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“Lietuvos Aidas” (iš sausio 
5 d.) praneša:

“Pagal susitarimą Lietūkis 
iš SSSR šiems metams nupirko
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Taip ir Turi Būti. 
Kas Kur Pataiko.
William Gropper.
“Demokratijos Atstovė.”
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Metams

R u o š k i me žiemi
nes pramogas “Lais
vės” paramai. Jos 
yra didelė atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.
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5,4^0 t. cemento, 2,000 t. ge
ležies, 1,000 t. sijų, 160,000 
kv. m. stiklo, 39,000 t. drus
kos, 15,500 1. žibalo, 15,500 
t. gazolio, 3,100 t. benzino, už 
1.5 mil. litų žemės ūkio ma
šinų, už 250,000 litų siuvamų 
mašinų ir 50,000 t. zuperio. 
Bendra visų šių prekių vertė 
sudaro per 16 milionų litų.”

—o—
Nereikia manyti, kad Lietu

va tik pirks iš Sovietų Sąjun
gos, o nieko grąžon nepar
duos. Taip šiandien'prekyba 
neina. Nūnai valstybės bando 
prekybą taip suderinti, kad 
abiem būtų naudos. Lietuva 
Sovietų Sąjungai parduos agri
kultūros produktų.

—o—
Tai visai natūralu. Sovietai 

nori ne tik savo daiktus par
duoti, bet ir pirkti, kad kraš
tas, su kuriuom jie gražiai su
gyvena, ekonominiai nenuken
tėtų. Šis “Lietuvos Aido” pra
nešimas pasako, būtent, ir ki
tą dalyką: Sovietų Sąjunga 
vis labiau ir labiau virsta pra
monės kraštu. Socializmo ša
lis tokia ir privalo būti. So
vietai pagamina šiandien vis
ko: pramonės ir žemės ūkio 
produktų. Nei viena kita ša
lis, išimant Jungtines Valsti
jas, neturi tiek daug gamtinių 
turtų, tokių puikių ir derlingų 
laukų, tokios pramonės, kaip 
Sovietai.

Štai kodėl mes visuomet tei
gėme, kad mažajai Lietuvai 
palaikyti glaudžius ir drau
giškus ryšius su»* SSSR yra 
naudinga, yra būtina.

Atydžiai skaitant “žinias” 
iš Suomijos-Sovietų karo, žmo
gus gauni tokį įspūdį:

Sovietų orlaivininkai, ata
kuodami militarines bazes ir 
kitus karo reikalams naudoja
mus centrus, nepataiko į tiks
lą. Bet jie pataiko:

J moterį.
Į vaiką.
I seną žmogų.
į ligoninę.
Į žmones, einančius iš baž

nyčios.
Į darbininko bakūžę.
Na, o kai sovietinis orlaivis 

nukerta militariniams reika
lams naudojamą pabūklą, tai 
Helsinkio vyriausybė paskel
bia : tas orl'aivis buvo vairuo
jamas vokiečio!

Mes jau ne kartą sakėme: 
didesnių melų, negražesnių 
pasakų pasaulis nėra matęs!

Ar jūs girdėjote apie jauną 
vyrą, vardu William Grop
per? Tai piešėjas-tapytojas 
ir kartūnistas. Jo kūriniai 
šiandien kabo ant muziejų 
sienų, jo karikatūromis nau
dojasi pasaulio spauda.

Prieš kelis metus William 
Gropper nupiešė tokią ryškią 
Japonijos monarchų karikatū
rą (tilpo vienam komerciniam 
žurnale), kad Japonijos val
džia net matė reikalo oficia
liai protestuoti Amerikos val
džiai, kam ji leidžia taip iš
juokti “dievo palaimintąjį” 
Japonijos karalių!

Taigi šis gabus vyras šiemet 
Švenčia 20 metų savo kūrybiš
ko darbo sukaktį.

Jis turi tik 42 metu am
žiaus — vadinasi, jaunas dar 
vyras.

William Gropper šiuo metu 
daugiausiai piešia karikatūras 
angliškam dienraščiui “Daily 
Work erių i.”

Jis, beje, yra pasitarnavęs 
ir Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimui.

-HO-----

šiuo metu Amerikoj vieši la
bai didelė ponia: barono

Popiežiaus Organas Šaukia 
“Tikros Paramos” Senajai

Suomijos- Valdžiai
Vatikanas. — Popiežiaus 

valstybės oficialis laikraštis 
“Osservatore Romano” atsi
šaukė į įvairias šalis, kad 
duotų Helsinkio Suomijai 
“tikros paramos ažuot žod
žiais ją girt.”

To laikraščio redakcija 
tvirtina, kad jeigu suomiai 
gautų “tikros” paspirties, 
tai, girdi, jie visai sumuštų 
rusų armiją.

Prancūzai Nepatenkinti, Kad 
Valdžia Taip Slepia 

Karo Planus
Paryžius. — Prancūzų 

valdžia tik tiek pranešė apie 
labai slaptą susirinkimą 
Vyriausios Talkininkų Karo 
Tarybos Paryžiuje, kad 
Anglija ir Frapcija susitarė 
pilniausiai veikt išvien kare 
prieš Vokietiją.

Daugelis francūzų mur
ma, kad valdžia visai nieko 
nesako, kas bus veikiama. 
Vakarų karo frontas miega. 
“Milžiniški kariniai kaštai 
beveik visiškai suardė nor
mali gyvenimą ir biznį” 
Franci joj, rašo New Yor- 
ko Times paryžiškis-kores
pondentas, o naziai tik 
skandina ir skandina talki
ninkų ir bepusiškų kraštų 
laivus, ir dėlto Francijos pi
liečiai nerimauja, kaip pri
duria tas korespondentas.

Šią savaitę susirinks 
Francijos seimas. Jis, be 
kitko, gaus daug skundų, 
kad cenzūra taip griežtai 
varžo žinias.

Anglijoj Taip Pat Jau 
Pritrūksta Mėsos

Produktų
London. — Anglijos val

džia nuo kovo 11 d. apribos 
vartojimą šviežios mėsos, 
kad kiekvienam suaugusiam 
žmogui bus leista pirkt tik 
1 svaras ir 8 uncijos tokios 
mėsos per savaitę, sykiu su 
kauląis ir taukais, o vaikam 
pusė to kiekio.

(Vokietijoj dabar leidžia
ma pirkt asmeniui 1 svaras 
ir 6 uncijos mėsos per sa
vaitę.)

Anglų valdžia svarsto ap
ribot popieros kiekį laikraš
čiams ir kitiems reikalams.

Apie pusę jautienos ir 
avienos Anglija turi pirkt 
iš užsienių. Bet dabar tau
po pinigus kariniams pirki
niams.

Mannerheimo sesuo — gra
fienė Jieva Sparre. Ji atvyko 
neva aplankyti savo sūnų gra
fą Pehr. Tolydžio ši didžioji 
ponia sakys amerikiečiams 
prakalbas apie savo brolį. Ji
nai amerikiečius švies.

ši gerbiamoji ponia sako: 
“duokit mano broliui orlai
vių bolševikams xbombarduo- 
ti.”

Kas ne kas, bet mūsų soci
alistai turėtų. suruošti šiai po
niai prakalbas ir parinkti au
kų jos demokratijai.

Anglija Žada iki 
100,000 "Liuosno- 

rhj" Suomijai
Seimo Atstovas Gallacher Nurodė, Jog Pačiose Anglijos 

Kareivinėse Viliojami Kareiviai į Helsinkio Armiją
London. — Komunistas 

Anglijos seimo atstovas 
William Gallacher pastatė 
klausimą:- “Ar ne tiesa, kad 
Glasgowe pačiose kareivinė
se anglų kareiviai yra vilio
jami iš savo armijos važiuo
ti į Suomiją” (karui prieš 
Sovietus) ?

Anglų karo ministerijos 
finansų sekretorius Sir Vic
tor Warrender atsakė tik 
tiek, jog Anglijoj yra ren
kami liuosnoriai karui Suo
mijoj ir kad Suomijos at
stovybė Londone vadovauja 
rekrutavimui tokių liuosno- 
rių.

ITALIJA PASIUNTĖ 50 VAGONU LĖKTUVU IR 
GINKLU HELSINKIO SUOMIU VALDŽIAI

Paryžius.—Italija išsiun
tė per Franci j ą 50 vagonų 
orlaivių ir kitų karo reik- 
menų senajai Suomijos val
džiai, ir manoma, kad šie 
pabūklai jau pristatyti Hel
sinkio Suomijai.

Pagal kitą pranešimą, tai 
pati Francūzų valdžia per
siuntė tuos itališkus karo 
reikmenis iš Francijos į 
Suomiją.

Francijos radikalų So
cialistų Partija atsišaukė į 
valdžią duot Suomijai tiek 
pagalbos, kiek tik reikia, 
kad Helsinkio suomiai ga
lėtų “kovot ir laimėt” karą 
prieš Sovietus. Tokios pla
čios paramos Helsinkiui rei-

Naujausios Žinios
Daug Sovietinių Parašiu- 

tistą Nusileidę Suo
mijos Užfrontėj

Helsinki, vas. 7.—Koman- 
dieriai Helsinkio suomių ar
mijos praneša, kad daugis 
sovietinių kareivių parašiu
tais iš orlaivių nusileido už
pakalyj suomių karo fronto, 
Salios srityje; bet, girdi, 
suomiai sušaudę 70 tų para- 
šiutis^ų, o kitiiš medžio ją.

Iš Sovietų lėktuvų para
šiutais nuleidžiaftii karei
viai sprogdina . i • Helsinkio 
Suomijos geležinkelius ir 
kitus susisiekimus ir per sa
vo radio aparatus praneši
nėja žinias sovietinei ko
mandai.

MENKUTĖ KOVA VA
KARŲ FRONTE

Paryžius, vas. 7—Fran
cūzų žvalgai buvo prasis
kverbę pro pryšakines vo
kiečių linijas.

Berlin, vas. 7. — Naziai 
pripažįsta, jog žvalgų susi
kirtime francūzai nušovė 
vieną vokietį.'

Daugmeniškai Gabensią 
Karo Reikmenis Helsin

kio Suomiams
London, vas., 7.—Suomi

jos atstovybė Londone pa
reiškė, jog tikimasi sudary
ti Anglijoj 50 iki 100 tūks
tančių “liuosnorių” ir nu
siųsti juos talkon Helsinkio 
Suomijai prieš Sovietus.

Anglijos ir Francijos val
dovai skubina siųst lėktu
vus senajai Suomių valdžiai 
ir planuoja būdus ir kelius, 
kuriais galėtų daugmeniš- 
kai gabent karo reikmenis 
į Helsinkio Suomiją.

kalauja ir francūzų spauda.

Ragina Paskirt $7,000,000
Fondą Helsinkiui 'i

Stockholm. — Švedų laik
raštis “Allahanda” reika
lauja, kad $7,149,000 fondas 
būtų atiduotas Helsinkio 
Suomijai.

Tą fondą pernai įsteigė 
Švedijos fabrikantas Wen
ner Gren tikslu stiprint 
kultūros ryšius ir bendri
nį visuomenišką susiprati
mą tarp visų Skandinavi
jos šalių: Švedijos, Norve
gijos ir Danijos. (Helsinkio 
Suomija dabar taipgi vadi
na save skandinaviška ša
lim.)

Amerikos Senato Komisija 
Užgyrė $20,000,000 Pa
skolą Helsinkio Suomiam 
Washington, vasario 7.— 

Jungtinių Valstijų senato
rių komisija 12 balsų prieš 
6 paragino kongresą, kad 
nutartų paskoliht 20 milio
nų dolerių senajai Suomijos 
valdžiai, sako, “nekariniams 
reikmenims,” pirktiniems iš 
Amerikos.
LAIVŲ SKANDINIMAS
London. — Vokiečių mina 

paskandino žibalinį Angli
jos laivą “British Council
lor,” 7,048 tonų, ir Švedi
jos laivą “Wirgo,” 701-no 
tono.

Norvegijos laivas “Belpa- 
reil”, 7,203 tonų, “sudužęs į 
uolas,” kaip sako anglai.

Pagal jų skaitmenis, tai 
per savaitę iki praeito sek
madienio, naziai sunaikino 
8 Anglijos laivus, 25,069 to
nų, ir 6 bepusiškus laivus, 
17,546 tonų.

* Tallinn, E'stonija, vas. 7.- 
Manoma, jog tai Helsinkio 
Suomijos ar Švedijos mina 
sudraskė prekinį Estonijos 
laivą, 800 tonų.

Aptarę Karą prieš Vokietiją, 
Talkininkai Dar Stipriau 

į Remia ’Helsinkį
Paryžius. — ’Vyriausia 

Talkininkų Karo Taryba čia 
slaptai svarstė/kokius apsi
gynimo ir užpuolimo žygius 
reikės daryt kare prieš Vo
kietiją.

Po tam posėdžiui aukš
čiausių Francijos ir Angli
jos karininkų tuoj aus pa
smarkinta karinė parama 
Helsinkio Suomijai, kaip sa
ko Associated Press, Ame
rikos žinių agentūra.

Kongresmanai Skiria 
$2,488,000 Daugiau 
Federaliam Sekliam

Washington. — Kongre
sinė lėšų komisija nutarė, 
kad kongresas turėtų spe
cialiai paskirti $2,488,000 
veiklai federalių agentų-ty- 
rinėtojų, kuriem vadovauja 
J. Edgar Hoover.

Hooveris, valdžios agentų 
galva, protestavo kongreso 
lėšų komisijai, kad Civilės 
Tarnybos valdyba yra užgy- 
rus ir tam tikrą skaičių ko
munistų kaip federalių ag
entų. Jis sakė, jog “Federa
lių Tyrinėjimų Biure ne vie
ta jokiam žmogui turin
čiam komunistinius įsitiki
nimus, vis tiek ar jis tiesio
giniai priklauso Komunistų 
Partijai ar jis tiki į jos 
principus ir politiką. Nes 
mes dirbam labai slaptą 
darbą, kuris paliečia mūsų 
šalies vidujinį saugumą,” 
pareiškė Hooveris.

Devyniem Komunistam 
Francijos Seimo Atsto

vam Gręsia Mirtis
Paryžius. — Karinis tei

sėjas kapitonas Moissac ap
šaukė šalies išdavikais M. 
Thorezą, Francijos Komu
nistų Partijos sekretorių, ir 
aštuonis kitus komunistų 
vadus, buvusius Francijos 
seimo atstovus. Jie yra pa
sprukę. Jeigu jie būtų su
imti, tai spėjama, kad ga
lėtų būt nusmerkti mirti. 
Vienas iš gaudomų Franci
jos komunistų vadų yra 
Jacques Duclos, buvęs 
Francijos seimo vice-pirmi- 
ninkas. Tai toęlel, kad jie 
priešinosi dabąytiniam ka
rui, kaipo imperialistiniam.

Dėl tos pačios priežasties 
kalėjimuose laikomi ir lau
kia teismo 44, komunistai 
Francijos seimo atstovai.

Raudonarmiečiai Pažengė 
Pusantros Mylios Pirmyn 

Arčiau Viborgo
Helsinki, vas. 7.—Neofi

cialiai pranešama, jog So
vietų raudonarmiečiai pasi- 
grūmė dar pusantros mylios 
pirmyn per Mannerheimo 
tvirtovių ruožą linkui Vi
borgo, antro didžiausio Suo
mijos miesto su svarbia 
prieplauka.

