- 
lionas žmonių.

Italija turi savos žemės 
310,139 ketv. kilometrus ir 
apie 44 milionus gyventojų, 
bet Italija valdo kolonijas, 
turinčias 2,254,700 ketvirt. 
kilometrų, dar nepriskai- 
tant Ethiopijos, kurioš plo
tas yra apie 350,000 ketvir
tainių mylių. Viso Italija 
valdo kolonijose apie 12 mi
lionų svetimtaučių.

Savas Danijos žemės plo
tas—42,927 ketv. kilometrai 

ir jame gyvena pusketvirto 
miliono žmonių, o Danija 
valdo 2,175,000 ketv. kilo
metrų kitų žemių su 148,000 
gyventojų.

Vokietija pirm pasaulinio 
karo turėjo 2,952,924 ket
virtainius kilometrus kolo
nijų su 12,360,269 svetim
taučiais jų gyventojais. Tos 
kolonijos buvo atimtos iš 
Vokietijos ir po karo jas 
pasidalino Anglija, Franci
ja, Belgija ir Japonija.

—L.

Planuojamas Tunelis Tarp 
Anglijos ir Francijos

Pirm dabartinio karo, 
valdovai Francijos ir Angli
jos buvo nutarę kast tune
lį po Angliškuoju Kanalu 
(arba Lamanšu), tarp 
Francijos ir Anglijos. Tas 
“kanalas” tikrumoj yra jū
ros protaka apie 23 ameri
koniškų mylių pločio toj 
vietoj; kur planuojama tu
nelis.

Pravedus tą tunelį, gali
ma būtų iš Paryžiaus į Lon
doną traukiniu nuvažiuot 
per ketvertą penketą valan
dų. c

Jeigu Anglija ir toliau 
kariniai bendradarbiautų su 
Francija, šis tunelis būtų la
bai naudingas kariuomenei 
pergabent iš vienos šalies į 
kitą. Dabar gi, siunčiant 

■ kariuomenę laivais per van
denį, gręsia jai priešo sub- 
marinai, minos ir lėktuvai.

Francūzai jau seniai no
rėję tokio tunelio, bet ang
lų viešbučių ir vasarviečių 
savininkai -bijoję, kad toks 
lengvas ir greitas tuneliu 
pervažiavimas traukiniais 
kenktų jų bizniui. O dabar 
ir šie anglų biznieriai jau 
nebūtų priešingi tam pla
nui.

Užsikūręs karas tolyn nu
stūmė sumanymą pravest 
tunelį po jūros “rankove” 
tarp Francijos ir Anglijos. 
Bet kaip tik karas pasi
baigs, tai Anglija ir Fran
cija ketina pradėt tokį tu
nelį kasti.--' ‘ “N.

17 o 17 • • f o |voKaip Kanai Leidžia
Laiką Vakarų

Fronte
Latviu laikraščio “Rits” 

berlyniškis korespondentas 
nuvyko į vakarų karo fron
tą, ir štai ką jis rašo matęs 
ir girdėjęs vokiečių Sieg
fried tvirtovių linijoj:

Pirmiausia, vakarų fron
tas primena tikrą kareivi
nių gyvenimą. Kariai leid
žia laiką įrengtuose kliu- 
buose, geria alų, lošia kor
tomis, klausosi radio ir skai
to laikraščius, o laikraščių 
esą pasiunčiama į vakarų 
frontą daugiau kaip amuni
cijos.

Lyg atsivėdint, kareiviai 
retkarčiais nedideliais bū
reliai yra pasiunčiami kaip 
žvalgai.

Pirmose fronto linijose 
vokiečiai dažnai ruošia kon
certus. Milžiniški radio 
garsintuvai perduoda tuos 
koncertus net iki francūzų 
Maginot tvirtovių pirmųjų 
eilių.

Po orkestrų koncertų, vo
kiečiai, susidarę į chorus, 
siunčia įvairius šūkius, 
francūzų kalba atsišaukda
mi į francūzus gynėjus Ma
ginot tvirtovių linijos.

Kai vėjas būna palankus, 
vokiečių kariai pririša prie 
mažiukų baliūnėlių laikraš
čius, spausdintus francūzų 
kalba, ir pavėjui pasiunčia 
juos į francūzų pusę.

Vokiečių Siegfriedo- tvir
tovių eilėje yra spausdina
ma daug laikraščių ka
riams; ir tie laikraščiai esą 
išverčiami į francūzų kalbą 
ir vėjo “oro paštu” pasiun
čiami francūzam kelis kar
tus per savaitę.

Francūzų kariai tuos ba- 
liūnėlius peršauna; tada 
laikraščiai nukrinta, ir taip 
francūzai gauna žinių (ir 
propagandos) apie gyveni
mą vokiečių tvirtovių lini
joj.

(Anglijos spauda taipgi 
ne kartą rašė, kad anglų 
kariams vakarų fronte 
įrengta maudyklos, kliubai, 
smuklės-užeigos; kad jiems 
ruošiama teatriniai vaidini
mai ir koncertai ir kad An
glijos kareiviai ten turi fut
bolo - rungtynes, lošia kor
tomis ir abelnai lengvai lai
ką leidžia.) —J.

URALO DEIMANTAI Aktoriška Rooseveltienė

Pernai Sovietų moksli
ninkai užtiko deimantų sri
tis Uralo kalnuose ir prie
kalnėse. Nuo to laiko rasta 
jau daug ir stambių dei
mantų ir plačiau išvystoma 
jų j ieškojimas.

Sugrįžo Ledlaužis “Sedov” 
Po 27 Menesiu tarp Ledų
Maskva.—Ledlaužis “Juo

zas Stalin” partraukė led
laužį “Sedovą*’ iš šiaurės le
dynų į Murmanską. Didžiu
liai ledai buvo surakinę 
“Sedovą” ir su savim jį kaip 
belaisvį nešiojo per 27 mė
nesius, iki galingas ledlau
žis “J. Stalin” jį paliuosavo.

Ledynai buvo nubloškę 
“Sedovą” taip toli į šiaurę, 
kad jis atsidūrė už 300 my
lių nuo Šiaurių Poliaus.

, SENIAUSIA AZIJOS 
TAUTA “Aklo” Skridimo

Šiaurinio Uralo kalnu sri
tyje, Įvdelsko rajone, So
vietų mokslininkai užtiko 
mansi tauta, kurios žmonės v 7 
visiškai panašūs į Amerikos 
indėnus. Tai būsianti se
niausia Azijos tauta.

Po šio sovietinių moksli
ninkų atradimo, jau nelieka 
abejonės, jog ainiai Ameri
kos indėnų atsikraustė iš 
Azijos.

Nelengva buvo mokslinin
kams pasiekt dabartinę 
Azijos indėnų-mansi buvei-| 
nę. Šimtus mylių teko jiem 
keliauti per painius upelius, 
balas, akmenynus, galop 
per sniegus ledus.

Dabar Maskvoje ruošia
masi atidengt paroda šios 
tautos dirbinių, 
ūkio, papročių 
gyvenimo.

Mansi žmonės
šiai verčiasi elniais, šiauri
niais briedžiais. —D.

drabužių, 
ir bendro|

daugiau-

AR ŽINAI, KAD?
Zvimblys (humming bird) 

tai vienintelis “paukštis”, 
kuris gali taip gerai skrist 
atbulas, kaip ir į priekį.

Meškų (lokių) tėvynė yra 
Šiaurių Ašigalis, o baland- 

; žiu—Pietinis Ašigalis (po-

Voras gyvena iki 10 me
tų; vėžys iki 20 metų; ark
lys iki 30 metų; dramblys 
(slonius) iki 300 metų.

Žirafa yra vienintelis ži
nomas gyvulys, kuris nesu
daro balso.

Stirnos nėra amerikiniai 
gyvūnai: jas valdžia įgabe
no iš Sibiro.

Laivam plaukiant iš New 
Yorko į San Francisco per 
Panamos kanalą, kelionė 
susitrumpina 7,873 mylio
mis, o į-Chiniją—6,900 my
lių.

Kai vokiečiai pradėjo ka
rą prieš Lenkiją, tai, sako
ma, didelė dauguma Lenki
jos paukščių aplęido tą šalį, 
perskrisdami Alpių kalnus į 
pietus.

Jaunutis.

Mary Pickford, buvusioji 
garsi Amerikos judamųjų 
paveikslų aktore, sako, jog 
prezidento Roosevelto žmo
na yra geresnė už ją akto
rė.

Vokietys Julius Soli at
rado, kad, vartojant van- 
den-fluorinę rakštį, galima 
padaryti gumą (robą) taip 
minkštą, kaip gerai išdirbta 
oda (skūra).

New Yorko valstijos pi
lietis K. M. French išrado 
fotografavimo aparatą to
kio mažumo, kaip rankinis 
laikrodėlis. Ši fotografinė 
“kamerukė” gali būt ant 
rankos nešiojama panašiai, 
kaip rankinis laikrodėlis.

Spindulys 
Lėktuvam

Inžinieriai Sperry Gyros
cope kompanijos pranešė 
susirinkimui Orlaivininkys- 
tės Mokslų New Yorke, kad 
jie padirbo saugiausią skri
dimui prietaisą, vadinamą 
“lėkimo spindulį.”

Jie pritaikė televizijos, 
arba tolymatos išradimą 
lėktuvams taip, kad skren
dant lakūnas tik žiūri į rė- 
telį bei peršviečiamą lente
lę, esančią jam prieš akis, 
ir iš anksto mato judamuo
sius paveikslėlius miestų, 
upių, kalnų, miškų ir visų 
vietų, per kurias jam tenka 
lėkti.

Per patį vidurį to prie
taiso viena linija yra pra
vesta skersai iš dešinės į 
kairę, o kita linija iš vir
šaus į apačią. Ir kai lėktu
vas tiesiai, kur reikia, 
skrenda, tai jo mažiukas 
šešėlis - paveikslėlis mato
mas pačiame susikryžiavi
me tų linijų. O jeigu lėktu
vo paveikslėlis nukrypsta 
nuo to susikryžiavimo ta'š- ’ 
ko, tki vairuotojas tuojaus 
mato, kaip lėktuvo nukrypk 
mą atitaisyti.

Šis prietaisas visa tai ro
do ne tik dieną, o ir tam
sioj naktyj ir audroj. Tokį 
prietaisą naudodamas, lakū
nas, net per langelį nepažiū
rėjęs, gali bile kada gerai 
nuleist savo orlaivį žemyn. 
Ir Indianapolyj, Ind.. jau 
padaryta 200 visiškai sau
giu “aklų” nusileidimų, var
tojant šį išradimą ir nežiū
rint vairuotojui per lėktuvo 

'■bangelius. —M.
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Tabakinė Rukštis Kaipo 
Smagenu Gyduolė

Kari M. Bowman ir trys 
kiti newvorkieciai gydyto
jai atrado, jog nikotine (ta
bakinė) rūkštis yra ge
riausias iki šiol žinomas 
vaistas gydyt smagenų li
gą, kuri gaunama nuo per- 
sigėrimo alkoholium ar nuo 
pellagros. O nikotine rakš
tis yra viena iš sudėtinių vi
tamino B dalių.

Kitais vaistais gydant to
kius ligonius, jų miršta 
nuo 51 iki 100 procentų, o 
vartojant nikotinę rakštį, 
jau tik apie 14 miršta iš 
kiekvieno šimto tų ligonių.

Šio vaisto naudojimas ir 
jo pasėkos yra aprašyta 
paskutiniame numery Ame
rikos Gydytojų Draugijos 
Žurnalo.

. ’J

Didžiausias Karinis Orlai
vis Pasaulyje

Santa Monica, Calif. — 
Douglas kompanija šičia 
stato Amerikos valdžiai di
džiausią karinį orlaivį bom- 
banešį pasaulyje. Jis svers 
virš 70 tonų ir galės vienu 
pradėjimu nuskrist per At
lanto Vandenyną į Europą 
ir atgal, niekur nenusileis
damas.

Kanadoj jau pradėta mo
kyt 2,000 karo lakūnų An
glijos oro laivynui. r r

...mh.n . ...... ..........................................................   I
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Skandalas Dėl 
Suomijos

—11 11 1 V. Bovinas-------------- —
(Tąsa)

Bet laikai greitai keitėsi. 
Pradžioje lapkričio, 1917 
metų, bolševikai laimėjo 
Rusijoj. Bolševikų įtaką au
go ir Suomijoj. Suomijos 
socialdemokratai dabar ne
reikalavo galutino atsisky
rimo su Sovietine Rusija. 
Tačiaus Suomijos turtingo
ji klasė pakeitė savo x pir
mesni nusistatymą. Dabar 
jie pradėjo griežtai stoti už 
Suomijos nepriklausomybę, 
kad visiškai atsiskirti nuo 
darbininkiškos Sovietų Są
jungos. Bet ne tik jie rei- 
kalavd atsiskirti nuo Sovie
tų Rusijos. Sykiu su rusų 
baltagvardiečiais, suomių 
buržuazija dar prieš Lap
kričio Revoliuciją, pradėjo 
organizuoti “putčą” nugalė
jimui Suomijos darbininkiš
kos valdžios. Jie organiza
vo ir ginklavo būrius kovai 
prieš darbininkus “šaudymo 
(ugnies) brigadų” ir “atle
tų draugijų” vardais. Bet 
veikė ir darbininkai. Spalio 
20, 1917 m., Suomijos Amą- 
tinės Unijos išleido pareiš
kimą, kuriame skaitome:

“Kuomet buržuazija su 
įkaitimu ginkluojasi prieš 
darbininkus, kad užgniauž
ti svarbiausius reformų sie- 

, kius, vadovybė yra tos nuo
monės, jog savęs apgynimui 
ir‘apsirūpinimui prieš viso
kius nenumatomus nuoti- 
kius, darbininkai turi suda
ryti savo gvardijos skyrius 
(korpusus) per visą šalį.”

Darbininkai turėjo žmo
nių didžiumą savo pusėje. 
Buržuazija, matydama, kad 
darbininkai laimės ir Rusi
joj, kreipėsi į užsienius j ieš
koti pagelbos. Brošiūroje, 
išleistoje anglų kalboje po 
antrašte “Civil Guards”, 
1923 metais, rašoma:

“Gana laiminga buvo, kad 
pabaigoje spalio ir pradžio
je lapkričio mėnesių centra- 
linė organizacija sėkmingai 
importavo (įvežė iš užsie
nio) vieną pilną laivą šau
tuvų, šovinių, mašininių 
šautuvų ir pištalietų. Viso 
kartu buvo: 6,500 šautuvų, 
25 mašininiai šautuvai, 2,- 
500,000 šovinių, 800 pištalie- 

* tų ir 5,500 rankinių grana
tų.”

