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svetainėj (16-18 Manhattan
Avė.) prasideda dienraščio
“Laisvės” bazaras. Iš garsi-- 
nimų visi matėte, jog tai 
bus labai didelė ir labai 
graži iškilmė.

Bazaras tęsis keturias
dienas—baigsis pirmadienio 
vakare. Nepraleiskite nei 
vieno vakaro, nes kas vakaJ 
ras bps kas nors naujo šio

Kongresas Nesutiko
Atsaukt Amerikos

Atstovą iš Sovietų
______ s—-------------------------------------

bazaro programoje.
Širdingai kviečiami visi 

ir visos.

Brooklyne gyvuoja koks 
ten sutvėrimas vardu “Lie
tuvių Demokratų Kliubas.” 

• Skaitau, jog šitie “demokra
tai” priėmė rezoliuciją, ku
rioje jie pasmerkia Sovietų 
Sąjungos ir Lietuvos sutar
tį ir reikalauja ją tuojau 
panaikinti.

Sekretore pasirašo kokia 
ten “Anne Petrovich”.

Man atrodo, kad tie Anne 
Petrovich “demokratai” bus 
tie patys mums seniai pa
žįstami broliai vienybinin- 
kai, kurie jaučiasi visai sau
giais iš po tos moteriškės 
žiursto Lietuvai špygą ro
dyti.

Teko pastebėti, kad kai 
kurios kolonijos Lietuvos 
reikalais rezoliucijas siun
čia Lietuvos konsului į New 
Yorką.

Kam tie keliai nuo Aino- 
šiaus pas Kaipošių? Kaunas 
juk visiem* Vaškais ir tele
gramomis lengvai pasiekia
mas.

Todėl visas rezoliucijas 
reikėtų piškinti tiesiai Kau
no ponams, būtent, Smeto
nai ir ministerių pirminin
kui Merkiui.

Lai kiekviena lietuvių or
ganizacija ir kiekvienas lie
tuvių susirinkimas taria sa
vo žodį. Amerikiečiai reika
lauja atsteigimo demokrati
jos Lietuvoje ir amnestijos 
politiniams kaliniams.

Būtų ne pro šalį rezoliu
cijų kopijas pasiųsti ir Lie- 

• tuvos spaudai tiesiai Kau
nan — “Lietuvos Aidui”, 
“Lietuvos Žinioms” ir “XX 
Amžiui.”

Chamberlainas parlamen
tui pranešė, kad Anglijos 
valdžia viešai ir oficialiai 
rekrutuoja “savanorius” 
Suomijai. Jis pasakė: “Suo
mijos karas yra Anglijos 
karas.”

O dar vis randasi tokių 
aklų, kurie nemato, kas vai
ruoja Helsinkio valdžios 
vairą. ;b>/£

z --------- ‘ ‘iLmp
Senis Pijus Bukšnaitis 

sakosi mylįs Lietuvą labiau 
už viską ant šios ašarų pa
kalnės.

Bet mes tą seniai žinojo
me ir be viešos išpažinties. 
Kas mum nepatinka, tačiau, 
tai kad ponas Bukšnaitis 
su ta savo nelaiminga mei
le išeina iš visų ribų ir ne
gražiai išplūsta tuos, kurie 
truputį kitaip Lietuvą myli 
—myli, mums atrodo, daug 
geriau, daug razumniau.

Pavyzdžiu^ senis Pijus 
būtinai reikalauja, kad 
kiekvienas lietuvis taipgi
mylėtų dabartinę Lietuvos 
valdžia ir santvarką. V
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Washington. — Demokra
tas kongresmanas John W. 
McCormack (iš Mass.) įne
šė sumanymą išbraukt iš 
valstybės ministerijos išlai
dų $17,000, kurie mokami 
kaipo alga Amerikos amba
sadoriui Sovietuose.

Balsuojant, tas McCor- 
macko sumanymas buvo su
muštas 108 kongresmanų 
balsais prieš 105. Antru at
veju McCormack įnešė pa
naikinti bet kokias Ame
rikos atstovybės įstaigas 
Sovietuose. Šis jo įnešimas 
atmestas 95 balsais prieš 38.

Demokratas kongresma
nas E. V. Izac (iš Calif.) 
užreiškė, kad “dabartinis 
Jungtinių Valstijų rubežius 
yra Karelijos tarpvadeny- 
je” (Suomijoje), ir reikala
vo siųst Amerikos karo lai
vus, submarinus, lėktuvus ir 
kariuomenę į Suomiją prieš 
Sovietus.

Anglija Smarkiai Remia 
Helsinkį Karo Pa
būklais ir Lakūnais
London. — Anglijos siun

čiama karo parama Helsin
kio Suomijai greitai sieks 
tokio laipsnio, vkaip andai 
siųstoji Vokietijos ir Itali
jos parama generolui Fran
kui prieš Ispanijos respubli
ką,—rašo N. Y. Times ko
respondentas.

Anglų užsieninis vice-mi- 
nisteris R. A. Butler seime 
užtikrino, jog Anglija spar
čiai siunčia karo medžiagas 
Suomijai. Kitas valdžios na
rys pripažino, kad daugelis 
anglų lakūnų vyksta į Suo
miją kariaut prieš Sovietus.