Suimta 16 už "Re- 
krutavimą" Ispani- 

jai Liuosnorių
Michigano Pilietiniu Laisvių Federacija Protestuoja Roo- 
seveltui prieš Tuos Areštus; Nurodo Rekrutavimą Suomijai
Detroit, Mich.—šalies val

džios agentai antradienį 5 
i vai. ryto užklupo ir arešta- 
| vo 12 žmonių jų namuose 
už tai, kad jie dveji metai 
atgal traukę amerikiečius 
liuosnorius važiuot į Ispa
niją kariaut už lojalistų, 
respublikos valdžią prieš 
generolą Franco.

Jie tapo suimti pagal 122 
metų senumo įstatymą, ku
ris sako, kad “nei vienas 
šios šalies gyventojas nega
li rekrutuot ar padėt rek- 
rutuot kareivius tarnaut 
svetimai šaliai.”

Tą pačią dieną federalės 
valdžios agentai užklupo ir 
vietinį Komunistų Parti
jos centrą.,

Tarp suimtų yra: dr. Eu
gene Shafarman, pažan
gus gydytojas; dr. Fr. Len- 
drum; Phil. Raymond, ko
munistų vadas; Robert Tay
lor, sužeistas Ispanijos res
publikos veteranas; Joę 
Clark, valstijos sekretorius 
Jaunųjų Komunistų Lygos; 
Rudolph Schweir, Darbinin
kų Susivienijimo ’(Workers 
Alliance) sekretorius; Har
old Kartely, sekretorius 
Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo Mich. valstijoj; 
Peter Kowal ir Frank Feldt.

Išduota warrantai areš- 
tuot Wm. Weinstone’a, bu
vusį sekretor. Mich. Komu
nistų Partijos; Sol. Greeną, 
Manny Coheną ir Danielių 
Shugrue, bet šie keturi dar 
nesuimti.

Aukšti Užstatai
Federalis teisėjas Moinet 

paskyrė po $20,000 užstato 
(belos) Raymondui, Kowa- 
liui ir dar trims; o kitiem— 
po $2,500 iki $10,000 užsta
to iki teismo.

Šiuos žodžius berašant, 

Nežiū

Tau

London, vas, 
rint skaitlingų protestų ir 
reikalavimų pasigailėt, An
glija pakorė du airius res- 
publikiečius, P. Barnesą ir 
J. Richardsą, kaip bombų 
sprogdintojus.

INDAI ATMETA ANGLIJOS PRIŽADĄ TIK PO 
KARO KALBĖT APIE INDUOS LAISVE

ORAS. — Neperšalta.

Nehru reikalauja, kad 
Anglija aiškiai paskelbtų, 
kodėl jinai veda dabartinį 
karą; jis sako, jog Anglija 
turi atmest imperializmą, 
leist Indijai sušaukt tauti
nį steigiamąjį seimą, spręst 
savo krašto nepriklausomy
bę ir išdirbti Indijai konsti
tuciją.

New Delhi, Indija

ANGLIJA PAKORĖ DU 
AIRIUS

tinis indu vadas Mohandas 
K. Qandhi atmetė Anglijos 
karaliaus vietininko lordo 
L i n 1 i t h gowo pareiškimą, 
kad tai, girdi, “Anglijos 
valdžia galutinai spręs In
dijos likimą.” O Indų Kon
gresas yra nutaręs, jog tik
ra laisvė reikalauja, kad pa
tys indai spręstų savo liki
mą, be pašalinio įsikišimo,” 
kaip pareiškė Gandhi.

Bombay, Indija. — Indų 
Kongreso vadas Jawarhalal 
Nehru smerkė Angliją, kad 
ji žada pradėt svarstyt 
klausimą dėl Indijos savi
valdybės tiktai po karo.— 
Anglijos karaliaus vietinin
kas lordas Linlithgow visai 
nekalba apie svarstymą In
dijos nepriklausomybės, o 
tik apie panašią jos savival
dybę, kaip Kanados ar Aus
tralijos.

areštuota Detroite jau 16 
asmenų už traukimą ameri
kiečių į Ispanijos respubli
kos liuosnorius kovotojus.

Valdžios agentai atplėšė 
stalčius komunistų centre ir 
pasiėmė įvairius dokumen
tus ir popierius.
TELEGRAMA PREZI
DENTUI ROOSEVELTUI

Michigano Valstijos Pilie
tinių Laisvių Federacija pa
siuntė prezidentui Roosevel- 
tui protesto telegramą, ku
rioj, be kitko, sako:

“Federaliai agentai areš
tavo 16 asmenų Detroite. 
Areštuoti žymūs žmonės 5 
vai. ryto. Viename name iš
muštos durys, kad šeimyna 
norėjo sužinot, kas ir kodėl 
ją užklumpa. Federalis agen
tas Bugas neprileido advo
katų prie jo areštuotų žmo
nių iki jų pristatymo į teis
mą. Kaltinimai paliečia rek
rutavimą Ispanijai liuosno
rių keli metai atgal. Visi 
faktai dėl šio kaltinimo bu
vo viešai žinomi jau dau
giau kaip dveji metai. Det
roite ir kitur dabar yra re
krutuojami liuosnoriai Suo
mijai.

“Trys klausimai susidaro 
asmenims, kuriems rūpi pi- 

1 lietinės teisės: ar šie daly- 
i kai ištraukiami iš praeities 
j tuo tikslu, kad paneigt ir 
nuteist žmones už dabarti
nes jų nuomones? Ar šie 
užklupimai yra daromi, 
idant sukelt karo ūpą? Ar 
dabartinis užklupimas yra 
pradžia eilės atvirų laužy
mų pilietinių teisių pana
šiai, kaip buvo Palmerio 
darytieji užpuolimai?... Mes 
laukiame, kad tamsta kaipo 
Prezidentas užtikrintum, 
jog pilietinės teisės bus ger
biamos.”
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Masinės organizacijos, suorganizuotos 
veikti taikos metu, paprastai, karo metui 
netinka. Ypačiai šiais laikais tokiom or
ganizacijom sunku veikti. Pasaulyje tiek 
daug įvyko atmainų.

Leninas kadaise pasakė, kad, kuomet 
istorijos inžinas padaro griežtą pasisuki
mą, tai daugelis žmonių susimaišo ir ne
begali orientuotis. Einamasis momentas 
kaip tik yra tuo “staigiu ir griežtu pasi
sukimu.” Daug liberalų, daug žmonių, 
kurie kadaise gražiai veikė, dabar susi
maišė ir nebegali atsikvošti. Lygoje už 
Taiką ir Demokratiją kaip tik daug to
kių žmonių ir buvo ir dėl to Lygos vei
kimas negalėjo būti ryškus.

Chinij os-Japonijos Karas

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

Act of March 3, 1879.

»

i

Dėl Naujų Areštų
Šiomis dienomis federalės Jungt. Vals

tijų vyriausybės organai pradėjo gaudy
ti ir areštuoti tuos žmones, kurie padėjo 
jauniems vyrams vykti į Ispaniją ka
riauti prieš Mussolinį, Hitlerį ir Franko. 
Esą, tie veikėjai, padėdami demokratijos 
gynėjams vykti Ispanijon, nusižengę 
prieš krašto įstatymus.

Tenka palaukti ir pamatyti, kaip su 
suimtaisiais bus elgiamasi, tačiau dėl to 
reikia pridėti keli žodžiai.

Ispanijos respubliką ginti buvo išvykę 
keli tūkstančiai Amerikos jaunimo. Dau
gelis jų ten galvas paguldė, kiti sugrįžo 
sužeisti ir šiandien yra palaikomi duos- 
nios Amerikos visuomenės lėšomis; ge
riau, aukomis. Jie vyko Ispanijon slap
ta, kadangi viešai, “legališkai” jiems 
vykti ten buvo uždrausta. Aišku, buvo 
žmonių, kurie jiems padėjo išvykti—ki
taip jie nebūtų galėję Ispaniją pasiekti.

Kariaudami Ispanijoj už demokratiją, 
tie jauni vyrai—didvyriai—podraug ka
riavo už demokratiją Amerikoj. Jeigu 
taip, tai kas šiandien, kuris skaitosi de
mokratu, gali turėti drąsos tuos žmones 
persekioti? Betgi toji drąsa atsiranda 
Roosevelto administracijoj. Jinai pasirį- 
žo kišti į kalėjimus tuos, kurie buvo pa- 

• sirįžę aukoti savo gyvybę demokratijai 
palaikyti!

Nesenai ponas prezidentas Roosevel- 
tas pareiškė, kad tie žmonės, kurie vyk
sta į Suomiją Helsinkio vyriausybę ginti, 
gali nesibijoti—jie tuomi Amerikos pilie
tybės neprarasią. Kitais žodžiais, p. pre
zidentas drąsinte drąsina amerikiečius 
vykti Suomijon kariauti prieš Sovietų 
Sąjungą. Čia jie išvykti gali laisvai, vie
šai, su palydovais ir dar laikraščiuose 
bus gražiai aprašyti.

Na, o vykusieji Ispanijon demokratiją 
ginti—tuomet buvo persekiojami ir da
bar yra persekiojami!

Kur mūsų krašto vyriausybė mus nu
ves, šitaip eidama?!

Už Ką Jie Laiko Savo 
Skaitytojus?

New York “Times”, iš vasario 6 die
nos, uždėjo didelėmis raidėmis antgalvį: 
“Suomiai Iškapojo Naują Raudonųjų Di
viziją!” Laikraštis rašo apie “naują 
suomių pergalę”, kurios nebuvo. Tik pen
ktoje eilėje po antgalviu, mažomis raidė
mis jau paaiškina, kad net suomiai už
ginčija tą pergalę, kad ta pergalė išgal
vota Stockholme, Švedijoj.

O tekstas prasideda iš Copenhageno, 
Danijos, kuriame sako, kad “nors finai 
oficialiai užginčija išnaikinimą rusų di
vizijos, į šiaur-rytus nuo Ladogos ežero, 
bet...” Bet kas? Nagi, ponai redakto
riai vis vien iš to išmislo daro didelius 
antgalvius ir klaidina savo skaitytojus.

'Šis faktas parodo, kaip komercinė 
spauda nesiskaito su jokiu padorumu, 
su jokiais faktais. Ji iš nieko bando pa
sidaryti sau šiaudais paremtą “finų per
galių” kalną. Tas parodo, kad toji spau
da yra desperacijoj ir visai nesiskaito su 
savo skaitytojais. Ji nori, kad finai su
muštų rusus, tai ir rašo tuos blofus. Nuo 
kapitalistų spaudos nei kiek neatsilieka 
ir toki “socialistai”, kaip “Keleivio” ir 
“Naujienų” redaktoriai.

Mandagūs ir Korektingi
Rašydamos apie raudonarmiečių buvi

mą Lietuvoj “Naujienos” sako:
“Mūsų korespondentas turėjo progos 

stebėti juos (raudonarmiečius) visai ra
miai. Jisai juosius giria, pripažindamas, 
kad jie elgiasi korektingai, griežtai lai
kosi disciplinos, stropiai atlieka savo pa
reigas, yra mandagūs, nesmarkauja, ne
girtuokliauja—ir moka teigiamai įvertin
ti tai, ką Lietuvoje pastebi.”

Nesuprantam, kaip “Naujienos” ir jų 
korespondentas prisileido prie tokio rau
donarmiečiams kredito atidavimo. Juk 
iki šiol socialistams raudonarmiečiai bu
vo tik “barbarai” ir “aziatai.”

*

Liovėsi Egzistavusi
“Vilnis” rašo:
“Lyga už Taiką ir Demokratiją liovėsi 

, egzistavus. Taip nutarė jos Nacionalė 
Taryba, kurios pirmininku buvo Dr. Ha
rry Ward.

“Dabartinis karas, sudaręs naują situ
aciją, reikalauja naujo tipo organizaci
jos ir naujos programos. Prie tokios iš
vados priėjo Nacionalė Taryba. Tas pats 
darbas, kurį vedė Lyga už Taiką ir < De
mokratiją, bus vedamas ir toliau tik 
daug platesniame maštabe.

“Šimtai tūkstančių žmonių, vienokiu 
ar kitokiu būdu, darbavosi Lygos eilėse, 
plėtė jos įtaką, Bet naujose pakitėjusio
se sąlygose reikalinga pritraukti prie to
kio darbo milionus žmonių.

“Savo laiške Lygos skyriams Dr. Har
ry Ward pažymėjo, kad nors organiza
cija, kaipo tokia, likviduojasi, bet skyrių 
nariai turi surasti būdus ir priemones, 
kaip savo miestuose ir apielinkėse suor
ganizuoti daug platesnį sąjūdį prieš ka
rą ir už demokratijos išlaikymą. Iš tos 
praktikos atskirose vietose, iš to lokalio 
sąjūdžio ilgainiui susidarys daug plates
nis nacionalis sąjūdis.”

Kviečiame Bazaran
Dienraščio “Laisvės” metinis bazūras 

įvyks'vasario 9-10-11 ir 12 dd. Booklyne. 
Brooklyniečiams šiemet, tiesa, susidarė 
dvi laisvietiškos pramogos viena prie ki
tos—bankietas ir bazaras. To išvengti 
nebuvo galima.

Mes tačiau pasitikim, kad kaip kas me
tai, taip ir šiemet brooklyniečiai ir apy
linkės lietuviai skaitlingai bazaran atsi
lankys ir tuomi parems savo dienraštį.

Taigi nuoširdžiai visus kviečiame!

Lenkai Gelbės Suomiją
Iš Londono praneša, kad nesamos Len

kijos valdžia Francijoj, Francijos ir An
glijos valdžios susitarė, kad “lenkų armi
ja” iš Francijos bus pasiųsta į Suomiją 
karui prieš Sovietų Sąjungą/ Mano, kad 
bus galima sudaryti 100,000 lenkų armi
ją ' ' ’ L’ Š H

Galimas dalykas, kad Francijos ir An
glijos imperialistai, bandydami patys iš
vengti karo su Sovietų Sąjunga, sumobi
lizuos, apginkluos valkatų armiją, pri
jungs prie jos savo armijos pulkus ir 
siųs karui prieš Sovietus, kaipo Lenkijos 
armiją. Bet klausimas, kaip ilgai Sovietų 
Sąjunga galės pakęsti tuos visus kapita
listinių valstybių “neutraliteto” manev
rus? Mes žinome, kad Sovietų valdžia 
daug kartų pareiškė: “Į priešo smūgį, 
mes atsakysime galingesniais savo smū
giais !”

/

Treti Metai Karo
Jau treti metai eina dide

lis ir žiaurus Japonijos ka
ras prieš Chinija. Chinija 
nebuvo prie karo prisiren
gus. Chinija buvo suskilus 
ir Chiang Kai-shekas per 
ilgus metus vedė žiaurų 
karą prieš Chinijos komu
nistus ir Sovietų valdžią. 
Bet tai nebuvo Chinijos Ko
munistų Partijos kaltė. Ji 
daug kartu dėjo pastangų 
karą baigti. Pagaliau, Chi
nijos Komunistų Partija ir 
Chiang Kai-sheko valdžia 
susitaikė, sudarė bendrą 
liaudies frontą, bendram 
apsigynimui nuo. Japonijos 
užpuolimo.

Vasarą, 1937 metais, Ja
ponijos imperialistai užpuo
lė Chinija. Prasidėjo žiau
rios kovos. Japonijai nepa
vyko nei Chinijos armiją 
apsupti, nei ją sunaikinti. 
Pirmais karo metais Japo
nija užkariavo didelį Chi-! tą japonų pirmos eilės jau 
nijos plotą, bet užkariautoj • buvo tik 30 mylių nuo

Changsha. Atrodė, kad ja
ponai jau ją užims. Bet štai 
chinai. pereina į kontr-ata- 
ką, užpuola japonus iš abie
jų pusių ir po didelių mū
šių priverčia greitai trauk
tis, kad nebūt apsuptiems. 
Japonų nuostoliai viršijo 
30,000 kareivių.

