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Brooklyne $6.00 

Metams

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

000 tonų.
Tame skaičiuje, kaip žino

me, įeina ir trys Lietuvos pre
kybiniai laivai.

prekybos laivai. Sulyg valsty-
bių jie dalinasi šitaip:

Anglijos .................... 152
Francijos .................. 16
Vokietijos ............... 27
Neutrališkų kraštų 134
Viso, imant įtalpa, 1,130,-

Šis skaičius, deja,, yra ne
pilnas. Tai tik Amerikos spau
dos surinktas skaičius. Kiek
viena kariaujanti valstybė 
slepia savo nuostolius, slepia 
tuos nuskandintus laivus, ku
rie galima paslėpti. Daugiau
siai jų, aišku, užslepia An
glija, nes jos laivų daugiau
siai ir nuskandinama.

O kur karo laivai?!
—o—

Bet jeigu ir nebūtų paslėp
ta,—tegul bus ši skaitlinė ti- 

visvien tai nepaprastai 
Tie laivai,

kr a, 
dideli nuostoliai.
beje, buvo pilni kokių nors 
gerybių — maisto, drabužio, 
medžiagos karo reikalams.

Laivai buvo statyti žmonėms 
aptarnauti, jų gerbūviui kelti. 
Šiandien jie jūrų dugne. Ry
toj, po ryt toji skaitlinė vis 
augs, nuostoliai didės, žmonių 
vargas plėsis.

Tokia yra mūsų dienų ci
vilizacija !

Dėl tų žmonių vargų, dėl 
to karo vyriausi kaltininkai 
yra pasaulio imperialistai. Bet 
nei kiek nemažesni kaltinin
kai ir socialistų lyderiai, 
tą karą, padėjo suruošti, 
dabar jį remia ir remia 
gėdiškai.

Jie 
jie 
be-

Pereitą šeštadienį iš New 
Yorko išvyko virš šimtas suo
mių. Jie vyksta Helsinkio vy
riausybei padėti karą vesti 
prieš Sovietus.

Vykstančiųjų tarpe pasiro
do vienas didelis vyras su 
bandažu ant akies ir ant no
sies.

—Kas tau akį sutaškč?— 
klausė jo komercinės New 
Yorko spaudos koresponden
tai.

—Komunistai,—išdidžiai at
sakė jis.

Pasirodo, kad tas vyras iš 
vakaro buvo kur tai karčia- 
moj ir, kaip paprastai esti, 
pasiėmęs perdaug “ant drą
sos,” susimušė.

Sekmadienį Hooverio orga- 
Snas “Herald 
spausdino to 
veikslą ir be 
pareiškė, kad 
komunistai!
kęs į Suomiją, jis jiems atker
šys ...

šitaip rašo’, šitaip kalba 
Mannerheimo “demokratijos” 
gynėjai.

Jei šiandien Amerikoj žemė 
sudrebėtų, veikiausiai tie 
tys žmonės skelbtų, jog 
komunistų darbas!

- Tribune” iš- 
“didvyrio” pa
jok io abejojimo 
jam akį išmušę 

Bet, girdi, nuvy-

pa
tai

šiandien 14-tame kongresi
niame distrikte įvyks įdomūs 
balsavimai: bus renkamas
Jungtinių Valstijų kongres- 
manas.

Trys kandidatai yra sąraše: 
republikonų, demokratų ir ko
munistų. Pastarieji visur skel
bia : “Mr. Browder Goes to 
Washington!” Jie yra įsitiki
nę, kad Browderis bus išrink
tas ir pasiųstas kongresan, 
kad jis ten kovotų už taiką 
ir platesnes socialines refor
mas.

—o—
Earl Browder — nepapras

tai gabus, darbštus, išsimoks
linęs ir savo idėjai pasiauko
jęs vyras. Jį gerbia ne tik 
tie, ką su juo sutinka, bet ir 
jo politiniai oponentai. O tai 
reiškia labai daug.

Senatoriai Perša 
Suomijos Karo Bo
nus Amerikiečiam

Japonija Pasiryžus Sukriu- 
„ sinti Chiniją

Washington. — Demo
kratas senatorius K. Pitt
man, pirmininkas užsienio 
reikalų komisijos, ragina 
valdžios šėrų-bonų komisiją, 
kad jinai lengvai leistų Hel
sinkio Suomijai pardavinėti 
savo paskolos bonus Jungti
nėse Valstijose ir už juos 
gaut pinigų pirktis Suomi
jai ginklus prieš Sovietus.

Šį planą jau pirmiau pa
skelbė kitas demokratas se
natorius Harrison.

Tokio. — Japonų armijos 
vadai reikalauja išmest iš 
seimo atstovą Takao Saito, 
kad jis šaukė baigt karą 
Chinijoj.

Karo ministeris generolas 
Sh. Hata užreiškū seimui, 
kad Japonija kariaus, kol 
bus .sukriušinta dabartinė 
Chinijos valdžia, vadovau
jama Chiang Kai-sheko.

Siūlo Pakeist Sprendė
jus Ginčų tarp CIO ir 

Darbo Federacijos

Detroit, Mich.—Manoma, 
kad tai aukštesniųjų dva
siškių cenzūra sulaikė fašis
tinio kunigo Coughlino kal
bą per radio praeitą sekma
dienį.

Internuoti Lenkai Plaukia 
Rumunijos ir Vengrijos 

j Talkininkų Armijas

is

Zagreb, Jugoslavija.—Po 
500 lenkų oficierių ir.karei
vių kasdien apleidžia kon
centracijos stovyklas Veng
rijoj ir Rumunijoj ir išva
žiuoja į Franciją arba į Sy- 
riją. Francijoj jie įstoja į 
Lenkų Legioną kariaut 
prieš Vokietiją, o Syrijoj 
tie lenkai eina į tenaitinę 
talkininkų armiją, kuri, pa
gal pirmesnius pranešimus, 
yra ruošiama karui prieš 
Sovietų Kaukazą.

Vokietija jau užprotesta
vo Vengrijai ir Rumunijai, 
kad jos paleidžia lenkų ka
rius pabėgėlius. Nes, pagali 
tarptautinius bepusiškumo 
įstatymus, jie turėtų būt 
laikomi kaip belaisviai iki 
pasibaigs karas.

Washington. — Buvęs 
pirmininkas valdiškos Dar
bo Santikių Komisijos, pro
fesorius L. K. Garrisoų pa
siūlė atimt iš tos komisijos 
teisę spręst, kur dirbtuvėse 
pripažint CIO, o kur Darbo 
Federacijos unijas.

Prof. Garrison sako: kol 
Šalies Darbo Santikių Ko
misija sprendžia tokius gin
čus, ją nuolat užsipuldinė- 
ja viena ar antra unijinė 
organizacija.

Kalbėdamas kongresinėje 
komisijoje, Garrison patarė, 
kad kongresas taip pataisy
tų Darbo Santikių Įstaty
mą, jog kokia kita, nepri
klausoma valdiška įstaiga 
ar komisija turėtų spręst 
ginčus dėl federacinių ar 
CIO unijų pripažinimo, kai
po darbininkų atstovių. Bet, 
girdi, priešingos viena kitai 
unijos tada turėtų pačios 
pirma susitart kas liečia 
darbininkų balsavimus tuo 
klausimu, ir tik po tokių 
balsavimų valdiška komisi
ja bei įstaiga darytų spren
dimą.

Kai kurie nariai kongre
sinės komisijos jau pritaria 
šiam sumanymui.

Holandai Linki, Kad Karas 
Baigtųsi be Pergalės

Naziai per 10 Dienų Sunai
kinę 145,000 Tonų Laivų

Telkia Balkanus 
Prieš Vokietiją ir 

Prieš Sovietus
Anglija ir Francija Stengiasi {traukt Bulgariją ir Rumuniją 

į Karo Ratą prieš Sovietus ir prieš Vokietiją; Sovietai 
Padarė Prekybos Sutartį su Bulgarija

Belgrad, Jugoslavija. — 
Šičia tris dienas slaptai po
sėdžiavo užsieniniai minis
terial Turkijos, Rumunijos, 
Graikijos ir Jugoslavijos, ir 
galop viešai paskelbė tik 
štai ką,—kad jie nutarė iš
vien palaikyti taiką, tvarką, 
savo nepriklausomybę, čie- 
lybę, bepusiškumą, bendra
darbiaut biznio-ekonomijoš 
reikalais ir laikytis draugiš
kų santikių su kaimyniško
mis valstybėmis.

Sovietų Spauda Rašo, Kad 
Bulgarija ir Vengrija Ne
susitaikys su Rumunija
Maskva. — Sovietų vy

riausybės laikraštis “Izvies- 
tija” ir Komunistų Partijos 
organas “Pravda” rašo, kad 
Anglija ir Franci j a stengia
si įtraukt Turkiją, Graiki
ją, Rumuniją ir Jugoslavi
ją į talkininkų karo ratą; o 
pirmučiausias Anglijos ir 
Francijos tikslas tai pa
veikti Rumuniją taip, kad 
jinai sustabdytų perleidinė- 
jimus savo žibalo ir kviečių 
Vokietijai.

Turkijos, Graikijos, Ru
munijos ir Jugoslavijos mi
nisterial, susirinkę Belgra
de, Jugoslavijoj, darė pla
nus, kaip nuramint Bulgari
ją ir Vengriją, kad jodvi 
nereikalautų iš Rumunijos 
bulgariškų ir vengriškų že
mių. Bet Sovietų spauda 
numato, kad Bulgarija ir 
Vengrija vis tiek reikalaus 
tų žemių.

Anglijos Žiema Sustabdė An
glį; Užsidarė Fabrikai

London. — Šalčiai ir gi
lūs sniegai taip pakrikdė 
anglies pristatymą Angli
joj, kad dėl to užsidarė dau
gelis plieno fabrikų, audyk
lų ir kitų įmonių.

Miestų parkuose kertami 
medžiai * kurui, ir jų mal
kas policija dalina žmo
nėms.

Anglija, Žūt ar Būt, 
Kariaus iki Galo, Sa
ko J o s Ministeris

Ką Turkija ir Rumunija 
Žada Bulgarijai

Belgrad, Jugoslavija. — 
Turkų užsieninis ministeris 
Sukru Saracoglu, grįžda
mas namo, staptelėjo Sofi
joj, Bulgarijos sostinėj, ir, 
kaip pranešama, padarė 
Bulgarijai šitokį pasiūly
mą:

Rumunija sutiktų užleist 
Bulgarijai kamputį Dobru- 
džios provincijos, vadinamą 
C a r d i laterį. — Dobrudžia 
pirm 1913 metų Balkanų 
karo priklausė Bulgarijai.

Turkija ir Graikija ben
drai gal duotų priėjimą 
Bulgarijai prie Egejaus Ma
rių, jeigu Bulgarija prisidė
tų prie bendro fronto su 
Turkija, Graikija, Rumuni
ja ir Jugoslavija.

Turkijos ir Graikijos 
valdovai darbuojasi Angli
jai ir Francijai ir stengiasi 
nustatyti Bulgariją prieš 
Sovietus ir prieš Vokietiją, 
kaip teigia United Press, 
amerikonų žinių agentūra.

Bulgarija Padarė Prekybos 
Sutartį su Sovietais

Maskva. — Santikiai tar
pe Bulgarijos ir Sovietų ei
na kaskart geryn. Dabar 
Vyriausio Sovieto prezidiu
mas patvirtino prekybos ir 
laivininkystės sutartį tarp 
Sovietų Sąjungos ir Bulga
rijos.

Anglija Nori Užkart 
Savo Kontrolę ant 
Holandijos Biznių

Newcastle, Anglija.—Ka
ro ministeris Oliver Stanley 
viešoj kalboj užreiškė, kad 
Anglija kariaus, kol bus 
“ant visados sunaikinta ga
lia Hitlerio ar kurio kito 
nazių vado.”

Ministeris Stanley sakė 
jog štai kas atsitiktų, jeigu < 
Vokietija laimėtų karą:

“Jinai atimtų iš mūsų im
periją, mūsų laivyną ir mū
sų prekybą, ir mes liktume 
tik maža, tirštai žmonėmis 
perpildyta sala, kuri jau ne
galėtų atsigriebti ir net 
abejotina, ar ji išliktų gy
va.”

Stanley atmetė derybas

Haga, Holandija.—Anglų 
valdžia pareikalavo, kad be
pusiška Holandija leistų 
Anglijos atstovam peržiūri- 
nėt holandų kompanijas ir. 
šiaip stambesnius biznius. _
Anglija nori patirti, ar tie del taikos> lr sake: 
bizniai netarnaują Vokieti
jos reikalams. .

Holandų valdžia kol kas 
atmetė tokį Anglijos reika
lavimą.

Bet trečiais metais praei
to pasaulinio karo Anglija' 
užkorė savo . inspektorius i 
holandų pramonei ir preky
bai. Holandijos biznieriai 
sako, jog tada* Anglijos in
spektoriai sužinojo holandų 
biznio sekretus, kaip kad 
lėšas medžiagų ir gamybos, 
užsieninius holandų užsaky
mus, jų rinkas ir kt.

Tosv žinios buvo perduo
tos Anglijos fabrikantams 
ir prekėjams,. tai anglai, «a eurOpįnįame kare.” Kai 
pasinaudodami tuom, pas- kurie jtal iaikraščiai ^ko, 
kui užlindo holandų bizniui j kad MussoHnis “neišduos”

“Mes turime kovot, kol 
laimėsime ar būsime sumuš
ti”

Pasak Stanley!, tai Ang
lija “nieko nereikalauja sau 
iš Vokietijos... ir nenori 

| vokiečių sunaikint.” Jinai 
i tik norinti, kad “jie būtų 
i taikūs ir laimingi nariai ra- 

. mios ir laimingos Europos.”

Italija “Nėra Bepusiška, 
Tik Nekariauja”

Roma. — Italų spauda 
persergėjo Angliją ir Fran
ci ją, kad “Italija nėra be- 
pusiška, bet tik nedalyvau-

uz akių ir pakišo jam koją, p

“Sedovo” Didvyriai
vy-
So-

Haga, Holandija. — Ho
landų karininkai ir biznie
riai pageidauja, kad nei vo
kiečiai nei talkininkai nelai
mėtų karo, kad jis baigtųsi 
be pergalės. Holandijoj su
prantama, jog vienų ar ki
tų laimėjimas būtų pavojin
gas holandam.

Šiuo tarpu holandai ne
tiki, kad Vokietija kariškai 
briausis per Holandiją prieš 
talkininkus. News Syndica
te pranešimas sako, jog ho
landai labiau bijo, kad tal
kininkai gali sulaužyt Ho
landijos bepusiškumą ir per 
ją briautis prieš Vokietiją.

Berlin. — Vokiečiai tei
gia, kad jų submarinai ir 
minos per 10 dienų, tarp 
sausio 21 ir 31 d., sunaikinę 
145,000 tonų tąlkininkų ir 
bepusiškų šalių laivų’, ve
dančių biznį su Anglija ir 
Franci j a.