Suprantama, jog talkinin
kų Vyriausia Komanda Pa
ryžiuje pirmadienį daugiau
siai darė planus apie karo 
paspirtį senajai v Suomijos 
valdžiai prieš Sovietų Są
jungą____________ r ■

Mums gi atrodo kaip tik 
priešingai, būtent, kas tik
rai myli Lietuvą, tas negali 
mylėti dabartinės valdžios 
ir santvarkos.
fi /Geresni Lietuvos patrio
tai yra tie, kurie stoja už 
fašistinio režimo likvidavi- 
(mą ir už demokratinės san
tvarkos atsteigimą.

Juk dabar, pavyzdžiui, vi
siems aišku, kad anais 
laikais da u g protin
gesniais ir geresniais rusų 
tautos patriotais buvo tie, 
kurie kovojo prieš' carizmą 
ir reikalavo žmonėms lais
vės. O kurie carui pūdus 
laižė, tie seniai istorijos pri
pažinti piktais rusų tautos 
ir visų pavergtų žmonių ne
prieteliais.

Istorija, mufhs atrodo, 
panašiai pasielgs ir su da-
bartiniais lietuviškais Sme
tonos režimo šalininkais.

Anglai Sulaiko Amerikiečių 
Laiškus per Mėnesi

Roma.' — Atėjo į Italiją 
siuntinys laiškų iš Ameri
kos, kuriuos Anglijos cenzo
riai buvo atidarę ir išlaikę 
Gibraltare visą mėnesį.

Laiškai siunčiami iš Ame
rikos lėktuvais Clipperiais 
turėtų pasiekti Italiją per 
tris keturias dienas. Bet da
bar Anglijos cenzoriai iš
laiko juos Gibraltare po tris 
keturias savaitęs.

PRANCŪZU POLICIJA UŽ
PUOLĖ SOV. SĄJUNGOS 
ATSTOVYBĘ PARYŽIUJ

Maskva, vas. 8.—Sovietai 
užprotestavo Franci j ai, kad 
jos policija pirmadienį įsi- 
briovė į Sovietų atstovybę 
Paryžiuje, viską ten iškrėtė, 
išlaužė užrakintus stalčius, 
užgrobė sovietinius doku
mentus, suėmė atstovybės 
narius ir dar padarė kratas 
jų bu tu ošę.

Slaptoji Prancūzų policija 
padarė panašią kratą ir so
vietinėje kelionių įstaigoje 
Intouriste, Paryžiuje.

Prancūzų Spauda Sako, 
Jog Suomijos ir Vaka
ru Karas "Tas Pats”
Paryžius. — Didysis fran- 

cūzų dienraštis^ “Temps” ra
gina Frąnciją duot 'Helsin
kio Suomijai kuo pilniau
sios pagalbos prieš Sovie
tus. Tas laikraštis, papras
tai išreiškiantis francūzų 
valdžios politiką, sako, kad 
jau negalima atskirti “ru- 
sų-suomių karo nuo europi
nio karo,” ir teigia,, kad 
kiekvienas smūgis, kirstas 
Sovietam tai, girdi, būtų 
ir smūgis Vokietijai.

Kitaš francūzų laikraštis 
“Le Matin” šaukia Angliją 
ir Frąnciją apginkluot be- 
pusiškas šalis prieš Sovie
tus ir Vokietiją.

IŠ SUOMIJOS KARO
Maskva, vas. 8.—Sovietų 

lakūnai bombardavo kariš
kai svarbius punktus Suo
mijoj ir apžvalginėjo priešų 
pozicijas, kaip praneša rau
donarmiečių komanda. Šiaip 
nieko svarbaus neįvyko.

Vasario 6 d. kirtosi So
vietų pėstininkų daliniai su 
suomiais į šiaurius nuo La
dogos ežero.

Berlin. — Vokiečių vy-( 
riausybė yra visai pasiten
kinus prekyba mainais su 
Sovietais ir sako, jog tą 
prekyba toliau dar padidės.

ORAS. — Būsią sniego ar 
lietaus.

LENINGRADAS RAMUS, APRŪPINTAS, KAIP 
PRANEŠA N. Y. TIMES KORESPONDENTAS
Maskva. — New Yorko 

Times korespondentas Wal
ter Duranty čia turėjo pa
sikalbėjimą su vienu bepu- 
siškos šalies diplomatu, ku
ris ką tik atvažiavo- iš Le
ningrado į Maskvą. Lenin
grade jis praleido kelias 
dienas. Tas diplomatas sa
kė, jog “sąlygos Leningra
de yra geresnės, negu apie 
jas manoma užsieniuose.” 
Šis diplomatas yra išgyve
nęs Sovietuose 10 metų ir 
gerai kalba rusiškai. “Jis 
yra plačiai keliavęs ir ga
bus, bepusiškas dalykų te- 
mytojas,” kaip rašo W. Du- 
ranty.

“Apart patvarkymų kas 
liečia šviesas”, sako tas di
plomatas, “tai Leningradas 
atrodo visai normaliai. 
Žmonės darbuojasi, kaip ir 
paprastai, ir nėra jokių su
judimo ženklų... nėra nu
siminimo ar išgąsčio. At
rodo, jog kiekvienas įsitiki
nęs, kad suomių pasiprieši
nimas greitai žlugs.’

“Aš nemačiau jokių su
žeistų žmonių. Man sakė, 
jog daugiausia nukentėjo 
nuo nušalimo, o ne nuo žai

Žinios iš Lietuvos
Sienos Nustatymas tarp 

Lietuvos ir Sovietų
Kaunas. — Maskvon iš

vyko Lietuvos delegacija 
tartis dėl galutino sienos 
nustatymo tarp Sovietų Są
jungos ir Lietuvos.