žygiai Pietų Chinijoj
1939 metais japonai netu

rėjo pasisekimo nei Šiauri
nėj, nei Centralinėj Chi
nijoj. Už tat jie kiek dau
giau pasivarė pietuose.

Pabaigoj 1938 metų japo
nai užėmė pietinę Chinijos

laponai pabaigoj gegužės 
grįžo į tas pat pozicijas, iš 
kur buvo pradėję ofensyvą.
Kovos šiaurinėj Chinijoj
Veik per visus 1939 me

tus Šiaurinėj Chinijoj, ypa
tingai Shansi provincijoj, 
ėjo mūšiai buvusios Raud. 
Armijos ir partizanų prieš 
japonus. Japonai didelė
mis jėgomis puolė Aštuntą 
Armiją ir partizanus. Japo
nų armijos veikimą paraly
žuoja chinai partizanai. 
Šiaurinėj Chinijoj Japonija 
savo rankose laiko tik gelž- 
kelius, o nuo jų bijo atsito
linti, nes ten viešpatauja 
partizanai.

Antras Puolimas ant 
Changsha

Rugsėjo mėnesį japonai 
pradėjo naują puolimą ant 
Changsha miesto. Chinai 
traukėsi, padarydami japo
nams daug nuostolių. Kar-

teritorijoj prasidėjo aštrus 
partizanų veikimas. Antrais 
karo metais, 1938 metais, 
Japonija jau nedaug užka
riavo naujų plotų. 1939 me
tais dar mažiau ji užkaria
vo, vietomis net prarado.

Chinijos - Japonijos kare 
numatoma šie laikotarpiai:

(1) Japonija, turėdama 
galingą karo ' mašiną, ėmė 
viršų, užkariavo Chinijos 
plotus, siekė sunaikinti Chi
nijos armiją, bet Chinijos 
komanda gabiai išvedė ar
mijos jėgas. ;

(2) Prasidėjo mūšiai 
daug maž ant' tų pat plotų, 
nes Japonijos armijos išsi
sėmė jėgos, o Chinijos ar
mija sutvirtėję.

(3) Chinija pereis į už
puolimą, kad ištrenkus lau
kan Japonijos armiją.

1939 Metų Mūšių 
Kampanijos

prieplauką ir didmiestį Can- 
toną. Per visus 1939 metus 
ten japonai nepasivarė pir
myn, tik drūtino savo pozi
cijas Cantone.

Jie išlipo ties Pakho įlan
ka ir paėmė svarbų chinų 
Naningo miestą, per kurį 
chinai gaudavo iš užsienio 
reikmenų. Bet ir ten japo
nai negalėjo pasiekti Cha- 
otungo, per kurį kitas ke
lias eina, kuriuomi chinai 
gauna reikmenų.

Japonai paėmė ir Swatow 
chinų pietinę prieplauką, 
bet ir ten jie giliau į Chini- 
ją negalėjo pasivaryti. Jie 
užėmė Hainan salą. Tas ja
ponų įsigalėjimas Pietų 
Chinijoj nereiškia, kad ten 
chiniečiai mažiau priešino
si, bet reiškia tą, kad japo
nai ten sutraukė sausžemio, 
jūrų ir oro jėgas. Tas rodo, 
kad Japonija, matydama tą, 
kad Anglija ir Franci j a 
įsivėlė į karą Europoj, tai 
suka savo smūgius prieš 
Pietų Chinij ą, kad arčiau 
priėjus prie Anglijos turtin
gosios Indijos ir Francijos 
Indo-Chinų kolonijų ir tur
tingų Holandijos kolonijų, 
kurios užima visą Rytinę 
Indiją, tai yra Sumatrą, 
Gvinėją, Javą ir kitas salas.

Kada užsiliepsnojo karas 
tarpe Anglijos, Francijos ir 
Vokietijos, kada Amerikos 
kapitalistinė spauda kelia 
skandalą Finliandijos karo 
klausime, tai atrodo, kad 
Chinijos - Japonijos karas 
nieko nereiškia. Tikrumoj 
taip nėra. Ten karas apima 
virš penkis šimtus milionų 
žmonių. Jo pasekmės daug 
reikš abelnai pasaulinei po
litikai.

tuojama dalykų, kurie tilpo 
“Laisvėje” anksčiau; aš jų 
necituosiu, nes tuomet jau 
jie tilptų trečiu kartu. Na, 
tai kas iš to ?...

Taipgi necituosiu nei ki
tų silpnųjų pusių, nes tai 
skaitytojas gana puikiai pa
stebi ir tinkamą išvadą pats 
pasidaro.

Vietomis iš Sovietų karo 
su sukrikusia Lenkija mato
si toks nelabai vykęs pasi
gyrimas, perdėjimas. O juk 
skaitytojam žinoma, kad 
tuo momentu buvo Lenkijos 
kariuomenė sukrikusi; daug 
dalinių perbėgo į Lietuvą ir 
kitas šalis ir pasidavė be 
jokio mūšio.

Taipgi pastebima labai 
aiškiai nevykusios agitaci
jos, kuriai reikėtų tik labai 
vienpusiškumu užsigrūdinu
sio skaitytojo, kad šimtu 

'procentų tam tikėtų.
Įdomu būtų užgirsti kitų 

nuomonę kas link minėtos 
apysakos.

Šias pastabėles rašau dė
lei gerovės mūsų laikraščio 
ir paties autoriaus. Nenorė
čiau, kad dėl šių mano pa
stabėlių būtų kam nors ne
smagumo. TaČiaus paragin
tas keleto savo draugų ta
tai padariau.

P. Baranauskas.

Blogi Dalykai Vokietijoj, 
Kaip Sako Švedai

D. M. Š.

Laisvoji Sakykla
Kažin, Ar Apsimokėjo?...
Pasinaudojant mūsų laik

raštyj esančiu skyrium—
1939 metais Chinij o j įvy- Laisvąja Sakykla norisi

Stockholm, Švedija. — 
Švedų laikraščiai rašo, kad 
Vokietijos geležinkeliai blo
gai veikia, kad maistas Vo
kietijoj prastas ir kad stin
ga įvairių kasdienių reik
menų.

Trūksta Danijai Anglies
4

Copenhagen. — Danijos 
miestams trūksta anglies. 
Nes ledai ir vokiečių sub- 
marinai paralyžiuoja ang
lies privežimą laivais. Val
džia paėmė į savo žinybą 
penktadalį visų privačių an
glies sandėlių.

Dabar skaitant jaučiama 
labai daug monotoniškumo; 
daugeliui mūsų skaitytojų 
tie dalykai yra svetimi, sve
timtaučiai juk, “Laisvės” ne
skaito.

Ypatingai šypsotis verčia, 
kada skaitai tuos iš karo 
lauko šaudymosi jausminius 
vaizdelius, kaip antai:

—“Bum, bum, bum!...
—“Tra-ta-ta-ta!...
—“Pach! Pach! Pach!...
—“Uūūūūūūūūū!... ”
Šitie visi jausminiai pa

vyzdėliai prie tokio nelabai 
literatiniai apdirbto rašinio 
nesuderinti—jie yra nevy
kę; jie daugiau tiktų kur 
nors mažų vaikų elemento
riuje.

Tačiaus, kaip iš pat pra
džių apysakos kulkasvaįdžiai 
ir “svaidiniai” (kur lietu
viškoj literatūroj taip ne
vadinama) tratėjo, bumbė
jo, taip apysakai įpusėjus 
tie patys kulkasvaidžiai 
barba, ir veikiausiai taip 
tratės ir bumbės iki galo...

Tai monotoniška!
Turinys palyginti mėnuo 

atgal buvo toks pats; tokie 
patys žodžiai: “kova”, ste
bėtini “laimėjimai”, “lenkų 
iš vergijos išliuosavimas” ir 
taip toliau.

Ar nebūtų drg. D. M. Šo- 
lomskas daug geriau visuo
menei pasitarnavęs, jeigu 
vietoj šito didelio ir sun
kaus darbo, o būtų, kad ir 
su kitų draugų pagelba, iš
vertęs dabar plačiai paskil-

truputėlį pasikritikuot. Ro
dos, kad pastaruoju laiku 
mūsų Laisvojoj Sakykloj 
buvo daugiausiai pajudinti 
tik kai kurie politiniai klau
simai, o savikritika kaži 
kaip buvo išėjusi iš mados.

Tai ot ir pradėsiu: Mes 
šiuo tarpu “Laisvėje” skai
tome ilgą apysaką — “Bal
tasis Aras su Svetimais 
Sparnais”. Apysaka jau tę
siasi, rodos apie mėnuo lai
ko; ji ilga... Retkarčiais 
žiūriu, ar neatsiras skaity
tojų iš kitų kolonijų, ar ne
atsilieps i jos kokybę ar kie
kybę, ar neduos kokių pa
stabų—bet kol kas tyku...

Visgi, reikia pasakyt, kad 
drg. D. M. Šolomskas padė
jo daug darbo ir triūso, iš- 

puolimą ant Changshos. Bet'versdamas iš kitos literatu- 
apie 100 mylių į vakarus 
nuo N an c h a n go, linkui 
Changshos,' japonai sutiko 
didelį chiniečių pasiprieši
nimą, panešę didelius nuos
tolius turėjo atsitraukti net 
iki Nanchango. Japonų ban
dymai paimti Changshą ir 
iš šiaurių pusės neturėjo 
pasisekimo. Tr ten chiniečiai 
uždavė japonams smūgį.

Tada japonai pradėjo ki
tą kampaniją į vakarus- 
šiaurius nuo Chankowo-Si- 
nyang krypty j. • Pabaigoj 
balandžio japonai metė ton 
kryptin savo raitariją, me
chanizuotas jėgas. Bet jie 
sutiko aštrų chinų armijos 
pasipriešinimą, o partizanai 
paralyžiavo japonų užfron
tę. Vis. vien japonai pasiva
rė apie 150 mylių pirmyn. 
Bet štai chiniečiai, surinkę 

, jėgas, perėją..į. kontrataką 
ir uždavė japonams smūgį..

ko žymesnės šios kampani
jos: Naningo, Šiaurinėj 
Chinijoj, Changsha ir Nan- 
chang. Tai buvo žiaurios 
kovos.

N a n c h ango kampanija. 
Pabaigoj 1938 metų japo
nai, po 5-kių mėnesių žiau
rios kovos paėmė Chanko- 
wo miestą. Vienatinis Chan- 
kowo japonų armijos su už
frončių susisiekimas, tai 
Yangtze upe. Bet chiniečiai 
dažnai puolė japonus ant 
tos upės, skandino jų lai
vus. Japonijos komanda nu
sprendė užimti Nanchangą 
ir nuvyti toliau chinus. 
Kovo 20 dieną japonai pra
dėjo puolimą galingomis 
jėgomis ir kovo 29 d. užė
mė Nanchangą ir pradėjo1

SUŠALO ŠALIA PAČIOS
Pittsfield, Mass.—Sušalo, 

gulėdamas vienoj lovoj su 
žmona, Johnas Ę. Driscoll, 
80 metų amžiaus. Žmona, 
taipgi 80 metų, buvo tokia 
silpna, kad nepajėgė pasi
kelt iš lovos ir pranešt apie 
tai kaimynams.

Klausimai ir 
Atsakymai

KLAUSIMAS:
Atvykau į šią šalį 1912 

metų gegužės mėnesį, bet 
neatmenu, kelintą dieną, 
taipgi neatmenu laivo var
do. Įsėdau į laivą Hambur
ge. Kelionė tęsėsi devynias 
paras. Išlipau Hobokeno 
uoste, N. J.

Tiek tik pamenu, kad 
mano giminaitis sakė, jog 
tai esanti sekminių diena. 
Prašau duoti atsakymą per 
“Laisvę,” koks buvo vardas 
to laivo ir kelinta diena bu
vo mėnesio. Širdingai tariu 
ačiū.

“Laisvės” Skaitytojas.
ATSAKYMAS :

Gaila, kad laivo vardo 
mes negalime pasakyti. Rei
kėtų kreiptis į minėtą uos
tą ir pasiteirauti, o tam 
mes laiko neturime. Bet

ros, arba surinkdamas iš 
kitų laikraščių tokią di
delę kolekcijomis traukų.

Kai kuri(W^vietos šios 
apysakęįį, Mara įdomios,— 
skaitos^ sklMmai,. bet kai 
kurdas ^|etaš;SWitai, tai tik 
todėl, kad telpa “Laisvėje”, 
o ne kitam laikraštyj, ir 
skaitai, tarytum iš prievar
tos.

Pirmas dalykas: kažin, ar 
apsimokėjo toks didelis dar
bas,—tas ilgas vertimas ir 
rinkimas tų visų ištraukų iš 
kitų laikraščių? Ar nebūtų 
daug naudingiau, jeigu bū
tų ši apysaka trumpesnė, 
geriau apdirbta, ir, daleiski- 
me, kiek ilgėliau apsistota 
Vilniaus užėmime, o jau ki
ti Baltgudijos miestai, na, 
galima buvo paminėti kiek 
trumpesnėj formoj, daugiau 
sųdx.ainatizuotojv trupufęlį 
geriau literatiniai apdirbti.

kurias Vie t

busią knyga—“The Grapes jeigu šių informacijų norite 
"parašyta John gavimui pilietinių popierų, 
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kal’ai APIE VOKIE- 
jSK'JIŲ NEVA KARO PARA

MĄ SOVIETAM

on. — Anglų laikraš- 
paskelbe girdus iš Šve-

dijos, būk Vokietijos lakū
nai vairuoją 120 sovietinių 
orlaivių veikiančių prieš 
Helsinkio Suomiją, ir būk 
vokiečių,,.valdžia..,... laivais 
siunčianti Sovietam amuni

ciją. ’ \
(Jau pirmiau Vokietija 

užginčijo pranešimus, būk 
jinai pasiuntus savo kari
ninkų Sovietams prieš Suor. 
miją.)

of Wrath,”
S t e i n b e c k o. Ta knyga, 
be abejo, yra keletą kartų 
tinkamesnė mūsų skaityto
jams politiniai ir artimesnė 
Amerikos lietuvių gyveni- 
muiu.. ....

Apysakoje labai daug ci-

tai valdžia pati su j ieškos 
laivo vardą, kai išpildysite 
aplikaciją. Tik pažymėkite, 
kokiam uoste ir kokią die
ną pribuvote. O jūs pribu
vote gegužės 26 d., nes 
1912 metų sekminės pri
puolė tą dieną.



Trečias puslapis

Detroito Žinios

biski

kad

niečiai švęsime (paminėsime) 
per 2 dienas. Vasario 17, 376 
Broadway, bus šokiai su vi
sokiais šurum-burum pamar- 
ginimais. Vasario 18 turėsi
me prakalbas, kuriose kąlbės 
drg. R. Miz'ara ir kiti. (Sve
tainės, kurioj prakalbos įvyks, 
dar nesužinojau. Stengsimės 
gauti miesto salę.) Tėmykite 
pagarsinimus.

—o—

WORCESTER, MASS girdėjau, kad ir 155 kp. mo
terų rengiasi mūsų kuopai ne
pasiduoti.

pri- 
Moterų 

ir prie 
Kliubo. 

ji buvo

Šiuo laiku Detroite yra dik- 
čiai sergančių žmonių, taipgi 
yra keletas ir mirusių, žino
ma, čion pažymiu tik tuos, 
kuriuos aš gerai pažinau.