Tai buvo darbas dabarti
nių Suomijos baltagvardie
čių “patriotų” prieš savo 
šalies darbininkus. Prieš 
darbininkus, kurie turėjo 
seime didžiumą, greitai pra
dėjo organizuoti armiją ir 
dabartinis Helsinkio val
džios generolas, baronas 
Mannerheim. Apie tai mus

informuoja ir Encyklopedi- 
ja Britanica:

“... Skubomis šuo rgani- 
zuota Baltoji armija, po ba
rono Mannerheimo koman
da, pasirodė neįgalinti pa
daryti'"tvarką.” Tai reiškia, 
jie nepajėgė nugalėti darbi
ninkus. Tad reikėjo kreiptis 
ir prie armijos importavi
mo.
Svetimi Ginklai Nuverčia 

Suomijos Darbininkų 
Valdžią

Kaip prieš Sovietų Sąjun
gą veikė svetimos armijos ir 
imperialistinių šalių diplo
matai, taip ir prieš Suomi
jos darbininkų valdžią veikė 
tos pačios diplomatinės ir 
karinės jėgos. To laikotar
pio diplomatų raportai, ku
rie dabar yra išleisti val
džios lėšomis Washingtone, 
nušviečia, kaip taip vadina
mos “demokratinės” val
džios veikė, kad sunaikinti 
darbininkų valdžią Suomi
joj ir pulti Sovietų Sąjungą.

Amerikos ministeris Šve
dijoj, p. Morris, iš Stockhol- 
mo, sausio 30, 1918 metais, 
savo valdžiai, Washingtone, 
pranešė, jog

“Anglijos mini steris 
(Švedijoj) telegrafavo savo 
valdžiai, rekomenduodamas, 
kad Švedija būtų padrąsin
ta gelbėti Suomijai, jei bus 
reikalas.” Tai reiškė, kad 
Švedijos teritorija būtų 
naudojama kaipo militari
nė bazė organizavimui ar
mijos prieš Sovietus. Vė
liaus, vasario 7, 1918 m., 
tas pats Morris kablegra- 
ma savo valdžiai pranešė:

“Baltagvardiečiai, skai
čiuje kelių tūkstančių, atvy
ko slaptai, padarydami su- 
prizą raudongvardiečiams. 
Visoje šiaurinėje Suomijoje 
ūmai pasirodė gerai gink
luota ir šarvuota Balto
ji Gvardija.” Ši gvar
dija atvyko iš Švedijos 
ir po' Mannerheimo ko
manda. Mannerheim tuo 
laiku veikė sutartinai su ru
sų baltagvardiečiais, kontr
revoliucionieriais Kolčaku, 
Denikinu, Judeničiu ir kt.

Vasario 12, 1918 m., Mor
ris pranešė, kad ginklai 
“slaptai gabenama iš Šve
dijos ir tam tikras daugis 
oficierių išvyko. Bet gene
rolas Mannerheim reika
laus laiko suorganizavimui 
jėgų... Jis siūlė, kad mes 
n e p r i p ažintume Suomijos 
valdžios dabar, nes dabar 
raudonieji yra valdžioje.”

Darbininkišką Suomiją ne 
tik kad nenori pripažinti tie 
“demokratiniai” diplomatai,

Kai tenka ilgai šaudyti į orlaivius, tai ir anti-orlai- 
vinė kanuolė sugenda; panašiai buvo ir su viršpa- 
rodoma kanuole Chinijos laive, plaukiojančiam auk- 
štesnėjej> <Yangtze upės dalyj. j) .» mmait

bet ir badu jie ją marino. 
Mat, tais laikais, kaip kad 
ir dabar, tas pats Hooveris 
rinko badaujantiems mais
tą. Tai Mannerheimas reko
mendavo, kad “maistas bū
tų siunčiamas tik į tas te
ritorijas, kurios baltųjų už
imtos.”

Vasario 19, 1918 m., Ame
rikos ambasadorius Petro
grade, Frances, pranešė sa
vo valdžiai: “Baltagvardie
čiai sudaro patriotinę armi
ją gerai lavintą ir discipli
nuotą, susidedančią iš 50,- 
000 vyrų, <po komanda Man
nerheimo, rusų-suomių ge
nerolo, pasižymėjusio da
bartiniam ir rusų-japonų 
kare, kuris yra vienatinis 
diktatorius, jo kontrolėj 
yra šiaurinė Suomija su 
Bjorneborg - Tammerfors- 
Viborg. Į šią jėgą (armiją) 
įeina daug rusų generolų, 
apie šešiasdešimts laisva- 
norių švedų oficierių ir tik 
apie šeši laisvanoriai vo
kiečiai.”

Vadinasi, tas pats gene
rolas Mannerheim, kuris 
dabar kariauja prieš Sovie
tų Raudonąją Armiją už 
“d e m o k r a t inę” Suomiją, 
anais laikais kvietėsi rusus, 
švedus ir vokiečius kariauti 
prieš legališką ir darbinin
kišką savo šalies valdžią. 
Raudonoji Armija •' dabar 
gina teises Suomijos liau
dies, kurias Mannerheimas 
paskandino žmonių krau
juose.

• Vienok ir ta gerai “orga
nizuota ir disciplinuota” 
baltagvardiečių armija ne
pajėgė nugalėti Suomijos 
liaudį. Reikėjo dar impor
tuoti armiją iš Vokietijos. 
Ir tik svetima Vokietijos 
armija ir nuvertė darbinin
kų valdžią Suomijoj. Ponas 
Morris vasario 22, 1918 m., 
pranešė, jog “vokiečiai da
ro žingsnius prisiuntimui 
kariuomenės į pietvakarinę 
Suomiją, kad apvalyti šiaur- 
vakarų pajūrį ir rytų cent- 
ralinę dalį nuo raudongvar- 
diečių.”" Tuom pasidžiaugia 
tas Amerikos diplomatas, 
kad dabar “raudonarmiečiai 
bus įmesti tarpe dviejų ug
nių.”

Ir ponas Haynes, Ameri
kos konsulas Helsingforse, 
kovo 11, 1918 m., pranešė 
savo valdžiai:

“Pagal susitarimą su bal
tagvardiečiais, vokiečiai iš
sikelia Hangoje užėmimui 
Helsingforso ir išvarymui 
raudonarmiečių iš Suomi
jos.” Balandžio 16, 1918 m., 
Vokietijos armija, po ko
manda generolo Goltzo, už
ėmė Helsingforsą. Taip bu
vo įsteigta ta dabartinė 
Helsinkio valdžia!

Vadinasi, su 50,000 rusų 
baltagvardiečių ir 12,000 
vokiečių armijos pagelba, 
Mannerheim nugalėjo lega- 
lę Suomijos valdžią. O An
glijos valdžia, kuri dar tuo 
laiku kariavo su Vokietija, 
balandžio 19 d., 1918 m., 
pripažino tą nelegalę val
džią, kuri buvo uždėta su 
svetimais ginklais ir armija.

Suomiai darbininkai kar
žygiškai kovojo prieš bal
tuosius žudeikas. Anglijos 
liberalų spauda paduoda, 
kad tose Mannerheimo sker
dynėse žuvo apie 80,000 
darbininkų. Piliečių karo 
kovose žuvo 50,000 darbi
ninkų. Paskiaus patys bal
tagvardiečiai sušaudė 30,- 
000 darbininkų, kuriuos 
kaltino kaipo raudonuosius 
sukilėlius. Kiti puvo kalėji
muose. Tie patys daviniai 
praneša, kad Viborge balan
džio mėnesį, 1918 metais,-

buvo “73,915 raudonųjų su
kilėlių, jų tarpe 4,600 mote
rų, kaipo karo kalinių.”

Tai taip buvo įsteigta ta 
dabartinė valdžia, kurią gi-

na ir remia taip uoliai Ame
rikos Hooverio komitetas ir 
p r e z i d e n tas Rooseveltas. 
Kaip jau matėme, ji nėra 
Suomijos žmonių rinkta val

džia, ji nėra demokratinė yra ta, kurią išrinko Suomi- 
valdžia, bet užkarta valdžia jos žmonės. Ta yra tikroji 
ant Suomijos žmonių sveti- valdžia, kurią dabar gina 
mais ginklais, svetima jėga. Sovietų Raudonoji Armija. 
Tikroji - Suomijos valdžia! <bus daužau)

DIENRAŠČIO "LAISVES"

A ŽARA s
Vasario-February 9, 10, 11, 12

Sietyno Choras iš Newark, N. J., vad. Geo. Kazakevičiaus.

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 bus duodami gražūs 
1940 m. kalendoriai.

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

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

• ♦

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

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

ir dainuos Pirmyn Choras iš Great Neck, N. Y.
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 IŠ LIETUVOS
Daugybe gražių rankdarbių, siuvinių, mezginių ir įvairių 

išdirbinių, kurie bus parduodaini žemom kainom.
•

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

visokiais gėrimais.

Sekmadienį, Vasario 11 Feb.
Dainuos Sietyno Choras iš Newark, N. J., vad. B. 
šalinaitės. Solistė: Birūta Ramoškaitė iš Hartford ir 

LDS Jaunimo Kvartetas iš Shenandoah, Penn.
•

GEO. KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ
„ ĮŽANGA 20 CENTŲ

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

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

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

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

TAIPGI BUS VAIKŲ PROGRAMA

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

išleistas sekmadienio vakare.
S — ■—« »--------

PASKUTINE BAZARO DIENA
Visuotinas ir galutinas išpardavimas visų daiktų, 

kurie yra sudovanoti ir supirkti bazaruL

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

Aido Choras, vad. A. Žilinskaitės
Bazafas 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.

Setas iš 5-kiy dovanu, kuris skiriamas kitiem miestam b us išleistas pirmadienio vakare, vasario 12 dieną.

CENTRAL PALACE HALL
16-18 MANHATTAN AVENUE vienas blokas nuo Broadway BROOKLYN, N. Y.

........ m ......... .i—, „m............................L........ ....... ... .. ................
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Believe Me! by
FRANK STULGIS

TWICE A WEEK
SPORTS-HUM OR-N E W S

ARE WOMEN DUMB? OF CLUB ACTIVITIES

ENGLISH PAR7

Nearly every male person among 
the readers would agree if I said 
that women are dumb. Every wo
man would sharpen her nails for the 
coming attack, when she next secs 
the whites of my eyes. So I shall 
not say it—I shall merely present 
some views on the subject.

There are men who will swear by 
a statement to the effect that wo
men are the less intelligent sex of 
the human race, and will cite many 
examples of what they mean. They 
will also add that woman is the 
source of all evil, which statement 
is commonly used by men who want 
to get a woman’s goat, and by 
those males who feel helpless when 
speaking to a woman, act very 
foolish, and go to such great ex
tents to please her, that if someone 
lever heard of these extents, the 
males would be characterized by red 
faces in addition to other distin
guishing characteristics.

There are dumb women, even the 
smartest of 
woman will 
admit that 
irrespective 
except in the presence of an ob
ject for conquest. From my expe
riences with the ladies, which, like 
yours, are very limited, I have seen 
and spoken to many who have the 
talents of Gracie Allen. Many who 
are superior in their talents wish 
they weren’t.

There is ’nothing a man likes bet
ter than a woman who does not ’ a woman 
visibly come up to his standard of 
“intelligence.” A woman 
smart and lets her male 
know it usually ends up by 
school teacher or a spinster 
Males, after associating with “more 
intelligent” women, usually develop 
a decided inferiority complex, and 
therefore tend to avoid smarter 
women. I do not know why this is 
so, but the net result of such a 
society is that unless the intelligent 
woman does something about it, 
she is doomed to extinction.

There is at least ope way for in
telligent women to save themselves 
from this horrible fate — to play 
dumb. Women as a rule choose this 
method and are therefore • deceitful 
when they are playing the part of 
an innocent in 
cruel world.

All women, we 
tain weaknesses, 
maternal urge — 
raise families. This may be the re
sult of that thing called the “ma
ternal instinct” which Js explained 
by scientists as the result of certain 
glandular secretions, or it may be, status because we men are so pa
purėly the result 
with the Joneses.” 
a husband or a 
shouldn’t I? What
I ain’t?

Very often a woman will 
dumb. I have heard some self 
tered males complain many times 
that they have met matches in in
telligence in the form of a member 
of the so-called fair sex, and even 
they felt inferior. If a selfcentered 
male feels that way with a more in
telligent dame, then think of all the 
lads who are not self centered, and

them will admit. But no 
take it upon herself to 
she is not intelligent 

of whether she is or not

EDUCATION-STORIES
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FRIDAY

she gets her 
dumb until she 
when she gets 
He becomes a

even border on or have an inferio- 
I rity complex. 'They would turn and 
run from the first hint of in
telligence on the part of woman.

Perhaps, therefore, it is to the 
advantage of the intelligent girl to 
be deceitful and play possum un
til that time when 
man. She will act 
gets her man—but 
him, woe is me!
meek and timid creature, ruled by 
his dominating spouse.
' It follows from the above, natu
rally, that: 1) there are girls who 
are dumb and act^that way because 
they cannot help it; 2) there are 
girls of medium intelligence 

j think they are intelligent and 
fore act dumber than they 
are to get 
are really 
know that 
smart.

How can
is the smart girl and which 
isn’t ? 
task. The smarter she is, 
ber she acts.

But taken as a rule, 
will be able to name you 
men that have surpassed
any field of human endeavor, 
science, in leadership, in statesman
ship, journalism, and in any other 
field you may name, even upbring
ing of children (Dr. Dafoe, for ex
ample), man has reached a higher 
pinnacle!

Women 
statement

a man; and 3) 
intelligent girls 

to act dumb is

one judge, then,

which 
there- 
really 
There 

who 
to be

which 
really 

It is. almost an impossible 
the dum- 1. Who \i she?

any man 
dozens of 
women in

In

2. Her Home State?

will sneer at the above 
and try vainly to hunt for 
who has surpassed men. 

But it WILL be all in vain.
Woman has not yet proved her

self to be an equal of a man in in
tellect.

Of course the girls will become 
angry at me for even thinking this 
let alone saying it, but I defy any 
of you gals to prove otherwise. I 
am not saying this merely to start 
an argument, but because that is 
a cold fact, cruel as it may be.