Smarkūs šalčiai ir Pusnys
Lietuvoje

Kaunas, vas. 6.—Visoje 
Lietuvoje vis dar laikosi 
smarkūs šalčiai. Visame 
krašte labai daug sniego; 
keliai užpustyti ir dėl to 
suvaržyta važiotė. Trūksta

Senatorių Komisija Užgyre 
Paskolą Helsinkiui

Washington. — Senato
riaus Pittmano vadovauja
ma, užsienių reikalų komi
sija 12 balsų prieš 6 užgy
rė sumanymą pakelt valdiš
ko Eksporto-Importo Ban
ko fondą iki $100,000,000, ir 
iš Jo duot po 20 milionų do
lerių paskolos senajai Suo
mijos valdžiai ir Chinijai, 
sako, “nekariniams” reika
lams.

Ši senatorių komisija 
vienbalsiai parėmė senato
riaus P. Harrisono pasiūly
mą, kad Helsinkio Suomija 
išleistų karo paskolos bo
nus pardavinėt Amerikoje 
ir kad gautais už tai pini
gais galėtų nevaržomai 
pirkt sau karo reikmenis.

London. — Nazių minos 
Bei subrųarinai sunaikino 
puikų keleivinį Anglijos lai
vą “Munster”, ir prekinius 
anglų laivus “Armanistan”, 
6,805 tonų, ir “Eston”, 1,- 
487 tonų; taip pat nuskan
dino prekinį Norvegijos lai
vą “Varlid,” 1,085 tonų. z 

zdų.
“Sakomą, jog suomiai nuo 

pat pradžios perdaug per
dėjo mūšių dydžius ir smar
kumus, o tie mūšiai nėra nei 
tokie žiaurūs nei tokie kru
vini, kaip suomiai .sako. Ru
sai dabar žygiuoja pirmyn 
iš lėto, bet sistematiškai, 
kaip kad man sakyta.

“Kas liečia maistą ir ki
tus reikmenis, tai padėtis 
Leningrade yra labai panaši 
į padėtį Maskvoje.

“Teatrai ir judamieji pa
veikslai (Leningrade) vei
kia, kaip ir paprastai, taip
gi gatvekariai ir kiti viešu
mos aptarnavimai,” sako 
minimas diplomatas: “Aš 
nemačiau jokių ženklų, kad 
didelis skaičius žmonių 
būtų iškraustyti (iš Lenin
grado). Traukiniai iš ten į 
Maskvą kaip atrodo, veikia 
reguliariai; ir man sakė, 
jog pranešimai, būk Mur
mansko geležinkelis (į Le
ningradą) perkirstas, yra 
neteisingi; juk to ‘gelžkelio 
veikimą įrodė paskirtu lai
ku atvažiavimas ledlaužio 
‘Sedovo’ jūrininkų ir jų gi
minių.” 

kuro ir padaryta daug nuo
stolių.

Iš Kauno į Vladivostoką
Kaunas. — Pasirašyta 

sutartis tarp Lietuvos ir 
Sovietų Sąjungos tiesiogi
niam keleivių važiavimui ir 
prekių gabenimui trauki
niais.

Dabar vėl atnaujinti tie
sioginiai traukiniai Berly- 
nas-Kaunas - Vilnius-Mask- 
kVa-Vladivostokas. Šie trau
kiniai per karą buvo su
trukdyti.

Nemes Komunistų iš. 
Jaunuolių Kongreso

Washington. — Amerikos 
Jaunuolių Kongreso sekre
torius Joseph Caden atmetė 
reikalavimus “išvalyti” ko
munistus iš kongreso dele
gatų suvažiavimo.

Philadelphia, Pa.
Philadelphijos reakcionie

riai suokalbiu atsake Met
ropolitan Opera House sve
tainę Lenino ir Lincolno 
paminėjimui; todėl ant grei
tųjų yra nusamdyta dvi ki
tos vietos.

Lietuviai, greit pasakyki
te vienas kitam, jog šie pa- 
minėjimai įvyks Eirlangei’ 
Theatre^ 21st ir Market 
Sts., ir kitoj vietoj—Labor 
Institute, 810 Locust Si. 
Jieškoma dar trečios vietos.

Metropolitan Opera sve
tainė buvo atsakyta trečia
dienį, vasario 7 d. Apie tai 
bus vėliau parašyta.

Lenino ir Lincolno pami
nėjimai bus tą pačią dieną,

Wm. Green Darė Suo
kalbius su Bosais prieš 

Darbo Įstatymą
------------------------------ —o _____
Francijos ir Anglijos Preky

bos Sutartys su Graikija

Athenai. — Graikija pa
darė naują prekybos sutartį 
su Frąnciją. Pagal šią su
tartį, Frąnciją pirks apie 7 
milionų dolerių vertės pro
duktų iš Graikijos, o Grai
kija pirks daugiau prekių iš 
Francijos ir jos kolonijų.

Anglija jau pirmiau pa
darė panašią prekybos su- 
tartį su Graikija.

VOKIEČIAI VĖL UŽGINČIJA 
GIRDUS APIE JU PA

RAMA SOVIETAMS

Berlin. — Vokietijos val
dininkai jau antru kartu 
užginčijo paskleistus užsie
niuose pranešimus, būk Vo
kietija duodanti oficierių, 
ginklų ir amunicijos Sovie
tam prieš Suomiją.