Sausio mėnesį mirė Stella 
Rubikienė nuo Russell St. ši 
moteriškė visados mylėdavo 
draugiškus susiėjimus il
gui ėjo prie Lietuvių 
Draugiško Kliubo 
Hamtramcko Piliečių 
Todėl toj apielinkėj
gerai žinoma ir laidotuvės bu
vo skaitlingos palydovais.

Dar nesenai liko palaidota 
gana iškilmingai Ona šulins- 
kienė. Nors ji buvo persisky
rus su vyru Jonu Šulinsku, bet 
jis lygiai rūpinosi laidotuvė
mis sykiu su josios dukrelėm. 
Paliko keturias dukreles, trys, 
rodos, jau yra vedusios ir ge
rai išauklėtos. Laidotuvių lai
ku LDS 21 kp. ir ALDLD 52 
kp. prisiuntė gyvų gėlių vai
nikus ir daugelis narių daly
vavo laidotuvėse.

Juozas Kuproms, gyvenęs 
3163 Lehman St., Hamtramck, 
sirgo virš 4 mėnesius ir buvo 
padaryta operacija ant ulcer- 
io. Bet po operacijai vis ėjo 
silpnyn ir sausio 26 d. mirė 
Providence ligoninėj. Palaido
tas sausio 29 d.

Juozas gyvas būdamas my
lėjo draugišką gyvenimą ir vi
sur dalyvaudavo, todėl buvo 
plačiai žinomas ir buvo narys 
Detroito Pilietinio Pašei pos 
Kliubo. Liko palaidotas Ever
green kapinėse per graborių 
Chas. Stepanauską.

štai, kaip matome, tik šiuo 
trumpu laiku jau netekome 
keleto gerai žinomų žmonių. 
O yra keletas mirusių, kurių 
negaliu sužymėti, nes neturė
jau artimo reikalo su jais.

darbininkų. Dabar darbas bis- 
kį apsistojo, bet dirba dhr pil
ną laiką, ypač DeSoto plen
tas ant Wyoming Rd. * 
jau, Plymouth Plentas 
šlubuoja, bet dar dirba.

Apie Fordą

Darbininkai pasakoja,
viduj dirbtuvės darbininkai 
yra mainomi vieta iš vietos ir 
vienus paleidžia, kitus ima. 
Sako, Fordo dirbtuvėj taip, 
kaip arklių turguje tarpe či
gonų ir "kaimiečių. Kuris pa
žada pirkti naują “karą,” tam 
duoda dirbti; kuris biskį “ne- 
košer,” tam duoda “kiką.” 
Taip ir “pedlevoja” su darbi
ninkais. Tas rodo, kolei darbi
ninkai neprigulės į stiprią CI- 
O uniją, tolei Fordas su jais 
galės arti ir akėti, ir niekas 
negalės priešintis.

Apie LMD Kliubą

Sausio 28 d, įvyko metinis 
susirinkimas Liet. Moterų 

I Draugiško Kliubo. Narės, ku
rios dalyvavo susirinkime, pri
pažįsta, kad ten nebuvo susi
rinkimas, bet betvarkė. Kada 
katra norėjo, ta kalbėjo, kas 
tik kuriai atėjo į mintį, 
taip susirinkimas baigėsi be 
pradžios ir pabaigos. Tai gai
la, kad draugės moterys nepa
sistengia savo susirinkimus 
gražiai ir tvarkiai vesti.

Vasario 3 dieną miesto salėj 
LDS jaunuolių kuopa turėjo 
šokius. Jaunimo buvo suva
žiavę iš visos Mass, valstijos 
pilna salė. Balius pavyko vi
sapusiškai gerai, ir kuopai 
liks apie $200 pelno. Bravo, 
jaunime!

Prie progos dar pažymėsiu, 
kad So. Bostonas nėra visai 
numiręs, tik mums stoka ko
respondentų, 
apie mus taip

todėl pasaulis 
ir mano.

Obolys.

Jūs gi patys,Nuo Red.
drauge, galėtumėte būti pir
mos klasės “Laisvės” kores
pondentu ir bendradarbiu. 
Rašote gražiai ir sklandžiai. 
Būk toks geras ir ateik mums 
talkon. Vienas Jaunutis, labai 
geras mūsų korespondentas, 
negali viską pamatyti ir ap
rašyti. Bet judu galėtumėte 
pusę svieto pajudinti.

Iš LLD 11 Kuopos Susirinki
mo ir Lenino Minėjimas

Sausio 28 d. įvyko Lietuvių 
Literatūros. Draugijos 11 kp. 
susirinkimas. Naujas organi
zatorius, d. S. Janulis, užim
damas vietą, pasakė kalbą, 
kviesdamas visus kooperuoti 
bendroj mūsų darbuotėj šiais 
metais. Kiti kuopos valdybos 
nariai pasiliko tie patys seni.

P. Plokštis išdavė raportą, 
kaipo atstovas nuo mūsų kuo
pos į VVorcesterio Lietuvių 
Politinį Sąryšį. Sakė atstovas, 
kad Politinis Sąryšis rengia 
16 d. vasario apvaikščiojimą 
Lietuvos nepriklausomybės. Ir 
Sąryšio susirinkime 26 d. sau
sio, diskusuojant, kokius turė
ti kalbėtojus, buvę paduoti su
manymai kviesti ir iš “Lais
vės” kalbėtoją. Turėti visų 
sriovių kalbėtojus]. Čia Sąry
šio pirmininkas, vietoj priimti 
su m any m ą ap k ai bė j i m u i, 
reiškė, kad politikos čia 
reikia kišti. Bet štai tam 
vai kščio j imu i kalbėto j ais 
tarta kviesti advokatą
iš Bostono, kuris užima kon
sulo vietą Lietuvos tautininkų 
valdžios, advokatas Tamulio- 
nis, worcesterietis, kuris taip
gi yra tautininkų šulas, mies
to majoras (republikonas), 
Klarko Universiteto .kokis ten 
profesorius. Dainuos tautinin
kų Aušrelės Choras ir dar ko
kis ten moterų choras.

Viskas tautininkiškai repu- 
blikoniška. Na, o gal čia no 
politika? Reikia 
šią tiesą.

1939 Metų LLD 11 Kuopos 
Veikimo Raportas

Prakalbų surengta 
drai su 15& moterų 
Kalbėtojai buvo šie: 
lomskas, LLD centro
rius; D. Janąuskas, Kanados 
“Liaudies Balso” administra
torius, ir rašytojas J. Jurgi
nis iš Lietuvos.

3 ben- 
ku opa.
D. šo- 

sekreto-

Ateis laikas ir Raudonoji 
Armija paliuosuos finų liaudį 
iš žmogžudžių jungo, nepai
sant kiek kapitalistai jį rams
tys.

Ačiū draugei M. Kudaraus- 
kienei, kuri padovanojo šiam 
bankietui visokių pyragų ir 
pyragaičių. Ji yra žmona d. 
N. Kudarausko, vieno iš sa
vininkų B. and K. Marketo 
ant Millbury St. Ir ačiū ban- 
kietą surengusiom draugėm ir 
draugam ir dirbusiem prie šio 
gražaus vakaro. Browderio 
teismui buvo surinkta apie 
$20. Ačiū publikai už šią gra
žią paramą ir atsilankymą.

J. M. L.

Už VAGYSTĘ NUKIRS 
GALVĄ clIM

Berlin.—Nuteistas nukir
sti jam galvą Horst Milch- 
meyer, 27 metų, už tai, kad 
jis vogė daiktus iš automo
bilių, kuomet miestas buvo 
aptemdintas apsaugai nuo 
talkininkų lėktuvų.

New York.—Švedijos lai
vu čia atplaukė čampioniš- 
ki suomiai bėgikai Taisto 
Maki ir Paavo Nurmi padėt 
savo bėgimais sukelt Hel
sinkio Suomijai daugiau pi
nigų Amerikoje prieš Sovie-

I tu s.

N uš v—

So. Boston, Mass.

Hartford, Conn

pa-
ne-
ap-
nu- 

Šalną'll kuopa sveikino

Jagmino Prakalbos
Sausio 28 d. čion kalbėjo d. 

H. Jagminas, “Vilnies” redak
torius. Prakalbose žmonių ne' 
per daug buvo, nes gal trukdė 
daugelis metinių susirinkimų, 
kurie buvo toj apielinkėj. Ki
ta— vakarykščiai buvo įvyku
sių pora diktų parengimų, to
dėl daugelis gal susilaikė nuo 
atėjimo į prakalbas.

Prakalbų tema buvo dabar
tiniai karų įvykiai. Jagminas 
juos gerai aiškino ir publika 
atydžiai'' klausėsi. Pertraukoj 
rinkta aukos. Aukavo po $1: 
Juozas Markūnas, Povilas 
Dravičius, Alekas Budžinas, ir 
Agnes Urbonienė. Kita dalis 
smulkių aukų. Viso surinkta 
$8.56. Aukautojam už aukas 
ir simpatiją tariame širdingai 
ačiū. Atėmus svetainės lėšas, 
kita dalis eis “Vilnies? 20 m. 
jubiliejui.

komi- 
galės

vasa

vienam iš kliubie- 
nariui, kaip atžy- 
25 metų vedybinio 
Šis mūsų draugas

uolus
senas

le uko*- 
kad ši

Po Detroitą Pasidairius
Kalbant su General Motors 

darbininkais, < užsigirsta ne
smagių naujienų. Ten kompa
nija dabartiniu laiku pridarė 
dikčiai automobilių, tad kom
panijos gizeliai pradėjo prie
kabių jieškoti, įsako grieštai 
daryti tiek ir tiek produkci
jos,' o jei ne, tai leidžia na
mo. Tas rodo, kad kompanija 
nori kaip nors išprovokuoti 
darbininkų streiką, žinoma, 
nors darbininkai gerai organi
zuoti, bet visgi vengia susikir
timų su provakatoriais. Nese
niai G. M. lokalai pateikė 
G. M. kompanijai keletą nau
jų reikalavimų įdėti į sutartį. 
Nežinia ką kompanija ant to 
atsakys. Bet kaip rodosi, tai 
kompanija bandys rodyti špy
gą darbininkam per kišenių ir 
geruoju tų reikalavimų neiš- 
pildys.

Sausio 28 dieną, atžymėji- 
mui dienraščio “Laisvės”, įvy
ko puikus bankietas.. Vakarie
nė buvo gera ir skaniai pa
gaminta. žmonių buvo daug, 
ir pelno liks. Plačiau apie 
programą žadėjo parašyt drg. 
Jaunutis, nes-jis buvo 
sijoj ir smulkmeniškai 
apie viską aprašyti.

—o—
Ateinantį sekmadienį,

rio 11, 6 vai. vakare, Ameri
kos Lietuvių Piliečių Kliubas, 
376 Broadway, rengia šaunią 
vakarienę, 
čių garbės 
mėjimą jų 
gyvenimo.
(vardo neminėsiu, nes tai ne
būtų surprizas), yra daug fi
nansiškai prisidėjęs prie kliu
bo palaikymo ir* yra 
“Laisvės” rėmėjas ir 
skaitytojas.

Mūsų profesijonalas 
rius drg. Jankus sako,
vakarienė bus viena iš geriau
sių. Tai bus turkių vakarienė. 
Programa bus irgi gera. Sve
tainės yra užimtos abidvi ir 
viskas bus O. K. Galėsime 
šumyt, kiek norėsime. Kaip 
jau sakiau, vakarienę rengia 
kliubas, ir visas pelnas eis 
kliubo naudai. Įžanga $1. At
eikite. žinokime, ‘ kad šis 
kliubas yra lizdas viso Mass, 
progresyvio judėjimo.

—o—
Lietuvos nepriklausomybės 

22 metų sukaktį southbosto-

Sekmadienį Kalbės Draugas 
A. Bimba

Sekmadienį, vasario 11 d., 
Lyric svetainėj, ant Park gat
vės, prie Broad gatvės, po pie
tų, yra rengiamos didelės pra
kalbos paminėjimui 
nepriklausomybės, 
bus su 
grama, 
Choras 
kestra, 
sockio.

Prakalbą pasakys visų senai 
laukiamas d. A. Bimba, kuris 
per ilgą laiką nėra kalbėjęs 
Hartforde. Hartford iečiai ir 
apielinkių lietuviai turės pro
gą išgirsti d. Bimbą kalbant 
Lietuvos klausimais ir karo 
klausimais Europoj.

Visi “Laisvės” skaitytojai ir 
Visi darbininkai kviečiami 
atsilankyt į šias prakalbas.

—o—
Svarbus Susirinkimas, Kuria
me Dalyvaus Drg. A. Bimba

Sekmadienį, vasario 11 d., 
10 vai. ryte, Laisvės Choro 
svetainėj, 155 Hungerford St., 
įvyks svarbus susirinkimas 
Hartfordo ir apielinkių “Lais
vės” skaitytojų, LLD kuopos 
ir Laisvės Choro narių, šiame 
susirinkime dalyvaus ir drg. 
A. Bimba. Visi bendrai ap
svarstysime svarbiuosius veiki
mo reikalus.

Lietuvos 
Prakalbos 

gražia koncertine pro- 
kurią pildys Laisvės 
ir Laisvės Stygų Or- 
vadovybėj d. V. Vi-

Kviečiami visi draugai ir 
draugės atsilankyti. Taipgi 
prašome visų ateiti garsinamu 
laiku, kad susirinkimą galė
tume pradėti tuo laiku ir baig
ti priešpiety, nes po pietų bus 
prakalbos. A. T.

Apie Packard Dirbtuvę
Kaip girdėt, Packard dirb

tuvė visai silpnai dirba. Kaip 
kurie darbininkai dirba dalį 
laiko, o kita dalis visai paleis
ta. Tai nekaip skamba nau
jienos apie tai.

Chrysleris Dar Dirba

Sausio ir gruodžio mėne
siais į Chryslerio dirbtuves bu
vo pašaukta dikčiai naujų

o gal čia 
pasakyti ir 

Jeigu atstovai nuo 
įvairių draugijų, organizacijų, 
visokių sriovių gali suėję turė
ti pikniką bei šokius, tai šiuo 
taip svarbiu klausimu turėjo 
būti progresyvis kalbėtojas ir 
turėjo dainuoti Aido Choras 
bendrai su kitų sriovių daly
viais. Politiniame Sąryšyje 
jokiais klausimais pasidalini
mo negali būti. Čia gali sutilp
ti visų pakraipų žmones ir 
bendrai veikti visokiais poli
tiniais klausimais.