Anglai Sako, kad Naziai 
Nepadarę Tiek Nuostolių
London. — Anglų valdi

ninkai sako, jog nuo sausio 
21 iki 31 d. vokiečių subma- 
rinai ir minos nuskandino 
tiktai 7 Anglijos laivus, 18,- 
236 tonų; tris Francijos lai
vus, 8,316 tonų, ir 16 bepu- 
siškų laivų, 73,027 tonų.

NAUJAUSIOS ŽINIOS
Sovietų Lakūnai Suardė 
Suomijos Geležinkelius

Vasario 5.—Radio prane
ša, jog Sovietų lakūnai iš
daužė geležinkelius, kuriais 
Helsinkio Suomija gaudavo 
karo reikmenų ir maisto iš 
Norvegijos ir Švedijos arba 
iš kitų kraštų per Švediją 
ir Norvegiją.

HELSINKIO SUOMIŲ 
PRANEŠIMAI

Maskva. — Sovietų 
riausybė suteikė vardą 
vietinio Didvyrio kapitonui 
ir kiekvienam iš keturioli
kos jūrininkų ledlaužio “Se-, 
dovo”, kuris buvo\ blaško-; 
mas šiaurės ledynų per 27 
mėnesius.—Jis su pagalba 
galingo ledlaužio “J. Stali
no” neseniai sugrįžo į sovie
tinę Murmansko prieplau-

Federacijos Vadai Šaukia ką. 
Panaikint Naująją Dalybą
Miami, Florida, vas. 5.— 

Amerikos Darbo Federaci
jos vice-pirmininkas M. 
Woll ir federacinės Dailyd- 
žių Unijos bosas Hutchen- 
son išvien su 8-niais kitais 
Federacijos unijų viršinin
kais išleido pareiškimą, 
šaukdami visiškai panaikint 
Roose velto Naująją Dalybą. 
Jie remia republikonų poli
tiką.

Vokietijos ir nepasiduos 
Anglijos globai.

Sykiu Italijos fašistų 
spauda teigia, kad Juozas 
Stalinas “išdavė kanclerį 
Hitlerį.”

Haga, Holandija. — Ro
landų biznieriai labai pyks
ta, kad Anglija stabdo Ho- 
landijos laivus, grobia jų 
krovinius ir varžo užjūrinę 
holandų prekybą.

Philadelphia, Pa
Sedovo” kapitonas ir 14 • Ekstra Svarbu 

jūrininkų yra apdovanoti I Philadelphiečiams
K

Lenino Ordenu, • Aukso 
žvaigždės medallum ir 25,- 
000 rublių kiekvienas. Auk
štai pagerbtas ir Ivan Pa- 
panin, vadas ekspedicijos, 
kuri paliuosavo “Sedovą” 
iš ledynų.

!•

Taigi buvimas Jungtinių 
Valstijų kongrese tokios as-, 
menybės būtų reikšmingas da
lykas,—naudingas visam kraš
tui.

Šiandien, kai mūsų kraštui 
grūmoja pavojus būti įtrauk
tam į europinio karo sūkurį) 
yra labai svarbu, kad kongre
se dalyvautų visokių pažiūrų, 
visokių sriovių atstovų—svar
biausia, kad ten dalyvautų 
darbo žmonių atstovai!

žmona

ORAS.—Vidutiniai šalta.

Rooseveltienės Pakviesti 
Republikonai Boikotuoja

Jaunuolių Vadus
Washington, vas. 5.—Pre

zidento Roosevelto
pakvietė 40 senatorių ir 
kongresmanų dalyvaut susi
rinkime Amerikos Jaunuo
lių Kongreso‘ vadų Baltaja
me Rūme. Republikonai at
sisakė, nes, girdi, ta orga
nizacija dar nėra apsiva
lius nuo komunistų.

■ ' Helsinki, vas. 5.—Suomi
jos komandieriai sako, kad 
suomiai atmušę Sovietų 
raudonarmiečių darytus už
puolimus visuose frontuose 
ir padarę daug nuostolių 
raudonarmiečiams, šalčiuo
se 10 laipsnių žemiau zero.

Pasak Helsinkio suomių, 
tai apie 400 sovietinių or
laivių bombardavę Viborgą 
ir kitus Suomijos miestus 
ir “baisiai sunaikinę” juos.

Vakarą Frontas Tebemiega
Paryžius.—Visiškai “nie

ko naujo” nėra vakarų karo 
fronte tarp vokiečių ir fran- 
cūzų-anglų, sako francūzų 
komanda.

Taip, sako ir nazių ko- 
mandierių pranešimas.

Japonija Atmeta Amerikos 
Protestą Prieš Geležinkelio 

Bombardavimą
Tokio. — Amerika pro

testavo, kad japonai iš oro 
bombardavo Indo-Chinos- 
Tunnan geležinkelį, Chini
joj, nes tuom geležinkeliu 
paprastai važiuoja ameriko
nai. Japonija atsakė, jog 
kariškais sumetimais japo
nai būtinai turį naikint tą 
geležinkelį.

j
O

♦ K

Mexico City. — Japonija 
stengiasi gaut mainais už 
savo dirbinius 7,000,000 bač
kų žibalo iš Meksikos.

Shanghai, vas. 5.—Prane
šama, kad japonų armija 
briaujasi į liaudišką Išlau
kinę Mongoliją.

Penktadienį šią savaitę, 
vasario 9 d., bus Lenino ir 
Lincolno mirties paminėji
mas, Metropolitan Opera 
House, Broad ir Poplar Sts., 
8 vai. vakare. Žemiausia 
įžanga 25 c., o bedarbiams 
10c.; aukščiausias tikietas 
$1.00. <

Kalbės Earl Browder, » 
Darcy, Močiutė Bloor, Ree
ve. Dainuos įvairių tautų 
chorai ir bus gera, įdomi 
programa.

Lietuviai, nesivėluokit — 
būkit pirm. 8 vai. vak. ir ; 
kuo daugiausiai eikit į šį 
reikšmingą paminėjimą.

Roy Mizara, “Laisves” re
daktorius, kalbės ateinantį 
sekmadienį, vasario 11 d., 
apie dabartinius karus ir pa
saulinę padėtį; bus koncer- 
tukas ir bankietukas. Visa 
tai įvyks 735 Fairmount 
Ave. Pradžia 2 vai. dieną.
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Važiuokit Namon ir Dirbkit!
i Istorinė mainierių unijos konvencija 
arba suvažiavimas pasibaigė. Padaryta 
daug svarbių tarimų—tarimų, labai reik
šmingų ne tik mainieriams, bet visam 
mūsų kraštui.

Kiekvienas kalbėtojas, kiekvienas uni
jos mainierių veikėjas, pakartotinai pa
brėžė suvažiavimo dalyviams: “Mes nu
tarėme gerų dalykų: dabar važiuokim 
namon ir praveskim juos gyvenimam”

Tai yra įsidėmėtini žodžiai kiekvienam 
ne tik mainieriui, -bet kiekvienam unijis- 
tui, kiekvienam darbo žmogui.

Mainieriai pasisakė prieš Amerikos 
įvėlimą į karą, jie pasisakė už organi
zavimą neorganizuotų darbininkų, jie 
pasisakė už platesnes ir gilesnes sociali
nes reformas. 600,000 organizuotų darbo 
žmonių balsas buvo nepaprastai didelis 
ir plačiai nuskambėjęs per visą kraštą.

Su padidinta energija, su juo didesniu 
įsitempimu reikia visi istorinės mainie
rių unijos konvencijos tarimai pravesti 
gyvenimam Lietuviai mainieriai, kurių 
yra tūkstančiai, privalo mainierių unijos 
nutarimus studijuoti, su jais visapusiai 
susipažinti ir už jų įgyvendinimą kovot.*
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“Mr. Browder Goes To 
Washington”

Šitokiu šūkiu 14-to kongresinio dis- 
trikto (Manhattane, N. Y.) piliečiai ruo
šiasi rinkimams. “Mr. Browder Goes To 
Washington”—“Ponas Browderis Vyks
ta Washingtonan”—nėra tai kokis uto
piškas šūkis. Jis gali patapti realybe.

14-tasis kongresinis distriktas apima 
tą New Yorko miesto dalį, kur gyvena 
daug darbininkų. Komunistų Pąrtijos 
centralinės raštinės, “Daily Workerio” 
būstynė taipjau yra tame distrikte. Ko
munistai ten visuomet laimėdavo daug 
balsų.

Rinkimai įvyksta šiandien, vasario 6 
d. Tai nepaprasti rinkimai. Per juos 14- 
tojo distrikto piliečiai turės išrinkti į 
kongresą savo atstovą vietoj mirusiojo 
kongresmano Sirovich’iaus. Komunistų 
Partija pastatė savo kandidatu Earl 
Browderj. Turi po kandidatą ir demokra
tų ir republikonų partijos.

•Rinkimų kampanija praėjo dideliam 
įkaršty j. Įvyko daugybė masinių mitin
gų, kur komunistų kandidatas buvo pri
imtas labai šiltai. Įvyko ir bendrų masi
nių mitingų, kur visi trys kandidatai 
kalbėjo. Klausytojų minia, tačiau, savo 
sąjausmą pareikšdavo komunistų kandi
datui.

Gal šie rinkimai nebūtų atkreipę tiek 
daug piliečių dėmesio, jei ne reakcinių 
demokratų kabinęjimaisi. Bijodami, kad 
jų kandidatas gali rinkimus prakišti, jie ■ 
pradėjo Browderj skųsti teismui ir mies
to rinkimų tarybai, reikalaudami išmesti 
Browderj iš kandidatų sąrašo.

Tačiau, tiek aukščiausias valstijos tei
smas, tiek miesto rinkimų tarybos nariai 
pareiškė, kad Browderis kandidatuoja 
teisėtai, kad jis turi visas kandidato 
kvalifikacijas ir todėl išmesti jo vardą iš 
kandidatų sąrašo negalima1.

Taigi šiandien 14-to j o kongresinio dis
trikto piliečiai, kurie yra užsiregistravę, 
galės paduoti savo balsus, jei jie norės, 
UŽ komunistų kandidatą Earl Browderj 
ir pasiųsti jį Washingtonan kovoti už 
taiką. Daugelis žmonių sako, kad Brow- 
deriui yra didelė proga šiuos rinkimus 
laimėti.

Kaip gi ten Ištiktųjų Esama?
New Yorko “Timeso” redaktorius p. 

James sekmadienio savo laikraščio laidoj 
polemizuoja su tais žmonėmis, kurie tei
gia, kad komercinė Amerikos spauda yra 
labai vienpusiška Sovietų - Suomijos 
konflikto linkui. Žinios, toj spaudoj tal
pinamos, yra tendencingai, tiksliai nu
dažytos, kad jau net ir tamsiausis žmo
gus’ pamato, kad jos neteisingos.

Ponas James pareiškia, jog, girdi, ko
mercinei spaudai žinias rašą žmonės, ku
rie esą Suomijos fronte, ir todėl jos tei
singos. Na, gi Sovietai beveik visiškai 
nepaduodą žinių iš karo lauko. .

Atrodo, pas p. Jamesą yra logikos ir 
tiesos. Tačiau ateina kitas komercinės 
spaudos atstovas ir p. Jameso teigimą 
sumuša į dulkes.

Peręito šeštadienio “Herald-Tribune” 
laidoj korespondentas Walter Kerr pra
neša tam laikraščiui telefonu iš Helsin
kio. Be kitko p. Kerr žymi:

“Seni karo korespondentai sako, kad 
Suomijos karas yra per daugelį metų 
pirmas karas be karo korespondentų... 
Net jeigu Amerikos korespondentai bū
tų išsilavinę pačiūžomis (skis) čiužinėti 
ir bandytų čiuožti podraug su suomiais, 
netgi jei jie mokėtų suomių kalbą, ku
rios jie nemoka, vis vien Suomijos ka
riuomenės vadovybė neleistų jiems ap
lankyti frontą, nebent tik tuomet, kai 
nėra mūšių... štai kodėl nei vienas ko
respondentas, kiek aš žinau, dar nėra 
matęs suomius kariaujant...”

Ponas Kerr prireda, jog amerikiečiai 
komercinės spaudos atstovai prileidžiami 
matyti kokį nors fronto distriktą tik tuo
met, kai mūšis pasibaigia. Kitas šaltinis 
jam žinioms gauti—pasikalbėjimas su 
nemokančiu anglų kalbos suomių kariu.

Šitaip dalykai stovi Suomijoj. Reikia 
pridėti, kad, netgi jei korespondentas ir 
būtų nuoširdus, teisingas, jei jis ir trok
štų (gavęs) teisingas žinias iš Suomijos 
pasiųsti Amerikon, tai Helsinkio vyriau
sybės cenzūra jų nepraleistų.

Na, o jei jas, sakysime, praleistų, tai 
Amerikoj yra kiti cenzoriai: komercinių 
laikraščių redaktoriai. Devyniais atve
jais iš dešimts jie tokias žinias sucenzū- 
ruotų, sužalotų taip, kad rašytojas jų ir 
pats nepažintų.

Ponas George Seldas apie tuos daly
kus labai gerai nusimano, nes jis per 30 
metų tarnavo korespondentu. Kai jis per 
pereitą pasaulinį karą buvo Francijoj ir 
siuntė žinias apie karą, tai jos būdavo 
taip cenzūruojamos, kad jis pats nega
lėdavęs jas pažinti. Kuris tuomet, kores
pondentas mokėjo sugalvot melų apie 
“vokiečių barbarybes” ir tuos melus pa
rašyti, to korespondencija ištisai tilpo ir 
tilpo žymioj laikraščio vietoj. Kuris tik 
bandė rašyti tiesą—jeigu jo sužalotoji 
korespondencija ir tilpdavo, tai kur nors 
nežymiam didelio laikraščio’' kampelyj.

Taigi mūsų skaitytojui turėtų būti aiš
ku, kodėl komercinėj spaudoj Sovietų or- 
laivininkai nepataiko į geležinkelį, į mi- 
litarinį tikslą, bet visuomet pataiko į 
moterį, vaiką ligoninę, arba bažnyčią. 
Jiems taip pat turėtų būti aišku, kodėl 
Sovietai prarado “šimtus tūkstančių rau
donarmiečių”, o Helsinkio vyriausybė— 
nei vieno kario!

Kur Link Velka Amerikų?
Washington© valdžia, prieš Amerikos 

liaudies norą ir valią, velka mūsų kraš
tą į karą. Aną dieną iš Bergeno, Norve
gijos, pranešė, kad į prieplauką atplaukė 
du Jungtinių Valstijų laivai “Mariuąc- 
sun” ir “Marmactiede” su karo orlaiviais 
Helsinkio valdžiai. Reiškia, Roosevelto 
valdžia davė Suomijai $10,000,000 pasko
lą; paskui karo laivynas davė jai 50 karo 
bombanėšių ir tuos karo orlaivius Jung
tinių Valstijų laivai nuvežė, o į Finlian
diją pribuvo Amerikos lakūnų “liuosno- 
rių”, kurie juos valdys, pono Roosevelto 
padrąsinti, kad jie dėlto pilietybės ne
nustos. Ir visa tai skaitosi Jungtinių 
Valstijų “neutralitetu”! Ką pasakytų 
ponas Roose veltas ir jo valdžia, jeigu 
Sovietai taip elgtųsi prieš mūsų šalį?