Vokiečių valdininkai pa
brėžė, jog Sovietai niekad ir 
neprašė karo paramos iš 
Vokietijos, ir nėra jokios 
karinės sutarties tarp tų 
dviejų šalių.

Sovietu Lakūnai Nukir
to Tris Anglu Orlai

vius Suomijoje
London. — Maskvos ra

dio pranešė, jog trys So
vietų lėktuvai oro mūšyje 
nušovė žemyn tris iš penkių 
Anglijos lėktuvų Suomijoje.

< Penki greiti anglų lėktu
vai buvo užpuolę vieną so
vietinį bombinį orlaivį, bet 
trys greitieji Sovietų lėktu
vai atskrido į mūšį ir nu
kirto tris angliškus lėktu
vus, o du kiti anglų lėktu
vai pabėgo, kaip sako Mas
kvos radio ir priduria:

“Dabar suomiai turi dide
lį skaičių naujų, greitų už
sieninių lėktuvų, bet jie yra 
perdaug bailūs, Vengia atvi
ros kovos su sovietiniais 
lėktuvais; jie pabėga, kaip 
tik susitinka mūsų (sovieti
nius) lėktuvus.”

Prekybos Derybos tarp 
Italijos ir Sovietą

Roma.'— Eina derybos 
dėlei prekybos sutarties pa- 
naujinimo tarp Italijos ir 
Sovietų. Senoji sutartis bai
gėsi pernai gruodžio 31 d.

Sovietai sustabdė žiba
lo siuntimą Italijai nuo ka- 
to pradžios su Suomija. Ita
lų valdžia ypač nori, kad 
Sovietai vėl , paradvinėtų 
Italijai žibalą.

kaip pirmiau pranešta, tai 
yra, vasario February 9 d..
8 vai. vakare, abiejose mi
nėtose svetainėse.

A. J. S.

Ruoškime žiemi
nes pramogas “Lais
ves” paramai. Jos 
yra didele atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui

Washington. — John Le
wis, pirmininkas CIO uni
jos, laiškais ir kitais paro
dymais atidengė darbo ko
misijai, kaip Wm. Green, 
pirmininkas Amerikos Dar
bo Federacijos, varinėjo są
mokslus su prieš-unijinėmis 
Weirton Plieno, Elektrinių 
Laivų, Youngstowno Skar
dų ir Vamzdžių kompani
jomis ir kitomis, idant taip 
pakeist Šalies Darbo San- 
tikių Įstatymą, kad jis tik
tų fabrikantams ir Federa
cijos vadams, ypač prieš di
džiąsias CIO pramonines 
unijas, kaip kad kaltina Le
wis.

Suokalbiuose prieš tą įs
tatymą dalyvavę generalis 
Darbo Federacijos advoka
tas Joseph Padway ir kor
poracijų advokatai G. H. 
Montague, E. F. Reed ir E. 
S. Ballard. Tai minimos 
kompanijos, Darbo Federa
cijos galva Green sykiu su 
trustiniais advokatais ir pa
veikę tulus senatorius ir 
kongresmanus, kad šie įne
šė pataisymus Šalies Darbo 
Santikių Įstatymo, o tie pa
taisymai atkreipti prieš 
darbininkus, kaip nurodė 
Lewis ir Plieno Darbininkų 
Organizavimo Komiteto pir
mininkas Philip Murray, 
liudydami senatorių komisi
jai darbo reikalais.

Švedijos Geležis ir Ru
munijos Žibalas Yra 
Pavojus Talkininkam
London. — Vokietija te- 

begauna daug geriausios 
geležies rūdos iš Švedijos 
Krunos kasyklų. Kad dabar 
Baltijos Jūra ten užšalus, 
tai geležies rūda pervežama 
per Švediją į Norvegijos 
prieplauką Narviką, o iš ten 
laivais gabenama pakrašti
niais Norvegijos vandeni
mis į Vokietijos žinybą.

Jau pirm karo Vokietija 
įsigabendavo 9 milionus to
nų geležies rūdos iš Švedi
jos per metus.

Anglija dabar daro spau
dimą Švedijai ir Norvegijai, 
kad nepraleistų geležies Vo
kietijai. Bet Švedija ir Nor
vegija bijo, kad jeigu sus
tabdytų geležį naziams, tai 
naziai galėtų jas kariškai 
užpult; o Anglija ir Franci- 
ja dar nesitiki apgint Šve
diją ir Norvegiją nuo Vo
kietijos, kaip rašo New 
Yorko Posto koresponden
tas Stoneman iš Londono.

Vokietija gauna daugius 
žibalo iš, Rumunijos. Tai 
Švedijos geležis ir Rumuni
jos žibalas sudaro pavojų 
talkininkams, kad jie savo 
ekonominiu karu - blokada 
gal ir neįveiks Vokietijos, 
sako tas politiniu korespon
dentas.
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gresas paskirtų $500,000,000 jaunimui 
mokinti amatų, rūpintis bedarbiais ir tt. 
Suvažiavę jaunimo atstovai, be abejo, 
šį bilių karštai parems.

Amerikos Jaunimo Kongresas—viso
kių nuomonių ir įsitikinimų jaunuolių 
organizacija. Savo laiku jis buvo ap
šauktas komunistiniu, tik dėlto, kad ne
paskelbė karo komunistiniam judėjimui.