There is a reason for this, and 
even every broadminded male will 
readily admit it — our society is 
so organized that a woman does 
not have a chance to prove that she 
is equal to man. A woman has, un
der our way of living, to take care 
of the home, of the family if there 
is one, 
of her.

j career
* chooses 
berates 
raising 

! of the
■ hand and foot to her present sta
tus. Strange as it may seem, very 
many women enjoy their present

keeping up tronizing.
They like to have their own home, 

families, 
a family 
woman’s 

ages, has

At the very best, having 
will at least interrupt a 
career. Woman, thru the 
been taught to hide whatever in
telligence she has, because un
written — and many time written— 
laws have dictated it.

Are women dumb? “I am not 
sure, but I don’t think so,” would 
be the best I could do. No one 
knows, but I am giving the benefit 
of the doubt to the “fair sex.”

3. What is her Home 
Town?

Peace Impossible 
With India Slave

i Balso Chorus Dance 
In Lowell

London—A call to “every son 
daughter of India” to take up 
struggle for a free and independent 
India was issued yesterday by Ra
jendra Prasad, President of the In
dian National Congress, on Inde
pendence Day.

“Today, when the nations are 
warring against each other, let us 
remember that freedom and peace 
are impossible achievements in this 
world when 350,000,000 Indians are 
in bondage.” Prased said. “We owe 
it as much to ourselves as to the 
world that we be free. Let every 
son and daughter of India pledge 
again to attain the same status of 
independence for her as other free 
nations enjoy.”

Prasad spoke to a meeting in fa
vor of Indian independence. Speak
ers included Sir Geginald Acland, 
well-known Liberal member of Par
lament, Reginald Orsenson, mem
ber of Parliament, and Ben Bradley, 
who, was one of the prisoners in the 
famous Meerut trial.

Norwood Holds Balli 
For Youth Branch

4. What is her University?

5. What prevented her ballet 
tour to South America?

6. In what film with Bette Davis?

7. With what screen producers?

8. What is her next picture?

(Answers at bottom of 6th column)

Frolic Jottings 
On Wilmerding

Laughing, singing, and dancing 
youth having a good time ... Our 
bartenders Al, Frank, and ftay bu
sy as bees slinging out what makes 
the world go around. '

Members of the Belvederes hav
ing the time of their lives.. . Hen
rietta slapping those dogs together 
on a production line basis.

The Tri-borough Club youths 
wading right in the fun and uphold
ing Braddock’s end ... Belvederes 
walking out with the prize, a beau
tiful lamp.

The Orman sisters, not working 
for a change but shaking their 
frames to those tunes ... Helen, 
handling money like a banker, with 
always a /few gents around to make 
her job pleasant.

Ray collecting the ducats at the 
door, thinking he was in Finland... 
Our president having the time of his 
life . .. Slavic 
bers singing 
ment.

Joe Sacal, 
it all in . (..

bowling league 
those songs of

mcm- 
merri-

takingpipe in hand, 
Mayme, scooting here 

and there, seeing theat everyone is 
geeting his share of fun... Soho, 
Ęsplenders and Ambridgeites sup
port lacking.

Everybody asking when our next 
affair will be ... Many Li ths inquir
ing of joining organization.

Towns represented, Homestead, 
Trafford, Turtle Creek, East Pitts
burgh, Northside Pittsburgh, West 
View, Braddock, Mellon Plan and 
Mckeesport.. . The last few leav
ing the hall at the wee hours of 5 
a. m. —Publicity Committee.

Housing Arranged lust a Bit About 
For Youth Pilgrims Brooklyn’s Chorus
To Washington One week from today,. on Feb

ruary 9th, we are to sing at the 
opening night of Laisve’s Bazaar.. 
Of course we are getting prepared 
for it with 
tend to 
mance!

“zest and zing, 
give a “snazzy’

and in- 
perfor-

give
sees no point in calling a 
conference of neutrals now. 
question of timing, Mrs. Roo- 
told her press conference.

to 
anytime,

perforAnd, 
mance 
must have all of our members sing- 
ging, and certainly all attending re
hearsals. So take a hint, those who 
are sort of lax in attending rehear
sals, and try to come down regular
ly. This applies to only a few, be
cause most of our members come 
every Friday.

On February 25th, cooperating 
with the Brooklyn Liaudies Teatras, 
we will present the play “Lietuva” 
written by Walter Kubilius. That 
is another reason for wanting our 
members to attend regularly.

“The early bird gets the worm 
so folks, get your tickets now for 
the annual dinner and dance of the 
Aido Chorus. Most of the chorus 
members are selling tickets, and we

a “snazzy1 
and anywhere, we

.. WASHINGTON.— This country 
must make up its mind to face a 
possible economic pinch to further 
a lasting world peace, Mrs. Frank
lin D Roosevelt said.

She 
peace 
It’s a 
sevelt
The time to talk peace is when 
warring nations are willing to do 
so, she held.

When the time comes to talk 
peace, Mrs. Roosevelt continued, this 
country should participate in a con
ference in a frame of mind which 
would accept international respons- 
ibilitiy for economic questions.

In considering t he fairness of 
economic conditions throughout the 
world, she said, there cannot be a 
nationalistic point of view. This 
might work hardships on this coun
try.

Mrs. Roosevelt revealed that she 
lias enlisted Cabiriet and Congression
al wives to find places for 3,000 promise not to feed you worm®I 
young persons to stay when they: But then, birds like worms, just as

c
In this world of willful jmisre- 

presentation, trickery, pretense, 
charlatanism, falsehood, deceit, fib
bing and general downright wicked
ness, a lonely soul crying out pas
sionately in the desert for honesty, 
is not only a miracle, but 
very unusual.

Such is Frank (Believe 
Stulgis who defies the wrath
evil gods, Premier Chamberlain, 
and the Little - Man - Who - Wasn’t- 
There, in the fight for the good 
of humanity, love, and thė Laisve 
Youth Section. . ♦

The Lowell Balso Chorus has 
actually been holding its ‘ Sunday 
practices for quite some timd. Of 
course, we have been too “extreme
ly exclusive” but we really do in
vite any young girl or fellow inte
rested in social, musical, sport and 
Leap Year activities to come to the 
Chorus. Practices are every Sunday 
at 338 Central Street at 3 
(2 p. m. for men).

The group has had, one 
dance and otherwise it has
practices mainly. Last Wednesday 
night the majority of us members 
went bowling and had a quite rip
roaring good time.

Saturday, February 3, we are run
ning a dance —- sort of a pre-view 
before our annual dance later on in 
the season. It’s to be at the club 
rooms, 338 Central Street, Lowell, 
admission 15c, dancing to the latest 
popular and Lithuanian music. 
Everybody is invited to come. From 
rumors, etc., the “Shadow” says 
that the advance sale of tickets has 
been good. See you then and there.

With a last caution not to forget 
our date, we are

The Lowell Balso Chorus
By E. G.

NORWOOD, Mass.
Calling all lovers <5f dancing, both 
youth and adult, from nearby towns 
of Norwood, Stoughton, Bridgewa
ter, Dedham and Montello!

Come to:
The 10th Annual Ball. Given by 

the L. D. S. Branch 3. To be held 
at the Lithuanian Hall, 13 St. 
George Ave., Norwood, Mass., on 
February 3, 1940, at 6:30 p. m. Ad
mission 25c.

Dance music supplied by ArKMa- 
son and his Sėrenaders.

This ball is being given to help 
organize a strong youth branch of 
the L.D.S. in Norwood.

Come one and all. You’re sure to 
have a good time. —O. G.

today, when the employment 
interviewer asked me whe- 

was a cracker-jack, A No. 1, 
typist, I answered1 

ashamed :.. I, well. 
night be all right 1

Mr. Bernard Shaw is a past-mas
ter at the ready retort. A young 
woman sitting next to him at dinner 
remarked: “What a wonderful thing 
is youth!”

“Yes—And what a crime to waste 
it on children,” G. B. S. replied 
sagely.

Floated on boats and opened like 
an ordinary fence gate, the famous 
foot-bridge of Curacao at the en
trance of Willemstad Harbor may 
be crossed free of charge by bare
footed persons. A charge of two 
cents is made when a person wear
ing shoes desires to walk the bridge.

Frank beating his drum bravely, 
assures us salvation by appealing 
to our better selves. “Before tell
ing a lie,” he says, “people should 
think whether that lie shall bring 
more good to the world, whether it 
shall improve our method 
oi' enjoyment of life and 
it shall save any lives.”

With humble spirit and 
ing suspicion that I have
of the worst offenders, contributing 
my share of careless calumnies and 
face-saving whoppers, I subject my
self to the above test of critical 
introspection, 
rute, did you 
were shoving 
the sewers of 
ping it up?”

And the answer, if I 
truthful and honest, is 
doubt, yes. I bow my head in ab
ject humiliation; I eat the bitter
ness of shame; I cover myself with 
sackcloth and proceed systematical
ly to stick pins under my nails. 
Lying is terrible.

Only yesterday—I blush to think 
of it—in answer to Lil’s question, 
I said, “The ice is swell!!” The 
Ice was really terrible and I could 
not slosh across the deep chasms 
without landing on my posterior 
paddings with persistent 
but Mary was. sure the 
her home was the best. I 
a grave error. Applying
ination in the soul-searing white
ness of truth, I should have an
swered, “This is the last ■ time we’ll 
ride all the way out to Dospect 
Park to go skating in your punky 
lake.”

O herewith sprinkle ashes of re
gret and self-abasement upon my 
wicked head.
ton, Bunyan and Frank Stulgis, to 
what depths we mortals sink!

And 
agency 
ther I 
expert 
really 
Friday
fęssional, Frank?

Now that my conscience 
what insulated, I can bring 
of you sinners to task. What are 

: YOU doing about whoppers? Yes! 
’ Answer Frank and me! How ma

ny times have YOU lied today! 
Huh? (The/singing of hymns v$ill 
follow directly after public absolu- 

i tion Friday night in Frank’s front 
parlor. Use the rear kitchen door, 
and bring your own knee pads.)

For every example of cfeceit which 
Frank gives I rush to add more. 
Note you miserable transgressors, 
you sons and daughters of Adam 
and Eve and iniquity! Read and 
repent! ,

There was that brazen, jitter-bug 
hussy who left home to exchange a 
size small pair of snuggies in Ma
cy’s, who then turned up 16 days 
later in California with a brand new 
husband, a brand new cottage and

• ALBANY.—Over 200,000 citizens 
of New York State have signed 
petitions protesting against the cuts 
in state aid to education made by 
the legislature last year, and urging 
a deficiency appropriation, according 
to a statement sent to each mem
ber of the legislature by the State 
Federation of Teachers Unions.

Accompanying the statement is a 
list of 75 leading organizations from 
all over the state that have urged 
similar action for making up the 
cuts. These include the State Fed
eration of Women’s Clubs, the State 
League of Women Voters, 
State Federation of Labor 
the State Industrial Union 
(CIO), the Dairy Farmers 
12 city Central Federations

the 
(AFL), 
Council 
Union, 

_____ _____ of La
bor, leading trade union locals of 
the CIO, AFL and Railroad Bro
therhoods from almost every city in 

i the state. The Council of Home 
Owners Loan Corporation mortga
gers in New York City, the West
chester County Children’s Associa
tion, and numerous other groups.

This list, according to Dr. Bella 
V. Dodd, union legislative represent
ative contains only a representative 
portion of the hundreds 
ations that have asked 
lature for similar action.

Two bills calling for 
of cuts in education made last year 
have been introduced thus far into 
the Legislature. One, placed in the 
hopper by Assemblyman Goldberg of 
New York and Senator Schwartz- 

j wald of Kings County, calls for de- 
'"*■--- appropriation - of the full

cut out last year, amount- 
$9,798,975. The other is a 
for a partial restoration of

a not so brand new Ford. Was 
she improving the enjoyment of 
life, or bringing more good into the 
world, or saving any lives? No! 
Dast her! Her mother is still wait
ing for the snuggies and the ther
mometer read 15 above, yesterday. 
T calmly rip up the heartless hussy’s 
letter telling of a new eight pound 
boy and the California sunshine.

And that broken-down Greek 
who reeled off fancy French con
coctions, got the job, then pro
ceeded to run his boss out of busi
ness by poisoning halt/the custom
ers with greenish looking beef stews, 
was he honest? Alas, no.

The fellow who lied to 
telling them they had 
aquamarines, figures like 
cs, and scintillating
that he wore 75 dollar custom made 
suits, and had a feeble, and rich 
uncle, wasn’t he terrible? What a 
liar—what technique!... I mean, 
harrumf, what falsehood! Oh, he 
got punished all right! The girls 
all got mad on him and now he’s 
a bald bachelor with only a broken 
down shotgun to keep him company.

That outrageous, dishonest couple 
who went on a glorious spending 
spree, lived in Florida’s 
elusive hotels, dined and 
two whole moths, were 
proving our method of 
affronted the loading and
sperous business heads of the 'com
munity by unashamedly stating, 
“Well, we thought we’d get a little 
fun out of life. We’ve been on 
relief for two years now.” Did you 
ever hear of such wickedness!

That 65 year old siren who wore 
a black ribbon around her neck to 
keep the chins from falling to her 
ankles, was she improving our me
thod of living when she hooked her 
72 year old groom by pretending 
she wasn’t a day over 50? Imagine 
his consternation and bitter disill
usionment the first night when she 
nonchalantly placed her false teeth 
next to his on the 
And that’s not all. 

’life more miserable - ~ .
flirted with all the octogenarians to the chairman of the Assembly 
five miles around this side of the Į Ways and Means Committee and the 
county. The poor man, done Finanpp Cnmmitlpp calling
death, sadly awaits her each 
on the plaza, while the town

Oh, I could go on and on 
terrible examples of the 
wounds our Mistress Truth receives 
but I have to hurry; 
waiting. The Orionic 
Inc. (yes, they really are the lead
ing 
us 
too 
(of 
really don’t believe it) which pro- 

I mises to run “Gone with the Wind” 
' and “Grapes of Wrath” into second- 
I hand bookstore stalls, is nothing to 
sneeze at. And if you care for any 
autographs, I’m ambidextrous, you 
know, so don’t hesitate. By‘the way, 
the title of my latest, in collabor
ation with Frank (Believe Me!) 
Stulgis, is “George Washington and 
•Us.

' ficiency 
amount 
ing to

i measure
four million dollars, introduced by

1 Assemblyman Boccia and State Se- 
I nator Gutman. The Teachers Uni- 
’ on, in its weekly news letter, urges

come to Washington next week for 
the American Youth’ Congress.

The congress will conduct its citi
zenship institute here Feb. 9 to 12.