Roosevelto valdžiai, atlikdama tuos žy
gius, keleriopai sulaužė mūsų šalies ne
utralitetą. (1) Ji paskolino kariaujančiai 
Suomijai pinigų. (2) Ji pardavė jai karo 
orlaivius. (3) Ji pati nuvežė tuos orlai
vius. (4) Ji padrąsino lakūnus stoti į 
Suomijos armiją. (5) Ji sulaužė pati savo 
nustatytą zoną, į kurią yra uždrausta 
Amerikos laivams plaukti. Toki Roose
velto žygiai velka Ameriką karan, tai 
yra žygiai, kuriems nepritaria Amerikos 
liaudis.

Vilniaus kraštas, esą, pa
sigamina tiktai apie pusę 
tiek maisto, kiek jam rei
kia. Taigi jis turi beveik 
pusbadžiauti per apvalius 
metus. Taip jisai, pusiau 
valgęs, nedamitęs, būsiąs ir 
ateityje, jeigu negaus au
kų. Mes, amerikiečiai, turė
sime jį Šelpti visuomet. 
Dėl to, esą, “Ar nevertėtų 
grąžinti Vilnių bolševi
kams?”

Tokį klausimą pakėlė ne 
kokis ten bolševikas, bet la
bai gerbtinas bolševikų 
priešas—“Keleivio” > redak
torius savo apžvalgoje.

Štai pradžia tos apžval
gos: L

“Lietuvių džiaugsmas dėl 
Vilniaus atgavimo buvo ne
ilgas. Nes ne toks Vilnius 
mums atiduotas, kokio tikė
jomės. Jis apiplėštas ir pil
nas alkanų ubagų.. teko 
gabenti tenai maistas trau
kiniais ... išrodo, kad Lie
tuva turės ilgai da Vilnių 
maitinti.”

O vidurys apžvalgos, tai 
Lietuvos žemės ūkio minis- 
terio Krikščiūno paskaita. 
Esą, Vilniaus krašte per 
metus gaunama apie 69,000 
tonų rugių ir kviečių. Iš to 
skaičiaus reikia paimti sėk
lai 16,000 tonų, gyvulių pa
šarui 9,000 tonų. Tai žmo
nių duonai lieka tik apie 
44,000 tonų. Toli nepakan
ka to krašto gyventojams 
(kurių yra 420,000): jiems 
reikia 84,000 tn. per metus. 
Stoka 40,000 tonų.

Kiaulių užauginama 84,- 
000, o papjaunama tik apie 
70,000. Galvijų da daugiau 
trūksta mėsai. Pieno Vil
niaus krašte reikia 120 mi- 
lionų litrų per metus, o ga
lima ten pasimelžti tik 90 
milionų litrų.

“Tai bolševikų ‘dovana’ 
Lietuvai pasidaro beveik 
nepakeliama našta. Spaudoj 
ir visuomenėj šaukiama vi
sais balsais: aukų! aukų! 
aukų!... Ir kokia bus iš to 
nauda? Pašerti mūsų auko
mis Vilniaus lenkai jau da
bar kelia pučus. O kas bus, 
kai po karo jų valstybė vėl 
taps atstatyta? Ar neatsi
ras antras Želigovskis?”

Po tų aimanavimų, re
daktorius sako:

“Taigi, ar nevertėtų šitą 
‘dovaną’ grąžinti bolševi
kams atgal? Jie pasiėmė 
sau geresniąsias Vilniaus 
krašto žemes, tai tegul pa
siima ir duonos reikalingus 
gyventojus.” .

Galas.
Dabar leiskite man savo 

paaiškinimus pridėti.
“Grąžinimo” idėja nie

kam netiks. Kad ji būtų 
juokų skyriuje, tai praeitų 
su nusišypsojimu .ir būtų 
baigta. Bet čia rimtai ra
šoma. čia siūlomi reališkai 
logiška išvada, kad vilnie
čius nuo bado išgelbėti gali 
tik bolševikai, tariant, So
vietų Sąjunga. Idėja gera, 
teisinga. Bet tas redakto
rius nėjo logikos, nuoseklaus 
protavimo keliu. Jeigu būtų 
ėjęs, tai būtų nusigandęs 
savo “principo” ir būtų visą 
tą 'savo rankraštį Į pečių 
įmetęs! Kaip visi žino, jisai 
didelis priešas bolševizmo. 
Jisai, vienok, tiki, kad So
vietų Sąjunga “nesusmuks” 
(kaip sako tautininkai ir 
klerikalai), o reikią jos at
sikratyti ir panaikinti apsi
gynimo sutartį tarp jos ir 
Lietuvos. (To nori visi bur
žujai). Taigi reikią sugrą
žint. bolševikams tą “dova

ną” (Vilnių), tada ir sutar
tis dings ir bus galima su
tartį padaryti su kapitalis
tinėmis šalimis. Na, o tada 
tai Sov. Sąjunga “susmuks”, 
bus išgelbėta “demokratija 
ir civilizacija,” kitaip sa
kant, bus tikrai įsteigta 
naujoji darbininkų vergija!

Apie Vilniaus bado amži
ną šmėklą turiu tiek pasa
kyti :

Išrodo, kad apie Vilniaus 
kraštą tasai redaktorius (o 
gal ir ministeris Krikščiū
nas) galvoja, kaip apie at
skirą, nepriklausomą vals
tybę,/su didelėmis muitų 
sienomis. Tos valstybės vi
duje jokios kitos pramonės 

'nėra, biznio jokio su kito
mis šalimis, (ir su Lietuva) 
negalės daryti, tik auginti 
sau valgomus daiktus ir bū
ti nedavalgius.

Tokios santvarkos tai tik
rai jau nebus. Lietuviški 
milionieriai jau steigia Vil
niuje savo biznius, kur val
džia viršų ima—ir visi turės 
didelius dividendus. Dėl to 
jie duos vilniečiams darbo

(uždarbio), parduos Lietu
vos galvijų ir kiaulių per
teklių. Nepaisant, ar jūs 
aukausit, ar neaukausit, vil
niečiai nebus užtverti, lyg 
raupsuotieji, «neperlipamo- 
momis sienomis.

Ar Bostonas, New Yor- 
kas, Pittsburghas užsiaugi
na sau kiek reikia maisto? 
Ne! Ar nevertėtų dėl to 
tuos miestus, Amerikos ry
tinę dalį sugrąžinti Angli
jai? Gal redaktorius užsi
augina dabar, naujus ko
pūstus ir Grandžius savo 
skiepe? O mūsų grosernin- 
kas garsina: “New Texas 
cabbage”, “Florida Oran
ges” ir tt. ✓

Šviežių daržovių iš visos 
Amerikos ir . jos kolonijų 
gauname viduryj didelių 
žiemos šalčių. Bado nėra, 

| jei turi pusę dolerio kiše
nių j e !

Mūsų redaktorius piešė 
Vilniaus paveikslą juodomis 
spalvomis ir net nuvogė nuo 
ministerio Krikščiūno bul
ves! Ministeris sakė, kad 
tenai bulvių užaugina dau
giau, kaip du syk tiek, kiek 
vilniečiai gali suvalgyti!

Negraži spalva nepadaro 
gražų paveikslą.

J. B.

Ar Lengvą Pralaužti Frontą?
Gintis visada yra leng

viau, bet tik tol, kol-apsi
ginančio frontas yra nesu
laužytas. Jeigu frontas su
laužytas, tai dažnai apsigi
nantis būna arba visai su
muštas, arba labai nuken
čia. Tada puolančioji pusė 
apsupa apsiginančias jėgas 
ir sunaikina, arba suima į 
nelaisvę.

Kaip kas už pavyzdį ima 
Lenkijos susmukimą ir iš to 
daro išvadą, kad veik nega
lima gintis. Tai klaidingą 
išvada. Lenkija taip greitai 
susmuko dėl daug kitų prie
žasčių, o ne dėl to, kad Vo
kietija buvo daug galinges
nė. Lenkija susmuko ir ka
riniai todėl, kad jos koman
da, vieton ant Vislos-Sano- 
Narevo upių gintis, tai ban
dė vystyti ofensyvą prieš 
Vokietiją.

Ką Reiškia Prisirengti?
Paprasti skaitytojai ma

no, kad kada prasidėjo Len
kijos - Vokietijos karas, tai 
tuo pat laiku ir prasidėjo iš 
abiejų pusių prisirengimas. 
Tai klaida. Vokietija per 
dvidešimts metų rengėsi 
supliekti Lenkiją. O per ke
lis mėnesius prieš karą į 
Lenkijos pusę, pasienį, die
nomis ir naktimis dvylika 
traukinių linijų ir daug au
tomobilinių kelių gabeno ar
miją, ginklus, amuniciją, 
maistą ir kitas reikmenis. 
Kada Vokietija paskelbė 
karą, tai Lenkijos pasienyj 
jau stovėjo apie du milio- 
nai Vokietijos armijos, pil
nai prirengtos, paruoštos, 
tik laukiančios signalo už
pulti. Prisirengti yra daug 
sunkiau, kaip pradėti ofen
syvą. Prisirengti, tai reiš
kia, suvežti į tinkamą ata
kai poziciją armiją, mais
tą, amuniciją, ginklus ir 
juos paruošti.

Kaip Pralaužia Frontą?
Puolančioji pusė paleid

žia darban lėktuvus, kurie 
bombaduoja priešo frontą, 
užfrontę, kelius, tiltus, gin
klus ir amunicijos fabrikus, 
o imperialistų armijos ir ci
vilius žmonės. Kada orlai
viai jau apdaužo priešą, tai 
tada leidžiama veikiman 
įvairaus dydžio - patrankos,

daugiausiai galingos, kurių 
ugnies tikslas išdaužyti 
priešo apsigynimo pozicijas, 
sudaužyti priešo kanuolės, 
kulkasvaidžių ir prieštanki
nių kanuolių lizdus, nusilp
ninti armiją. Vos kanuolės 
atliko tą “darbą”, kaip lei
džiama darban tankai ir 
pėstininkai, o kanuolės už
ima naujas pozicijas ir mu
ša giliau, į naujas priešo 
pozicijas. Artilerija maino 
pozicijas, ji lydi savo pės- 
tiją, padeda orlaiviams, tan
kams ir pėstininkams. O 
tas reikalauja daug svaidi- 
nių, kurie iš kalno turi būti 
sugabenti į frontą.

Padrūtinimai Frontui
Priešas, kuris traukiasi, 

jis viską ant savo kelio nai
kina, kaip finai baltagvar
diečiai, degina namus, spro
gdina tiltus, griauna kelius, 
užtaiso minas kiekvienoj 
vietoj, viską drasko, kad 
puolančioji pusė nieko ne
rastų.

Armija, kuri eina pirmyn, 
turi tiesti kelius, taisyti til
tus, prašalinti minas, ga
bentis vis giliau su savimi 
amunicijos, maisto ir kitų 
reikmenų sandėlius. Aišku, 
kad tas reikalauja daug 
darbo ir energijos. Kada 
Italijos fašistai kariavo su 
Ethiopija, kur taip mažai 
kelių, tai jie turėjo apie 
150,000 darbininkų, tūks
tančius mašinų, kurie tiesė 
armijai kelius, kad frontas 
galėtų gauti sau reikmenis. 
Kada Raudonoji Armija 
įžengė į Finliandiją, tat ji 
taip pat priversta tiesti ke
lius, kad galėtų toliau ženg
ti. Reiškia, užima tam tik
rą liniją, apsidrūtina, susi
tvarko, praveda kelius, pa
traukia daugiau karo reik
menų, amunicijos, maisto, 
jėgų ir tada vysto antrą už
puolimo etapą. Tik taip ga
lima užkariauti žemės plo
tą, kur stoka kelių, kur yra 
daug gamtinių kliūčių.

Kelių pravedime, prie da
bartinės technikos 400-500 
darbininkų į dieną gali nu
tiesti apie kilometrą viduti
nio plento, 2,000 darbininkų 
su šių dienų technika į sa
vaitę gali nutiesti apie 15 
kilometrų arba 10 ameriko

niškų mylių gelžkelio bė
gių, jeigu nėra didelių gam
tinių kliūčių. Žiemos laiku 
dažnai prisieina nutiesti tik 
laikinus kelius.

Neužtenka kelius nuties
ti, bet reikia ir užmaskuoti 
juos nuo priešo aviacijos. 
Gelgkelių stotis dažniausiai 
pastato miške, krūmuose, 
stato po kelias, kad jeigu 
vienoj vietoj bus priešo su
griauta keliai, tai kad grei
tai juos galėtų pataisyti. 
Armijos išsodinimo punktus 
daro vienus, maisto ir amu
nicijos iškrovimo kitus.

Kas Gi Yra Frontas?
Mes spaudoj dažnai skai

tome apie frontą, ypatingai 
kapitalistinė spauda daug 
prirašė apie finų Čiužinin- 
kus, būk jie pralaužia Rau
donosios Armijos frontą, 
nučiuožia dešimtis arba net 
šimtus mylių į užfrontę, su
gadina Raudonosios Armi
jos susisiekimo kelius ir su
grįžta.

Kas žino, kaip yra subu- 
davotas frontas, ’tas tik pa
sijuokia iš tokių pasakų. 
Bet kapitalistų redakcijos 
žino, kad darbininkai neži
no, kaip • vedamas karas, 
kas yra frontas ir todėl 
skleidžia tokius melus.

Frontą negali pralaužti, 
nei keli šimtai čiužininkų. 
Paimkime pavyzdžiui fron
te stovi divizija: ji užima 
tam tikrą plotą fronto, o 
jos fronto gylis yra nuo 8 
iki 15 amerikoniškų mylių. 
Fronto priešakyj žvalgų bū
reliai, kiek jų užnugary j 
yra žvalgų padrūtinimai, 
tada pirmos eilės fronto, 
frontas, fronto rezervai ir 
fronto priedanga. Reiškia, 
jeigu norėsi užnugariu da- 
sigauti, tai turėsi arba su
mušti ar kitaip sunaikinti 
bent kelių mylių plote prie
šo karius. Kitaip į užfron
tę neprasilauši. O jeigu tai 
yra labai svarbus fronto 
punktas, tai už šios divizi
jos bus kita, trečia, ketvir
ta ir taip tęsiasi net iki lini
jos, kuiną pribūna padrū
tinimai.

Raudonosios Armijos pul
ko fronto gylis dažnai yra 
nuo 6 iki 8 amerikoniškų 
mylių. Niekados visos pul
ko jėgos nėra pirmose eilė
se fronto. Fronto užnuga
ris yra taip jau svarbus, 
kaip ir priešakis. Priešakyj 
frontas laiko kontaktą su 
priešu, o užnugaris frontą 
maitiną. Raudonosios Ar
mijos karo įstatymai sako: 
“Kiekvienas mūšis turi būti 
užtikrintas reikalinga me
džiaga. Patsai geriausias 
karo žygis gali būti nenau
dingas/ jeigu nebus užtek
tinai aprūpintas karo reik
menimis ir kita medžiaga.”