Reikia tikėtis, kad šiame suvažiavime, 
Washingtone, reakcinės jėgos bandys 
viską daryti, kad “pataisius” Jaunimo. 
Kongreso vardą. “Pataisymui”, aišku, jie 
bandys pravaryti šiame suvažiavime eilę 
nutarimų, atsuktų prieš pažangiąsias jė
gas.

Mūsų nuomone, Amerikos Jaunimo 
Kongresas turėtų laikytis tokios pačios 
pozicijos, kokios iki šiol laikėsi. Kongre
so sienose turėtų sutilpt visokių įsitikini
mų jaunimas, kuris mokės surasti ben-* 
drą kalbą savo bendriems reikalams 
ginti.

Po Rinkimų New Yorke
14-tam kongresiniam distrikte (Man

hattan, N. Y.) pereitą antradienį balsa
vimai parodė, kad demokratų . partijos 
įtaka žmonėse mažėja. Tiesa, Tammany 
Hall mašina New Yorke dar vis stipri, < 
bet ji braška. Balsavimų pasekmės buvo 
sekamos:

M. Edelsteinas, demokratas,—12,962 
balsus.

L. J. Lefkowitz, republikonas,—6,665.
Earl Browderis, komunistas—3,080.
Komunistai skaito šiuos balsavimus 

jiems dideliu laimėjimu. Reikia su tuo 
sutikti. Komunistų kandidatas Browde
ris tik nesenai tapo nusmerktas kalėti; 
komercinėj spaudoj jis buvo piešiamas 
kaipo kokis kriminalistas. Tas negalėjo 
nepaveikti į tūlus balsuotojus. Be to, 
Amerikos Darbo Partijos lyderiai buvo 
užsukę visą savo mašiną už Tammany 
Hall politikierių; socialistai ir kitoki 
“kairieji” — visi buvo nusistatę prieš 
Browderj, visi—už Edelsteiną. Akiregyj 
viso to, laimėti komunistų kandidatui 
virš 3,000 balsų—didelis dalykas. Net ir 
Hearsto “The Mirror” paskelbė: “Dauge- • 
lis mano, kad Browderis labai gerai pa
sirodė, atsižiūrint į tai, kad jis nesenai 
buvo nusmerktas kalėjimam dėl ‘paspor- 
tų klastos’.”, O republikonų kandidatas,
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Trys Amerikos Jaunimo Kongreso nariai, užsidėję 
dujines maskas, vaikšto Penktąją Avenue, New 
Yorke, reikalaudami jaunimui darbų, o ne karo.
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p. Lefkowitz, pareiškė: “Aš nemanau, 
kad amerikinėse sąlygose Browderis tu-

Karo Nuostoliai
. i Eina jau šeštas mėnuo karo tarpe Vo
kietijos, Anglijos ir Franci jos. Tas karas 
kol kas “keistas”; ore mūšių mažai, saus- 
žemyj “viskas ramu” arba “maži susi
šaudymai,”- kaip praneša karo štabai, tik 
ant jūrų yra veiklos.

Per pirmuosius penkis mėnesius ap- 
skaitliuojami sekami nuostoliai:

Anglija neteko nuo 3,500 iki 4,500 
žmonių (daugiausiai ant jūrų); 1,000 su
žeistų; nuo 125 iki 225 orlaivių; 4 sub- 
marinų; 152 prekybos laivų-r-bendrai 
564,000 tonų; 23 karo laivų.

Francija neteko nuo 2,000 iki 5,000 
žmonių; nuo 5,000 iki 15,000 sužeistų; 
nuo 75 iki 150 karo orlaivių; 1 karo krui- 
zerio; 16 prekybos laivų,—bendrai 67,112 
tonų įtalpos.

Vokietija prarado nuo 1,500 iki 7,500 
žmonių; nuo 5,000 iki 15,000 sužeistų; 
nuo 175 iki 350 karo orlaivių; nuo 15 
iki 35 submarinų; 4 karo laivų; 27 pre
kybinių laivų—bendrai, 142,000 tonų įtal
pos.

Ant jūrų per 5 mėnesius neutrališkos 
šalys neteko 124 laivų, kurie bendrai su
darė 363,980 tonų įtalpos.

Tokios “oficialės” skaitlinės. Bet ko 
jos vertos, kiekvienas galime suprasti.
Kiekviena kariaujanti šalis savo nuosto
lius mažina, o kito kelis kartus didina.

ELTOS ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Kaunas. — Iš vokiečių už

imto 'Suvalkų krašto vienas 
ten buvęs be kt. praneša, kad 
nors ir šiandien dar dažnas 
vokiečių pareigūnas tikina lie
tuvius, jog vokiečiai čia esą 
tik laikini svečiai, tačiau at
rodą, kad vokiečiai čia turį 
kitokius planus. Skubiu tem
pu keičiamas visas krašto vai
zdas ir charakteris: tvarkomi 
miškai, uoliai taisomi keliai, 
kurie čia' buvo netaisyti per 
20 metų, miestuose (Seinuose 
ir Suvalkuose) griaunamos se
nos ir gaisrų bei bombų ap
gadintos trobos. Kraštas pa
dalintas į 18 valsčių, kurių 
kiekvienam paskirtas vokietis 
viršaitis. Pats kraštas yra pri
skirtas Gumbinės, apygardai. 
Lietuviškieji valsčiai gavo tei
sę išsirinkti lietuviškas savi
valdybes, kuriose neturi būti 
nė vieno lenko, bet ir lietuviš-

Antroji Medalio Pusė

retų gauti tiek daug balsų.”
' Taigi komunistai balsavimų pasekmė

mis didžiuojasi, o jų oponentai—liūdi. 
Bet šie rinkimai parodė dar daugiau ką. 
Jie "parodė demokratų partijos įtakos 
smulkėjimą masėse. 1938 metais demo
kratų kandidatas į kongresą Sirovich 
gavo 23,722 balsus, na, šiandien Edelstei
nas — tik 12,962. Tuomet Sirovich 
gavo visų paduotų'balsų 69 nuoš., o da
bar—tik 57 nuoš.