Mrs. Roosevelt said the housing 
problem developed because original 
plans called for only 300 youths, in

stead of 3,000. Mrs. Henry Morgan- 
thau, Jr., has agreed to take two 
youths, Mrs. Roosevelt said. Mrs. 
Harry Woodring will take four. 
Others have donated money to pay 
for rooms.

Asked what results she hoped 
from the American Youth Congress, 
an organization criticized by the 
Dies committee, Mrs. Roosevelt said 
that she hoped it would result in 
wider understanding of the thinking 
of youth all over the country and 
the reasons why young people think 
as they do.

Sports Chatter
with

TOM YERMAL

anyone of you like a good meal, so 
if you put your reservation in early 
by buying a ticket now, you are 
assured of getting a good meal.

We hear that John Adomėnas, 
one of our very good chorus mem
bers, has been ill with a very bad 
cold ever since our concert. We’ve 
missed you Johnny, and we do hope 
that you will be back with us soon.

Last Friday, it was announced 
that George Kazakevich was taken 
ill with an attack of appendicitis. 
Well, last Friday, Georgie was pre
sent at chorus. It seems that it was 
not a very serious attack and he 
recovered from it quickly. Let’s 
hope that it doesn’t occur again, and 
good health to you Georgie!

By the time you read this, two 
of our well known members will 
have graduated high school. Tues
day evening, Mary Brown graduated 
from Madison High School in Brook
lyn, and Wednesday evening, Helen 
Baltrušaitis graduated from John 
Adams High School in Richmond 
Hill. Congratulations girls, and best 
of everything for the years to cornel

Emily Klimas.

to Senate Finance Committee calling
1 for the adoption of these measures. 
I The Governor’s budget this year 
’calls for full state aid to education 
for the coming year, but specific
ally states that the State’s “fi
nancial condition” will not permit 

!a restoration of the cuts made last 
year. This has received thd tent- 

: ative approval of Republican legis
lative leaders. They are by no 
means committed to support of the 
budget, however, and there are al
ready signs that they are already 
wilting under the barrage of “eco
nomy” advocates.

Analysis of how the education 
cuts of last year affected the school 
situation in .various localities of the 
state is contained in the February 
bulletin of the New York State 
Teachers Association. According to 
the bulletin, rural areas were com
pelled to make up 75% of the cuts 
by increase in local property taxes. 
Thus the burden of paying for ed
ucation was merely shifted onto the 
shouders of the' already over-bur
dened farmers in the poorer areas 
of the state.

A fistic treat in the form of a 
return bout between two former 
champions, Mėlio Bettina and Fred 
Apostoli is on tap at the Garden 
to-night. Apostoli, winner by deci
sion in the first meeting even 
though he visited the canvas on 
three occasions, predicts a kayo 
win. “If I can’t stop Bettina to
night I think I had better pack in 
for good,“ said the former bell-hop 
when asked how he figured to 
make out. (

Bettina, on the other hand, though 
fully as confident as Frisco Fred 
said he’d let his fišts do his talking. 
The under card at Madison Square 
Garden is unusually attractive. Four 
of the top ranking lightweights 
will be seen in action,'and on paper 
it looks like plenty of action will 
take place in the Garden ring this 
evening. 1

Pete Lello, Chicago Pole, faces 
Sammy Angott of Pittsburgh in the 
ten round semi-final. Lello has 
knockout wins over Lew Jęnkins, 
Eddie McGeever, Emil Joseph, Va
rias Milling, Bob McIntyre, Billy 
Hodges, and "Mike Delgrado. In his 
last start around these parts An
gott beat the highly touted Aldo 
Spoldi at the old Hippodrome. In 
another ten-spot Tony Marteliano of 
our own East Side, faces the hard 
clouting Billy Marquard of Win
nipeg, Canada. Both of these boys 
are knockout punchers and the con
test is liable to terminate at any 
moment. A four round bout com
pletes the card,* * *

Johnny Broac^i returned the con
tract tendered him by the Cleveland 
Baseball Club, stating he would not 
take a cut. Claiming he still had 
plenty of good ball left in him, 
Broaca saw no reason why he 
should take a two-thousand dollar 
slice. Johnny won four games last 
year while losing two. He appeared 
in many relief mop-utp roles how
ever. He received 8,000 dollars last 
year and thinks lie’s worth at least 
that much this season.

Soldiers break step 
ing across a bridge to 
mical vibration. The straih upon the 
structure would be tremendous if 
the bridge were to vibrate in time 
to the repeated cadence of falling 
feet all hitting the floor at the same 
time.

Duo to lack of space Chapter 
JV of “The Epic of Lithuania” 
lias been Emitted from this issue. 
It will, however, be continued 
Tuesday.

After two collapses during con
struction the St.1 Lawrence River 
bridge at Quebec was successfully 
completed in 1917. The first collapse 
occurred in 1907. <

ANSWERS:
1. Miriam Hopkins . .
2. Georgia
3. Bainbridge
4. Syracuse
5. A broken ankle
6. “The Old Maid”
7. Warner Bros,
8. Starred with Errol Flynn in 

.“Virginia City.

B more Operetta 
Proves Successful!

BALTIMORE, Md.—The Lyros 
Chorus operetta, “Nebaigta Kova,” 
was a great success.

The characters of the show gave 
a most splendid performance. The 
audience seemed to enjoy Mr. J. 
Deltuva on his bold action and his 
favorite saying, “Gėriau ir gersiu, o 
ką tu man boba padarysi?” Mrs. 
Jenny Pyvariūnas acted the part of 
Dulbienė, Dulbio žmona.

One of the grand performers was 
Mrs. Ona Matts who played the 
part of Onutė, Dulbio’s daughter 
who was in love with Jonukas 
(played by Charles Jacobs).- Fine 
acting credit also goes to:

Mildred Deltuva, (Dulbio tarnaitė, 
Mariutė); John Jasaitis, (Dulbio sū
nus, Justinas); Meškys, (Birbilas); 
Bubnas, (piršlys), Ch. Juškauskas; 
(Nuovados viršininkas), A. Janavi
čius; Zemskis, J. Staurys; (Jurgai
tis, revoliucionierius), P. Paserskis; 
(Dėdė Pilypas), K. Lopeta; (Var
nos), Alb. Giedrys; Kaimo jaunimas 
—Lyros Choras.

The directors of the play, Mrs. A. 
Bartušienė, Miss Anna Kuchauskas 
and Mr. A. Žemaitis should get a 
lot of thanks for their patience in 
the directing of the play.

The chorus also sang beautifully 
under the direction of Mr. Charles 
Granofsky, who gave two beautiful 
solos on his violin. (Oh dear! I 
haven’t left out anyone.) Būt I 
must say all those who participated 
in the operetta are thanked now.

After the play (by the way, the 
guests seemed to enjoy the play 
and the actors and actresses) the 
girls looked just lovely in their 
Lithuanian costumes. If the Lith-

have 
to get

uanian fellows could only 
seen them they would rush 
their passports to America.

After the operetta the 
didn’t go home but went upstairs to
join the players’ party where 
guests were invited. There was plen
ty to eat, drink, as well as music, 
women and men! •„

Thanks for this party should go 
first to Mr. Kuchauskas (guest, by 
the way) who gave $5.00, imagine,. 
for the party, and also thanks to 
Mr. A. Žemaitienė and Mrs. Jacobs 
(for their lovely cakes, delicious, 
simply delicious). Thanks also to 
the two Deltuva families from Ha
nover and Arbutus and -Mr. Lopita 
who gave us our dance music and 
others who brought eats and con
tributed to the party.

I assure you that every one had 
a good time among such a swell 
crowd and in such a nice place. 
Congratulations for a swell perfor
mance! *-<* —-Aida BalsMtS.



Cleveland, Ohio

New Britain, Conn

JEIGU BORDEN’S, TAI TURI BOT GERAS!

Mūsq inžinieriai išmieruos jūsų namus ir tdfis tinkamą 
"burner” arba visą garo arba karšt j '>ndenio sistemą 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

buvo 
geros

337 UNION AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėj e”.

pra- 
tai jis

Čionai norisi maždaug pa
rašyti apie New Britaino ir 
Hartford lietuvišką radio pus
valandį, kurį veda Andrius 
Rėkus iš stoties WNBC sek-

"Brolis Jonas”, basas Los Angeles gyventojas, 
dėjo dalinti to miesto varguomenei pinigų, 
suimtas "klausinėjimui.”

Lietuviui Kuro Kompanija 
ĮDEDAME

. MASTER-KRAFT OIL BURNERS - 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patryę Barberial

i

Baltasis Aras Svetimais Sparnais
D. M. šolomskas

Philadelphia, Pa

J. J. Potiene.

Nuo Rubežiaus iki Baltstogės

tai

(Bus daugiau)va-

Norwood, Mass.

“Gaukite “LaisveP Naujų 
Skaitytojų.

Pranešimas
Jau buvo pranešta, kad 

mųsų LDS 5-tos kp. vajininko 
J. Rainio draugė susižeidė ir 
randas ligoninėj. Dabar turiu 
pranešt, kad ji po biskį sveik
sta ir antradienį parėjo namo. 
Bet labai silpna ir atrodo, kad 
turės ilgai pagulėt lovoje.

Draugai Rainiai ne tik yra 
mūsų darbininkiškų organiza
cijų nariai, bet daug yra dėl 
jų pasidarbavę. Užtai užsi
tarnauja nuo visuomenės už
uojautos. Draugai-gės, lankė
me d. Rainienę ligoninėj, ne
pamirškime ją atlankyt ir na
muose. Jos j namų antrašas: 
110 W. Thompson St.

Antras ligonis, irgi darbi
ninkiškų organizacijų narys ir 
daug yra dėl jų pasidarbavęs,- 
tai Jonas Masionis, kuris la
bai serga. Jis randas namuo
se, 852 N. 5th St.

Rodos, kad abu ligonius gy
do mūsų jaunas gydytojas Su- 
gentas.

Taigi, nepatingėkim mes jų 
atlankyt, nes ligoniai laukia 
nuo mūsų užuojautos ir sura
minimo jų liūdnose valandose.

Linkiu ligoniams greit pa
sveikt.

S*?
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Sestas puslapis Penktad., Vasario 2, 1940

So. Boston, Mass.

(Tąsa)

Kulkasvaidininkas Čelnokov su savo 
grupe sėkmingai įrėši pirmyn. Štai jis 
jau apvalė nuo lenkų slapukų vieną aikš
tę. Štai priešakyj pasirodė grupė civi
liai apsirengusių, prie krūtinių'prisise
gusių randonus ženklus. Kovotojai sulai
kė ugnį. Kaip tik “civiliai” prisiartino, 
tai metė tris rankines granatas. Pasiro
dė, kad tai buvo persirengę lenkų oficie- 
riai. Kulkasvaidininkas Čelnokov, kuris 
laikė pirštą ant rankenukės, momentališ- 
kai atidengė ugnį.

—Ta-ta-ta!
Priešo granatos skeveldra sužeidė Čel- 

nokovą į koją. Bet kovotojas sukandęs 
dantis laikė kulkasvaidį, o tas stuksėjo. 
Priešai žuvo.

Bet jiems greitai į pagelbą pribuvo 
lenkų padrūtinimas. Čelnokovas nuolatos 
šaudė. Štai įkaitęs kulkasvaidis sustojo. 
Priešą laikė tik pėstininkų šautuvų ug
nis. Čelnokovas paleido darban savo ran
kines granatas.

—Buch!... Buch!—sprogo jos viena 
po kitos. Priešas buvo sunaikintas.

Grupė varėsi pirmyn. Tuo laiku iš už
pakalio pasirodė keturi lenkų oficieriai. 
Pirmas Čelnokovas metė granatą. Jo pa
vyzdį pasekė Ševliakovas ir Bočkovas. 
Granatos taikliai nukrito tarpe oficierių. 
Visą dieną dar sužeistas Čelnokov padėjo 
kovotojams. Tik, kada lenkai buvo įveik
ti, tai jis pasidavė į ligoninę.

Tankų batalionas vadovystėj majoro 
Polukarpovo įsiveržė į Gardiną iš rytų 
pusės. Lenkai atidengė ugnį ir apmetė 
tankus granatomis ir bonkomis su ben
zinu, šaudė iš kulkasvaidžių ir kanuolių.

Bet drąsūs tankiečiai taiklia ugnimi 
naikino priešus ir varėsi giliau į miestą. 
Gyventojai, kurie pergyveno baisias va
landas, stebėjosi pasakodami apie tan- 
kiečių narsą. Vienoj vietoj lenkai ofi- 
cieriai apsupo Sovietų tanką ir norėjo 
paimti. Raudonosios Armijos pėstininkų 
dar nebuvo mieste. Didvyriška tanko 
įgula visą parą gynėsi apgulta, kaip ma
ža tvirtuma.

Kad armijos dalys galėtų sėkmingai 
veikti, keisti savo kryptį, pastoti nelauk
toms priešo spėkoms kelią, tat reikalin
gas susisiekimas.

Mūšio laiku susisiekimas, tai vienas iš 
sunkiausiu uždaviniu. Bet Raudonosios 
Armijos susisiekkno skyriai puikiai vei
kė. Radio, telefonas, balandžiai, raiti ži
nių perdavėjai, motoriniai dviračiai, dvi
račiai ir automobiliai arba net pėsti ko
votojai susisiekimą puikiausiai palaikė.

Mūšiai pasibaigė. Gardinas paliuosuo- 
tas iš po lenkų ponų. Vos tik kovos bai
gėsi, kaip gatves užliejo minia. Ji karštai 
sveikino Raudonąją Armiją. Ploja, šau
kia. Gyventojai kentėjo lenkų jungą, 
pergyveno baisų pogromą, dar nepalai
dotos lenkų fašistų aukos. Tris naktis ir 
dienas Gardine tratėjo šūviai. O dabar 
gatvės pilnos, daugelis braukia nuo akių 
ašaras ir šaukia:
z —Ura Raudonajai Armijai!

—Tegul gyvuoja Stalinas!
—Tegul gyvuoja Vorošilovas!
Štai senelis-batsiuvis, žydų tautybės, 

puolė prie raudonarmiečių leitenanto, ap
sikabino ir pro ašaras kartoja:

Dėkui!... Dėkui, kad atėjote... Oi, 
buvo baisus pogromas, pone draūge ko
misarai, tai buvo baisus! Negaliu apsa
kyti, kaip baisu!

Šaligatvyj kraujas. Čia buvo karštas 
susirėmimas raudonarmiečių su lenkų 
pėstininkais. Čia lenkai nužudė Sovietų 
kapitoną, kada jo išsibaigė šoviniai.