Raudonoji Armija neiš- 
vystė greito karo veikimo 
prieš* Finliandiją todėl, kad 
Sovietų Sąjunga nesirengė 
karui, kad užėjo neišpasa
kytai šalta žiema, kad atsi
žvelgta į tam tikrus tarp
tautinius įvykius, kad neno
rėta pražudyti daug raudon
armiečių ir Finliandijos ci
vilių žmonių.

D. M. š.

Kanados Lakūnai Suomijai
Toronto, Canada. — Dvy

lika kanadiečių lakūnų už
sirašė važiuot į Suomiją ka
riaut prieš Sovietus, kai 
Kanados oficieriai atrado 
tuos lakūnus netinkamais 
savo oro laivynui.

“Gaukite “Laisvėn Naujų 
Skaityto}?.
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HARTFORD NEWS | The Lyros Chorus
Of Philly

Ma-

— T h e 
over with 
usual pro- 

everyone

W'<;i

the Orchestra. They have 
Hartford for 
plan to remain indefinitely.

as the 
thank 
event.
of five: Larry,

Popular Lith Girl 
Graduates H. S.

The spotlight of Lith-American at
tention falls upon people who do 
exceptional work among our youth 
and organizations. There are also 
young people who are tireless in 
their efforts and activities but who 
remain in the background, unseen 
and scarcely heard, but always rea
dy to do their part when necessary.

One of these young people,

graduated fromry Brown, 
James Madison High School this 
week. Her next step is to attend 
business school 
well, let the future take 
itself.

Mary has been active 
Lithuanian-American youth 
years now. She has been 
ry of the Brooklyn LDS 
for a number of terms and was on 
the original committee of the pre
sent LDS Metropolitan Council. Sho 
is on the Dance Committee of the 
Lithuanian Art League and is a 
member of the Aidbalsiai Ensemble. 
After having served as the record
ing secretary of the Brooklyn Aido 
Chorus she was 
chorus’ President 
last month.

after which ... 
care of

among 
for some 
secreta- 
Builders

£

elected 
theirat

as the 
election

not her in
the 18

know
know 
for the branch
at her home, 

in Lithuanian 
the waitresses

HARTFORD, Conn. — The Lai
svės Chorus and String Orchestra 
are in the midst of rehearsals for 
coming affairs and recuperating af
ter those passed.

On Feb. 3, the String Orchestra 
supplemented the New, Britain Ra
dio Chorus in their third anniver
sary concert. On April 21, the 
Laisves Chorus and Orchestra ex
pect to make a visit to Torrington.

Both the Chorus and Orchestra 
feel deeply the loss of two faithful 
members — Mrs. Cassie Miller of 
the Chorus and her son, Albert, of jvjulokiūtč and others whose names

• this writer didn’t receive. Thanks

PHILADELPHIA, Pa. 
chorus’ Annual Dance is 
a big success and 
cedurc goes, wo 
who attended our

The committee
Anna V., Lee, Helen P., and John
A., wish to express their thanks to 

'įthe adults who gave us a big hclp- 
1 ing hand at our dance. The swell 

helpers wore Mrs. Šapranauskas, 
Mr. Masonis, Mr. Bulak and Eliz.

Detroit where they 
Our 

thanks are extended to Mrs. Miller 
who has donated $5 to the fund of 
our organization. We hope sincerely 
that both she and Albert might re
turn to us in the near future.

To offset the loss of Mrs. Mil
ler and Albert we are happy to 
welcome back Vanda Dotorelis. 
turning after a short’stay in 
York, Vanda will find that our 
rus has grown, boasting five 
members. —A. M. B.

Re
New 
cho- 
new

to -you all.
The help of the chorus members 

was also appreciated for their odds 
and ends. It should be like that at 
all our affairs. It would make them 
a smash hit.

There will be a chorus meeting 
this Friday. So all you members, 
do come and be down. 8:30 the 
latest.

Hears All and Knows All

Facts About Soviets
And Baltic States

dance, 
every-

lovely 
What

Henry Fonda and Dorris Bowdon as Tom Joad and 
Rosarshern in the 20th Century-Fox picture “Grapes 
of Wrath” which is one of the finest films to come 

from Hollywood in a long time. A “must” 
on everyone’s list.

two in that

report is all the 
as a recognition, 
weight of 
of Soviet

of the chorus, 
of each cho- 

new Album, 
Let’s all 

with our

at chorus

facts, 
Policy.

Baltic 
troops 

new

“Grapes of Wrath’’-A Banner Five Star 
Film That Every American Must See
THE GRAPES OF WRATH — A 
Darryl Zanuck production. Direct
ed by John Ford. From the novel 
by John Steinbeck. Current at the 
Rivoli Theatre in New York.

Those who do 
organizational work 
year old biondish girl 
benefit parties held 
as a participant 
plays and as one of
and workers in the many Lithuani
an banquets, concerts, balls, etc.

She is a quiet, unassuming girl,' 
more content with the pleasure of 
work than its credit. She works 
hard and sincerely, and while no 
cheers are shouted for her, what 
she does is appreciated by her ma
ny friends.

And so, on the week of her gradu
ation, when she takes another step 
on the road of 
friends in the 
and LMS take 
wish her the 
fortune for the 
deserves it.

Will these countries now be 
by their powerful pro
give up their independ- 
adapt their internal in
to the Soviet Union?

life, her many close 
LDS, Aido Chorus 
this opportunity to 
best of luck 
coming years.

and
She

Lith Courses Open 
At Columbia Univ.

Larry: What a business man! 
Selling candy at chorus which will 
add extra profit towards our 
What a man, popular with

• thing!
Tillie & Jesse: Make a 

couple in dancing and looks,
popularity! Both of you have what 
it takes.

Overheard: Lee and Olga are go
ing to have their tea leaves read 
before chorus. We members will be 
all ears to hear what good future 
is in store for you 
small cup.

Doc: A humdinger 
Requested snapshots 
rus member for his
which Santa left him. 
give the guy a break 
mugs.

Helen Powders: Wasn’t
the past two Fridays. Imagine put
ting her honey before the chorus. 
It must be her steady and 
some one too. We all will be 
ing to hear the bells ring 
Don’t forget chorus is still 
Friday night.

Lee 
some 
Telling jokes during rehearsals and 
making Nellie S. blush so, that 
everyone eyes both of you. Also 
creates her own style of dancing, 
which is a killer-diller.

Nellie S.: The chorus wishes you 
a Happy Birthday which fell on 
January 31. A birdie told us that, 
but not the age as yet.

—Just Butch.

hand- 
wait- 
soon. 
every

Statkus: Is always up to 
mischief, for a youngster.

“Dear Mr. Stulgis449

adopt-
I was
Union
front-

column
sound.
How-

on one

NEW YORK, N. Y. — The second 
term of courses on the Lithuanian 
language and Lithuanian history is 
about to begin at Columbia Uni
versity. You may enroll, if you 
wish, even though you have missed 
the first term. Adjustment can be 
easily made.

Full information may be had 
from Prof. Clarence A. Manning, 
505 Philosophy Hall, 116th Street 
and Amsterdam Ave., New York 
City. . J. Raymond.

Most of Us Have
Ergophobia.
-And You?

PITTSBURGH—There’s a phobia 
to fit every fancy and thousands 
suffer from them, a Pennsylvania 
Medical Society bulletin said today.

There’s the man with catoptro- 
phobia, a morbid dread of looking 
into mirrors. It is similar to scopo- 
phobia, the fear of being seen.

Taphephobia, horror of being bu
ried alive, is believed to have some 
connection with claustrophobia, 
dread of confinement in a closed 
space.

“Algophobia is the morbid dread 
of witnessing pain,” says the bul
letin, “and those who don’t like to 
see themselves suffer are appar
ently victims of ergophobia, which 
is the insane fear of work.”

Heliophobes burn out, cannot tan 
and hence fear the sun. Andropho- 
bia is the dislike of the male sex. 
Xenophobia is a dread of strangers, 
acrophobia is fear of great heights.

Some phobias make more sense. 
Rhypophobia is a dislike of
and Ataxophobia is dread of dis
order.

Sympathetic consideration 
suggested for all suffering

The Hungarian paper Usjag is 
publishing a series of reports from 
a special correspondent in the Balt
ic States on the present state of 
affairs in these countries. The fol
lowing are the highlights of the 
first of these articles, which is en
titled “A Visit to the Capital of 
Estonia.”

Appearing in the Usjag, which 
usually adopts an openly anti-So
viet attitude, the 
more remarkable 
enforced by the 
of the correctness

—o—
What is happening in the 

States, where Red Army 
have just taken up their 
quarters, is of the greatest practic
al interest to all of us. How much 
truth is there in the talk about 
the “Sovietization” of these coun
tries?
compelled 
tector to 
ence and 
stitutions
Will Moscow impose its rule on the 
Baltic States?

I have talked about these quest
ions with representatives of various 
parties and organizations: All of 
them without exception emphatical- 

1 ly repudiated the assumption that 
the Soviet Union would pursue a 

1 policy of intervention in the in
ternal affairs of the Baltic States. 
Moscow has no intention of 
ing such a policy, is what 
told everywhere. The Soviet 
only wants to strengthen its
iers by means of military bases on 
the Baltic, at the same time it re
spects the national independence, 
the form of government and in
ternal institutions of the Baltic 
States. There is no reason what
ever to assume that the Soviet 
Government is pursuing, here a 
policy 
tion.”

The 
lations 
and the Soviet Union has led to 
particularly favorable results. Fol
lowing the outbreak of the war the 
export trade of those countries en
countered serious difficulties which, 
however, have been overcome. Lat
via and Estonia are now conducting 
a very brisk export trade with the 
Soviet Union, and there has com
menced a lively transit traffic of 
Estonian and Latvian agrarian pro
ducts via 
European 
land.
There is 

ing prosperity. In addition the So
viet troops stationed in the Baltic 
countries make considerable pur
chases in the towns in* which they 
are quartered, for which they are 
paying in good currency. One can 
easily understand that shopkeepers 
and farmers in Latvia and Estonia 
are satisfied with and even happy 
at the new turn of things. These 
are facts which cannot be denied.

Dear Mr. Stulgis:
Your ‘Diplomatic Lies’ 

was good — and basically 
It’s the truth, s’help me! 
ever, I disagree with you
or two points. Do you honestly be
lieve a modern boy would be so 
utterly stupid as to insult a sweet 
young thing’s intelligence with 
that ancient ‘line’ about running 
out of gas? A fellow will ask a girl 
to ride with him only if he likes her. 
She will accept if he attracts her. 
The attaction is mutual, then. A 
little logic, a little common sense— 
these are the essentials that make 
for a perfect understanding. Lying 
isn’t necessary. Girls are peculiarly 
apt at hinting. By careful observa
tion a fellow can easily measure the 
extent of his popularity.

What a world this would be if 
candidness was considered a prime 
virtue! 
sincerity 
perfect, 
known.
is gross arrogance, 
believe a convincing liar can be a 
fine companion. Lies, gracefully 
camouflaged, are rathei' pleasant on 
the ear. Especially if ’they are con
centrated on our vanity.

Lies that spare the feelings of a 
person are certainly justifiable. It 
is true that these lies are selfish. 
They serve the double purpose of 
inflating the ego and, for the other, 
avoiding humiliation or ridicule. 
Brutal frankness is not always the 
shortest, nor the best, route to po
pularity. Good manners,, tact, and 
a kindly consideration 
are vital factors in the 
fellow humans.

Lying is a delicate
rational employment of the lie is 
inexcusable. I heartily agree with 
you about that. Imagination, fear, 
self-importance — these are the 
provocatives for telling a lie. We 
are all wretchedly human and some 
reservation must be made for 
drawbacks. Very few of us lie 
liciously. 
sake 
fact 
iy.

filth

was 
from

phobias, especially those who 
periepce phobophobia—the fear 
their o;wn fears.

Begins This Week
Once every year the Annual Bazaar of the Lithuanian 

Daily Laisve is held so that all the newspaper’s friends.and 
readers, may have an opportunity to enjoy themselves 
to do their share for the paper.

It will be held this year at the:
CENTRAL PALACE HALL

18 Manhattan Avenue, Brooklyn, N. Y.
(one block from Broadway)

February 9, 10, 11, 12

Friday, February 9: The Aido Chorus under Aldona 
Žilinskaitė will sing. Duet by A. Velička and P. Grabauskas. 
Free 1940 calendars to all attending. John Mikalauskas’ or- 
chcstra will supply the music. Admission only 10c.

Saturday, February 10: Elizabeth’s Bangos Chorus un
der Aldona Klimaitė and Great Neck’s Pirmyn Chorus under 
George Kazakevich will be featured. Solos by A. Visniaus- 
kas. John Mikalauskas’ orchestra. Admission 20c.

Sunday., February 11: Sietyno Chorus of Newark, N. J., 
under B. šalinaitė. Also Birute Ramoškaitė of Hartford and 
the Shenandoah LDS Youth Quartet. George Kazakevich’s 
orchestra. Admission 20c.

Monday, February 12: Aido Chorus under A. Žilinskai
tė. The Bazaar will open at 1 p. m. Dancing begins at 5.;

FRANKLY SPEAKING
BIRUTE FULTON.
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SELDOM HAS THERE been a 
picture closer 'to the heart beat 

of America. The motion picture in
dustry has stopped appealing to the 
9-year old mind in this one instance 
and has produced a film which tells 
a graphic, moving story—a perti
nent comment upon American life. 

“Grapes of Wrath” is Americana. 
It is the story of the men and 
women swept away from the land 
by the dust. The share-croppers, 
the preacher who “lost the spirit,” 
the strike-breakers, the deputy 
sheriffs, the kids in the migratory 
camp—they’re all real, human, 
touching. They’rę as much a part 
of the AmericAri ' fct-ene 
Highway 66 which is 
vessel of the drama.

Henry Fonda as Tom

directed “Young 
“The Informer,” 
opportunity to 

His handl-

as U. S. 
the blood-

Joad does 
a superb portrait of typical Ame
rican youth. Jane Harwell 
Joad, mother of a vanishing 
sums up the theme of the 
in her last applause-raising 
“We’re

What, makes the 
Wrath a great picture? 
lieve the reason lies in the honesty t_____
and sincerity with which every on the 

scene, every word and act, was

as Ma 
family, 
picture 
words,

the people—we go on.” 
makes the Grapes of

We bc-

touched. Here are no trite bids 
for emotion, but real, living things 
that find a response in the heart 
and mind of every thinking and 
feeling American.

John Ford, who 
Mr Lincoln” and 
has realized his
produce a masterpiece, 
ing of the trek on U. S. 66, the 
migratory workers and the way in 
which Tom Joad’s brain slowly 
moves and begins to understand— 
all these arc the earmarks 
talent. The musical score 
with delicate reluctance, 
ally every single theme is 
lion of the Red River Valley.

Nowhere does melodrama or 
cheap sentimentality overstep the 
bonds of truth. The killing of the 
preacher, Tom Joad’s farewell to 
his mother, the reasons for strik
ing, the loss of the sharecroppers’ 
land, all these scenes are treated 
with reverence and simplicity. Their 
sum total makes “The Grapes of 
Wrath” one of the 
over to appear out 

See the picture, 
can man and woman 
life, who feels himself part of this 
country, should see this groat film.