Kaip tą viską išaiškinti? Komunistai 
aiškina, tuomi, kad šiuo metu prez. Roo- 
sevelto ir demokratų partijos įtaka žmo-
nėse pradėjo smarkiai kristi žemyn. Ko
dėl? Todėl, kad prez. Rooseveltas išsiža
dėjo savo pasibrėžto Naujosios Dalybos 
programo,—jis nuėjo su tais, prieš ku
riuos pirmiau kovojo—su ekonominiais 
rojalistais.

Patsai komunistų kandidatas Earl 
Browderis, tuojau po rinkimų sakyda
mas prakalbą, išreiškė pasitenkinimo 
pravesta kampanija ir pabrėžė, kad nuo 
dabar komunįstų rinkiminė kampanija 
prasideda per visą šalį—rinkiminė kam
panija prezidentui išrinkti, lapkričio mė- 

* nesį.
Jeigu rinkimai 14-tame kongresiniame 

distrikte buvo įdomūš, tai lapkričio mė
nesį busimieji’ prežidentiniai rinkimai 
bus bene įdomiausi, kdki kada Amerikoj 
yra buvę. Prie jųdarbožmonės privalo 
stropiai ruoštis.

K Jaunimo Sanskridis Washingtone
Vasario 9-12 dd. į Washingtoną sus- 

kris tūkstančiai Amerikos jaunų žmo
nių. Šis sanskridis arba suvažiavimas 
yra šaukiamas Amerikos Jaunimo Kon
greso.,

Suvažiavę jaunimo atstovai tars savo 
kolektyvį žodį už savo reikalus. Jie 

I kreips dėmesį Jungtinių Valstijų kongre
so, kad jis juo mažiau rūpintųsi karo 
biudžętu, o daugiau Amerikos žmonių 
likimu—ypačiai jaunimo.

Į kongresą šiuo metu yrą įnešta bilius, 
reikalaująs duoti-didesnę paramą jauni
mui. Pa v. kongresmarias Maręantonio 
pagamino•»bilių, .reikalaujantį, kad kon--

Kol kas abį pusės tik rengiasi, daugiau 
ginkluojasi, statosi karo laivus, orlaivius, 
ruošiasi, diplomatiniai suokalbiauja, 
kad daugiau šalių įtraukus į karą. Dip
lomatija, ypatingai Anglijos ir Frakci
jos, yra veikli. Ji deda visas pastangas, 
kad visą pasaulį savo pusėn gavus, kad 
kiti už anglus ir francūzus vestų karą.

Vienas dalykas yra žinomas, tai tas, 
kad Anglija ir Francija turi didelių pini
ginių nuostolių. Anglijai kiekvieną die
ną šio karo vedimas atsieina apie $30,- 
000,000. Franci j ai kiek mažiau.

Dar Vienas Prisipažinimas
Nesenai New Yorko “Herald Tribune” 

korespondentas Walter Kerr kietai pa
reiškė, kad “dar.nei vienas koresponden
tas Suomijoj hera matęs suomius kariau
jant,” armijos komanda jų neprileidžia 
prie fronto.

Dabar kitas amerikinis koresponden
tas, ponas Leland Stowe,' kuris Suomijoj 
atstovauja “New York Post” ir “Chica
go Daily News” rašo ilgą straipsnį apie 
tai, kodėl tos žinios iš Suomijos taip kita 
kitai prieštarauja. Tarpe kitko jis rašo:

“Vakarų fronte eina karas be mūšių, o 
Suomijos fronte eina karas be korespon
dentų. Ir korespondentų pranešimai yra 
prieštaraujanti todėl, kad mums žinias 
apie frontą reikia gauti iš antrų rankų, 
kurios yra prieštaraujančios. Per du mė
nesius karo mes girdėjome kanuolių šū
vius ne daugiau, kaip du kartus.

“Iš antros pusės, Suomijoj'yra 80 už
sienio korespondentų, kurie sudąro ste
bėtiną mašiną. Yra patyrusių ir politinių 
rašėjų, yra sensacijų specialistų, senų ir 
jaunuolių tik iš mokyklos suolo, verkš- 
lepančių moterų, dramatiškų kritikų ir 
vieną stebėtina merginą... Tarpe tų 
žurnalistų-yra ir tikrų, ir fabrikuotojų... 
Rašo daug.”.. Suomių komanda yra iš
auklėta kaizerinės Vokietijos dvasioj. 
Patsai generolas Mannerheimas pagar
sėjo rusų caro armijoj ir savo charakte
riu yra senas caristas... Didžiuma suo
mių oficierių niekados nieko bendro ne
turėjo su demokratija ir jos tradicijo-z 
mis*. ^Korespondentų padėtis bloga,, mes

Dalis amerikiečių lietuvių 
spaudos vis dar reiškia ne
pasitenkinimą Lietuvos ir 
So v. Sąjungos padaryta su
tartimi, vis dar teberenka 
“faktus” tvirtinti, kad Lie
tuva yra pražuvus, kad j ari
jau Sov. Sąjunga diktuoja 
Lietuvai/ šitą ir kitą. Toji 
spauda skleidžia tiek daug 
žinių apie Lietuvos “įsi- 
klampojimą,” kad beskaity
damas žmogds turi užsiduo- 
ti klausimą: kas visą šitą 
skelbia — rimti laikrašti
ninkai ar pantaplinio pašto 
agentai?