Štai du milicininkai atveda buvusį len
kų viršininką. Vyras nutukęs, kaklas 
storesnis už galvą, 'tikras, gyvas paveik
slas kapitalisto.

—Vilkas!..^ Pasiutėlis!—šaukia gar
diniečiai.

Štai veda didelę grupę lenkų kareivių 
belaisvių. Jis smagūs, galvas iškėlę, ne
nusiminę. Vienas iš jų pamatė lenkų vir
šininką, jo veidas įraudo ir puolė prie 
buvusio pono suspaudęs kumščius: *

—Draugai, tai ponas!... Draugai, 
niekšas, jis nužudė mano sūnų!

> O ten ir vėl minia šaukia: 
U —Ura!

—Sveiki draugai!
* Raudonosios Armijos pėstininkai

žiuoja sunkvežimiais. Jie sėdi gražiai ei
lėmis, kiekvienas prie savęs pasistatęs 
šautuvą. Durtuvai žvilga prieš saulės 
spindulius ir virš jų plaukia aidai:

“Tik mes pasaulio darbininkai,
Didžioji darbo armija,
Tikrieji žemės šeimininkai, 
O ne dykaduonių gauja.” 

—Sveiki draugai!
—Mes jūs dvidešimts metų laukėm!
—Jūs mūsų gelbėtojai, jūs mūsų iš

laisvintojai !
—Tegul gyvuoja Raudonoji Armija!
O ten jaunuolių grupė maršuoja ir 

traukia Baltarusių Marsalietę:
“Kiekvienas sukilsim su dalgiais, su 

kirviais,
Išginsim nuo žemės tranus.
Tegul mus sutinka ant pievų ir dirvų,— 
Mus—būrius varguolių žmonių.”

Gardinas pradėjo naują gyvenimą. 
Juojaus sudaryta laikinoji miesto vald
žia. Į ją įeina vietos baltarusis—kepėjas 
Širko, technikas—telefonistas—Strupins- 
ki ir kiti. Ji sudarė savivaldybės sky
rius, kurie rūpinasi pramonės, susisieki
mo, kultūros, apšvietos, sveikatos ir pre
kybos reikalais.

Gardine yra per 50 įvairių darbo įmo
nių. Viena po kitai jos leidžiamos dar
ban. Plytų, rakandų, stiklo, kailių, dvira
čių ir vienas tabako fabrikas tuojaus 
pradėjo dirbti.

Atsidarė mokyklos. Pirmiau buvo jos 
tik lenkų kalboj, o dabar yra baltarusių, 
ukrainiečių, rusų ir žydų kalbose. Mieste 
yra penki judžių namai. Du iš jų jau 
rodo sovietines filmas “Maksimo Jaunys
tė” ir “Čepajevas”. Minios žmonių prie 
judžių. Bilietų stoka.

Miesto valdyba išleido patvarkymą 
mobilizuot Darbininkų Gvardiją. Kiek
vieno kandidatūrą apsvarsto patys dar
bininkai ar jis tinkamas. Mieste sujudi
mas. Buvę bedarbiai džiaugiasi, nes jų 
vargai pasibaigė. Anksti rytą prasideda 
judėjimas ir vėlai baigiasi vakare. Gat
ves taiso. Darbininkai likviduodami len
kų barikadų liekanas dainuoja:

“Traukim dainą, traukini naują 
Dainą Darbo Milžinų!
Mes sumušim priešų gaują, 
Džiaugsmo laukiame dienų!”

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

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. L e VAN u) A E. LeVANDA
(Tėvas ir sūnus Levandauskai) 

UNDERTAKER

Vakare, rugsėjo 22 dieną, Raudono
sios Armijos pranešimas sakė:

“Vakarinėj Baltarusijoj Raudonoji 
Armija užėmė Baltstogės miestą, Lietu
vių—Brastos tvirtumą ir apvalė nuo len
kų armijos Augustavo miškus.

“Vakarinėj Ukrainoj—likvidavo' lenkų 
oficierių gaujas Sarny srity j. Lwovo sri- 
tyj pasidavė šešios lenkų'pėstininkų di
vizijos, du pėstininkų pulkai, daug kitų 
dalių armijos, su generolu Lengeru prie
šakyj. Tokiu būdu, Raudonoji Armija, 
nuo 17 iki 21 dienos rugsėjo jau suėmė 
į nelaisvę 120,000 lenkų kareivių, 380 
kanuolių, 1,400 kulkasvaidžių ir daug ki
tų medžiagų.” -

Rugsėjo 23 pranešimas sakė: “Raudo
noji Armija žengia pirmyn linkui demar
kacijos linijos, nustatytos su Vokietija. 
Užėmė sekamus miestus: Staryj ir Go- 
rodok; likvidavo lenkų oficierių ir fašis
tų grupę į vakarus nuo Gardino. Į pie
tus nuo Kovelio suimta 8,000 lenkų ka- 

. reįvių ir oficierių, 2,000- arklių ir kelis 
traukinius su karo reikmenimis.”

Baltstogė yra ant Vilniaus-Gardino- 
Varšavos gelžkelių linijos. Tai svarbus 
susisiekimo centras. Čia subėga trauki
niai iš Grajevo, nuo Rytų Prūsijos, Gar
dino, Baranovičių, Lietuvių - Brastos, 

//Varšavos ir Ostrolenkos.
II

Išilgai gelžkelį, nuo Minsko Raudono
sios Armijos dalis peržengė sieną į Va
karinę Baltarusiją ties gelžkelio stotimi 
Stolpcais. Tai buvo anksti sekmadienį, 
rugsėjo 17 dieną. Kuoja Kašlakovo gavo 
įsakymą pereiti sieną, ties sienos stulpu 
No. 777. •

—Uuuu-uu!—šniokšdami metėsi pir
myn tankai. Čia buvo ir fronto koman- 
darmas Kovaliev ir Karinio Sovieto ną- 
riai.

Tėlephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; paršam- 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms Ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Tei.: MArket 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas 
Gamintojas Geriausios Rūšies 
/ Nesvaiginančių Gėrimų

Pamėginkit mūsų specialų Drink-
■įj Mixer TOM COLLINS

Taipgi parduoda lietuviško bra
voro alų iš New Britain

Cremo "Connecticut Best”
Pristato pareikalavimus: galiū

nams, krautuvėms, vestuvėms, ir tt.
Reikalaukite visur to vardo 

SODfiS IR ALAUS
91-93 Warwick St, Newark, N. J.

Kubiliuno radio programa 
sekmadienį, vasario 4, 8:30 
ryto, iš stoties WCOP, 1120 
k. Programą pildys dainininkė 
Izabelė Yarmolavičiutė, Ignas 
Kubiliūnas ir pianistė Elena 
Žukauskaitė.

pro- 
920 
vai.

Bos-
ii

Lietuvių Radio Korp. 
Programos

Šeštadienio, Feb. 3 d. 
grama per stotį WORL, 
kilocycles, 8:30 iki 9 :()() 
ryte bus sekanti:

1. Mary Winch u s iš So. 
tono duos "Macaroni 
Cheese” receptą.

2. Dainos ir muzika.
3. žinios.
Sekmadienio, Feb. 4 d. pro

grama per stotį WORL, 9 :30 
iki 10:30 vai. ryte bus sekan
ti : .

1. Jono Tamulionio orkes
trą iš Nashua, N. H.

2. Vyrų grupe iš Nashua, 
N. H. vadovaujant Jonui Ta- 
mulioniui.

3. Dainininkas Jonas Tamu- 
lionis iš Nashua, N. H.

Steponas Minkus,
garsintojas.

Iš LDS 4-to Apskričio Paren
gimo ir Atsibuvusios Konf..
Sausio 27 d. buvo smagus 

balius ir šokiai LDS 4-to Ap
skričio. Svetaine buvo pilna 
žmonių. Vėliau vakare 
leidžiama laimėjimui
dovanos. Atsilankę į balių ke
letas dalyvių turėjo progą lai
mėti jas ir gerai atsibaliavo- 
ję, linksmai grįžo namo.

Orkestrą, kuri griežia gana 
smagiai, tai pažįstami lietu
viai jaunuoliai. Jie dabar jau 
gerai išsilavinę ir gerai gali 
griežtoką tik publika nori.

Iš darbininkų, kurie šiame 
parengime dirbo, tai, man ro
dos, daugiausia drg. Mockaitis 
turėjo "pakutavoti” prie baro 
alų leisdamas.

Abelnai galima sakyti, kad 
šis parengimas buvo pasek
mingas ir atsilankiusi publika 
buvo patenkinta viskuom.

Gi

madieniais 10 vai. ryto, ši 
programa yra girdima visoj 
Naujoj Anglijoj ir reikia pa
sidžiaugti tuomi gražiu lietu
vių darbu. O kas svarbiausia, 
tai tas, kad lygiai visų lietu
vių reikalams tarnauja be 
skirtumo pažiūrų arba kokių 
įsitikinimų. Tas tikrai yra pa- 
gerbtinas dalykas ir linkėti
na, kad tokia programa galė
tų pasilaikyti dar ilgus laikus. 
Niekas tam netikėjo, kad lie
tuviška radio programa galės 
taip ilgai išsilaikyti, kad jau 
vasario 4 d. yra švenčiama 
3-jų metų sukaktis. Tad tam 
tikslui yra rengiama graži 
programa, kuri susidės iš tea
tro, dainų ir muzikos. Teatras 
bus po vardu “Aš Numiriau,” 
komedija, kurią vaidins ga-, 
būs artistai Aušrelės Draugi
jos iš Worcester, Mass. Į kon-į 
certjnę dalį irgi yra sukviesti 
geriausi dainininkai. Bus iš 
Hartfordo dvi gabios daininin
kės, būtent, Ona Bacevičiūtė 
ir Zuzana Griškiutė. Taipgi 

I Hartfordo Laisvės Stygų or
kestrą, vadovaujant V. Visoc
kiu!. Na, žinoma, bus malo
nu matyti Lietuvių Radio Cho
rą, vadovaujant Marytei Cha- 
ponytei. Tad, brangūs drau
gai, kiekvienam lietuviui yra 
priedermė atsilankyti į tą pa
rengimą ir kartu prisidėti pa
laikyti ir ant toliau lietuvišką 
radio programą.

Nepamirškit vasario 4 d., 
2:30 vai. po pietų, Lietuvių 
Svetainėje, 354 Park St., New 
Britain, Conn.

KAM DVEJOT? JUK PRAKILNUS METAI!

LDS 3 Kuopos Metinis Balius
Vasario 3 d. Lietuvių Sve

tainėje atsibus LDS 3 kp. me
tinis balius'-šokiai. šokiam 
grieš Art Mason orkestrą iš 
Montello. Tikietas tik 25c. Į 
šį balių yra sukviesta Stough
ton, Montello, Bridgewater ir 
Dedham LDS Jaunimo ir su
augusių kuopos. Tai aišku, 
kad turėsim didelį ir smagų 
balių. Taipgi' bandysim suor
ganizuoti jaunuolių LDS kuo
pą. Tai pagelbės padaryti 
jaunuoliai iš Montello, Stough
ton ir Bridgewater. Todėl jau
ni ir seni visi būkim ant ba
liaus.

Serga LDS nariai: Jonas 
Trečiokas, M. Dovidonienė, A. 
R. Ojenkins, ir K. W. Misevi- 
čia. Linkiu greito pasveikimo, 
kad galėtumėt dalyvauti LDS 
3 kp. metiniam baliuje.

SLA vietinės kuupos-paren- 
gime kalbėjo adv. F. J. Ba- 
gočius. Rengėjai prašė Bago- 
čiaus, kad kalbėtų apie Sovie
tų ir finų karą, tikėdamies, 
kad Bagočius visaip išplūs So
vietų Sąjungą. Bet_ ądv. Ba
gočius kalbėjo labai gražiai, 
atiduodamas kreditą Sovietų 
Sąjungos bolševikams1, ; kaipo 
gudriems diplomatams ir su
teikiantiems visom tautoms 
laisvę. ‘

Dabar palyginkite Stilsono 
pHovones prieš Sovietų Sąjun
gą ir Bagočiaus kalbą, juk tai 
taip skiriasi, kaip ugnis nuo 
vandenio. Vietos sklokininkai- 
likučiai labai raukės dėl Ba
gočiaus kalbos.

"Laisves” Reporteris.

BEJE, nemanykite, kad mes perdaug drąsūs.
Bet žinote, kaip tūli silpnadvasiai atidė

lioja reikalingus dalykus. Antai patyszsau pa
darėte prižadą pajūryje praeitą vasarą. Atsi
menate? “Sekančią žiemą,” jūs sakėte, “var
tosiu saulišką Vitaminą D.” Na, dabar jūs esa
te apsupti žiemos ir visu jos pavojų. Ir kaip 
tik dabar laikas išpildyt savo prižadą. Tai ir 
labai lengva. Tik pasakykite Borden’s Žmogui, 
kad jūs norite Golden Crest Perspinduliuoto 
Vitaminu D Pieno, pieno su saulės spinduliais 
jame, šiemet yra prakilnieji metai—o Vasaris 
turi dvidešimt devynias dienas ištroškusias 
saulės! Borden’s Farm Products.

... .

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

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

Telefoną* EVergreen 7-1661



426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterlo stoties

Baltimore, Mi

Haverhill Mass.

Lowell, Mass.

Kaunas. Gruodžio pradžio
je visoje Lietuvoje, be kai ku
rių Vilniaus srities rajonų, bu
vo įregistruota 67.083 radijo 
abonentai.

“Balsas” Skamba Gražiai,, Bet 
Neužtektinai Garsiai

BRIDGEPORT, CONN.

ocKnwiui vdbdnu u jvyKb Mass. suvaidins komediją “AŠ 
svarbios prakalbos Rengia Lietuvių' ^irjau„ Programe daiyvaus ir

FRANK DOMIKAITIS

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

SIUTAI ir
OVERKOTAI

Išparduodami dabar už

NARINS SONS
Manhattan Avė670 Grand St., corner

Brooklyn, N. Y.