It is a motion picture which is 
unquestionably a great classic. John 
Steinbeck’s novel lives and breathes 

screen. See it. You must.
—Walter Kubilius.

of great 
is used 
Practic- 
a varia-

finest pictures 
of Hollywood.
Every Ameri-
in touch with <

_ _ __ 
a crazy nonsens-

■ 
with Margo and some unusual stage 
settings. “The Man Who Came to 
Dinner” for sophisticated comedy. 
O’Casey’s “Juno and the Paycock” 
is having a revival. O’Casey hap
pens to be one of the foremast ’ 
Irish playrights.

Contrary to expectations of bore
dom you may be pleasantly sur
prised at the satisfaction gotten 
from the dance. At the Center" 
Theatre, you can get tickets from 
55c up. If your experiences will be 
mine, you will thoroughly enjoy the 
original and new form of dancing 
that fits and responds to our own 

, age.
Appropriate music ac-1 typed ballet killed a lot

Where To Take the Girl Friend:—.which is enough to arouse interest.
The “Miami”, on 6th Ave. and1 “Hellz-a-Poppin,” _______________

47th St. runs old time silent revi- ical musical. “The World We Make” 
vals for 15c admission. One Thurs
day afternoon I relived the pathos 
of Lillian Gish in the Griffith melo
drama, “Way Down 
Richard Barthclmes, Mary 
and a score of other old 
film friends.

On the same bill were 
S. Hart in (believe me!) 
Inch a Man,” and Qharlie 
in one of his early comedies, 
audience reaction adds to it. Cries 
of, “Don't you do it, Squire Bart
lett!” “Run, run, she’s heading for 
the river!” and voluble hisses rend 
the air together with many giggles 
and chuckles at the old fashioned 
forowards. / 
companies the picture. I enjoyed it 
tremendously.

There’s 
taurant, 
45th St. 
excellent 
carne for prices 
equal. It’s worth

A play now and then ought to 
be worth the $1.10 a ticket invested 
for the sheer pleasure of seeing and 
hearing live people about. This 
season is especially rich in offer-1 . ...._ ____ .
ings. I haven’t seen all but I’ve1 class gives you foreign films. If 
followed closely the critics of 3 you want something different you’ll 
newspapers and one magazine and take a whack at it. It’s on 
I can honestly recommend by vir- St. off B’way, and most times 
tue of the plays’ longevity, origin or generous bill gives more than 
popularity, the following:

“Time of Your Life,” by Saroyan. 
A new playwright but one who is 
very familiar to most of us through 
his original and fresh short stories. 
The play caused much discussion. 
Sides were taken veby vehemently,

East,” with 
Hayes, 

familial'

William 
“Every 

Chaplin 
The

I really think

a modest Spanish 
atmosphere and all, 
off 7th 
tamales

res- 
on 

Ave., that serves 
and chile con 

that Childs can’t 
a try.

asm.
you'll

The Fiesta on B’way near 42nd

If you’re an adventurous sort 
go there and taste it. •

St. is nice if you like good dance 
hanrle inllv nrnurrle mndnrrncitr»bands, jolly crowds, modernistic set
ting and prices within your pocket
book. For 60c, no more, you’re 
for a wholesome dinner and all the 
rest. There are two floors for 
dancing, one devoted to South 
rican . stuff. Nice, very nice, 
slightly crowded after 10 p. m..

The Apollo in the 15 and 25c

give her a 
and around 
of cartoons

body and is of 
she likes sea 
broke feeding

The Epic of Lithuania

money’s worth.
McGulness’s will 

On a belt above 
bar runs a series
about outdo Esquire in their ra 
iness. The beer has 
a good grade. If 
food you won’t go 
her “little necks.”

And if you’re out for air and 
Mother Nature, Prospect Park is 
frozen and ready for shiny blades. 
With the weather favoring ska ‘ 
and the Park scenery bountiful in 
its offering you can take her 
by the Lorimer St. car and : 
a swell afternoon. There’s so 
space with the biggest crowd 
even the beginner can strike 
boldly. •

I always thought that 
friend should suggest the 
my dismay I found most fellows 
take in a movie and the automat, 
so if this falls on deaf male 
I hope the females will use ’ 
ingenuity and get the boys off 
beaten track without any havoc to 
their pockets.

0

most capable

had

Students Drive to
Ban Race Bias

every indication of a last-
The

broke

subject. Ir-

(to be continued)

inter

for others 
judgment of

strengthening of friendly re- 
between the Baltic States

the Soviet Union to West 
countries, mainly to Eng-

of 
to

war- 
com-

Florence, Italy, fifty jewelers 
established shops on one. of the

of 
and

successful, not 
attacks of the

Yours truly, 
John J. Gerelis.

temper- 
are ex
become 

affected
ax-
of

Champagne is not of good quali
ty if the cork pops out too easily.

that 
wine

Thanks to the skill of American 
chemists champagne can now be 
made, in the United States rival
ing that of European origin.

our 
ma- 
the 
the

Champagne is exeedingly 
amental. Unless conditions 
ac.tly right it is likely to

It is easily

Europe was beginning to 
the heroism of the “barbari- 
in defending their mother-

None of us is 
is universally 
reminded of it

I, personally,

the
re

cur 
wo- 
the 

lead-
them-

In 
have 
city’s bridges.

Think of the unhappiness 
can cause. 
The fact 

But to' be

Instead of lying for 
diplomacy, let’s face 
lie a little more discreet-

is
of "compulsory Sovietiza-

tribe.
lived in peace (and 
with themselves and
But during these years they were
forced to organize on a military 
basis to resist aggression.

Chapter IV
URING THE 13th century, a 

drastic change came into the 
social composition of the Lithuanian 

For centuries the people 
otherwise) 

the world.

The Leadership
Each Lithuanian family had as 

its head the patriarch, the oldest 
one whose word was the wisest 

the word to be 
complete unity un- 
came responsibility 

power. Military
and political favorites re-

In the Province of Champagne, 
France, every child gets a drop of 
chapagne at birth.

Until about the year 1550 cham
pagne was not a sparkling wine. 
About the middle of the 16th cent
ury a method was discovered of 
endowing it with effervescence.

We owe the existence of cham
pagne to Abbe Don Perignon^ a 
Benedictine monk, who discovered 
that by using corks instead of plugs 
of oiled flax it was possible to make 
the wine sparkle. Upon opening a 
bottle thus sealed he remarked, "I 
am drinking stars!” . lot of “fizzing” does not mean 

it is the best champagne. Such 
loses its effervescence quickly 

because the gas is shot into 
neck of the bottle instead of 
.maining in .the wipe.

and therefore 
obeyed. With 
der Mindaugas 
and individual 
chiefs 
ceived gifts and bribes from the 
King, and from those who wanted 
to fall into Mindaugas’ favor.

With privilege at court came the 
sharper division of the people into 
social castes and classes. This must 
be understood clearly before we go 
into a further study of Lithuania’s 
history. When we realize the sep
aration of rulers and ruled we can 
understand why Lithuania’s history 
was so full of betrayals and count
er-betrayals, of intrigue and 
foreign policy that wont counter 
the good of the nation.

Roots of Weakness

was a clever politician and was (made 
able to select the 
military leaders.

, His armies were 
only in repelling the 
Teutonic Knights, but in conquer
ing vast tracts of land in Vitebsk, 
Minsk, Brest and.' Polesia.

Against the Christians

The Crusaders at this time 
succeeded in occupying Kaunas, 
from which raids could be made 
into deeper Lithuania. Gediminas 
succeeded in expelling the Knights 
and even appealed to the Roman 
Pope against their cruelties.

I Gediminas made a beautiful plea 
for religious tolerance. We can do 

i him justice only by quoting part 
of it:

“We war against the Crus
aders not with a view of ext
inguishing the Catholic faith, 
but in order to defend our
selves against the iniquities 
done to us. Truly I say unto 
you that I will let the Christ
ians worship according to their 
custom, and the Russians and 
Poles according to their faith; 
we, however, will worship the 
same God in accordance with 
our customs.”

The placing of the people upon 
a high military basis and a foreign 
policy of constant warfare weakened 
the social structure of the nation. 
The genius of Gediminas, Keistutis 
and Vytautas Could not leave be
hind them a nation that could last.

Many years of internal warfare 
followed the death of Mindaugas, 
in 1265. ’Various priests and mili
tary chiefs vied for control of the 
country. 1 Most clever and capable 
of these chiefs was Gediminas who 
became head of the nation in 1316.

We now know that the idealism 
of every war of conquest are only 
cloaks to hide the base aims of ag
gression. While Gediminas may 
have believed that the desire to 
spread Christianity was the reason 
for the Knights4 warfare, history 
shows us otherwise. A materialist
ic interpretation of history clears 
up the contradictions that 
slogans cause when they are 
pared with actions.

•The Warring Continues
Gediminas’ plea for1 the

cession of the Pope was a failure. 
The Crusaders continued their rav
ages against Lithuania. This is 
the spirit with which the Lithuani
ans met the European Knights:

It happened during one of Ge-

a concerted attack upon 
Lithuania. After terrorizing and 
destroying large villages throughout 
the country they laid siege to one 
of the stronger Lithuanian castles. 
The men and women huddled with
in and fought against the attack as 
best thėy could.

After three days of constant 
hammering, with food supplies run
ning short, the walls began to 
weaken. The people prayed for the 
help of Perkūnas, the Thunder God.

The defense of the castle was a 
hopeless cause. Margis, the mili
tary chief, realized this and made 
preparations. He ordered the burn
ing of all valuable objects in the 
castle and the setting of a huge 
fire in the courtyard. There the 
remaining defenders of the castle 
gathered together for the final act 
in their heroic drama.

Taking a sword in his hands, 
Margis stabbed himsplf and toppled 
into the flames.

“Let this be a shame to 
enemies!” shouted the men, 
men and children. One by one 
three hundred followed their 
er’s example and sacrificed 
selves to the flames.
• When the knights finally 
down the walls they found nothing 
but the charred bodies of the Lith
uanians.
realize 
ans” 
land.

BERKELEY, Calif, 
weight of official student opi 
here has been thrown behind 
newed efforts to eliminate r 
discrimination completely from 
University of California communi 

The last meeting of the 
ecutive committee of the Associa 
Students of the University of 
fornia, after discussion, passed 
resolution urging increased 
pation of racial minorities in 
dent activities and endorsing 
mittee activity directed toward 
elimination of race bias.

This discussion centered a 
a motion by A. S. U. C. Secre 
James Taylor that the Univ 
committee on housing make 
equality a criterion for app 
lodgings. This and other moves 
energetically supported by the 
rican Student Union, the Stu 
Workers Federation, the ASUC 
fare council and other organizati

Gediminas
Gediminas was ‘the son of Liuta-, 

varas, one of the princes of Airio- 
gąla. Beyond this we know little. 
In throwing some light upon his diminas’ military expeditians to the 
character we can. say this: Gedi- south, The European Knights sub-standard. _ ___ „
miqas . rarply Jp,dtyjh^s SOjJFt^JIe took advantage of hjs absence and by heaR,ępJd and vibrations.

The sparkle of champagne is 
fected by the fermentation ol 
candy placed in wine.

In France it is against th 
to label a product champagne 
the grapes from which it is 
come from a certain section 
old Province of Champagne.
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(Tąsa)
—Aš noriu padėti Raudonajai Gvar

dijai,—tarė jaunas vyras.
• —Kaip vardas?

—Povilas Knišinskis.
—Kiek metų ir kur dirbai?
—Dvidešimts trijų... Bedarbis.
—Ar žinai, kad gvardiečiams algos dar 

nemoka ?
—Taip. Man pinigų nereikia, aš noriu 

padėti savo liaudžiai.
Taip organizavosi Raudonoji Gvardi

ja.

Tarpe Baranovičių ir Lietuvių-Brastos 
buvo vienas iš daugelio politinių prasi
kaltėlių logerių, kuris vadinosi “Kar- 
tuz—Bereza.” Ten lenkų ponai sukimšo 
per 1,000 jiems neištikimų žmonių. Rau
donoji Armija užėmė koncentracijos lo- 
gerį ir paleido kankinius.

—Lengviau katorgoj išbūti tris dienas, 
kaip “Kartuz-Berezoj” vieną dieną,—sa
kė audėjas darbininkas atvežtas iš Lod- 
ziaus miesto. — Niekas nesupranta, ko
kia yra kankynė, kada vieniems su kitais 
griežtai uždrausta pasikalbėti. O mais
tas buvo tik šiurkšti juoda duona ir 
vanduo ir to neužtektinai.

Kartuz-Bereza įsteigta 1934 metais. 
Čia daugiausiai laikė žmones, prieš ku
riuos neturėjo jokių apkaltinimų. Su pa- 
gelba Kartuz-Berezos logerio lenkų šni
pai (“defenziva”) bandydavo atsiekti 
savo tikslą, kad priversti prisipažinti ir 
draugus išduoti. Čia buvo įvesta specia
liai muštrai ir specialis režimas. Miego
jo ant cemento grindų. Į keturias savai
tes laiko ir tvirčiausį fizinį organizmą 
pakirsdavo. Į kameras sukimšdavo po 
30, 40 ir 60 žmonių.

—Nors ir visa Lenkija buvo kaip 
kokis koncentracijos logeris, sakė vienas 
kalinys,—bet Kartuz-Bereza buvo bai
siausias kankynių punktas. Ir štai kodėl 
visur Raudonųjų Armiją taip karštai gy
ventojai sveikina. Dabar mes laisvi ir 
dirbsime iš visų jėgų budavodami naują 
gyvenimą. Dabar ir mes turime savo 
tėvynę!

Baltstogės miesto gyventojai sudarė 
laikinąją valdžią. Gaisan yra pirmininku. 
Skamba telefonai, bėgioja pasiuntiniai, 
renkasi darbininkai, zuja, juda, kaip bi
tės po lietaus. Sutvarkyta telefonų sto
tis. Ten jau dirba dvylika žmonių, mo
kančių baltarusių ir rusų kalbą. Gatvės 
apšviestos. Kur buvo nukirsta elektros 
vielos, tuojaus pataisytos. Tris plėšikus 
sugavo ir sušaudė.

Baltstogėj yra dvylika spaustuvių.
• Tuojaus išėjo laikraščiai: “Tiesa”, “Ko
vos Vėliava,” “Darbininkų Draugas”. 
Baltstogėj yra 86 fabrikai ir dirbtuvės, 
daugiausiai audinyčios, kailių ir rakan
dų. Jie paleisti darban. “Raudonasios 
Gvardijos” būriai pavesta Gliebovo ko
mandai. Nustatyta milicininkam mokėti 
tokią pat mokestį, kaip darbininkams 
fabrike. Prasidėjo organizavimas unijų, 
apšvietos kliubų, dienomis, vakarais ir 
net naktimis eina susirinkimai. Naujas 
gyvenimas!