Buvo perskaitytas LLD 7-to 
Apskričio sekretorės D. Lukie- 
nės laiškas, kuriame apskričio 
valdyba skiria mūsų kuopai 
kvotą gauti 20 naujų narių 
šiame vajuje, kuris tęsis iki 
1 d. gegužės. Kadangi šie
met yra Lietuvių Literatūros 
Draugijos 25 metų jubilėjus, 
tai ir centro valdyba patjarė 
nuolaidą, naujai įstojantiems 
nariams bus tik $1 ir už tą 
mokestį gaus šių metų išleis
tas knygas ir žurnalą “švie
są.” Todėl šis susirinkimas 
stojo į vajaus darbą. Kapito
nu vajaus likos išrinktas d. 
D. G. Jusius, pagelbininku J. 
Skliutas. Linkiu draugam va- 
jininkam geros kloties šiame 
taip svarbiame darbe — išpil
dyti kvotą su kaupu. O drau
gus prašau 'padėti mūsų vaji- 
ninkam laimėti 7-to Apskričio 
skiriamą dovaną už gavimą 
daugiau narių. Pirma dovana 
$3, antra $2. -

Kiek aš numatau, Worces- 
teris šiame vajuje gaus pir
mą dovaną. O gal ir abi, nes

Sukelta pinigų dėl darbinin
kų judėjimo ir spaudos (ben
drai Liet. Komunistų Kuopa 
ir abi LLD 155 ir 11 kuopos) 
Komunistų Partijos bazar u i 
$50; Kanados “Liaudies Bal
sui” (su prenumeratomis ir 
aukomis) $80.25; B. Kūprins
imi Paryžiuj, Fęancijoj, auka 
nuo 11 kuopos $6; “Laisvei” 
uždarbis nuo vakarienės $22.- 
01. Išplatinta įžangos tikie- 
tukų į' “Laisvės” pikniką už 
$93.02. 11 kuopa sveikino
“Laisvės” suvažiavimą su $11.

Vilnies”
suvažiavimą su $6. LMS Cen
trui auka nuo 11 kuopos $1.- 
70. 11 kuopos auka Komu
nistų Partijos Mass, valstijos 
suvažiavimui $3.75. “Laisvės” 
vajaus laiku pasiųsta $438. 
11 kuopos auka Komunistų 
Partijai 1 d. gegužės reikale 
$1. “Vilnies” pikniko tikie- 
tukų išplatinta už $6. Pelnas 
nuo “Laisvės” jubilėjinio ban
keto $43. “Daily Workeriui” 
ir Komunistų Partijos reika
lams $200. Viso $951.66. O 
pridėjus 155 moterų kuopos 
pasiųstas pavienes aukas ir 
TDA 13 kuopos aukas, viršin- 
tų $1,000 su dideliu kaupu. 
Todėl kiekvienas “Laisvės” 
skaitytojas, pamatęs šią skait
linę, darbą tik viemJs koloni
jos, turėtų suprasti reikšmę 
Literatūros Draugijos ir pa
gerbdamas Draugijos 25 metų 
jubilėjų, turėtų pasilikti jos 
nariu. . /

-----0
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Lenino mirti minėti 28 d. 
sausio prisirinko žmonių apie 
250. Svečių sutikau tik iš 
Nashua, N. H., tai draugai 
Vilkauskai su šeima ir d. J. 
Egeris. Vakaras, kaipo tok is, 
buvo įspūdingas ir gražus. 
Worcesteryj pirmu kartu mi
nint Leniną, buvo suruoštas 
bankietas su prakalbomis, mu
zika ir dainomis. Dainų pro
gramą padėjo išpildyti ir Ai
do Choro merginų ir moterų 
grupė, vadovybėj draugės J. 
Karsokienės. Prakalbą gerą 
pasakė drg. Green iš Bostono. 
Aiškiai kalbėjo, nurodydamas 
reakcijos puolimą ant pavie
nių ypatų, o vėliau ant orga
nizacijų ir unijų. Kalbėjo 
apie geraširdį Hooverį, kuris 
renka aukas nukentėjusiem 
finam. O tų nukentėjusių var
du finų baltagvardiečiam 
siunčia ginklus prieš Sovietų 
Sąjungą. Sakė kalbėtojas, tik 
palyginkit tą, kuomet Ispani
joj vieną dieną vokiečių or
laiviai Barcelonos mieste už
mušė 26,000 žmonių ir sužei
dė 70,000, — tada Hooveriai 
neorganizavo jokios pagelbos, 
o areštavo, persekiojo tuos, 
kurie yinko aukas Ispanijos 
kovotojams pagelbėti. Bet da
bar, kad užpult Sovietų Są- 
jungajper Finlandiją, tai rei
kia prisirengti, reikia iškelti 
obalsis. Taip suminkštėjo šir
dis ponui Hooveriuį finų mė
sinėto jams į pagelbą, kurie 
paskerdė 95,000 geriausių Ki
nijos žmonių 20 metų tam at
gal. Nepamiršom mes Ame
rikos žmonės, kuomet ponas' 
Hooveris buvo šalies prezi
dentu, kaip darbo žmonės čia 
badavo. Kuomet pereito karo 
buvę kareiviai brazdino išal
kę į Baltojo Namo duris, ta
da ponas 
nacionale 
šaudyti į 
kareivius.
Juška
vo nušautas. Kuomet šiandien 
Ohio valstijoj bedarbiai ran
dasi baisioj padėtyj, Iloove- 
ris to nemato?

Hooveris pasiuntė 
gvardiją ir paliepė 
beginklius buvusius 
Čia vienas lietuvis 
ant vietos bu-

General-gubematorius Twecdsmuiras sako kalbą Kanados parlamentui Ot- 
tawoj. Sesija buvo trumpa ir parlamentas paleistas; greit bus nauji'rinkimai. •

MOMM

1. STIPRINKITE GYVUMĄ, o 
vėlybos valandos neparblokš jus. 
Išgerkite didelį stiklą šviežio, 
šalto, maistingo pieno pirm gu
lant. Tegul jis SAKMIŠKAI 
VEIKIA jum bemiegant, o jūs 
dainuosite, besiprausiant kas ry
tas.

3. ATREMK SLOGAS! Stiklas 
pieno kasdien padės jums at- 
mušt slogas. Pienas budavoją 
spėką, duoda VITAMINĄ A, ko
vojantį prieš slogas. Pradėk 
tuoj dabar ir išgerk didelį stik
lą šviežio pieno kasdiep.

JUS jau turite šią gra- 
DOVANAI duodamą 

knygutę, kurioj surašyta 
nauji pinigus taupanti re

ceptai, įdomūs, naudingi fak
tai? Pasiųskite šį kuponą 
šiandien, sužinokite, kaip 
geriau1 maitintis už pigiau.

AR 
žią

I
I 
I
I

2. JUDŽIŲ ŽVAIGŽDES turi tu
rėt daug gyvumo, štai kodėl 
daugelis, kaip kad vikrioji June 
D u p r e z, žvaigždė Alexandra 
Korda’s techniškai spalvuoto 
“Thief of Bagdad,” atsideda kas
dien ant šviežio pieno, kad palai
kyt energiją, BET NENUTUKT.

4. GRAŽUMAS, kuris nenusidė
vi, subudavojamas iŠ vidaus'. 
Jei jūs taipgi trokštate dailaus, 
skaistaus veido, gerkite šviežią 
pieną. Pienas yra turtingas 
KALKĖMIS, kurias pataria odos 
specialistai. Gerkit jį kasdien.

Bureau of Milk Publicity, 
Albany, N. Y., Dept. L-l.

Maltyickft atsiust knygelę “Milk the 
Way to Health and Beauty,” UŽDYKĄ 
ir apmokėtu paštu:
Vardas ........................................ ;.................
Adresas

Miestas ..............................Valstija....
Rašykite Aiškiai, Brukuotai

THE STATE OF NEW YORK SAYS:

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

(Kampas Roebling St.)

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

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

Krautuvėj. i

Manhattan Liquor Sto-e gj

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuvė Williamsburgh’e

Calverts
‘Special*

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RUSIŲ GARIMŲ

»UI M M fUI M M MIVI WI MIW M Wl fUI M MMMMMM

Didelis Išpardavimas
Nupigintam Kainom

SIUTAI ir OVERKOTAI
Išparduodami dabar už 

1/3—vieną trečdalį 
originališkos

Naudokitės Mūsų Patogiu

kainos.
10 Išmokėjimų Planu

NARINS
670 Grand St., corner 

Brooklyn, N. Y.

SONS
Manhattan Avė.
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D. M. šolomskas

DIENRAŠČIO “LAISVES

Vasario-February 9, 10, 11, 12

Bazaras Prasidės Programą duos Aido
Šį Penktadienį Choras ir žymūs due-

tistai Alekas Velička

ir Petras Grabauskas

pastebėjo

Sekmadienį, Feb. llth, nuo 1 iki 5 vai. po piety

BUS VAIKŲ DIENA

vo, o kitus dvyliką Anglija 
pasilaikys. Japonija reika
lauja visus tuos vokiečius 
sugrąžint į jos žinybą.

Roma. — Policija atimi
nėja iš Italijos piliečių pas- 
portus, išduotus keliaut už
sienin.

•f

ir stok!— 
komisaras

ALEKAS VELIČKA
Tenoras

Berlin. — Traukinys su- 
kriušino auto-busą, važia
vusį skersai geležinkelio, ir 
užmušė 10 žmonių, tarp 
Ockholto ir Cloppenburgo.

PETRAS GRABAUSKAS 
Baritonas

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

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

LDS Jaunimo Kvartetas iš Shenandoah, Penn.

naujančius “plačiam karo 
kurstytojų sąmokslui.”

GEO. KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ 
ĮŽANGA 20 CENTŲ f*

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

JOHN MIKALAUSKO ORKESTRĄ
ĮŽANGA 10 CENTŲ ! ' 11 

iiiii hi
Visiems atsilankiusiems bus duodami gražūs

1940 m. kalendoriai.

Baltasis Aras Svetiniais Sparnais
(Tąsa)

—Buch!... Buch!—sprogo dvi grana
tos tinkamai paleistos. Sargybos name 
viskas nutilo. Kelias atidarytas. Raudo
nieji raiteliai greitai perjojo upę ir 
sparčiai nujojo pirmyn. Suaidėjo jų dai
na:

“Aukštai padangėj aiškioj 
Plesdena vėliava.
Raiti mes lekiam ten, 
Kur priešo stovykla. 
Ir kovoje svaiginančioj 
Mes viesulą nankinančia,— 
Duok šen Varšavas ir Lwovus!— 
Laimėsime visur!”

IV
Vyresnysis leitenantas Aksenovas pri

ėjęs prie dalies komandieriaus ir politi
nio komisaro pasiprašė:

—Prašau pasiųsti mane į priešakinę 
dalį!

Jo pageidavimas išpildytas. Netoli nuo 
Suchostavy priešakinė dalis smarkiai bu
vo apšaudyta iš kulkasvaidžių ir šautu
vų. Priešas slėpėsi nedideliame miškelyj. 
Aksenov atydžiai apžvelgė, atsisuko į ko
misarą Obšanovą ir sako:

—Sprendžiant pagal ugnies jėgą—len
kų nedaugiau batalijono. Mat, atrodo, 
kad centras jų yra pamiškėj. Mes juos 
tuojaus paimsime su mažai kraujo iš 
mūsų pusės.

Vyresnysis leitenantas įsakė patraukti 
kanuolių batarėją. Taikliai paleisti svai- 
diniai padarė savo darbą. Jie krito j tar
pą lenkų tankų ir mechanizuotų dalių. 
Išlikę gyvi skubiai išbėgo lenkai,iškelda
mi rankas. Už penkių minučių leitenan
tas Aksenov darė sutrauką pirmo savo 
susitikimo su priešu: suimta 40 lenkų 
kareivių, 9 šarvuoti automobiliai, 2 mo
toriniai dviračiai ir daug amunicijos. 
Mūsų skyriuj nuostolių nėra.

—Gaila, kad lenkų buvo tik batalio
nas!—tarė leitenantas Aksenov. — Mes 
būtume įveikę čielą pulką.

Kelyje iš Janavo priešakyje raudon
armiečių dalies važiavo automobilis. Ja
me buvo keturi:—komisaras Poleginas, 
komandierius—Losevas, karinis teisėjas 
—Burisenko ir kovotojas—Iščukas. • Ne
toli didelio kelio pasisukimo 
dulkių stulpą.

—Greičiau prie užsisukimo 
įsakė automobilio valdytojui 
Poleginas. Mašina sustojo. Iš priešakio 
važiavo mechanizuota lenkų armijos da
lis. Vos jis suspėjo suskaityti 25 lenkų 
automobilius; kaip jau reikėjo imtis žy
gio. Mąstyti nėra kada. Atsistojęs griau
smingai įsakė: x

—Rankas aukštyn!—ir mostęlėj^s ran

 

ka pridėjo:—Vis vien pasipriešinimas 
nieko negelbės!

Lenkai ištiesė kaklus, norėdami pama
tyti, kaip didelė raudonarmiečių dalis už 
užsisukimo. Bet užsisukimas slėpė kelią. 
Trumpai pasitarė oficieriai ir kareiviai, 
ir pradėjo mesti ginklus. Pasirodė, kad 
trys komandieriai ir automobiliaus val
dytojas nuginklavo lenkų technikinį ba
talioną. Suimta: 1 pulkininkas, 5 ofi
cieriai, 90 paoficierių ir karių, keli šar
vuoti automobiliai, daug ginklų ir amu
nicijos.

—Pirmyn!—sukomandavo belaisvius iš 
automobiliaus atstatęs kulkasvaidį Lose
vas. Lenkai nustebo, kada už užsisukimo 
nebuvo raudonarmiečių. Raudonosios Ar
mijos dalis buvo dar už 40 kilometrų at
stos.

I Raudonųjų raitelių dalis, vadovystėj 
Chrapovo pirmoji įžengė į Tarnapolio 
miestą,—rašo dalyvis B. Karalius.—Tie 
raiteliai į parą atliko virš,šimto kilomet
rų kelionę. Visada ji buvo tarpe tų, ku
riuos pirmuosius karštai sveikino paliuo- 
suota Vakarinės Ukrainos liaudis.

Vakar naktį buvo duota nerimo sig
nalas. Raudoni raiteliai žaibo greitumu 
buvo pasirengę išstoti. Pas juos viskas 
tvarkoj, ginklai, arkliai ir kitos reikme
nys. Visi raiteliai ir arkliai gražiai iš
rodo. Kulkasvaidžiai, šarvuoti automo
biliai ir tankai, tai dalis raudonų raitė- 
Hų jėgų.

/ Raudonų raitelių majorui Vetoškinui 
pranešė, kad girioj, 25 kilometrai nuo 
Samboro mTesto slapstosi likučiai lenkų

✓
raitelių brigados. Reikėjo perkirsti girią 
ir likviduoti lenkų raitelius.

Rugsėjo 28 dieną, 3 valandą po pietų, 
mūsų raiteliai jau buvo rytinėj girios 
pusėj. Kalnai statūs, raitiems negalima. 
Dalis raitelių joja kloniais, veda draugų 
arklius, o kiti pėsti lipa per kalnus. Len
kai buvo apsupti. Apsišaudėme. Matyda
mi, kad neištrūks, pasidavė. Suėmėme 
300 lenkų raitelių, 250 arklių, daug kul- 
kasvaidžių, kelias kanuoles, masę šautu
vų ir amunicijos. Geriausiai atsižymėjo 
Ivanovo raitelių skyrius. Jis suėmė ke
turis oficierius ir daug eilinių su dešimts 
kulkasvaidžių.

Raitelių eskadrono šarvuotas automo
bilis, vadovystėj Akunino,—rašo dalyvis 
A. Poliakov—girioj susidūrė su lenkų 
grupe, ginkluota šautuvais, kulkasvai- 
džiais ir rankinėmis granatomis.

—Sukinėk šarvuočio bokštelį, tratėk iš 
kulkasvaidžio, o aš eisiu juos nuginkluo
ti !—sako Akuninas draugui Zaicevui.