Ona Bacevičiūtė ir Zuzana Griškiū- 
tė iš Hartfordo, gabios dainininkes, 
Laisvės Stygų orkestrą, vadovaujant

Moterų Kliubas, Liet. Jaunų Vyrų 
Drg. Salėje, 407 Lafayette St. Pra
džia 6:30 v. v. Kalbės K. Petrikienė 
iš Brooklyn, N. Y., apie svarbius šių 
dienų klausimus. Įžanga dovanai. 
Kviečiame visuomenę dalyvauti. 
(28-29)

NEW BRITAIN, CONN.
Vasario 4 d. bus švenčiama 3-jų 

metų New Britaino ir Hartfordo lie
tuviškos radio pusvalandžio gyvavi
mas, po vad. Andriaus Rėkus. “Auš
relės” Draugijos artistai iš Worces-

dėl kviečiame visuomenę dalyvauti, 
išgirsti geras prakalbas ir pamatyt 
juokingą veikalą. — Kom.

(27-28)

me narius dalyvauti, turime ap
svarstyt svarbių reikalų ir prisi
rengti prie parengimo, kuris įvyks 
vasario 10 d. Bus suvaidinta “Gy
vieji Nabašriinkai.” Liet. Taut. Na
mo apatinėj svetainėj. Lošėjai iš 
Norwoodo. — G. Šimaitis, fin. rašt. 

(28-30)

WILKES-BARRE, PA.
LLD 43 kj). susirinkimas įvyks 

vasario 4 d., pas M. Norbutą, 210 
Hazle St. Pradžia 10 vai. ryto. Visi! 
nariai dalyvaukite ir naujų narių 
atsiveskite. (27-28)

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

____ ______________________________ i

PHILADELPHIA, PA.
Vasario 5 d., ALDLD 10 kp. susi

rinkimas įvyks Liaudies Name, 735 
Fairmount Ave., 8 vai. vakare. Visi 
draugai dalyvaukite, nes turim 
svarbių reikalų apsvarstymui. Nepa
mirškite atsivesti prie kuopos pri
rašyti naujų narių ir pasimokėti na
rines duokles. — J. B., kp. sekr.

(28-29)

CAMDEN, N. J.
LDS 118 kp. susirinkimas 

penktadienį, vasario 2 d., 7 
686 Central Avė. Visi nariai
vaukite, atsiveskite ir naujų kandi
datų į kuopą. Kviečiame ir ALDLD 
kp. draugus ateiti, atsiteisti už pra
eitus metus. — Sekr. (27-28)

Sekmadienį, vasario 4 d. įvyks

Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs* 
lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; 

gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barsčiai. 
Atdara Nuo Anksti Ryto Iki Vėlai Vakaro

LDS 3-čio APSKRIČIO KOMITETO į 
susirinkimas įvyks sekmadienį, 4 d. i 
vasario (Feb.), 1940, Laisvės name,Į 
46 Ten Eyck St. Pradžia 11 vai. ry-jl 
to. — Sekr. J. Dainius. (27-28)

lietuvius dalyvauti., Gros Lie- 
N. J. radio orkestrą. Įžanga 

vien tik šokiams 25c. —
(27-28)

įvyks 
v. v. 
daly-

S. PHILADELPHIA, PA. I
ALDLD 141 Kp. susirinkimas 

įvyks sekmadienį, 4 d. vasario, 2 vai. 
po pietų. Po numeriu 1812 S.1 
Front St. Draugai ateikite į šį susi
rinkimą, turimo keletą dalykų ap- ■ 
tart ir naujų narių atsiveskite. — > 
L. T. (27-28)

HARRISON-KEARNY, N. J. |
ALDLD 136 kp. ir LDS 168 kp. 

rengia vakarienę šeštadienį, vasario! 
3 d. L. P. Kliube, K 134 Schuyler 
Ave., Kearny. Pradžia"? v. v. Va
kariene bus duodama 9 v. v. Kvie
čiame 
tuvių 
$1.00, 
Kom.

ELIZABETH, N. J. IR APYLINKEI
LDS 3-čio Apskričio parengimas,) 

“Baudžiavos Nuotakos,” įvyks 14 d. ) 
balandžio (April), 1940, Liberty 
Hall, Elizabeth, N. J. Todėl prašome 
kitas organizacijas įsitėmyti virš- 
paminėtą dieną, ir nieko nerengti. —' 
LDS 3-čio Apskr. sekr. J. Dainius. .

(27-28)

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, vasario 4 ji., 2:30 vai.! 
po pietų, Lietuvių Kliube, 4th ir Up-) 
land St. Visi nariai dalyvaukite su- i 
sirinkime, nes yra daug svarbių da-i 
lykų aptart. — Sekr. (27-29

HAMTRAMCK, MICH.
LDD 188 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, vasario 2 d., 7:30 v. v. 
3014 Yemans. Visi nariai būkite lai
ku, nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti, ypatingai 10 Apskr. klausi
mas turi būt apkalbėtas ir nubal- j 
suoti — ar apskritys reikalingas, ar) 
ne ? Atsiveskite ir naujų narių. —1 
A. V. Sekr. (27-28)

CLEVELAND, OHIO
Paminėjimas Lietuvos Nepriklau

somybės įvyks 2 d. vasario, penkta
dienio vakare, 8 vai. Liet. Svet., 
6835 Superior Ave. Lyros Choras 
dalyvaus su dainomis, taipgi bus ir 
trys kalbėtojai. Kviečiame visus 
Cleveland© lietuvius dalyvauti. —) 
A. L. K. vietinis skyrius. (27-28) į

HUDSON, MASS.
šeštadienį, vasario 3 d. bus va

karienė ir šokiai. Rengia Am. Liett; 
Kongreso skyrius, Liet. Piliečių 
Kliube, 17 School St. Šokiams gros 
Benny Kaveckas Radio orkestrą.; 
Turėsime skanių valgių ir gėrimų.■ 
Įžanga 50c. Šokiams 25c. — Kom.

(27-28)

CLEVELAND, OHIO 
šeštadienį, vasario 3 d., bus kor

tų pare su dovanomis. Rengia Cor- 
letto moterys, LDS 138 kp. Įvyks1 
pas Pačiūtą, 4089 E. 139th St. Au
ka 10c, Nepamirškite dalyvauti, jau
ni ir suaugusi, turėsime linksmą va
karą. Bus užkandžių, gėrimų ir ge
ra muzika šokiams. — Kom.

(27-28)

iui fui im mv mi m m imi m m m im mi aa ąa m ąa m MMMMaaas

Įsteigta 1892
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PRANEŠIMAI IŠ KITUR
MONTELLO, MASS.

Debatai Įvyksta kas sekmadienį, 
2-rą vai. po pietų, Liet. Taut. Namo 
Mokyklos kambaryje. Yra kviečiama 
publika atsilankyt. Šį sekmadienį 
debatų tema užgirta: “Kad Sovie
tų Sąjunga gerai padarė padaryda
ma nepuolimo sutartį su Vokietija.” 
Debatų Komitetas '— A. Sauka.

(28-29)

MONTELLO, MASS.
LLD 6 kp. susirinkimas įvyks pir

madienį, vasario 5 d. Liet. Taut. Na
mo kambariuose,^7 v. Kviečia-

Visi Laikrodžiai Garantuoti

E
701

Fontaninių plunksnų 
ir paišelių setai, 
žemos kainos ir 

garantuotL

i nuolaidą

s' t1
I

Jį

v*\
& Maži Rankpinigiai palaikys 
AMįj jums bile daiktą.

BROOKLYN, N. Y.
; Manhattan Avės. ,

TeL Stagg 2-2178

VESI-THIN

Visi daimontai Melsvi- 
balti ir perfekto

»«■>!*MWnm.lU ■ -----

Priminkite šį skelbimą ir gausite

ROBERT LIPTON
JEW

GRAND STREET
Bet. Graham &

- >1 ’■ 1
^3 
< i

CLEVELAND, OHIO
Vasario 4 d., LLD trys kuopos 

perstatys komediją “Vis Pamokyti,” 
Liet. Svet., 6835 Superior Ave, Pra
džia 5:30 vai. po pietų. Programe 
bus ir drg. Jagminas iš Chicagos. 
Jis kalbės trumpai reikale laikraš
čio “Vilnies” 20 m. jubilėjaus. To-

nuo $1.50 augštyn

Mokyklos Baigimo Specialai
Mokyklos baigimo žiedai 
Riestiniai laikrodėliai 
Rožančiai i

• VlRGIMlfl 
1^.75

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

(

Penktad., Vasario 2, 1940 Septintas puslapis

Tai jau ir po operetės
Sausio 21 d. buvo sulošta 

operetė “Nebaigta Kova,” pa
rašyta Seno Vinco. Jis ją pa
rašė, bet mus prigavo. Paža
dėjimą savo neišpildė, nepri
buvo pasižiūrėti, ko buvo 
laukta-tikėtasi. O gal ir gerai 
padarė, nes kąip kiekvienas 
gyvas sutvėrimas klaidingas, 
taip ir mes lošdami, nors ne
daug, nežymių, bet klaidų 
visgi padarėme. Tai pamoka 
ateičiai. Lietuvių Svetainėn jau 
6:30 vai. vakaro pradeda va- 

. karo lošėjai rinktis. Merginos 
pirmiausia, savo tautiškose 
drapanose, tik dabinasi. Ske
petaitės per pečius joms ne
priprasta, bet žino, kad vai
dins lietuvių kaimiečių jauni
mo rolę. Gintariniai karoliai 
gražus papuošalas — juos dė
vi Onutė (A. Watts) belauk
dama savo mylimo bernelio 
Jonuko (K. Juškauskas Jr.). 
Šis irgi savotiškai pasipuošęs 
—“užsiaugino” ūsus (pagelba 
juodo paišelio).

Štai sutinku jauniausįjį Del
tų vų sūnų, tai mūsų “junior,” 
jau ir tas vyras po “ūsu.” 
Kiek pastebėjau, tada mūsų 
jaunuoliai ir prie merginų 
drąsesniais likos, nekalbant 
apie “pasipūtėlį” Birbilą (S. 
Meškys), “kuris, k&ip katinas, 
ūsus kraipo prie mano sesers.” 

'■ JTai Justinas (J. Jasaitis) pyk
stasi su Birbilu, kas kaipo 
piršliui Bubniui (K. Juškaus
kas, Sr.) žymiai nepatinka.

Bet kasgi tikėjosi, kad mū
sų visuomet juokaujanti Jenie 
Pyvariūnienė pataps gyvu 
ūkininkės Dulbienės charak- 
terium, kuri savo gyvenime 
tikros lietuviškos ir dar tų 
laikų (1905 metų) ūkininkės 
nėra mačiusi? Bet “karkink 
nekarkinus, o aš gėriau ir 
gersiu, o ką tu man, boba, 
anot tos kalbos, padarysi?” 
Tai lietuviško kaimiečio pa
sveikinimas - linkėjimas .savo 

, žmonai, perduotas^ asmenyje 
V Dulbio (J. Deltuva)- kurio 

daug išlaidų, laiko ir energi
jos sueikvota, kad padarius šį 
parengimą tokiu sėkmingu, 
kokį turėjome, ^e to, jo du
krelė Mildred buvo uošvės 
formos drapanose. Mat, tar
naitei Mariutei lošiant, prisiė
jo imtis formą iš prisiųsto mo- 

• čiutės paveikslo. Ne tik jos 
močiutė šoko polką-suktinį- 
noriu miego, saldaus miego, 
bet ir jos anūkė kartu su jau
nimu pagirėje baltų berfželių, 
prie mėlyno ežero, kur stovi 
būdelė, tyso audimai, po tam 
ūkininko gryčioje prie mūri
nio pečiaus, kurį pabudavojo 
draugai A. Vitkus ir J. Sta
nys, kerosininė lempa, baldai, 

i su kuriais ir daugeliu kitų 
4 reikmenų rūpinosi A. žemai

tis. Armonika — tai kaimiečio 
muzika, o ypatingai rankose 
senų žmonių, kurie matę daug 
“svieto,” nebūtų dalykų mo
ka jauniems papasakoti, o to
kie tai dažniausia seni karei
viai, su turkais kovoję, kaip 
Dėdė Pilypas (K. Lopeta).

Nors jaunimas “traukia 
naują dainą, broliai,”/ bet ker
štaujantis Birbilas atveda po
licijos viršininką (A. Janavi- 
čia) ir zemskį (J. Stanį), kad 
sutrukdžius linksmumą ir atė
mus Jonuką iš jų tarpo, kaip 
pribuvę revoliucijonieriai (P. 
Paserskis, Al. Giedrys) jį pa- 
liųosuoja, surakindami tais 
pačiai pančiais juodu.

Šio darbo pasekmingumas 
* glūdi spėkose Lyros Choro ko

miteto—J. Deltuva, O. Ku- 
Čiauskaitė, A. žemaitis; dainų 
mokytojaus Charles Granof- 
sky ir mūsų suflioriaus S. 
Butvilienės. Dainų mokytojas, 
kaipo National Symphony 
narys-smuikininkas, griežė ke
letą kžvalkų, smuiko solo, 
akompanuojant- pianu jam ir 
vakaro operetės dainoms Mar- 
thai Svedson.

> Bet mes ne tik dirbti, bet ir 
linksmintis mokame. Operetei 
užsibaigus mūsų ūkininkės-šei- 
mininkės jau ant antrų lubų 
svetainėje ant stalų dėsto val
gius, o vyrai prirengia gėri

mus. Tai užbaigtuvės mūsų 
taip sunkaus darbo. Be cho- 
ristų-chorisčių, atsilankė ir 
daugelis mūsų pritarėjų-sim- 
patikų. čia choristas Al. Je- 
kevičia, jaunuolis, užima va
karo vedėjo vietą ir jam se
kėsi neblogai. Iškaukiama eilė 
draugių-draugų pareikšti /savo 
mintį, pradedant choro pirmi
ninku J. Deltjfva, baigiant 
sufliorium S. Butvilienė, visi 
geros kloties vėlindami cho
rui, pasižadėjo^ dirbti ir ant to
liau choro labui.

Kalboms pasibaigus, reika
lauta muzikos-šokių, jaunuo
liai ypatingai reikalauja: 
“We want Charlie. We want 
Charlie.” Jam atsisakyti pro
gos nėra. Pianistė M. Svedson 
duoda keletą kavalkų piano 
solo, po tam smuiko solo se
ka dainų mokytojo programa.

Kad troškulys nuo valgių 
ir muzikos netroškintų, dg-ai 
M. Kučinskai aukoja 5 dol., 
pavieniai prideda,. susidaro 8 
dol, ir vėl ūžįam. Dėdė Pily
pas griežia, galvą linguoda
mas, o jaunimas šoka-trepsi. 
Tik Onutė (A. Watts) tankiai 
apsižvelgia, ar randasi dar vis 
tokioje gražioje formoje jos 
gėlių bukietas, suteiktas jai 
laike lošimo nuo Lyros Choro.