Slonim srityj Sovietų tankiečiai apsu
po ir suėmė lenkų 79-tą ir 80-tą pulkus, 
kurie sudarė to miesto garnizoną. Suim
ta daug ginklų ir amunicijos. Pasirodė, 
kad į paprastų eilinių kareivių drabu
žius daug persirengusių lenkų oficierių. 
Bet patys kareiviai juos išduoda.

Skaitlingas lenkų oficierių ir fašistų 
būrys pabėgo į Baltstogės didžiąsias gi
rias. Jie išsikasė urvus. Senas valstietis 
atėjo ir pranešė:

—Ten, tarpe tankių pušelių pasislėpė 
lenkų būrys. Turi ir kulkasvaidžių.

—Ačiū!—sako politinis komisaras. — 
Seneli, ar nesunku buvo atlikti kelionę?

—Taip, bet kaip aš galėjau nepranešt! 
Jūs, mano mielieji, juk reikia greičiau 
lenkų ponus išgaudyti, kad nei veislės jų 
neliktų!

—Uuuo-uuo!—sukriokė grupė tankų ir 
nuvažiavo nurodyton kryptin.

Baltstogės komandantas įsakė, kad vi
si buvę lenkų oficieriai, kurie gyvena 
mieste, turi ateiti ir užsiregistruoti. Ki
taip bus skaudžiai baudžiami. Į dvi die
nas užsiregistravo 61 žmogus, 18 kapra
lų, 4 seržantai, o kiti paoficieriai. Vištai 
daugiausiai. jš lenkų 42-ro pėstininkų

pulko, kuris čia pirmiau stovėjo. Iš jų 
48 lenkai, o kiti baltgudžiai.

Raudonosios Armijos dalys maršuoja 
per miestelį Ture(c. Gyventojai ploja ir 
sveikina:

—Tegul gyvuoja Raudonoji Armija!
Iš artimesnių sodžių valstiečiai atneša 

duonos, pieno ir kiaušinių, tai jų dova
nos. Visi gėrisi raudonarmiečių discip
lina. Nėra nei vieno nusiskundimo, nes 
Raudonosios Armijos griežtai įsakyta— 
nieko, o nieko patiems neimti nuo gyven
tojų! Politiniai komisarai aiškino, o ir 
taip, raudonarmiečiai yra ne vien ka
riai, bet ir kultūriški žmonės.

—Gerai bus., gyventi, turint tokią ar
miją—šaukia Elena Koržik.

Valstiečiai * ir jų vaikai basi, kojos 
apdaužytos. Drabužiai suplyšę—visur 
matosi didelis vargas ir skurdas.

—Apsiavų mes neturime...—sako vie
na mergina.

Miestelyj Kosiuki, valstiečiai prašė pa
dėka voti — Saulelei Vorošilovui, kuris 
mus išgelbėjo!

Mes turime už ką padėkavoti draugui 
Stalinui ir jo draugams,-^-sakė valstietis 
Cholec.—Tai jie išlaisvino mus iš namų 
nelaisvės!

Štai šalimai kelio stovi lenkų armijos 
vežimas. Jis čielas, sveikutėlis. Iš pavirš 
žiūrint, tai nekaltas, bet tai mirties veži
mas. Jeigu jį patrauksi, tai bus baisus 
sprogimas. Jis pilnas svaidinių, o prie 
kiekvieno rato pritaisyta po dvi rankines 
granatas. Granatos taip pritaisytos, kad 
kaip tik pasisuks ratai, tai įvyks sprogi
mas. Tai karo gudrybė. Bet ji jau senai 
yra žinoma Raudonosios Armijos ko- 
mandieriams ir kariams.

Du raudonarmiečiai apžvelgia vežimą.
—Ha-ha-ha!... Ha-ha-ha!—garsiai jie 

juokiasi.—Tai lenkų “gudrybė.”
—Trach!... Trach!—iššauna jie. Spro

gimas. Bet jis niekam žalos nepadarė.

V
Tuo kartu, kada Raudonoji Armija 

pliekė lenkų armiją Vakarinėj Baltaru
sijoj, tai kita jos dalis mušė juos Vaka
rinėj Ukrainoj. Miestas po miesto paim
ta. Paimta Sarny, Čartorysk, Brody, 
Dubon, Ostrog, Rowno, Luck ir kiti 
miestai. Ties Rowno lenkai bandė aštriai 
priešintis. Jie sutraukė savo jėgas.

—Bum!... Bum!—šaudė lenkų kanuo- 
lės.

—Bum!... Bum!... Bum!—mušė So
vietų artilerija.

Lenkai pabėgo. f
—Bum!... Bum!—vėl pasigirdo lenkų 

kanuolių balsai. Tai šlėktos apšaudė pa
bėgėlius. Negalėdami atsilaikyti prieš 
Raudonąją Armiją, ponai oficieriai 
savo pasiutimą išliejo prieš pačios Len
kijos žmones.

O pabėgėlių vis daugiau ir daugiau 
plaukė linkui Sovietų sienos. Rowno 
miestas paimtas.

—Štai kur lenkai paslėpė ginklus ir am
uniciją!—nurodė gyventojai slaptus gin
klų sandėlius.

Rowno gyventojai baisioj padėtyj. Jau 
trys dienos neturi duonos. Dar pirmiau 
išnyko druska, briežiukai ir kiti reikme
nys. Lenkai, ką negalėjo išvežti, tai pa
degė arba kerosinu supylė. Miestas tam
sus—elektros stotys susprogdintos.

Sovietų traukiniai ir sunkvežimiai pri
statė miltų. Trysdešimt dvi keptuvės ke
pa duoną. Duonos kvapsnys visame mies
te. Žmonės džiaugiasi, raudonarmiečiai 
apsaugoja visas visuomenės įstaigas.

Miešto apylinkėj dar sukinėjasi lenkų 
šaikos. Vien į dvi dienas sugauta 78 ofi
cieriai ir fašistai iš “strzelcų” eilių. Prie 
gelžkelio stoties raudonarmiečiai sučiu
po dvarponį-kapitalistą kunigaikštį Rad- 
žvilą ir jo sūnų. Šis išnaudotojas turėjo 
daug dvarų, kelias pilis ir vien dirbamos 
žemės 230,000 hektarų! Jis buvo grupėj 
lenkų oficierių. Vietos gyventojai padėjo 
jį suimti.

—Per dvidešimts metų aš pas jį dir
bau,—sako vienas valstietis pro ašaras. 
—Turėjau mažą šmotelį žemės, neturė
jau ąrklio, tai ėjau dienas kunigaikščiui, 
už tai, kad paskolindavo arklį.

—Dabar žemės turėsi,—sako jam po
litinis komisaras.

—... (Bus daugiau)

IO "LAISVES"

Pirmyn Choras iš Great Neck, N. Y., vad. Geo. Kazakevičiaus dainuos bazare šeštadienio vakare.

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 " J J

Visiems atsilankiusiems bus duodami gražūs 
1940 m. kalendoriai.•

Remington Remette Typewriteris, $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. Gražiy 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 PUIKIŲ MAISTO PRODUKTU IŠ LIETUVOS
Daugybė gražių rankdarbių, siuvinių, mezginių ir įvairių 

išdirbinių, kurie bus parduodami žemom kainom. 
• I

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 Chloras iš Newark, N. J., vad. B. 
šalinaitės. Solistė: Birūta Ramoškaitė iš Hartford ir 

LDS Jaunimo Kvartetas iš Shenandoah, Penn.
t

GEO. KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ
ĮŽANGA 20 CENTŲ

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

Sekmadienį, Feb. llth, 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.

—» »-------

PASKUTINE BAZARO DIENA
Visuotinas ir galutinas išpardavimas visų daiktų, 

kurie yra sudovanoti ir supirkti bazarui.

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

Aido Choras, vad. A. Žilinskaitės
Bazaras prasidės 1 vai. po pietų, šokiai prasidės 5 v. vak.

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

lė. Ji yra visai nauja ir su lietuviškais akcentais.

Setas iš 5-kiydovany, kuris skiriamas kitiem miestam bus išleistas pirmadienio vakare, vasario 12 dieną.

CENTRAL
16-18 MANHATTAN AVENUE

HA W A f1!* Ir m® Jo Jį® Ei
Vienas blokas nuo Broadway

HALL
BROOKLYN, N. Y.

I
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Binghamton, N. Y
Svarbios Prakalbos

Amerikos Darbo Partija 
rengia prakalbas vasario 9 d. 
Pradžia 8 vai. vakare. Įvyks 
viešbutyj Hotel Bingham, 
miesto centre. Kalbės profe
sorius R. C. Downer iš Hart- 
weck College. Prašomi visi 
dalyvauti šiose svarbiose pra
kalbose. Išgirsite ekonomijos 
profesoriaus kalbą ir aiškini
mą apie virš minėtą partiją ir 
jos programą. Įžanga veltui.

Kviečia Rengėjai.

Pranešimas Visiems
Yra rengiamas masinis mi

tingas Lincolno ir Lenino mir
ties paminėjimui vasario 11 
d., 6 vai. vakare. Įvyks 315 
Clinton St., Lietuvių Svetai
nėj. Bus graži programa. 
Taipgi garsi kalbėtoja draugė 
Sadie Van Veen iš New York 
City. Ji aiškins šių dienų įvy
kius apie naują pasaulinį ka
rą ir tt. Bus suloštas veika- 
liukas “Hook-up-Play” ir ki
tokių pamarginimų. Už tą vis
ką įžanga tik 
siems, vaikams

Širdingiausiai 
sus atsilankyti.

25c suaugu- 
15c.
kviečiame vi-

Rengėjai.

Detroit, Mich
mi-

Dodge. Bros, 
turėjo pastovų 
Juozas paliko 

mylimą žmoną

Apie Juozą Kupronį
Kaip jau yra pranešta, 

rė Juozas Kupronis sausio 26 
d. ligoninėj ir palaidotas sau
sio 29 d. Kupronių šeima gy
veno 3163 Lehman St., Ham
tramck, Mich. Velionis buvo 
gero būdo žmogus, visados 
linksmas ir draugiškas. At
rodė gražios išžiūros vyras ir 
pilnai sveikas. Todėl niekas 
nesitikėjo, kad jį taip greit 
mirtis nuskins nuo pasaulio.

Bet Juozas per praėjusią va
sarą vis pradėjo jaustis nera
mus ir lyg sergantis. Many
davo, kad gal nuo darbo ir 
jau sensta, tad nekreipė do
mės, nesikreipė prie gero gy
dytojo išegzaminuoti. Kada 
pradėjo sveikata daugiau 
silpnėti, dar ir tada gydytojai 
nepasakė tikros ligos ir todėl 
uleeris išsiplėtė ir operacija 
nebegelbėjo.

Kupronių šeima kurį laiką 
gyveno vargingai ir turėjo 
grumtis su “welfario” pašal- 
p. Per paskutinius keletą me
tų pradėjo gyventi linksmiau, 
Juozas dirbo 
dirbtuvėj ir 
gerą darbą, 
liūdėsyj savo
Sofiją ir dukrelę Bernies-Sta- 
šienę. Jis turėjo tris brolius. 
Vienas mirė Lietuvoj, antras 
Rusijoj, trečias gyvena Chica- 
goj dar gyvas. Prieš pat mirtį 
Juozas labai troško matyti sa
vo brolį Antaną, bet kurį lai
ką nežinojo, kur gyvena. Bet 
Antanas sužinojo, kad jo bro
lis Juozas sunkiai serga skai
tydamas “Vilnį,” tai atvykęs į 
Detroitą dar rado gyvą, tik 
kelias valandas prieš mirtį, ir 
dar žodį kitą Juozas ištarė į 
savo brolį. Ir Juozui mirus 
Antanas dikčiai prisidėjo prie 
laidotuvių darbo ir palaidojo 
savo mylimą brolį. \

Laidotuvėmis rūpinosi De
troito Lietuvių Pilietinis Kliu- 
bas ir 
draugų 
vainikų 
vėse.

Prakalbą namuose ir ant 
kapo sakė M. L. Balčiūnas. 
Kadangi velionis Juozas ir jo 
šeima buvo labai draugiški ir 
simpatiški žmonės, o dabar li
ko dideliam liūdėsyj, tai su 
šiuo išreiškiu gilią paguodą 
draugei Kupronionei, dukrelei 
Bernies, ir Antanui Kuproniui, 
jo broliui. Velionis buvo pa
žangus draugas, skaitė “Vil
nį” ir kitus darbininkų laik
raščius ir spaudą. Mylėjo do
rą, draugišką gyvenimą, pui
kiai sugyveno su savo šeima 
ir liko palaidotas laisvai.

Alvinas.

daug jo simpatikų ir 
prisiuntė gyvų gėlių 
ir dalyvavo laidotu-

660 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas bus 
užtikrintas ir už prieinamą kainą.

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
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

Penktas puslapis

PUTSBURGHO IR AP1EUNKES ŽINIOS Duryea, Pa

NEWARK, N. J.

Kailio Pasididžiavimas
337 UNION AVĖ.
BROOKLYN, N. Y

Laisvoji Sakykla
Už

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
pa-

(30-32)
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ką veikia LDS jau-
10 d. vasario dvi

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

Visi 
kyti

punktą 
turėjo būt 
veikale, 
kalbasi eit 
būt nuleis-

grupe
Linkėtina gerų 

darbuotis ir ant to-

apie likvidavimą Ameri- 
Lietuvių Kongreso Sky- 
Jeigu centre dalis komi- 
nenori dirbti naudingą

P. Mickis, Sekr. 
(30-32)

PALAIKYMĄ KONGRE
SO PITTSBURGHO 

SKYRIAUS
PHILADELPHIA, PA.

ALDLD 149 kp. susirinkimas į- 
vyks ketvirtadienį, vasario 8 d.,
2316 Margaret St. Pradžia 8 v.v.

nariai yra kviečiami atsilan- 
laiku.

gana daug 
imant, ko- 
Bet pabaiga

WORCESTER, MASS.
Moterų, ALDLD 155 kp. rankdar

bių vakaras bus vasario 8 d., 7:30 
v.v., Lietuvių Svet., 29 Endicott St. 
Bus puikių rankdarbių, galima pa
simokyt. A. VV.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842

Tel. Stagg 2-0783.
NIGHT—IIAvemeyer 8-1168

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. L eVAN a)A E. LeVANDA
(Tėvas ir sūnus Levandauskal) 

UNDERTAKER

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
, , ,< ....---------——  — ...........—

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patryę Barberial

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Veiklos
Pittsburgh© 
sulošė juo- 

žentai iš A-

Iš Jaunuolių
Sausio 28 d. 

jaunuolių grupė 
kingą komediją ‘
merikos.” Publikos atsilankė 
daug; tikros skaitlinės negali
ma pasakyti, bet ne mažiau 
300, o gal ir daugiau, nes Lie
tuvių Piliečių svetainė nema
ža, o buvo pilna.