Lietuvoj pantaplinio paš
to agentais yra skaitomi 
špitolninkai ir davatkos — 
tai toji žmonių rūšis, kuri 
skleidžia juodaskvernių su
fabrikuotus gązdinimo gan
dus, toji rūšis, kuri dalinai 
ir pati tiems gandams tiki. 
Bet juk rimtas laikraštinin
kas turėtų skirtis nuo špi- 
tolninko ir davatkos sam
protavimų.

Kad parodyti, kaip pro
tauja sąmoningas Lietuvos 
valstietis, paduosiu keletą 
ištraukų iš nesenai gauto 
laiško. Laiško rašytojas sa
ko: “Tiems žmonėms, kurie 
pas jus vaizduojasi Lietuvą 
žuvusią, gali užtikrinti, kad 
Lietuvai nieko blogo neat
sitiko. Ji kaip buvo šventa, 
tai ir tebėra; kaip meldėsi, 
kad būtų atitolintas civilės 
metrikacijos įvedimas, taip 
tebesimeldžia. Dabar, kuo
met Sovietai mums padova
nojo Vilnių su virš trisde- 
šimčia bažnyčių, tai lietuvių 
maldos padaugėjo ne tik už 
tai, kad nebūtų įvesta civi
le metrikacija, bet kad ir 
pačiam Stalinui ir visiems 
bolševikams dievulis atsiųs
tų ‘dvasią šventą,’ kad ir jie 
išpažintų mūsų tikėjimą. 
Grigaičio ir Karpiaus pase
kėjai tegul apsiramina, o vi
si tie, kurie baigia senti, te
gul grįšta Lietuvon ramiai 
baigti gyvenimą.

“Rimtai pasakius, kuomet 
Lietuva padarė sutartį su 
Sov. Sąjunga, ji žymiai su
tvirtėjo. Dabar jeigu kas 
kėsintųsi Lietuvą pulti arba 
jei kada lenkai mėgintų at
siimti Vilnių, Sov. Sąjunga 
visa sava galybe gintų ją.

O šiuo tarpu mes esame vi- 
saųramūs ir jokių pakitėji
mų nejuntame. Pas mus tik

laukti negalima. Jis pra
švilpia visus savo sunkiai 
uždirbtus litelius ir sveika
tą, o jau gyvenimui kryps
tant į ąntrąją pusę — daro
si paliegėliai. Dauguma ne
skaito nei laikraščių, nei 
knygų ir nežino kas gero, 

|kas blogo pasaulyje. Moks-
nuo špitolninkų gali išgirs- jus einąs jaunimas auklėj a- 
ti nepasitenkinimą. Jie lei- mas davatkiškai, taip, kaip 
džia gandus, būk Sovietų kunigai ir davatkos nori, 
karėiviai apdriskę, kad jie jeį atsiranda koks laisva- 
neturi ko valgyti, kad jie maniukas, nenorįs poterių 
stebisi,, jog pas mus. krau- mokintis,* tokį paskelbia 
tuvės perpildytos maistu, o gyvuliuku, moko kitus vai-
Rusijoj taip nesą ir tt. 

a
kus nekęsti jo, sako: jis be 

Civilės metrikacijos dūšios ir tt. Tokiais terori- 
klausimas yra lyg koks už- žavimais kartais priverčia 
burtas ratas. Man rodosi, pasiduoti vaiką jų norams, 
bene bus kalčiausi patys ei- Laisvesnis mokytojas’ savo 
vilės metrikacijos autoriai pažiūras turi slėpti. Gimna- 
iš liaudininkų tarpo. Jei zijų kapelionai parenkami 
patys laisvamaniai rimtai iš gabiausių kunigų. Na, ir 
norėtų ir dar rimčiau reika- jie vartoja visas gudrybes,, 
lautų pravest civilę metri- kad nepaleisti besimokinan- 
kaciją, ji būtų pravesta,, nes " 
juk ir pati Italija, kur ka
talikų galva gyvena, turi 
civilę metrikaciją. Sakoma, 
tik vienatinis kraštas —Lie
tuva—neturi civilės metri
kacijos. Tai jau negražu 
prieš kultūringą pasaulį. 
Bet to negražumo - yra ir 
daugiau: pamatyk mūsų 
kelius, pamatyk kaimų ir 
miestelių trobesius, tada ga
lėsi spręsti ir krašto kultū
ringumą. Ne dyvai bus ta
da, kad pas mus ir džiovi
ninkų skaitlius siekia virš 
du šimtus tūkstančių...

“Klausimas elektrifikuo
ti Lietuvą — taipgi senai 
iškeltas, bet neįkūnytas. 
Laukėm, laukėm, kada elek
tra apšvies mūsų gyvenimą, 
bet kaip nėra, taip nėra. 
Dabar mačiau laikrašty ži
nią, kad Vilnijos srityje 
yra pradėtas statyti (len
kų) elektros ‘ fabrikas, tai 
lietuviai kaip čiups, ir už
baigs jį. Gal 1960 metais įr 
bus visa Lietuva apšviesta 
elektra, bet mes, didžiumoj, 
tada jau. sėdėsime ant Ab
raomo kelių, glostydami jo 
bąrzdą ir grožėsimė^ elek
trifikuota Lietuva*...” 