Pasibaigus darbui, gauname 
dvi savaites vakacijų, bet ne-' 
pamirškime, draugės - drau
gai, jogei su 6 diena vasario, 
kada įvyksta pirmos prakti
kos, privalo įvykti pirmieji 
žingsniai į tolimesnį veikimą.

Vinco Duktė.

Nedėlioj, 28 d. sausio, oras 
buvo gražus, tai mudu su Ši
mu išėjom pasičiužinėt po 
kalnus. Būt gerai “ski”, tik 
sniego permažai. Porą kartų 
nuvirtę, kiek šonus apsikūlėm 
ir grįžom namo. Trenkėm pa
važas ir skubėjom į L. Choro 
pamokas. Atėję Gedimino 
Kliubp salėn, jau radom mo
kytoją dr-gą Kinderį kai ku
riuos choristus mokinant. T’uo- 
jaus ir visus mus paėmė į 
darbą.

Dainuojam “Ulonai”. Skam
bi, melodinga daina, neblogai 
einas. “Aš Mergytė” jau gra
žiai skamba. ‘‘Raudonarmie
tis,” “Oi, Spžte” — puikiai 
skamba. Mokomės ir jaunimo 
dainą, kuri sako :

“Užtrauksim naują, dainą, 
broliai; kurią jaunimas tesu
pras, neYtaip dainuosim, kaip 
ligšioliai. Kitas mąstysime dū
mas.”

Ką gi tie žodžiai mum pa
sako? Ogi tai, kad jau mum 
nereikia kivirčių už A-tuščią 
maišą, bet tik jungtis, i r-dirbt 
iš vien kultūrišką darbą.

Laisvės Choras deda visas 
pastangas, kad Haverhilly 
paminėt Liet.' 22 metų nepri
klausomybę ir Vilniaus atga
vimą nedėlioj, vasario 18 d., 
Lietuvių Ged. Kliubo Salėje.

Todėl mums, visiems Ha- 
verhillio lietuviams, reikia^da
lyvauti šioj iškilmėj.

Vakarienė bus “karališka”. 
Koncertas bus labai gražus; 
pildys Laisvės Choras, Vyrų 
Kvartetas, Merginų Kvarte
tas, Keturios Birutės.'Bus sve
čių iš Bostono. Yra užkviestas 
drg. Kubiliūnas ir drg. Kups- 
tys iš Lowellio. Gabus smuiki
ninkas Ignas čižunas. Bus 
svečių iš Lawrence, Mass.

Kaip matyt, tai kas tik į 
šį vakarą ateis, tai ilgai nepa
mirš.

Čia Augęs.

Mažai Tegauna Privačių 
Darby Išmestieji iš WPA
New York. — Iš WPA 

šalpos darbų tik liepos ir 
rugpjūčio menesiais pernai 
čia buvo paleista 58,696 be
darbiai. Iki šiol tik 13 iš 
kiekvieno šimto paleistųjų 
tegavo užsiėmimą, privačio
je pramonėje, kaip rapor
tuoja pulkininkas Sommer- 
ville, vietinis WPA adminis
tratorius. .... . .........

Pradžia Naujųjų Metų Su 
Gerais Pasisekimais

Kada ir nedaug veiklių 
draugų teturime, bet kuomet 
reikalas yra ir nusitarę ką 
nors darome, tai vis išeina su 
smagiomis pasekmėmis. Mes 
galime pasidžiaugti, kad už
baigėme senus metus ir pra
dėjome naujųjų metų veikimą 
su labai gerais pasisekimais. 
Būtent, pereito gruodžio mė
nesį buvo surengtas bankie- 
tas tikslą pagelbėti “Daily 
Worker” finansiniai. Kvotą, 
kuri mums buvo paskirta, iš- 
pildėme su dideliu perviršiu, 
nes bankietas taip gerai pa
vyko, kaip niekada nesitikė
jome.

,Tuoj po pirmutiniam ban- 
kietui buvo rengtasi prie ki
to, ir manėme, kad bus per- 
tankiai bankietuojama. Tai 
buvo užbaigimui senų ir pasi- 
tikimui naujų metų. Bet mū
sų nuostabai šis bankietas dar 
geriau pavyko, nes svečių tu
rėjome iš labai įvairios publi
kos, įvairių pažiūrų žmonių ir 
daugiau negu manėme turėti.

Šį bankietą rengė Lietuvių 
Darbininkų Kliubas ir apturė
jo ne tik finansinę paramą, 
bet ir gražių komplimentiškų 
išsireiškimu darbininkiškam 
judėjimui. Buvo keletas ge
resnių kalbėtojų, kurie kalbė
jo vėlesnių įvykių klausiniais.

Mūsų veikimo pasekmės ir 
įtaka vis skverbiasi plačiau į 
ne taip artimus mums žmones. 
O tas reiškia, kad mūsų vei
kimui dirva plečiasi. Tik rei
kia daugiau geresnės sėklos 
sėti, tai “Laisvei” naujų skai
tytojų gauti kuodaugiausia ir 
į LL Draugiją daugiau naujų 
narių, šiedu vajai turėtų būti 
begaliniai, o ne periodiniai.

Per pastaruosius abu ban- 
kietus labai daug pasidarbavo 
valgių gaminime ir prie stalų 
patarnavimo tik kelios drau
gės. Už tai turi būt joms di
delė užuojauta ir .padėka, nes 
tik per jų rūpestingumą visi 
svečiai jaučįt“ pilniausį pasi
tenkinimą.'

Štai tos mūsų nenuilstan
čios gaspadinės: M. Palubin- 
skienė, U. Daugirdienė, A. 
Paulenkienė, M. čuladienė, K. 
Kojutienė, J. Gicevičienė. Tai 
visos mūsų geriausios draugės, 
kurios prideda daug pajėgų 
prie kiekvieno tokio parengi
mo. Na, žinoma, pagelbsti ir 
kitos kiek nors, bet tai jau re
čiau, ir apie jas gal kada vė
liaus pakalbėsim.

Turime dar keletą jaunų 
merginų, kurios prie stalų pa
tarnauja, bet tai irgi apie jas 
kitą kart. Be didesnių paren
gimų, mūsų kliube rengiamos 
mažesnės rūšies bendros va
karienės. Na, pavyzdin, silkių- 
bulvių ir tam panašiai, papil
dant arbata, arba kavh. čia 
esti pasikalbėjimai įvairiais 
klausimais, formoj susirinka
mų.

Balso Choras irgi veikia ir 
praktikuojasi dainavime. Savo 
veikime neužsileidžia kitoms 
organizacijoms. Choras dai
nuoja gražiai, bet kuomet 
per mažai balsų, tai neužtek
tinai garsiai dainuoja.

Turime apie 25-26 narius 
chore, tai gražus būrelis jau
nuomenes ir keli senesnio am
žiaus- žmonės tame skaičiuje. 
Jeigu visi lankytųsi į prakti
kas visados, ko dabar nėra, tai 
būtų galima daug atsiekti dai
navimo srity j.

Choro praktikos įvyksta ne- 
dėliomis, kaip 2 valanda po 
pietų lygiai. Kiekvienas cho
ristas turi tą žinote, nepamirš
ti ir visuomet pribūti j laiką į 
pamokas kliubo .svet:, 338 
Central Street. f

Turime labai gerą, energin
gą ir pakantrų jauną mokyto
ją amžiumi, bet giliai pątyru- 
sį chorvedystėje, tai Vilimą 
Petrukevičių ( iš Lawrence, 
Mass. Mokytojas deda pastan
gas chorą išlavinti sulyg jojo 
gabumais, bet gi tam reikią

daugiau balsų. Todėl ir rei
kia, kad visi choristai aktua
liai lankytųsi pamokose, duo
dant progą mokytojui savo 
gabumais išlavinti mūsų bal
sus į aukštesnį laipsnį.

Tuomet mūsų dainos ir mū
sų balsas skambės gražiai ir 
garsiai. Bus gražu mums pa
tiems ir tiems, kurie klausysis 
mus dainuojant.

' —o—
ALDLD Reikale

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 44-ta kp. su pradžia šių 
metų stovi visai gerai. Turime 
32 narius ir su pabaiga senų 
metų berods visi nariai pasi- 

1 mokėjo duokles.
Sūįyg •'7?t(f apskričio kon- 

f erezijos tarimų, turime pa- 
siskyrę du inenesiu, 'kaipo vau 
jaus mėnesius gavimui naujų 
narių į 'draugiją. Tai sausio ir 
vasario mėnesiai.

Per šiuos du mėnesiu mūsų 
kuopa nusitarė visiems gerai 
pasidarbuoti gavime naujų na
rių. Darbuotis, kad įtraukti ir. 
kitus lietuvius į tą kultūrinę 
organizaciją, iš kurios mes pa
tys taip daug naudos apturė
jome: prasilavinom. įvairiais 
klausimais, apsišvietėm kultū
ringam žmogui reikalingais 
žinojimo dėsniais, kad net 
drąsiau į pasaulį pažiūrėti ir 
smagiau gyventi. Tad ir ki
tiems to malonumo vėlinkime 
ir padėkime tiems, kurie dar 
neturėjo tos progos prieiti 
prie neišsemiamo apšvietos ir 
kultūros šaltinio. Tuo pat kar
tu pasistengsime gerai padi
dinti savo kuopą naujais na
riais.

—o— .
Ir Čia Neatsiliksime Nuo 

Kitų
Gavau nuo draugo P. Buk- 

nio, “Laisvės” -gaspadoriaus 
penkias knygutes su įžangos 
tikietais į bazarą, kuris įvyks 
vasario 9-12 dieną, Brooklyne. 
Tuojau '.pasidalinome tarpe 
draugų ir tikietai tik nyksta 
“Laisves” draugu rankose. 
Pernai d. Buknys, lyg pajuok
damas mus, prisiuntė tik vie
ną knygutę. M-atyki^te, koks 
tai pažeminimas buvo mūsų 
lowelliečiųi Tik vieną knygu
tę!

Bet šiemet turbūt jis naujų 
metų proga priėmė rezoliuci
ją, žadėdamas būti daug ge
resniu ir todėl prisiuntė jau 
5 knygutes. Kaip gerai, kad 
net penkiais sykiais padidino! 
Už tai dabar “Laisvutė” gaus 
jau tik grobus tų knygučių ir 
magaryčiom $7.50. Tą galiu 
tvirtinti, nes kiti draugai, ma
nau, jau išbaigė pardavinėti, 
o aš antros knygutės teturiu 
tik 3 tikietus, gi akvatninkų 
kiek dar yra. Nebent drau
gas Buknys dar man kokią 
vieną knygutę kyštelės, tai 
tuomet jau užteks. Bijau per
daug gerai pasirodyti, nes ki
tais metais Buknys gali padi
dinti dar penkeriopai įžangi
nių tikietų.

I J. M. Karsonas.

MINERSVILLE, PA.
LDS 158 kp. balius įvyks šešta

dienį, vasario 3 d. Darb. Svet. Muzi
kantai pradės groti 7 vai. Įžangos 
nebus. Šitas paskutinis parengimas 
prieš užgavėnes, prašome miners- 
villiečius skaitlingai dalyvauti ir 
taipgi iš apylinkių svečius norime i 
matyt parengime, linksmai- sykiu 
laiką praleisti. Pelnas nuo šio pa-' 
rengimo bus skiriamas svetainės pa
laikymui. — Kom. (27-28)

V. Visockiui ir Lietuvių Radio Cho
ras, vadovaujant M. Chaponytei. 
Pradžia 2:30 vai. po pietų, Liet. 
Svet., 354 Park St., New Britaine.— 
L.R.P.V. (27-28)

RESTAURACIJA
417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

Didelis Išpardavimas 
Nupigintam Kainom

I/3—vieną trečdalį 
originališkos kainos

Mateušas Simonavicius
Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užejimui su 
moterimis. Neda
liomis atdarai 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

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

Vilnius. — Miesto savival
dybę baigė pasiruošimą netru
kus paleisti į darbą nuosavą 
stiklo fabriką, kuris 8 mėne
sius išbuvo be darbo .

Mokslas visose Vilniaus 
mokyklose ir gimnazijose ei
na normaliai. Tose gimnazi
jose, kur dalis mokinių buvo 
sustreikavusį padarius 'atran
ką, į gihmalzijas vėl 'priimta 
apie! 90’ nuošimčių >tų a pačių 
mokinių*.!*; ntūd; ' biU

CLEVELAND, OHIO
Penktadienį, vasario ,2 *d. įvyks) 

prakalbos paminėjimui 22 m.- Lie- ) 
tuvos nepriklausomybės. Kalbės H. j 
Jagminas iš Chicagos ir J. Jaros iš 
Cleveland. Įvyks Liet. Darb. Svet., 
920 E. 79th Street, 8 vai. vak. Pro
grame dainuos Lyros Choras. Prašo
me clevelandiečius dalyvauti ir at
sivesti pažįstamus. — Kom.

(27-28)



N£wYorko^M%fe?lni(H
Brooklyno ir Richmond 

Ferry Co. siūlo miestui panai
kint savo pervažų liniją tarp 
39th‘ St. Brooklyne ir St. 
George, Staten Islande.

Aštuntas puslapis

pietų.

lygiai už

Bombininkų Nerado

Metinis

I

jau galima 
namas yra 

mokesčių

Cen-
Man-

Visi

svečių 
ir solis- 
gerų vai-

Namiį Savininkų Dėmesiui

ir.

ADP 
šiuose

GAR (Grand Army of 
Republic), kuri paskelbė 
judžiui boikotą.

darbus šviesoje tarp- 
nuotikių ir jų atsilie- 
Amerikos gyvenimą.
ir Lewis’o kalbos

Laisvės” Bazaro 
Žinios

Prelekcija Dienos 
Klausimais

Komunistai Ruošiasi 
Konvencijai

Ruošiasi Gyventoji;
Surašinėjimui

Ch. Peretz, policitas, susi
žeidė paslydęs su motoriniu 
dviračiu.

BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

Norisi primint visiems šokių 
ir šiaip pasilinksminimų mėgė
jams, kad “Laisvės” bazare 
(apart galimybės įsigyt pui
kių daiktų prieinamomis kai
nomis), kasdieną bus šokiai. 
Bus ir meniškos programos, 
jose dalyvaujant vietos ir apy
linkės, taipgi tolimų 
dainininkų grupėms 
tams. Kasdiena bus 
šių.