—Tra-ta-ta!—trata iš kulkasvaidžio.
Šaudo ir lenkai.
—Pasiduokite!—Šaukia Akuninas, už

ėjęs lenkam užnugariu ir laikydamas re
volverį. Tuo kartu Sovietų šarvuotis iš
važiavo priešakiu jų ir laiko atstatęs 
kulkasvaidžio snapą. Lenkai pamanė, 
kad gal būti čia yra ir daugiau Sovietų 
šarvuočių, kad ir pėsti kovotojai juos ap
supa. Metė ginklus ir pasidavė. Lenkų 
kapitonas traukia kardą ir piktai žiūri 
į Akunina. Akuninas nieko nelaukia, 
pristato jam revolverio vamzdį prie krū
tinės:

—Pasiduok!
Pasidavė lenkų kapitonas ir 70 karei

vių su 3 kulkasvaidžiais, 60 šautuvų, 
daug patronų ir 100 rankinių granatų. 
Sovietų kovotojų greitai pribuvo dau
giau ir apsupo belaisvius.

—Mūšis prie tilto buvo aršus,—rašo 
Sovietų karys L. Šmonin.—Lenkų oficie
riai turėjo daug kulkasvaidžių. Lenkai 
manė kulkasvaidžių ugnimi priversti 
raudonarmiečius gulti ant žemės, o pas
kui apmėtyti rankinėmis granatomis. 
'Apsiriko. Raudoni raiteliai nušokinėję 
nuo arklių, vadovystėje politinio komisa
ro Miloslavskio su obalsiais:

—Už tėvynę!
—Už Staliną!
—Pirmyn!
Puolė ant priešo. Nei kulkasvaidžių 

ugnis, nei rankinės granatos negalėjo 
sulaikyti. Lenkų oficieriai ir fašistąi ne
išlaikė atakos ir leidosi bėgti. Tik maža 
jų grupė priešakyj su katalikų kunigu 
vis dar šaudė.

Kovotojai nugalėjo ir tą-grupę. Prie
šakyj komisaras. Štai kunigas atstatė į 
jį šautuvą. Tą pastebėjo leitenantas Er
makov.

—Drauge, geriau aš žūsiu, bet jūs gy
vensite!—sušuko jis ir metė į kunigą 
rankinę granatą. Priešai buvo sunai
kinti.

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

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

Raudonųjų raitelių grupė artinosi I 
miestelio link, vadovystėje leitenanto Su- 
dino. Staigiai iš užkrūmių ant jų užpuo
lė dešimts lenkų oficierių. Prasidėjo ne
lygi kova. Sugulė abi pusės ir šaudosi. 
Lenkai neteko penkių. Tuo kartu leite
nantas išgirdo iš štabo radio ženklus. 
Štabas duoda patvarkymą pulti ant mie
stelio. Leitenantas viena ranka šaudo 
į lehkų oficierius, o kita laiko radio apa
ratą. Kulkos kaukia pro galvą. Lenkai 
šliaužia vis arčiau ir arčiau. Leitenantas 
metė rankinę granatą.

—Buch!
Tuo kartu netolokai pasirodė grupelė 

raudonarmiečių raitelių. Lenkų oficieriai 
suimti. Vienas jų tarpe buvę generolas.

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.

—Žygiuojant nuo pat Sovietų sienos 
raitelių dalis, priešakyj kitų armijos da
lių, kuriai vadovavo komunistas Diaktia- 
revas, atliko daug didelių žygių. Raite
liai ne kartą stojo į mūšį su didelėmis 
lenkų jėgomis. Ir kiekvienu kartu užda
vė priešui smūgį. Štai vienas iš įvykių:

Raiteliai apsinakvojo sodžiuje. Naktį 
apylinkių kaimiečiai pranešė, kad arti
nasi didelės lenkų jėgos, matyti su tiks
lu užpulti raitelius.

(Bus daugiau)

BROOKLYN, N. Y.16-18 MANHATTAN AVENUE Vienas blokas nuo Broadway

M’, O

Japonija Atmeta Anglą Pa
siūlymą dėl Vokiečią

Tokio, vas. 6.-rJaponija 
atmetė Anglijos pasiūlymą, 
kad Anglija paleis 9 iš21-no 
vokiečių jūrininkų, kuriuos 
anglų karinis laivas pagro
bė nuo japonų keleivinio lai-

“Karą Kurstantieji, Melagiai 
Laikraščiai”

Maskva. — Jaunųjų ko
munistų laikraštis, “Komso- 
molo Pravda” smerkia ame
rikonų, anglų ir francūzų 
laikraščius, kaip “veidmai
ningus melagius,”... tar-

Svarbu įsitėmyti, jog ne
paprastai žema įžanga

TIK 10c

Penktadienį, Vasario 9 Feb
Pradžia 6 vai. vakaro

u

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

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

ir dainuos Pirmyn Choras iš Great Neck, N. Y.
John Mikalausko Orkestrą. Įžanga 20c

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
visų daiktų, 
bazarut

Visuotinas ir galutinas išpardavimas 
kurie yra sudovanoti ir supirkti

Pirmadienį, Vasario 12 Feb
Abraham Lincoln gimimo dienos šventė.

BUS PUIKIU MAISTO PRODUKTŲ IŠ LIETUVOS
Daugybė gražių rankdarbių, siuvinių, mezginių ir įvairių 

išdirbinių, kurie bus parduodami žemom kainom.

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

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

visokiais gėrimais.

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

lė. Ji yra visai nauja ir su lietuviškais akcentais.

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

CENTRAL PALACE HALL

□



MATTHEW P. BALLAS

660 Grand Street

nuo

VIENATINIS LIETUVIŠKAS
Elizabeth, N. J KABARETASMulcranka

PARAMOUNT CABARET

Montello, Mass

337 UNION AVE
kvie

BROOKLYN

pas Telefonas EVergreen 7-1661

CHARLES

Kom

Pranešama

šiame Luzerne apskrity] per

Studentų Streikas, Bedar 
biai ir Pašalpos Išlaidos

LDS jau- 
(33-34)

atva- 
Hoo Telephone 

STagg 2-5043

Nedarbas, Sirgimai, Miri 
mai, Parengimai

PA.
įvyks va

•: VA*Tjy,l-ll,'*Ot (T"1'1 ,;~ w'1/'1 . -nJ.- ,v- ..'Įtjįiįitu' • -■ if ‘

elgtis su visais vokiečių su
imtais anglais lakūnais 
kaip “su oficieriais ir džen- 
telmanais.”

Iš Montellos Moterų Apšvietė s 
Kliubo Veikimo

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

London
jog Vokietijos oro laivyno

Kur jis dirbo, kažin kas pra
nešė, kad jis mirė. Tuoj susida
rė komitetas parinkti aukų dėl 
vainiko. Surinko $9.40. Vėliau 
sužinota, kad tebėra gyvas. A- 
pie tai pranšė unijos susirinki
me sausio 26. Iš to darbinin
kai turėjo daug juoko.

NOTARY 
PUBLIC

rai žinojo, 
giama, bet 
ma, tai ir 
suprato.

Svečiams d-gė 
visa

eitą metą ligoninėse buvo su
teikta nemokama pagelba dėl 
2,700 žmonių visokiose jų ne
laimėse, iš kurių nebuvo gali
ma iškolektuotj jokios mokes- 
ties. čia bedarbiui darbinin
kui yra sunku dasigauti į li
goninę; tik, taip sakant, kaip 
žmogus būna galą liepto priė
jęs, tai tuo sykiu susimyli ant 
jo. Daugybė bedarbių kenčia 
visokių trūkumų sveikatos 
klausime.

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kp. rengia ryšulių pa

rengimą (Package Party), vasario 
10 d., šeštadienio vakare, 8 vai. Liet. 
Svetainėj, 852 Hollins St. Gros, ge
ra orkestrą šokiams. Kviečiame vi
sus dalyvauti ir linksmai laiką pra
leisti. (33-34)

Sausio 29 dieną čia Meyers 
High Schoolės mokiniai buvo 
apšaukę sit-down streiką. Strei
kas kilo dėl to, kad vieną mo
kytoją viršylos norėjo paleist, 
o jo vieton kitą padėti. Nauja
sis turėjo būt miesto gaisrinin
kų viršininko sūnus.

Mokiniai ilgai nesėdėjo. Jie 
tuojau nusitarė maršuot 
mokyklų viršininką į Adminis
tration Buildingą ant Washing
ton Street, kur tik skersai gat
vę randasi didžiulė Coughlin 
High School. Streikierių at- 
maršavo apie 300, o tuo sykiu 
kaip tik buvo klasių mainymas, 
tai yra, mokiniai iš Coughlin 
High Schoolės eina į Union St. 
School, o iš Union į Coughlin. 
Tai sudarė didelį sujudimą tar
pe mokinių, taipgi ir didelį su
sikimšimą, nes iš Meyers High 
Schoolės mokiniai čia laikė su
sirinkimą. Buvo skaičius prisi
dėjusių iš Coughlin High. Me
yers mokykloj, mokinių randa
si apie 2,300, bet ne visi buvo 
prisidėję prie streiko. Sustrei
kavo tik apie 500, nuo 17 iki 
18 metų amžiaus. Pasirodo, 
kad streikas bus laimėtas.

šį ta- 
būkit 
visa-

Sausio 22 po sunkios opera
cijos mirė Nelė Taučienė, apie 
40 metų senumo. Buvo laisvų 
pažiūrų moteriškė. Prieš mirtį 
į ligoninę buvo pašauktas lie
tuvių kunigas, bet ji atsakė, 
kad nieko su juo neturi kalbėti. 
Tapo palaidota laisvai, Melrose 
kapuose, ten, kur visi laisvi lie
tuviai laidojami.

Ant velionės karsto buvo 
daug gėlių -nuo jos šeimynos, 
seserų ir giminių. Paliko liū- 
dėsyj savo vyrą, dukrelę apie 
12 metų, seseris ir kitas gimi
nes.

Susi- 
nariai

PITTSBURGH, PA.
LDS Jaunuolių kp., Belvederes ir 

Esplenders rengia “Širdingą Vaka
rienę” (Valentine Banquet). Bus 
šeštadienį, vasario 10 d., 7:30 v. v. 
Susivienijimo (142 kp.) Svetainėj, 
3351 W. Carson St., Esplen. Turėsi
me gerą programą, šokius, gėrimų 
ir tt. Įžanga 50c. Kviečiame daly
vauti, paremkite augančią 
nuolių kuopą

virutės kas link nominacijų klausi
mo. Atsiveskite ir naujų narių. — 
J. V. Stankevičius, Sekr. (33-34)

Dainų mylėtojai esate 
čiami prisidėti prie Bangos 
Choro ir dainuoti sykiu. Cho
ro praktikos įvyksta kiekvieną 
penktadienį, 408 Court St.

mis
šaika.
per 2
šaltos
pono 
darbai

WILKES-BARRE,
LDS 7 kp. susirinkimas 

sario 11 d., 2 vai. po pietų. Liet. 
Prog. Kliubo Svet., 325 E. Market 
St. Visi nariai būkite šiame susi
rinkime, nes bus nominuojami kan
didatai į LDS Pildomąjį Centro Ko
mitetą 1941 ir 1942 metams. Bus ir 
kitų svarbių klausimų svarstyt. Vi-

APIE MOKYKLAS
Šių metų viešų mokyklų bu- 

džetas viršija praeitų metų bu- 
džetą. Šiemet bus išleista viso 
$2,317,095.57, arba $119,000 
daugiau, negu pernai. Mokyto
jams pakete algas ir šiaip dau
giau išlaidų pasidarys.

Ukrinus.

210 Hazle St., 
vak. Visi nariai 
turime svarbių 

(33-34)

MAHANOY CITY, PA.
LDS 104 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, vasario 11 d., pas A. 
Aponiką, 2 vai. p. p. Visi nariai yra 
kviečiami lankyti susirinkimus, atei
dami atsiveskite naujų narių prisi
rašyti prie mūsų kuopos, kad išpil
dyt mums paskirtą kvotą. — S. 
Kuržinskas, Sekr. (33-34)

Nors šiuo laiku mainos ge
riau dirbo ir vienam kitam be
darbiui teko ta laimė gaut dar
bą mainose, bet vėliausias pra
nešimas iš pašalpos stoties šia
me apskrityje parodo, kad dar 
vis randasi 51,622 ypatos, gy
venančios ant tos bado pašal
pos. Sužinojęs.

Reikia pasakyti, kad jos ge
rai progresuoja, laiko tankiai 
susirinkimus, ten skaito paskai
tas įvairiais apšvietos klausi
mais, surengia “tea pares.” Ne
seniai buvo vakarienė, kuri da
vė nemažai pelno. Pinigiškai re
mia darbininkų judėjimą. Pa
sveikino “Laisvės” šėrininkų 
suvažiavimą su $5.

Iš Bangos Choro Veikimo
Choras turėjo savo metinį 

susirinkimą 26 sausio. Susi
rinkimas buvo pavyzdingas. 
Choras gerai stovi. Padaryta 
naudingų tarimų. Naujas ko
mitetas šių metų susideda iš 
veiklių draugų arba draugių. 
Organizatorius C. Andrūnas; 
sekr. B. Makutėnienė; fin. sekr. 
Olga Poškiūtė; iždininkė L. 
Vaičionienė.

LLD 6 kp. susirinkimai esti 
neskaitlingi nariais, daugiausia 
atsilikę draugai vyrai. Kuopa 
rengia teatrą ir šokius; įvyks 
vasario 10, Liet. T. Namo sve
tainėj. žolynas.

Belaisviai Lakūnai “Oficie 
riai, Džentelmanai”

WILKES-BARRE, PA.
LLD 12 Apskričio Valdybos na 

rių susirinkimas bus vasario 11 d. 
pas M. Norbutą 
pradžia. 6:30 vai. 
dalyvaukite, nes 
reikalų diskusuoti.

Pilnai pasveiko “Laisvės” 
skaitytoja J. Gerulskienė. Ne
laimė įvyko su viršum mėnesis 
atgal, kuomet- parvažiuojant 
iš Bostono, automobiliui bėgant 
apie 35 mylias į valandą, ne
tikėtai durys atsidarė ir ją iš
metė lauk. Baisiai ją sužalojo, 
visi drabužiai ant jos buvo su
draskyti, bet išliko gyva.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
SCRANTON, PA.

ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 
sekmadienį, vasario 11 d., 2 vai. po 
pietų pas draugus Praleikus, 401 
Electric St. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti, turime daug svarbių daly
kų apsvarstyt. — L. Yanuškaitis, 
Org. (33-34)

Nedėldienį, sausio 28 d., 
jaunuolių radio grupė lošė te
atrą “žentai iš Amerikos.” 
Publikos buvo apie 300 ypatų 
ir visiems patiko. Po viskam 
teatro vedėjas paačiavo pu
blikai už parėmimą radio 
grupės, taipgi ir muzikantams 
už pagriežimą, ir paprašė or- 
kestros vedėjo, kad ir jis pa
sakytų kelis žodžius. Kaip tik 
orkestros vedėjas atsistojo, tai 
vienas jaunas bučeris pradėjo 
baubti. Man pasidarė gaila to 
žmogaus. O dar ir parapijos 
komiteto narys. Negražu I

Ten Buvęs.

bepietaujant 
Klevingtonienė perskaitė 
eilę sveikinimo laiškučių 
telegramų iš kitų miestų 
giminių bei draugų. Dig. 
mandienė ir Žebrauskas 
sakė po trumpą prakalbėlę su 
linkėjimais laimingai sulaukti 
auksinio jubilėjaus ir kartu 
pareiškė, jog mes dar gražiau 
atžymėtume šį draugų Pe
trauskų pokilį, paaukodami 
dolerį kitą darbininkų reika
lams. ‘ Nutarta skirti surink
tas aukas Browderio apgyni
mo fondui, kuris, visų svečių 
supratimu, yra degantis dar
bininku klasės reikalas.