Pats lošimas pavyko neblo
gai. Aktoriai savo užduotis 
atliko visi pagirtinai. K. Pū
kas turi silpną kalbą, bet ju
dėjimą labai gražiai atliko. 
Jis natūraliai tinka inteligento 
rolei. G. Žilinskas visapusiš
kai geras aktorius, turi gražią 
ir aiškią kalbą, taip sakant, 
talentą lošimui. J. Cigelis ge
ras komikas; tai tikras judžių 
aktorius Charlie Chaplin; ko
miko rolėj niekas negalėtų 
geriau atlikt.

Merginos taipgi gerai lošė. 
F. Marsilioniūte lietuvės tar
naitės rolę vaidino gerai. Ki
tų dviejų merginų pavardžių 
nesužinojau, bet turiu pasa
kyt, kad savo roles atliko ge
rai.

Tenka pasakyt žodį kitą 
apie patį veikalą. Kadangi 
viskas dedasi Lietuvoj, tai 
gražiai pajuokia amerikiečius, 
parvažiavusius į Lietuvą. Pra
džia veikalo buvo labai juo
kinga, gyva ir 
juoko. Abelnai 
mediją nebloga,
tai pusėtinai nuobodi ir turi 
tam tikrų trūkumų, štai kokį 
trūkumą pastebėjau. (Dėl šių 
trūkumų tai ne aktorių kal
tė, bet veikalo direktoriaus.) 
Dar tik pradeda kalbėt apie 
apsivedimą, kalba, kad dar

tik eis pas kunigą pasitart, ir 
tuo pačiu tarpu įeina jaunoji 
su šliūbiniais drabužiais, jau 
ir vestuvės. Be abejonės, kad 
veikalas buvo suloštas taip, 
kaip parašytas. Bet nevisuo- 
met galima viską priimt, kaip 
parašyta. Veikale daug kartų 
prisieina vieną kitą 
pakeist. Tai taip 
padaryta ir šiame

Tuo tarpu, kada 
pas kunigą, turėjo
ta uždanga. Ir tas tarpas, kuo
met jaunoji nuėjo apsirėdyt, 
laukiant jaunosios, nelabai 
gerai išėjo, buvo nuobodus, 
negyvas.

Jeigu kas mano lošt minė
tą veikalą, tai patartina pa
taisyt pabaigą, nes tinkama 
pabaiga turi daug svarbos.

Ši jaunuolių grupė gerai 
progresuoja.
pasekmių 
liau.

Na, o 
nuoliai ? 
LDS jaunuolių grupės rengia 
skanią vakarienę. Prasidės 
7:30 vai. vakare. Įvyks 3351 
Carson St., North Side.

Pittsburghas ir M.cKees 
Rocks, abi grupės kartu ren
gia pasilinksminimą ir visus 
kviečia paremt jaunuolius, pa
gelbėt būdavot LDS, nes tai 
yra pašei pine draugija ir mūs 
visų pareiga rūpintis augimu 
šios draugijos, o ypatingai 
traukt kuodaugiausia jaunuo
lių, nes visa ateitis priklausys 
nuo jaunosios kartos. Budavo- 
jimas LDS, tai yra stiprini
mas darbininkų judėjimo ir 
abelnai skleidimas apšvietos 
naudingas kultūrinis darbas.

E. K. Sliekienė.

Duryea Boro atleido visus 
boselius nuo siuvimo projekto 
ir gatvių taisymo. Dabar dar
bininkai eina kas rytas į dar
bą ir vėl sugrįžta, nes be bosų 
negali dirbti.

Kasykla No. 9 atleido iš 
darbo apie 300 darbininkų, 
tai yra, visą trečią pakaitą, 
net ir boselius. Ir liepia įran
kius neštis namo.

Taigi, čia laikai gerėja iš 
atbulo galo. Ant “relief” labai 
sunku patekti, reikalauja už
rašyti “insurance policies,” 
arba kurie turi kokias stubel- 
kas, kad jas užrašytų. Jeigu 
kuris nenori užrašyti, tam 
neduoda pašalpos. Sanoj.

Susirgo LDS 8 kp. pirmi
ninkas Henry Doril, geras 
progresyvi© judėjimo rėmėjas, 
“Laisvės” skaitytojas ir gar
bės narys Sietyno Choro. Su
sirgo 25 d. sausio ir gal tu
rės pagulėt bent kelioliką sa
vaičių. Visi draugai kviečia
mi atlankyt sergantį draugą, 
nes tas jam pagelbės greičiau 
susveikt. Nuo savęs linkiu 
draugui Doril greitai pasveik
ti. K. Žukauskiene.

Helsinki. —Senosios suo
mių valdžios prezidentas 
Kyosti Kailio sakė seime:

“Jokia šalis, kurios civili
zacijos laipsnis žemesnis 
negu mūsų, negali nuka- 
riaut mūsų.”

Jis vadino rusus “žemes
niais” civilizacijoj ir doroj 
už suomius.

Paryžius. — Visai nieko 
naujo nebuvo vakarų karo 
fronte.

asmeniš-

sudaryt 
tinkamų

būtų daug

mumis, tai
pasitikime

Kas gi pasidarė, kad ir 
žangieji žmonės pradėjo kal
bėti 
kos 
rių ? 
teto
darbą, tai nereiškia, kad jau 
reikalinga patį kongresą lik
viduoti. Tie, kurie pradėjo 
kalbėti apie kongreso likvida
vimą, visiems gali būt aišku, 
niekada nenorėjo dirbti ben
drai ir sutartinai. Jeigu ban
dė parodyti, kad jie nori su
daryti bendrą frontą vienam 
ar kitam klausime, tai tik loš
dami lapės politiką. Daugu
ma iš jų norėjo pasinaudoti 
proga dėl savo asmeniškos 
naudos, tai visokiais būdais 
taikėsi, apgaudinėjo komunis
tinę srovę, pasidarydami sau 
politinio kapitalo ir 
kai pasinaudojo.

Argi negalima 
centro komitetą iš
pažangių žmonių, kurie nori 
nuoširdžiai dirbti ir varyt 
darbą pirmyn, kaip iš prad
žių? Jeigu mes netoleruotume 
tų, bespalvių žmonių, tai dar
bininkų judėjimas 
laimingesnis.

Visa bėda su 
kad mes perdaug
tiem, kurie save vadina “be- 
partyviais”. Tokio dalyko da
bartiniais laikais nėra. Kiek
vienas daboja savo politiką ir 
pažiūras. Teisingas, susipra
tęs darbininkas arba darbi
ninkė niekados neslepia savo 
politinių pažiūrų. Bet tie pi
gios rūšies politikieriai visuo
met lošia lapės politiką ir lan
džioja nuo vienos srovės prie 
kitos, norėdami turėt gerą 
vardą vienur ir kitur. Bet jei
gu atsitinka, kad neatsiekia 
savo tikslo, tai tada parodo 
savo tikrą veidą.

Taip atsitiko ir su tam tik
rais Kongreso Skyriaus kami- 
teto nariais. Pamatė, kad ne 
visi šoka pagal jų muziką, tai 
pradėjo skelbt, kad Kongre
sas jau palaidotas. Kuomet 
centre įvyko nesusitaikymas, 
taip greit pradėjo eit .kalbos,.

kad Kongresas jau galutinai 
palaidotas.

Likvidavimo pradžią pada
rė tie taip vadinami beparty- 
viai demękratijos ardytojai. 
Mano supratimu, Kongresas 
buvo. suorganizuotas kaipo 
obalsis už demokratiją ir pa
saulinę taiką. Dabartiniu lai
ku turėtų visi kovot už de
mokratiją ir taiką, bet near- 
dyt tą, ką keli metai tam at
gal suorganizavo.

Kongreso palaikymas turė
tų būt reikalingas, nes dabar
tiniais laikais daroma visokį 
puolimai ant darbininkų kla
sės. Ateivių varžymas ir šiaip 
visokį apkaltinimai puola ant 
p a ž a n g esniųjų darbininkų. 
Taipgi kova už atsteigimą de
mokratinių teisių Lietuvoj tu
ri eiti. Rodos, tokia svarbi or
ganizacija turėtų lošt svarbią 
rolę.

Mes turėjome Pittsburgho 
ir apylinkės kongreso sky
riaus konferenciją gruodžio 
17 d., 1939, ir gana plačiai 
kalbėjom apie palaikymą 
Kongreso. Visų draugijų at
stovai išsireiškė už palaikymą 
Kongreso ir pasmerkė tuos, 
kurie pradėjo varyt agitaciją 
už likvidavimą. Aš kalbu var
de Pittsburgho ir apylinkės 
draugijų už palaikymą Kon
greso ir kviečiu kitus prisidėt 
prie šio prakilnaus darbo.

E. K. Sliekienė.

WATERBURY, CONN.
LDS 49 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 7 d. vasario, kamba
riuose, 774 Bank St. Pradžia 7:30 
v.v. Draugai, malonėkite dalyvau
ti šiame susirinkime, nes turėsime 
atlikti svarbių reikalų. Gavome iš 
Centro nominacijos blankas, turė
sime nominuoti kandidatus į LDS 
Centro Valdybą. Būkime laiku.

K. Danisevičius, Sekr.
(30-32)

CLEVELAND, OHIO
LDLD 190 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, 9 d. vasario, pas drg. 
Nemurus, 15210 Lucnow Ave. (Lai
kas?—Adm.) Draugai, kviečiamo 
dalyvauti šiame susirinkime, turėsi
mo svarbių dalykų apsvarstyt.

K. Lapinskas, Org.
(30-32)

Popiežius Pabūgo Naziu
Vatikanas. — Neseniai 

popiežiaus radio stotis skel
bė pranešimus Lenkijos 
“valdžios” iš Francijos apie 
nazių žiaurumus prieš len
kus katalikus ir tautiečius.

'Vokietijos valdžia dėl to 
užprotestavo. Tai dabar po
piežius pareiškė, jog tuos 
pranešimus privatiški asme
nys darė, ir jis neatsako už 
juos. Bet toliau popiežius 
žadėjo jau neduot per savo 
radio skelbt lenkų skundus 
apie vokiečių žiaurumus 
Lenkijoj.

E
E 
E 
E

E

Sveikata Ligoniams
Knygele, kuri aprašo apie 350 
visokių žolių, medžių žievių, 
žiedų ir šaknių su nurodymais 

dėlko juos vartuoti.
Taipgi yra nurodymai Europos .laivy
nų ir orlaivynų, kurio dabar daly
vauja mūšiuose; jų kelių toliai ir tt. 
Tas viskas parodoma spalvuotu žem-! 
lapių. Kaina 85c, 3 setai už $1.00.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street 

Spencerport, N. Y.

Estate of

BARRY P. SHAUNS
• (Shallnskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E DAVIS 

Licensed Mgr.

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

M M M M M M M M M

Didelis išpardavimas
Nupigintam Kainom

SIUTAI ir
(IVERKOTAI

Išparduodami dabar už 
.1/^—vieną trečdalį 

i originališkos kainos.

NARINS SONS
670 Grand St., corner

Brooklyn,
Manhattan Avė.

E 
E

E 
E

NOTARY
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

[Q vienatinis lietuviškasl1 ir i
KABARETAS

STANLEY MISUNAS
Savininkas

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

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N. Y

Prie R. K. O. Republic Teatro

FRANK DOMIKAITIS
REST AERACIJA
417 Lorimer St Brooklyn “Laisves” Name

Lietuvių Kūro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

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

S

3 
3

J
3
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Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čiclų rugių, senvi- 
! čiam duona, balta duona, Calch ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paštų J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

VARPAS BAKERY 36-40iJ Street



NowWko^ėžž0fe?liii(H
Beatas puslapis

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams įstaiga

Dr.JJ.Kaškiaučiusskurdą Arne-
Telefonas: Humboldt 2-7964

nuo $1.50 augštyn
SUSIRINKIMAI

Smagi Komedija $29.75

(ne-

BAR ir GRILL

PARDAVIMAI
ne-

Brooklyn, N. Y.Morrell Street

Open Day and Night

RHEA

Vapor Room,

Special Rates per WeekWf(M OunuiMU

RŪSIŲ GARIMŲDIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ46

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

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

168 Grand Street 
‘ Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Visi daimontai Melsvi- 
balįi ir pertekto

Calvert’s 
"Special"

am-
234

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

Sun. all day and night

Brooklyn, N. Y. 
TeL Evergreen 4-9308

programą. Dėl to 
sako:
gerai žinomas fak
ir nącionaliai, kad 
yra kandidatu ir

žemos kainos ir 
garantuoti.

nuolaidą

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

LANKĖSI “LAISVĖJE”

atmust visus prieš ateivius ir 
maišto bilius.

6. Praplėsi darbininkų tei
ses vieton militarizuot darbi-

580 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

“Vienybės” Vakaras Pavyko

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

Amilija dabar lanko “high 
schoolę.” Linkėtina jai gero 
pasisekimo ir aukštesniam
moksle. Korėspondentas.

E L E R
BROOKLYN, N. Y.

Manhattan Avės.
Tel. Stagg 2-2178

mitingui jau- 
James Carey,

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis kainomis. 
Pasirinkimas didelis.

BEDROOM SETS — PARLOR SETS
STUDIO COUCHES—KITCHEN SETS

DINETTE SETS, MATRASAI IR SPRINGSAI

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

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

Tei. EVergreen 7-8451

Managed by

TEITELBAUM

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

(Kampas Roebling St.)

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

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

/ Krautuvėj. C
Manhattan Liquor Sto^e i

Antradienis, Vasario 6, 1940

Maži Rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą.

Office Phone Inside Phono
EVergreen 8-1090 EVergreen 4-6485

FLUSHING 
Russian & Turkish Baths, Inc. 
29-31

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh 

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

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

Priminkite šį skelbimą ir gausite

ROBERT LIPTON
JEW 

701 GRAND STREET 
Bet. Graham &

Įsteigta 1892

^<OHrHhNMm

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

Parsiduoda Bar ir Grill, vieta ga
ru šildoma. Leastas ant 4-rių metų. 
Renda <$47.00 į mėnesį. Gera apy
linkė. Turime greitai parduoti, nes 
įvyko, mirtis šeimynoj. Prašome 
kreiptis: Autumn Cafe, 324 Lincoln 
Ave., cor. Atlantic Ave., Brooklyn, 
N. Y. (29-32)

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

BROOKLYN, N. Y.
LLD 1 kuopos susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, vasario 8-tą, 8 v. va- 
Susirin- 
Naujoji 
Antras

» >aą. y

Mokyklos Baigimo Specialai
Mokyklos baigimo žiedai 
Riestiniai laikrodėliai 
Rožančiai

N. Y. Jaunimas Prieš 
Paskolas Helsinkiui

RODO “MAŽA SENĄJĮ 
NEW YORKĄ”

ORPORTO ŠVYTURYS 
SUSTREIKAVĘS

Kritikavo Majorą, Kam 
Užgyrė Tammanietį

Virš tūkstantis jaunimo, su
sirinkę ‘Washington Irving 
High School Auditorijoj per
eito šeštadienio popietį, sti
priai ir griežtai pasisakė prieš 
paskolas Mannerheimo Suomi
jai.