Bazaras prasidės
savaitės penktadienį, vasario 
9-tą, ir tęsis dar 3 dienas — 
vasario 10, 11 ir 12-tą, 
tral Palace salėj, 16-18 
hattan Avė., Brooklyne. 
kviečiami atsilankyti.

Nuo vasario 1 d. 
sužinoti, kiek jūsų 
miesto įkainuotas 
tikslams 1940-1941 m. terminui.
Nusineškite pereitų metų savo 
namo taksų bilą į tą namą, ku
riame mokate taksus ir ten pa
klausę informacijų, kur galima 
patikrinti savo namo “assessed 
valuation,” rasite knygą, kurio
je įrašyta jūsų namo įkainavi
mas.

Jeigu jūs manote, kad jūsų 
namas jau pereitais metais per
daug buvo įkainuotas ir radę, 
kad sekantiems metams įkaina
vimas nesumažintas, o gal dar 
padidintas, — ten pat reikalau
kite protesto blankų, kurias iš
pildžius reikia įteikti arba pa
siųsti taksų komisionieriui. Tik 
reikalaudami blankų, būkite ti
kri, kad gaunate tinkamą blan
ką, nes šiemet blankos yra tri
jų rūšių: geltonos spalvos — 
vienos ir dviejų šeimyrių tta- 
mams, baltos — 3-jų ir dau
giau šeimynų namams, gi mėly
nos blankos biznio namams, 
viešbučiams, etc.

Protesto blankos turi būt iš
pildytos ir grąžintos taksų .ko
misionieriui prieš kovo mėn. 15 
d. š.‘m. Protesto blankas išpil
dyti šiais metais yra labai svar
bu, nes jeigu bus paskirta be
šališka valstijos komisija per
žiūrėjimui namų įkainavimo, 
tai tik tie galės apeliuoti į tą 
komisiją, kurie bus išpildę mi
nėtas protesto blankas.

Milton Howard, vienas iš 
“Daily Worker” redaktorių, 
analizuos mūs šalies adminis
tracijos 
tautinių 
pimą į 
Aiškins 
reikšmę.

Prelekcija bus vasario 3- 
čią, Irving Plaza, Irving PI. ir 
15th St., N. Y. Pradžia 2:45 
Po

Kom. Partija skelbia savo 
Nacionalio Komiteto posė
džius įvyksiant šio mėnesio 17 
ir 18-tą, New Yorke. Juose 
būsią nustatyta laikas ir vie
ta nacionalei konvencijai, ku
ri išdirbs platformą ir nomi
nuos kandidatus šių metų pre
zidentiniams rinkimams. Per
eituose, 1936 m. rinkimuose 
kandidatais buvo Browderis 
Fordas.

ir

Visuomenininkai 
Smerkia Judį

Lietuvių ir Kitos 
Prelekcijos

Virš dvidešimt žymių Broo
klyno veikėjų pilietinėse, dar
bininkų ir šiaip organizacijose 
vadų pasirašė pareiškimą, ku
ris pasmerkia reakcininkų be 
galo ir krašto peršamą judį 
“Gone With the Wind” kai
po reakcinį, kurstantį rasinę 
neapykantą. Jie nurodo, kad 
judis taip pat yra išniekinimu 
demokratijos ir paties negrų 
laisvintojo Lincoln©.

Pareiškime pagerbiama ci
vilio karo veteranų organiza
cija 
the 
tam

Atsišaukė j Darbiečius 
Paramos Rinkimuose

Browderio Kampanijos Ko
mitetas išsiuntinėjęs visiems 
14-me kongresiniame distrik- 
te gyvenantiems darbiečiams 
balsuotojams laiškus, kuriuose 
ragina juos balsuot už Brow
der į vasario 6-tą.

Laiške nurodo, kad 
reguliario kandidato
rinkimuose nebus ir kad reak
cinių ADP viršininkų (Rose) 
klika, neatsiklausus narių va
lios, užgyrė M. M. Edelsteiną, 
Tammanės vadą.

Kuriems nepatogu patiems 
sužinoti, kiek jūsų namai se
kantiems metams yra miesto 
įkainuoti, galite kreiptis į Di
džiojo New Yorko liet, namų 
savininkų organizacijos centrą, 
84-02 Jamaica Avenue, Wood
haven, pas žemiau pasirašiusį 
ir pas kitus valdybos narius, 
kurie ne tik sužinos,)kiek jūsų 
namai yra įkainuoti, bet pagel
bės ir protesto blankas išpildyti 
— be išlaidų. Patartina visiems 
namų savininkams atsilankyti 
ir atsinešti savo taksų bilas į 
sekantį’ lietuvių namų savinin
kų organizacijos susirinkimą, 

kuris įvyks penktadienį, vasa
rio 9 d., 7:30 vai. vakare, grab.

Shalins-Salinsko įstaigoj, 84-02 
Jamaicat Avenue, Woodhaven, 
N. Y. (Jamaica linija važiuo-

Kas nors paleido girdus 
p-lė Behrens, Grand Central 
Dailės Galerijų tarnautoja teu 
lefonavo policijai, kad greit 
bus išsprogdinta -Gi’d'nd Cen
tral gelžkelių stotis. Stotin su
bėgo virš 80 detektyvų, polici
jos ir “bombavimo suokalbi
ninkams” įveikt ekspertų, bet 
bombų nei bombininkų niekur 
nerado ir po 3 valandų jieški- 
nėjimo ir saugojimo nuspren
dė, kad tai buvo tįksli apgau
lė. • .

kuopaLietuvių Kom. 5-ta 
ruošia apšvietos vakarą šį pir- 

' 419madienį, vasario 5-tą, 
Lorimer St., Brooklyne.
Bimba yra pasižadėjęs 
peržvalgą vėliausių įvykių, o
jų, kaip žinome, buvo daug 
ir labai svarbių. Visi kviečia
mi dalyvaut. Įžanga nemoka
ma.

duot

Vasario 2-ros vakarą, Fran
klin Manor, Franklin Ave. ir 
Union St., Brooklyne, Robert 
Minor kalbės temoj “Mūs Ci- 
vilės Laisvės Pavojuje.” Įžan
ga 15c.

Susidaręs Komitetas Skleist 
Tiesą apie Sovietus

komiteto šaukia- 
mitingas įvyks 
vakarą, Manhat- 
34th St.- ir 8th

New Yorke įsisteigė komi
tetas, kuris pasistatė sau pa
reigą atmušt prieš Sovietus 
skleidžiamus melus, statan
čius pavojun draugingumą tai 
šaliai. Komiteto pirmininke 
yra Isabel Walker Soule.

Pi i *m as to 
mas masinis 
vasario 7-tos 
tan Center,
Ave., N. Y. Kalbės buvęs ca
ro armijos generolas Victor 
A. Yakhontoff, Anna Louise 
Strong, Thomas L. Harris, bu
vęs Harvardo Universitete re
ligijos instruktorius; Toivo 
Vuorela, suomių laikraščio re
daktorius; Milton Wolff, Lin
coln© Brigados komandierius, 
ir flenry Hart.

Balandžio 2-rą pradės gy
ventojų surašinėjimą (cen
sus). New Yorke tam darbui 
pravesti imsią 6,000 darbinin
kų-surašinėtojų. Jų samdymas 
jau buvo paskelbtas būsiant 
vasario 1-mą, bet atidėtas to1- 
liau, kadangi negavę iš Wash
ington© tam registracijos blan
kų ir jų nesitikima bent iki 
sekamai savaitei. ‘

Brooklyne aplikacijojhs gaut 
skelbiama sekamos vietos: 
800 Flushing Ave., 600 Court 
St., 116 S. Portland Ave., 730 
Nostrand Ave., 16 Court St., 
526 86th St., 70 Pennsylvania 
Ave., 1014 Gates Ave. ir 1600 
Kings Highway.

Mokėsią po 4 centus nuo 
gauto vardo arba po 8 cen
tus nuo buto.

Pristato Vandenį Kenuose
New Yorko vandens prista

tymo korporacija pieno kenais 
vežanti vandenį į Bayshore-Is- 
lip sritį, Long Islande, kur dėl 
užsitęsusių didelių šalčių įša
lusios vandens pristatymo 
triubos ir apylinkė likus be 
vandens.

Policistas F. J. Scheimmer, 
34 m., dirbęs Maspetho stoty
je, sakoma, nusišovęs savo na
muose 73-05 Central Avė., 
Glendale, žmona sakius, kad 
tarp jų buvęs barnis dėl jo iš- 
eidinėjimo iš namų.

MIRĖ
me-Kostantas Yerutis, 

tų amžiaus, 39 Hudson Ave., 
Brooklyn, N. Y., mirė sausi^ 
31-ma. Bus palaidotas vasa
rio 3-čią, St. Charles kapinėse, 
Farmingdale, N. Y. Pašarvo
tas pas graborių J. Garšvą, 
231 Bedford Ave.

PAJIE^KOJIMAI
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)

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

Iš senų padarau 
lūs i r krajavus 
n a u jus paveiks- 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir, 
p a d i d inu tokio 

T/ dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
Marion St., kamp, Broadway

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th ST.

DR. ADAM V. WALMUS
DANTŲ GYDYTOJAS 

705 Fourth Avenue

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties išanksto.
Tol. SOuth 8-1551

5I2
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Linen 

BROOKLYN, N. Y.
Te!.: Glenmore 5-6191

BAZARAS 
A. Petraičio Krautuvė 

409 Grahd Street ir 
436 Grand St., Brooklyn 

Vienatinė lietuvių 
krautuvė■ Brooklyne, 
jo “Laisvės” bazarui 
tės Kitchen Seta. *■

Pas Petraičius yra 
pasirinkimas visokių
virtuvėm, valgomiejiem kam
bariam ir front rūmiam.

VARPO KEPTUVE 
36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

VALANDOS:
8—10 ryte 
1—2 p. p. 
6—8 vak.

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

\ <

Penktad., Vasario 2, 1940

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

puikus 
rakandų

rakandų 
dovano- 

$37 ver-

V AL ANDOS: 2—4 ir 6—8. 
Nėra valandų sekmadieniais.

580 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

Y-.'S ‘z* ,

BARRY P. SHALINS
1 (Shalinskas) / 

FUNERAL HOME

A •. y

VESTIE E. DAVIS
Licensed Mgr.

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

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

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

VARPAS BAKERY 36-40 Stagg Street Brooklyn, N

Suteikiam garbingas laidotuvo

$150
Koplyčias suteikiam nemokama’ 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499BAR ir GRILL

F*

Brooklyn, N. Y.Morrell Street

S

Office Phone 
EVergreen 8-1090

50 Court Street 
I Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Vasario Mėnesio Išpardavimas!
NUŽEMINAME KAINAS ANT 30 NUOŠIMČIŲ

Gerbiamoji Brooklyno ir Apylinkės Lietuvių Visuomene! Jau ži
note, kad šv. Jurgio Draugystės parengimai visuomet būna skait
lingi ir linksmūs. Tad ir šis balius bus linksmas ir įspūdingas visiems. 
Tai bus i Seilės 55-tas Balius.

Kviečia visus RENGIMO KOMISIJA.

RENGIA SV. JURGIO DRAUGYSTĖ

Šeštadienį, Vasario 3 February
Garsiojoj Svetainėj GRAND PARADISE BALLROOM 

318 Grand Street Kampas Ilavemeyer St. Brooklyn, N. Y. 
Prasidės 6:30 vai. vakare Įžanga 40 centų

Prof. Kaiza’s Orkestrą gros lietuviškus šokius.
J. Navicko Naktinių Pelčdų Orkestrą gros amerikoniškus šoklus.

Browderio Skundėjas 
Artimas Coughlinui 

/ 4

Lambert Fairchild, kuris 
kartu su buvusiu kongresma- 
nu John J. O’Connor reikala
vo Rinkimų Tarybos nedaleist 
Komunistų Partijos sekretorių 
Earl Browderj ant baloto 14- 
me kongresiniame distrikte, 
kaip rodo per “D. W.” iškelti 
faktai, yra artimas Coughlino 
rėmėjas-sandarbininkas.

Coughlinas, kaip žinia, yra 
t e r o r i stinio “krikščioniško, 
fronto” įkvėpėjas. '

Fairchild sveikino Coughli-'

Lietuvių Restaurantas
M the

(Liquor#

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

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

Russian & Turkish Baths, Inc
29-31

Open Day and Night
j ant reikia išlipti Forest Park
way stotyje.}

Šiame susirinkime • bus iš
rinkti atstovai važiuoti į Al
bany, vasario 12 d. protestui 
prieš mokesčių didinimą. Bus 
išaiškinta daug įdomių dalykų, 
turėsime ir svetį kalbėtoją.'ną, ir maldavo jį pasilikt po- 
Taigi visi namų savininkai, na- litikoj po labai didelio prakiši-, 
riai ar ne nariai, būtinai atsi-' 
lankykite į virš minėtą susi
rinkimą. j y

J. P. Mačiulis, pirm.

mo su savo kandidatu Lemke/ 
1936 m. prezidentiniuose rin
kimuose. Jisai taip pas sveiki
no Terre Haute policijos vir
šininką, kuris buvo uždrau
dęs Browderiui kalbėt ir jį iš
laikęs per naktį kalėjime. I 
Browderis tuomet buvo kandi
datas į J. V. prezidentus.

Kas yra patsai Fairchild, gal 
geriausia perstato faktas, kad 
jis yra vice-prezidentas “Na1- 
cionalėj Amerikonizavimo Ly
goj,” kurios vyriausio vado 
John T. Prout, Sr., sūnūs 
John, kapitonas, buvo vienas > 
iš 18-kos areštuotų “Krikščio
nių Fronto” teroristų.

šių metų sausis buvęs šal- 
čiausis nuo 1918. New Yorke 
sausiui normali temperatūra 
skaitoma 31.4 laipsniai, šiemet 
bendrai paimta temperatūra 

I buvo tik 25.6 laipsniai

Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis kainomis.
Pasirinkimas didelis.

BEDROOM SETS — PARLOR SETS 
STUDIO COUCHES—KITCHEN SETS 

DINETTE SETS, MATRASAI IR ŠPRINGSAI

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

Ant. PETRAITIS, Biznio Vedėjas 
409 ir 436 Grand St. Brooklyn, N.

Tel, EVergreen 7-8451

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

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

Shop, Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Special Rates per Week
LADIES’ DAYS

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

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

Sun. all day and night

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas

Muzika ir Floor Show kiekvien9 
penktadienį ir šeštadienį 
Degtines, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

\ PARAMOUNT CABARET
473 Grand St Brooklyn, N. Y

Prie R. K. O. Republic Teatro
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