Aukavo sekamai: D. Pe
trauskas $5, M. šmulkščiūtė 
$2; po $1 — P. Klevingtonas, 
O. Klevingtonienė, Klevingto- 
nų vaikas, J. Žebrauskas, E. 
Raulušaitienė, K. Romandie- 
nė, J. Machuta, J. Pabalis, V. 
Young, M 
Homall; p 
brauskienė

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

MONTELLO, MASS.
Teatras ir šokiai. Įvyks šeštadie

nį, vasario 10 d. Pradžia 6 v. v. L. 
T. Name, kampas Vine ir N. Main 
Sts. Bus suvaidinta juokinga ko
medija “Gyvieji Nabašninkai,” lo
šėjai iš Norwood. Įžanga 35c as
meniui. Visus užkviečia LLD 6 kp.

(33-34) ,

WORCESTER, MASS.
Kviečiame visus “Laisvės” skai

tytojus dalyvauti Lietuvių Svetai
nėj, 29 Endicott St., penktadienį 
vasario 9 d., 7:30 v. v. Turėsime vėl 
tokią parę, kaip ir pirmiau. Drg. 
Bakšys išduos raportą iš “L.” su
važiavimo, taipgi visi tie, kurie atsi
naujino prenumeratą laike vajaus 
gaus po knygą. Todėl kviečiame da
lyvauti, išgirsti raportą, padisku- 
suoti svarbesnius dalykus ir pra
leisti linksmą vakarą laike pares. — 
Delegatas. (32-34)

Sausio 23 mirė Z. Norvaiša, 
su viršum 50 metų senumo. 
Buvo laisvų pažiūrų, senas 
“Laisvės” skaitytojas. Palai
dotas laisvai. Ant jo karsto bu
vo sudėta daug gėlių nuo jo 
moters, brolių ir šiaip giminių. 
Paliko juos visus liūdėsyj ant 
visados.

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

Draugų Petrauskų Partė
Sausio 27 d. tapo surengta 

“netikėta” draugams Petraus
kams jų 25 metų ženybinio 
gyvenimo sukakties partė. 
Tuom surengimu daugiausia 
rūpinosi draugai Klevingto- 
nai, kurių namuose ji ir įvyko. 
Ir reikia pripažinti, jog vis
kas pavyko kuopuikiausiai, 
taip, kad nors Petrauskai ge- 

kad parte yra ren- 
kad jiems rengia- 
atsilankę negreit

Vasario 1 d. čia buvo 
žiavęs ponas Herbert C. 
veris, buvęs Suvienytų Valstijų 
prezidentas, su Suomijos bal- 
tagvardiečiams aukų rinkimu, 
čia poną Hooverį pasitiko sto
tyje labai šiltai miesto majo
ras, dirbtuvių .kompanai, ir ki
ti ponai, geri Hooverio pasekė
jai. Po tam Hooverį nusigabe
no į Crozer Parką prie Suomi
jos pastatyto monumento, kur 
laikė ceremonijas, čia Hooveris 
savo kalboj pareiškė, kad ka
ras bus ilgas. Reiškia, reikės 
daugiau pinigų, kad padėjus 
Suomijai.

Jes, ponas Hooveris nepa
miršo atvažiuoti į Chesterį pa
sipinigauti, bet jis pamiršo pa
klausti, ar visi . Chesterio gy
ventojai turi darbus, ar visi 
Chesterio gyventojai turi po du 
automobilius garadžiuje ir po 
dvi vištas kiekvienam puode. 
Tatai Hooveris buvo gyvento
jams prižadėjęs. Hooveris pa
miršo paklausti, kaip Chesteryj 
suvargę bedarbiai žmoneles 
gyvena, čia ‘ kai kurie darb. 
gyvena supuvusiuose nameliuo
se, be šilimos, be elektros, ir, 
kai kurie, be vandens, todėl 
skleidžiasi ligos ir tuberkulo- 
zas. Ponas Hooveris atsimena 
gana gerai savo prezidentavi
mą, kuomet šalį buvo privedęs 
prie bado. Kuomet 1932 metais 
nuo milionų šalies alkanų gy
ventojų virš 3,000 delegatų 
maršavo į Washingtona pas 
poną Hooverį, kad išreikalavus 
dėl badaujančių bedarbių pa
šalpos, ponas Hooveris neįsilei
do alkanų maršuotojų, pastojo 
jiems kelią su mašininėmis ka- 
nuolėmis ir ašarinėmis bombo- 

priemiestyj su policijos
Ten maršuotojus sulaikė 

; dienas ir 2 naktis ant 
gatvės žiemos laike. Tai 
Hooverio mielaširdingi 
Darbininkai nepamiršo 

ir nepamirš Hooverio blogų pa
sielgimų per ilgus laikus Ame
rikos istorijoj.

Šalies Pilietis.

473 Grand St. Brooklyn, N. Y
Prie R. K. O. Republic Teatro

Svarbios Prakalbos
Prakalbos Lietuvos nepri

klausomybės 22 metų sukak
ties atžymėjimui įvyks sekma
dienį, 11 dieną vasario, Ukrai- 
nų Svetainėj, 158 Mercer St. 
Pradžia 3-čią vai. dieną. Kal
bės D. M. .šolomskas iš Brook- 
lyno. šiose prakalbose bus pa
liesti labai svarbūs Lietuvos 
ir Vilniaus krašto nuotikiai. 
Kviečiami visi ir visos 
skaitlingo atsilankymo.

Lietuvių Darbininkų 
vienijimo 133 kuopos 
kviečiami susirinkti anksčiau 
į kuopos susirinkimą, kad 
greičiau užbaigus ir išklausius 
vėliau .prakalbos.

Kviečia Rengėjai.

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

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

Čia bus lentelė, parodanti, 
kaip smarkiai bedarbių skaičius 
augo Pennsylvanijoj. Pagal iš
leistus pinigus dėl tos bado pa
šalpos bedarbiams pasirodo ši
taip: 1931 metais buvo išleis
ta $1,610,000; 1932 metais — 
$16.310,000; 1933 m. — $37,- 
495,000; 1934 m.—$34,335,000; 
1935 m.—$53,421,000; 1936 m. 
— $85,309,000; 1937 m.—$80,- 
094,000; 1938 m. — $109,654,- 
000; 1939 m. — $130,330,000. 
Arba iš viso apie $2,000,000,- 
000.

Tai taip garsioji Pennsylva
nia nuprogresavo su savo in
dustrijomis. Bedarbių galybės 
yra ir tokiam skurde atsidūrė, 
kad yra sunku ir apsakyti.

VESTIE E. DAVIS 
Licensed Mgr. 

84-02 Jamaica Ave. 
Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. 1

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

Semoniuk ir Mr. 
50c — M. že- 
M. Kalakauskie- 

nė, A. Davis; P. Nemonis, 15c; 
antru kartu K. Romandienė— 
35c. Viso drg. Browderio ap
gynimo fondui suaukauta $20. 

Vėliau drg. D. Petrauskas 
paaukavo: “Laisvei” $5, “Vil
niai” $5, Vilniaus lietuvių 
šelpimui $5.

Viso šioje sueigoje suau
kauta $35.00.

J. Žebrauskas.

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

prisideda prie 
kiekvienas užsi- 
dolcrį.” Vadina- 
gera parama.

“Laisvėj” buvo rašyta, kad 
W. L. Douglas Shoe iCo. įvedė 
paskubos sistemą, pradėjo dirb
ti su daug mažiau darbininkų. 
Daugiausia tas palietė kurpalių 
traukimo skyriaus darbininkus. 
Bosai grąžino tik greitadarbius 
darbininkus. Senesnio amžiaus 
ir lėtesnius darbe, kuriuos buvo 
pašaukę, atleido, o kitų visai nė 
nešaukė.

Brotherhood unija, pagal su
tartį su kompanija, mėgina vi
sus sugrąžinti į darbą. Pagal 
įvestą “stagger system,” vieni 
dirbtų vieną savaitę, kiti .kitą. 
Dabar kompanija daugiausia 
pasinaudoja greitadarbiais, o 
negreitadarbius tik žada grą
žinti. Todėl šiuo tarpu pas mus 
yra daug 'bedarbių darbininkų.

STANLEY MISUNAS
Savininkas

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

Alus ir Valgiai

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

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

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

HARTFORD, CONN.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 

Draugystės Valdyba 
1940 Metams

Pirm.—P. Kriščius, 168 Putnam St. 
Vicc-Pirm.—K. Vilkas, 89 Heath St. 
Pr. Rašt.—J. Kazlauskas, 381 Hud

son St.
Fin. Rašt.—A. Kazlauskiūtč, 674 

Broad Street.
Ižd.—A. Klimas, 36 Russell St.
3-čias Rašt. — Z. Yuška, 370 Wind

sor Ave., Wilson, Conn.
Iždo Globėjai: A. Ambrasas, 26 

Crescent St., W. Hartford, Conn., 
J. Giraitis, 174 Ashley St.

Maršalka — P. Giraitis, 431 Sum
mit St.

Durų Sargas
Squire St.

Susirinkimai įvyksta kas antrą 
ketvirtadienį kiekvieno mėnesio, 
155 Hungerford St., 7:30 v. v. — 
Rašt. (33-34)

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro 
4* 4* 4'

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

Lietuvių Kuro Kompanija
JDEDAME 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.

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
r. L eVAN a)A E. LeVANDA
(Tėvas ir sūnus Levandauskai)

UNDERTAKER

Po sunkios operacijos sunkiai 
sirgo Juozas Martilionis, Dou- 
mond Shoe Co. darbininkas, siems nariams yra išsiuntinėta at

Serga “Laisvės” skaitytojas 
Domininkas Pagojus. Jam ei
nant į darbą, prie dirbtuvės 
parkrito ant šviežiai užsnigto 
slidaus ledo, susimušė sunkiai 
kairįjį šoną. Linkėtina greito 
pasveikimo.

Naujas organizatorius drg. 
C. Andrūnas yra jaunas veikė
jas ir tinkamas būti organiza
torium. šiame susirinkime nau
jas organizatorius pasirodė sa
vo veikimu, atnešė prie stalo ir 
paklojo 9 garbės narius. Sako: 
“šie draugai 
Bangos Choro, 
mokėdamas po 
si, chorui yra 
Taipgi šiame susirinkime prisi
dėjo prie choro du nauji dai
nininkai — M. Venckiūtė ir F. 
Rudžionis.

Banga finansiškai gerai stovi. 
Kasoj turi virš $100.

CHORO TARIMAI
Nutarta pasveikint dienraštį 

“Vilnį” 20 metų jubilėjaus pro
ga su $3.

Bangos Choras važiuos į 
“Laisves” bazarą 10 d. vasario.

Padaryta. tarimas, kad kuris 
choristas nebus ant trijų prak
tikų prieš choro viešą daina
vimą, tas negalės su choru vie
šai dainuot. Choristai, 
rimą gerai įsitėmykit ir 
ant pamokų, kaip galint,

UT-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas
Prielankus Patarnavimas
3Q6 Union Avenue

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

Gerai Patryę Barbcrial

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

FRANK D(JMIKAITIS
REST AERACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
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PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo vyro Stasio Rėi- 

kausko (petlioriaus), kuris mane 
paliko jau bus 15-tas mėnesis. Iš
važiavo be jokios priežasties ar na
minių kivirčų. Sakęs būk važiuoja

NewYorko^AfeZHiloiI Vasario Mėnesio Išpardavimas!
NUŽEMINAME KAINAS ANT 30 NUOŠIMČIŲ

Edelstein Laimėjo "Laisvės” Bazaras Tarp Lietuvių
Dem. Partijos kondidatas 

(tainmanietis) Michael Edel
stein tapo išrinktas, vienok su 
daug numažėjusiu nuošimčiu 
balsų. K o m u n istų ’ k an d i d atas, 
nors likosi toli nuo išrinkimo, 
tačiau gavo 14-ką nuošimčių 
visų paduotų balsų. Pirmiau 
aukščiausis komunistų balsų 
nuošimtis tame distrikte buvo 
11.6.

Kandidatai Balsų Gavo 
Sekamai:

Michael Edelstein, demokra
tas—12,962.

Louis J. Lefkowitz, repu- 
blikonas—6,665.

Earl Browder, komunistas 
—3,080.

Browderis, kalbėdamas en
tuziastiškam mitingui rinkimų 
kampanijos darbuotojų, nuro
dė, kad didelis mažėjimas 
Tammanės balsų ir labai di
delio skaičiaus piliečių visai 
nedalyvavimas balsavimuose 
rodo “bręstant dideles pakai
tas balsuotojuose.“ Jeigu tos 
pakaitos “pilnai nepribrendo 
šiuo momentu,“ sakė Browde
ris, “tas nepakeičia pamatinio 
fakto, kad pakaitos bręsta, 
kad ši kampanija davė didelę 
paspirtj tam procesui ir kad 
mes esame daug arčiau prie 
tų pakaitų, kurios įvyks.“

Tapo Antra Partija 
8-me Distrikte

Įdomi ir visiems aiški nau
jovė šiuose rinkimuose yra ta, 
kad Komunistų Partija tapo 
antrąja partija 8-me Assem- 
blio distrikte, balsų nuošimčiu 
pralenkė republikoną.

Šiuose rinkimuose, imant ne 
nuošimčiais, bet skaičiumi 
balsų, komunistai irgi gavo 
mažiau balsų: 1938 metais už 
Amterį, komunistų kandidatą 
j kongresmanus, balsų buvo 
paduota 3,962, o šiemet už 
Browder—3,080. Tačiau ka
da pažiūri j abelną skaičių vi
sų dalyvavusių rinkimuose ir 
paimi nuošimčiais, randi, kad 
komunistų balsų nuošimtis pa
augo nuo 11.6 iki 14 nuošim
čių. Mat, pernai pripažintų 
gerais balotų buvo 14-me dis
trikte paduota 34,114, o šie
met tik 22,647.

Skaitliuojant nuošim č i a i s 
taip pat atrandame, kad tam- 
maniečiai prarado net 12-ką 
nuošimčių balsų. Už velionį 
Sirovich 1938 m. rudenį buvo 
pa.duota viso 23,722 arba 69 
nuošimčiai visų dalyvavusių 
balsavime, o šiemet, už Edel
stein, paduota viso 12,962 
balsai arba 57 nuošimčiai vi
sų balsavusių.

šiomis dienomis bazarui do
vanos taip skubiai daugėja, 
kad sunku būtų pasakyti, kiek 
ir kokių naujovių prisidės tarp 
paskiausio pranešimo “Lais
vėj“ ir prieš salės durims atsi
darant. Tad geriau kiekvie
nam pradėti bazarą su pirmu 
vakaru, kad nepraleisti pro
gos įsigyti pačius geriausius 
už vis labiausia pageidauja
mus daiktus.

Gi dovanų yra taip gražių 
ir įdomių, kad vien tik pama
tymas vertas atsilankymo 
tiems, kurie nori pamatyti ba
zarą visame pilnume ir gra
žume.

Pirma vakara bus duodami 
dovanai gražūs sieniniai ka
lendoriai.

PINIGAIS
ALDLD 138 kp., Maspeth, 

surinko ant blankos $9 pini
gais ir daug įvairių dovanų 
daiktais.

ALDLD 31 kp., Lewiston, 
Me., $3.

V. Rudaitis, Brooklyn, N. 
Y“ $2’

Antanas Globičius,. Wilkes- 
Barre, Pa., $2.
. E. Vilkaitė, Brooklyn, N. Y., 
$1.