Jaunimas buvo susirinkęs 
priimt programą Amerikos 
Jaunimo Kongreso kelionei į 
Washingtona vasario 9-tą. Toj 
programoj, po karštų diskusi
jų, tik 6-šiems balsams iš vi
sos minios pasisakant prieš, 
pareikšta, kad jaunimas “dės 
visas pajėgas nedaleist Ame
riką prie karo.” Taip pat pa
reikšta, kad “mes pasmerkiam 
prezidento Roosevelto pasiū
lymą teikt paskolas Suomijai 
ir esame priešingi visoms pa
skoloms ir kreditams užrube- 
žių šalims, užsiimančioms mi- 
litare veikla.”

Pasisakyta ir prieš pervedi- 
nėjirną Amerikos laivų kitoms 
šalims, prieš visas pastangas 
mobilizuot industriją, prieš 
žingsnius militarizuot jauni
mą, prieš plėtimą militariško 
prisirengimo, raginant tuos 
pinigus geriau “suvartot pra
šalint bedarbių 
rikoj.”

Kalbėdamas 
nas CIO vadas, 
pareiškė turįs “daug pasitikė
jimo šios gentkartės jaunimu. 
Aš netikiu, kad mes būsime 
suklaidinti ir subrukti ka’ran, 
kaip buvo pereita gentkartč. 
Tai buvo Amerikos jaunimas, 
kuris atmokėjo už pereitą ka
rą — ir tai yra mūs šių dienų 
jaunimas, kuris turės atmokė
ti už sekamą.”

Daugelis jaunų kalbėtojų 
pasisakė už gynimą civilių tei
sių visiems, įskaitant ir komu
nistus. Louis Bumham, Har
lemo jaunimo veikėjas, pa
reiškė :

“Užgniaužimas Komunistų 
Partijos būtų tik pradžia ban
gos teroro., kuris pasibaigtų! skaito “Laisvę, 
(llina iL i n imu latctriu mitmo tri- Amiliia dab;

Roxy Teatre, New Yorke, 
pereitą penktadienį- pradėjo 
rodyt ir dabar vis teberodoma 
filmą “Little Old New York,” 
kuri perstato šį metropolį to
kiu, koks jis buvo tais laikais, 
kada Astorai ir Rooseveltai 
pradėjo jame įsikurti, kada 
vietoj dabar stovinčių milži
nų garlaivių jo prieplaukose 
mirgėjo buriniai laiveliai. Įdo
mu pamatyt. Vaidina Alice 
Faye, MacMurray, Greene, 
Joyce. Taipgi yra perstatoma 
ir scenos vaizdai. G—s.

Sekmadienio vakaro 10 vai. 
didysis 13-kos milionų žvakių 
pajėgos švyturys LaGuardia 
Orporte buvo sustreikavęs ir 
orportas likosi pusėtinoj sute
moj. Tačiau orlaivių nusilei- 
d įpras ir išskridimas nesulai
kyta, jie veikė vaduojantis ra
dio spinduliais. Tamsa įsiga
lėjus vienai iš' d.viejų didelių 
lempų išdegus ir automatiš
kam degtuvui nepavykus už- 
žiebt antrąją.

Bazaras Prasidės Ši 
Penktadienį

Ar Išrinkot Delegatus? 
Praneškite!

“Laisvės” bazaras prasidės 
jau šį penktadienį, vasario 9- 
tą. Apart auksinės progos 
pirmiems įsigyti labiausia pa
geidaujamus daiktus, atsilan1- 
kiusieji taipgi girdės gražią 
programą, kurią pildys didy
sis Aido Choras, vadovauja
mas Aldonos Žilinskaitės, o 
paskilbusieji duetistai A. Ve
lička su P. Grabausku sudai
nuos gražių duetų. Prie to, 
atsilankiusieji bus’ apdovanoti 
1940 metų kalendoriais.

Tą vakarą bus išleista Re- 
mette rašomoji mašinėlė. Nau
ja, vertės $29.75.

Šokiams grieš Jono Mika
lausko orkestrą. Įžanga tik 
10 centų.

Visų Teisėm Gint konferen
cijos šaukėjai prašo organiza
cijas skubiai pranešt, kiek 
kuri išrinko delegatų bei at
stovų, nes šaukėjams tatai 
svarbu numatyti ir atatinka
mai prisirengt.

Konferencija įvyks šį pirma
dienį, vasario 12-tą, 2 W. 64th 
St., N. Y. Kadangi tai yra 
Lincolno gimtadienis, pusiau 
šventė, tad konferencija pra
sidės 11 vai. ryto, o registra
cija nuo 9:30 ryto. Konferen
cijos lėšoms mokestis per de
legatą $1, jaunimo atstovams 
po 50c.

Peter V. Cacchione, žymus 
brooklynietis komunistų va
das, dabar 14-me kongresinia
me distrikte einąs Browderio 
kampanijos vedėjo pareigas, 
kritikavo majoro užgyrimą 
tammaniečio kandidato Edel
stein. Cacchione nurodo, kad : 

“Majoras, žihoma, labai 
meškiškai pasitarnauja žmo
nėms perstatydamas dabarti
nį Roosevelto alkio budžetą 
— karo programa kaip Nau
jąją Dalybą. Naujosios Daly
bos socialė programa tapo ga
lutinai panaikinta per prezi
dentą.”

Majoras,' beje, savo užgy- 
rime Edelsteino pasakęs, jog 
jis laukęs paskutinių dienų, 
kad pažiūrėt, kas turi savo 
programoj “ką geresnio.” 
Spauda, aprašydama tą pa
reiškimą, pažymėjo žodį kitą 
iš Edelsteino programos, bet 
apie Browderio programą, ži
noma, nutylėjo, nes aišku, 
kad darbo žmogus ir šiaip vi
dutinis pilietis būtų pasirinkęs 
Browderio 
Cacchione

“Ir yra 
tas čionai 
Browderis
kad mes turime programą, ku
rioj yra “kas nors geresnio.” 
Tai atžymėjęs, Cacchione pa
davė ir Browderio programą, 
kurioj reikalaujama:

Browderis, kaip žinia, yra 
oficialiai ant baloto dėka 14- 
to distrikto piliečių pasišven
tusiam pasidarbavimui ir už
sispyrusiam saugojimui savo 
teisių uždėt ant baloto pagei
daujamą kandidatą. Jo var
das yra C eilėj, trečioj nuo 
viršaus. Tačiau Cacchione ir 
visas Browderio kampanijos 
komitetas atsišaukė į piliečius 
budėti ir pastebėjus bile ko
kius netikslumus - trukdymus 
pranešt komitetui, 144 Second

šiandien įvyksianti rinkimai 
tame dįstrikte tėmijami visoje 
šalyje dėl Browderio kandi- 
tūros ir dėl distrikto kovingų 
tradicijų, nes jame buvo pra
vesta daug istoriškų kovų už 
progresą. L. K. N.

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

Puikiai Atsižymėjo Jauna 
Lietuvaite—A. Rugieniūte

Onos Rugienienės dukrelė 
Amilija, jauna mergaitė, bai
gė . pradinę mokyklą su ge
riausiais pasižymėjimais ir 
dovanomis iš visos mokyklos, 
kurios mokinių skaičius buvo 
virš 80.

Be to, Amilija gražiai ir 
teisingai kalba lietuviškai ir

Pereitą sekmadienį aplankė 
laisviečius Dr. J. N. Simans iš 
Clevelando ir jo švogeris J. 
Kavaliauskas, brooklynietis. 
Dr. Simans atlydėjęs čion jau
ną svečią, išvykstantį Lietu
von, kurį išleidęs švedų lini
jos laivu pereitą šeštadienį, 
atvyko ir pas laisviečius su 
spaudos ir įvairiais organiza
ciniais reikalais. Išvyko atgal 
sekmadienio vakarą.

milionų j WPA darbus—ne j 
ginklavimosi.

2. Valdžios kreditų pageri
nimui namų—ne paskolų Map- 
nerheimui.

3. Valdžios paramos jauni
mui ir seniems—ne paramos 
Chamberlainui ir Daladierui.

4. Pravest Wagnerio Svei
katos Bilių—nė karo mierius.

5. Apsaugot .Teisių Bilių ir

Vasario Menesio Išpardavimas!
NUŽEMINAME KAINAS ANT 30 NUOŠIMČIŲ

siems.” Daugelis jaunų kal
bėtoju taip pat smerkė Dies’o 
Komitetą ir pasižadėjo dar
buotis už jo panaikinimą.

Abbott Simon, Amerikos 
Jaunimo Kongreso įstatymda- 
vystės direktorius, savo kal
boj nurodė, jog karas tarp 
talkininkų ir Vokietijos yra 
karas tarp tų šalių bankų, ne 
už keno nors laisvę. Jis sakė, 
kad tie, kurie tikisi kovoją už 
laisvę, klysta ir kad už kelių 
savaičių ar mėnesių jie už tą 
klaidą bus atmokėję savo gy
vybe. Amerikoje, sakė Simon, 
karo nori tik grupė Wall 
Stryto žmonių, kurie turi ką 
pelnyt iš karo. “Baisus pavo
jus Amerikos žmonėms glūdi 
tame, jog bėgiu pastarųjų 5 
mėnesių administracija koo
peravo su ta maža grupe,” 
pareiškė Simon.

Policija Malšino Graikų 
Laivo Jūrininkus

Kritęs nuo 10-to Aukšto 
Dar Vaikščioja

Richard Jaeckel, to vardo 
kailių firmos viršininkas, nu
kritęs ar nušokęs nuo 10-to 
aukšto ant namo prieangio 
uždangos išlikęs mažai tesu- 
žeistas, nors savo svoriu [len
kė du geležinius uždangos re'- 
mus.

Jaeckel atsilankęs pas sa
vo brolį 10-to aukšto apart- 
mentan, 28 E. 73rd St., N. Y., 
kaip brolis pasakojo, nuėjęs 
į viršui esantį maudynės kam
barį ir ten užtrukęs. Brolis 
nuėjęs jo pažiūrėt ir ten ne
beradęs pro langą pamatęs jį 
jau keliamą žemyn nuo už
laidos. Jis manąs, kad brolis 
apsvaigęs ir nuėjęs prie lango 
atsigaivint pro jį iškritęs 
tyčia.

Guild Teatre, 52nd St.
toli Broadway), N. Y., vaidi
nama W. Saroyano komedija 
“The Time of Your Life.” 
Mylintiems komedijas gera 
proga smagiai praleist popie
tį ar vakarą. Komedijoj vy
riausias roles vaidina Eddie 
Dowling ir Julie HaycTon, bet 
viso yra 24 artistai, kurie nuo 
pirmo iki paskutinio padeda 
atsilankiusiam gauti pilną sai
ką smagaus juoko, ko tikima
si iš komedijos. Sk.

karo, “Laisvės” svetainėj, 
kimas yra labai V svarbus, 
valdyba užims savo vietas, 
labai svarbus dalykas, tai dienraščio 
“Laisvės” bazaras, yra labai pagei
daujama iš kuopos gauti kodaugiau- 
siai darbininkų bazarui: Taipgi dd. 
ateidami į susirinkimą atsiveskite ir 
savo pažįstamus prirašyt prie tos 
apšvietos organizacijos. Kožną mo
ta visi nariai gauna po naujai LLD 
išleistą knygą ir trimėnesinį žurnalą, 
o mokestis labai maža. Todėl pasi
naudokite proga, Vajaus laike yra 
labai pigus naujiems nariams įsto
jimas. — 1 kuopos Org.
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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 

Į dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

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

Lietuvių Restaurantas
□the

(Liquors

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

alaus.
Savininkas

Joseph- Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

Visi Laikrodžiai Garantuoti

<^lERhi«ĮIN-

Dešimtis Brooklyno policijos 
radio karų subėgo pagelbon 
Graikijos prekinio laivo Hal
cyon oficieriui Kontos, kurį 
jūreiviai grasinę išmest jūron, 
sakoma, jam atsisakius išleist 
jūreivius krantan. Viršininkas 
sušukęs, j‘og ant laivo maištas 
ir neužilgo pribuvo policija, 
su nuogais revolveriais ranko
se, suėjo ant laivo ir padarė 
oficieriui pageidaujamą “tvar
ką.”

Kontos buvęs paliktas laivo 
komandoj kapitonui išėjus 
krantan. Laivas Halcyon iš
plaukęs iš Graikijos prieš du 
mėnesiu ir jūreiviams iškelt 
koją ant sausžemio, regis, bū
tų buvę gana vietoj. Laivas 
sustojęs prie Bay Ridge Ave., 
Brooklyne. Laike suirutės ten 
subėgo apie tūkstantinė minia 
žmonių.

Woodhaven, L. 1.
Sausio 30 Gediminas Geis

ler baigė pradinę mokyklą su 
pasižymėjimais. Gedimino tė
vai yra kriaučiai, “Laisvės” 
skaitytojai ir rėmėjai.

Gerų pasisekimų Gediminui 
toliau mokytis. Jis jau pra
dėjo lankyt Franklin K. Lane 
High Schoolę. A. V.

MIRĖ
Adeline Chelus, 20 m. 

žiaus. Gyvepo po num. 
Metropolitan Avė. Mirė Kings
County ligoninėj, vasario 4 d. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
vasario 7 d., Mt. Olivet (Aly
vų Kalno) kapinėse. Kūnas 
pašarvotas J. Garšvos koply
čioj, x231 Bedford Aventie, 
Brooklyn, N. Y.

Pereitą sekmadienį “Vieny
bė” turėjo savo scenos ir šo
kių vakarą Labor Lyceum’e. 
SuVaidinta operetė “Kamin- 
krėtis ir Malūninkas.” žmo
nių buvo apypilnė svetainė. 
Pranešėjas Valaitis dėl to reiš
kė didelį vienybiečių džiaugs
mą ir viltį “Vienybę”-3 dien
raščiu išlaikyt. Nors “V-hės” 
draugai ir priešai leidę gan
dus, būk .ji dienraščiu ėjus 
paliausianti, bet, kol lietuvy
bės dvasia gyvuoja, jos ėji
mas dienraščiu sutrukdytu būt 
negalįs. K.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Leono Mockaus, kuris 

pareina iš Kauno redybos, miesto 
Sedos. Amerikon atvyko 1909 mo
tais. Paskutinį svkį nuo jo girdėjau 
tai buvo balandžio mėnesį, 1910 me
tais. Prašau atsiliepti, arba kas žino 
kur jis randasi, prašau pranešti. 
Būsiu dėkinga. — Zuzana Glaubert, 
402 — E. 26th St.. Tacoma, ’ Wash.

(31-33)

Lietuvių Kalbos Kursai
Dabar laikas užsirašyt lie

tuvių kalbos ir istorijos kur
suose, kurie vedami Columbia 
universitete. Pilnas žinias, su
teiks Prof. Clarence A. Man
ning, 505 Philosophy Hall, 
116th St. ir Amsterdam Ave., 
New York City.

Jos. J. Raymond.

IŠRANDA VO JIM Al
Pasirandavoja apartmentas, 4 

kambariai, garu apšildomi, 2-ros lu
bos, visi moderniniai įrenginiai. $35 
rendos. Norime lietuvių šeimos. 
Kreipkitės 
Stagg St.,

Norime 
prie: Dr. Munzer, 
Brooklyn, N. Y.

(31-33)

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