LLD 43 kp., Wilkes-Barre, 
Pa., $1.

C. Tamošiūnas, Brooklyn, 
N. Y., $1.

Antanas Blažis, Wilkes- 
Barre, Pa., 25c.

DAIKTAIS
Agota Bloznelienė iš Cats

kill, N. Y., prisiuntė 5 džio^ 
vintus sūrius.

Iš Shenandoah, Pa., mote
rys prisiuntė didelį glėbį gra
žių rankdarbių. Aukavo se
kančios draugės: V. Kuzmic- 
kienė, O. Overaitienč, -M. Bu- 
jauskienė, L. Stankevičienė, 
E. Alvikienė ir Agnes Nara- 
vienė. ,

Juozas Ginkus, savininkas 
Palace saldainių krautuvės, 
495 Grand St., padovanojo 
gražią didelę dėžę saldainių, 
padabintą gražia paduškaite 
(širdis).

GRAŽI PROGRAMA 
' IR ŠOKIAI

Bazaras prasidės rytoj, 
penktadienio vakaro 6 vai., 
vasario 9-tą, Central Palace 
Salėj, 16-18 Manhattan Avė., 
Brooklyne.

Programoj didysis jaunimo 
choras Aidas, vadovaujant Al
donai Žilinskaitei, taipgi due- 
tistai Velička ir . Grabauskas. 
Visą vakarą šokiai prie Jono 
Mikalausko orkestros. Gausa 
skanių užkandžių ir gėrimų.

GASPADINĖMS
Jeigu kuri išgalite paauko

ti nors kiek centų ir laiko, 
ateidamos atnešti namie kep
tų pyragų, ausiukių, sausai
nių bei kitokių skanumynų, 
visa tai bus labai naudinga 
bazarui. Lai ir valgių stalas 
būna turtingas ir gražus!

kaimynų 
36 

laiku

Mika-
Scholes

buvus

kur nors darbo jieškoti. Taigi, jei 
kas apie ji 
nešti man. 
Arba tegul 
riti svarbių

Ona Reikauskienė, 46 Winter SI., 
Hudson, Mass. (32-34)

ką žino, malonėkite pra- 
Būsiu labai dėkinga, 

jis pats atsišaukia. Tu- 
reikalų su juo.

“Laisvės 
lauskų šeimyna, 
St., pastaruoju 
užklupta stiprių “šalčių,“ Pa
ti šeimininkė jau per porą pa
starųjų metų nedrūčiausia, tai 
stipriems šalčiams ir dide
liems karščiams turi nusileisti, 
ilsėtis, šiomis dienomis ir sū
nus Jonas buvo atsigulęs.

—o—
New Yorko jaunimui ren

giantis būriais traukti į Wash- 
ingtoną su geru 
atstatyti ant kojų 
giantį užmerkt 
Deal,” neatsilieka
jaunuoliai. Bent pora jaunų, 
labai atstovingų vyrų, rengia
si į Washingtona. Iš jų 

—o—
Williamsburgiečių A. 

kūnų sūnus Benis baigė
rinę mokyklą. Ta proga tė
vai pereitą šeštadienį suruošė 
puotą, kurioj dalyvavo gero
kas būrys šeimos giminių ir 
šiaip artimųjų.

—o—
Reikia pasidžiaugti, kad po 

pasiskundimo pereitame “L.“ 
suvažiavime, 
lietuviškų žinių, 
nome. 
dar

Pajieškau Leono Mockaus, kuris 
pareina iš Kauno rėdybos, miesto 
Sėdos. Amerikon atvyko 1909 me
tais. Paskutini sykj nuo jo girdėjau 
tai buvo balandžio mėnesi, 1910 me
tais. Prašau atsiliepti, arba kas žino 
kur jis randasi, prašau pranešti. 
Būsiu dėkinga. — Zuzana Glaubert, 
402 — E. 261h St., Tacoma, Wash.

(3.1-33)

Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis kainomis. 
Pasirinkimas didelis.

pasiryžimu 
jau bai- 

akis “New 
ir lietuviai

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

ALDLD 138 kp. susirinkimas 
jvyks ketvirtadieni; vasario 8 d., 8 
vai. vak., Zabielskio Svetainėj. Kvie
čiame narius dalyvauti, nes bus 
skaitoma paskaita apie vėžio ligą.— 
Valdyba. (32-33)

teko

Pvllt- 
vidu-

Susirin- 
Naujoji 
Antras

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.

Tel. EVergreen 7-8451

jog permažai 
jas padaugi- 

Nesustok’ime, gaukime 
daugiau. Ž. R.

BROOKLYN, N. Y.
LLD 1 kuopos susirinkimas jvyks 

ketvirtadieni, vasario 8-tą, 8 v. va
karo, "Laisvės” svetainėj, 
kimas yra labai svarbus, 
valdyba užims savo vietas,
labai svarbus* dalykas, tai dienraščio 
“Laisvės” bazaras, yra labai pagei
daujama iš kuopos gauti kodaugiau- 
siai darbininkų bazarui: Taipgi dfi. 
ateidami j susirinkimą atsiveskite ir 
savo pažįstamus prirašyt prie tos 
apšvietos organizacijos. Kožną me
tą visi nariai gauna po naujai LLD 
išleistą knygą ir trimėnesinj žurnalą, 
o mokestis labai maža. Todėl pasi
naudokite proga. Vajaus laike yra 
labai pigus naujiems nariams įsto
jimas. — 1 kuopos Org.

(31-33)

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

Maspeth, LI.

Republikonai, imant nuošim
čiais, beveik išlaikė senas po
zicijas, žymaus puolimo nei 
kilimo neparodė.

Imant skaičiais balsų, pra
rastais dėl 12-kos tūkstančių 
nedalyvavusių balsavimuose, 
matome, kad komunistai pra
rado 900 balsų, demokratai 
apie 11,000 ir republikonai 
apie 3,700.

Didelis žmonių susilaikymas 
nuo balsavimo rodo, kad dau- 

I gelis jaučia-mato, jog seno
siomis partijomis ir jų pro
gramomis negalima pasitikėti. 
Tačiau ir su komunistais bei 
jų programa negana buvo ap- 
sipažinę, kiti gal įbauginti re
akcininkų puolimo bijojo pa
sireikšti, dėlto, kad nepadary
ti klaidos, vieton balsuot už 
buvusios Naujosios Dalybos 
karikatūrą, geriau pasiliko 
namie. Kada Demokratų Par
tija atstovavo Naująją Daly
bą, jos prestižas ir balsai au
go, bet kada Naująją Dalybą 
išdavė, tada partijos įtaka 
pradėjo šuoliais ristis žemyn. 
Tą gražiai įrodė rinkimai 14- 
me distrikte. T—s.

W. Hannigan, 1541 Shake
speare Ave., Bronx, apdegė 
veidą ir rankas užsidegus lan
go užlaidoms jo kambaryje.

PERŽVELGKIME 
LIETUVOS 

PRAEITĮ
Jogaila, Jogaila. Jogaila! 
Argi tau tėvynės negaila?!... 
Saugokis! Saugokis, ne-pa-si-duok!— 
Už mergą tėvynę tu neparduok!...

šįmet Brooklyne Lietuvos 
nepriklausom y b ę geriausiai 
paminės tie, kurie šio mėne
sio 25-tą nuvyks į Labor Ly- 
seum’e įvyksiančias iškilmes. 
Ten ne vien kalbomis bus 
perstatyta Lietuvos kovos už 
nepriklausomybę, netekimas 
Klaipėdos, atgavimas Vil
niaus, ir liaudies vidujinės 
kovos prieš savuosius engėjus, 
bet taipgi bus scenos kūriniu 
atvaizduota svarbiausieji Lie
tuvos istorijos bruožai nuo 
tolimos senovės iki vėliausių 
įvykių. Lietuvių Liaudies Te
atras suvaidins draugo Wal- 
terio Kubiliaus triveiksmę ale
goriją LIETUVĄ. Ją vaidins 
parinktiniausi scenos entuzi
astai.

Taigi minėkim Lietuvos ne
priklausomybę, teisingai per
žvelgiant savo tautos praeitį, 
tuo trumpučiu laiku pergyve
nant jos kovas už teisę gy
vent laisvai.

Draugo Kubiliaus LIETUVA 
parodo ne vien tą, kaip lietu
viai gynėsi nuo išlaukinių už
puolikų, bet taipgi nušviečia 
ir jų šalies nelaimę dėl silp
nadvasių, išdavikiškų jos pa
čios valdonų.

Štai lenkbernis Jogaila ren
giasi nužudyt savo dėdę ku
nigaikštį Keistutį, kad būtų 
lengviau prijungt Lietuvą prie 
Lenkijos, sau už tai gaunant 
pačia lenkų kunigaištytę Jad
vygą ir Lenkijos-Lietuvos ka
raliaus titulą. Keistutis, tatai 
matydamas, su panieka Jogai
lai išmetinėja:

“Matau, tau nebaisu bile 
kas daryti. . . Taip ir gyvatės, 
ką šliaužo po žemę, piktais 
savo nuodais žmonėms mirtį 
lemia!. . . “ '. ’•

Jogaila jam piktai atkerta:
“Tu kalbi drąsiai, kaip ko

kis galiūnas, bet greitai tave 
pasiims Perkūnas!“

Sulyg Jogailos, “paprasti

žmonės gema tam, kad juos 
valdyt...“ Bet Keistutis jį 
perspėja, kad :

“žmonės gema tam, kad 
valdytis, o ne būt tik valdo
mais. Jeigu daugiau panašių 

.į tave šalies išdavikų prisiveis, 
tai žmonėms prisieis juos iš
naikint, kaip piktas kirmė
les!“

Tačiaus Jogailos akla sau- 
mylybė neatsižvelgia į nieką, 
ir Keistutis tampa jo pikto 
mierio auka. . .

Su visa eile dainų, vaidme- 
nyj dalyvaus ir Aido Choras, 
priduodamas jam operetinio 
pobūdžio.

Kas šio mėnesio 25-tą į La
bor Lyceum’ą atsilankys, tas 
iš ten išsineš neužmirštamų 
puikiausių įspūdžių iš Lietu- 
vos istorijos.

Pasižymėkit vasario 25-tą 
ant savo kalendoriaus.

Emfazis.
I

Kliubiečiu ir Šiaip 
Žmonių Atydai

Šiuomi pranešame, kad Lie
tuvių Amerikos Piliečių Kliu- 
bo lyderis (yadas), advoka
tas A. J. Vežlianskas bus 
kliube pirmą, antrą ir trečią 
pen-ktadienį kiekvieno mėne
sio, nuo šešių iki aštuonių va
landų vakaro. Kam reikalinga 
Amerikos pilietybė ir kiti '.rei
kalai, — ateikite į kliubą pa
skirtu IhikU' iri jis jums, duos 
jūsų pageidaujamą patarnavi
mą.

I J. Nalivaikp,
Kliubo Sekr.

ALDLD 138. kuopos nariai 
tikrai dirba, kad padarius 
“Laisvės“ bazarą sėkmingu. 
Apart aukų, kurias minėjau 
kiek pirmiau, dar per mūsų 
kuopą gauta Sekamų aukų :

Per draugus Kalvaičius su
brinkta: A. B. Arlauskas bon- 
ką vyno; V.' Zabelskis bonką 
Schenley degtinės; A. Gir- 
dauckas, kuris užlaiko bučer- 
nę po num.'* 55-02 — 68th St., 
Maspethe, didelę salamę; Mil- 
čius porą čeverykų; Helen 

I Petkus arbatai seta, dvi fruk- 
tų dišes, uzbonėlį, lemonam 
spaust dišę ir dar dvi gra
žias dišeles; A. Kalvaitienė 
fruktam dišę ir dvi “ice 
cream-“ dišes; E. Kerienė na
mie mėgstą moterišką “pocket 
book,” 5 kavalkų “cereal“ se
tą ir “ash tray“ setą; šerei- 
kienė gražią namie darytą pa- 
duškaitę ir R. Laukaitienė $1.

Per draugę Cibulskienę su
rinkta: P. ir O. Cibulskiai $2; 
E. Kasparienė rankų darbo 
moterišką sveterį ir Kaspariū- 
tė (Johnsonienė) rankų darbo 
paduškaitę.

Draugai Z. ir Helen Kauli
niai davė riešutams spaust se
tą ir draugė N. Kaulinienė 3 
“plates“, 1 “sugar bowl,” 5 
fruktams dišes.

Draugė S. Cedronienė pri
davė 1 setą dišių dėl arbatos 
iš 8 kavalkų, 6 puodelius ir 6 
lėkštukes. ' Eva.

BAR ir GRLLL
Lietuvių Restaurantas

Gaminam valgius Ir 
m Aj t u r im e Amerikos 

Išdirbimo ir impor- 
luotų degtinių, vl- 
šokių vynų ir gero 

lįiquor# alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

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

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

Dr.J.J.Kaškiaučius
Telefonas: Humboldt 2-7964

580 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.
•

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

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

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

Mokyklos Baigimo Specialai
Mokyklos baigimo žiedai $3.00 ir aukštyn
Riestiniai laikrodėliai $2.00 ir aukštyn
Rožančiai $1.00 ir aukštyn

nuo $1.50

Visi Laikrodžiai Garantuoti

augštyn

VIRGINIA 
S2R.75

Ww

Maži Rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą.

V£Ri-TH IN

Visi daimontai Melsvi- 
balti ir pertekto

ir paišelių setai, 
žemos kainos Ir 

garantuoti.

Nepaprastas Palengvinimas
1 Reumatiškų Skausmų

Nekentėkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. Šis sensacingas 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.

B---------------------------------------------- ■

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 6-8622 
—" ■-----------168 Grand Street

Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 8-7179 

®------------------------------------------------- ra

Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą

ROBERT LIPTON
JEWELER *

701 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Bet. Graham & Manhattan Aves.

Įsteigta 1892 Tel. Stagg 2-2173

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6486

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

Teisėjas Patterson įsakė iš 
varžytinių parduot mortgičiais 
apdėtas IRT nuosavybes, f že
miausia kaina nustatyta $50,- 
000,000.

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja apartmentas, 4 

kambariai, garu apšildomi, 2-ros lu
bos, visi moderniniai {rengimai. $35 
rendos. Norime lietuvių šeimos. 
Kreipkitės prie: Dr. Munzer, 46 
Stagg St., Brooklyn, N. Y.

> , (31-33)

REIKALAVIMAI-
REIKALAVIMAI

Reikalingas kriaučius prie vyriš
kų uniformų, turi mokėti siūti ran
kom ir mašina. Schnitzer Tailors, 
297 Broadway, Brooklyn, N. Y.

....

SPECIAL.'
LIETUVIŠKAM MONOPOLY}

REPUBLIC, Maryland valstijos, grynų rugių 
degtine, 3 metų senumo 90 proof.

Kvorta $2-09
Pint $1.07

Imant 12 kvortų, 10% nuolaidos

Republic Liquor Store
415—17 Reap St. arti Grand St. Brooklyne
Tel. EV. M089 ' Lie. L-72

Open Day and Night

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

? f Vapor Room, Turkish Room, Russian I j
\ ! Room, Large Swimming Pool, Fresh 1/

Artesian Water, Restaurant, Barber Jjk 
Shop, Sleeping Accomodations. MBm

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

LADIES’ DAYS | GENTS* DAYS
Mon. and Tues, from 12 a. m. to I Wed., Thurs., FrL, Sat. and
11 p. m. After 11 p. m. for gents | S’“- nl<ht