Laiško autorius yra nusi
vijęs Lietuvos jaunimu. Jau
nimas skęstąs girtuoklys
tėje. Jis sako: “Ne tik 
mūsų apylinkės, bet ga
liu drąsiai tikrinti, kad ir 
visos plačios Lietuvos jau
nimas, ypač kaimo, apie de- 
vyniosdešimt penki nuošim
čiai linkęs girtuoklystėm Iš 
tokio jaunimo nieko gero

čio jaunimo iš savo globos. 
Taip auklėjamas jaunimas 
įsitikina, kad laisvamanis— 
tai tas žmogus, kuriam va
lia viskas laisvai elgtis: jis 
galįs ir žmogų užmušti, ir 
svetimą turtą plėšti, ir lais
vai paleistuvauti, žodžiu— 
daryti kas jam tinka, nes jis 
netiki į dievą, netiki į po
mirtinį gyvenimą,— jis pik
tesnis už gyvulį,v už žvėrį; 
jis ir savo sielą žudo ir 
stengiasi artimą pražudyti. 
Tai toks kunigų viešpatavi
mas pas mus.”

Laiško autorius, kliudo 
liaudininkų lankstumą. Jis 
sako: “Liaudininkai nori 
būti laisvamaniais tik iki 
mirčiai, o mirdami pasišau
kia kunigą, atlieka viso gy
venimo išpažintį, gauna pa
tepimą ir būna palaidoti 
su visomis bažnytinėmis, 
apeigomis.”

Taigi, Lietuvai atmainų 
reikėtų. Reikėtų daugiau 
skleisti laisvo mokslo, blai- 

kultūrinti liaudį, 
traukti jaunimą iš alkoho
lizmo pelkių į pažangos ke
lią. Tuomi visu turėtų dau
giau rūpintis pačios- Lietu
vos šviesunija, o jai padėtį 
turėtų išeivijos sūnūs. Bet, 
deja, daugis pačios Lietuvos 
žmonių ne tuomi rūpinaisi, 
kuomi turėtų rūpintis; dau
gis išeivijos sūnų, net sėdin
čių laikraštininkų suole, dar 
tebėra linkę vaidinti špitol- 
ninkų vaidmenį: skleisti ne
rimo gandus ir drumsti vi
suomenės nuotaiką.

St. Jas—nis.

vinti ir

kiems valsčiams paskirti grie
žti vokiečiai viršaičiai. Vieti
niai gyventojai traktuojami 
nevienodai. Vokiečių gyvento
jų čia nedaug, bet jais labai 
rūpinamasi ir jų žodis čia 
svarbus. Nepaprastai greit 
čia buvo surašyti dvarai, val
diškas ir žydų turtas, iškrau
styti žydai, apsivalyta nuo ne
pageidaujamo lenkų elefnen- 
to-valdininkų, mokytojų, ku
nigų be parapijų ir kt.—Visa
me krašte nebėra nė vienos 
krautuvės, kur.žmonės galėtų 
už pinigus bent pagal korteles 
nusipirkti reikalingiausių pre
kių. Druskos, cukraus, degtu
kų gauna tik vokiečiai, bet 
■kur jie tas prekes perka, jų 
kaimynai nežino. Lenkų zloto 
kursas palaikomas tas pats: 
už rugių centnerį—8,5 zl., už 
kviečius—9 zl., už miežius— 
8 zl., už kiaules 50 klgr. gy
vo svorio—45 zl. Taip pat zlo
tais senu kursu tebemokama 
už darbą, tačiau zloto kursas 
—40-50 zlotų už vieną markę. 
Tokiu būdu zlotas yra visiš
kai bevertis ir už jį niekas 
nieko neparduoda, o kas juos 
gauna už savo darbą, yra vi
siškai veltui dirbęs.—Daugu
ma lenkų, kurie dar nesenai 
lietuvius skriaudė ir skundė, ; 
dabar vokiečiams įrodinėja, 
kad esą tikriausi lietuviai. 
Pav. Vyžainių parapija, kuri 
buvo labiausia sulenkintas 
kampelis Suvalkų krašto šiau
rėj, dabar kiaurai pasisako 
už lietuvius. Lietuvių mokyk
los leistos ir jose dėsto lietu
viai mokytojai. Taip jau įs
teigta pirmoji vokiečių mo
kykla Suvalkuose. Lenkų mo
kyklos uždarytos.— Dėl dide
lio higienos ir sanitarijos pa
galbos trūkumo plinta epide
minės ligos. Kaimuose serga 
dizenterija, šiltine, ir nors vo
kiečių administracija pradėjo 
su ligomis kovą, tačiau susir
gusių mirtingumas, ypač vai
kų ir kūdikių, esąs labai di
delis. ,

Kaunas. — Keli žymūs vo
kiečių laikraščiai Miunchene, 
Hamburge, Karaliaučiuj ir kt. 
įsidėjo apie dabartinę Lietu
vos padėtį bendrą straipsnį, 
kuriame bet kitko rašoma: 
“Negalima turėti jokių abejo
nių, kad lietuviai Vilnių pa
darys tikra valstybės sostine. 
Kažkurios įstaigos iš ‘laikinos 
sostinės’ bus perkeltos į Vil
nių. Taip pat dalis Lietuvos 
universiteto persikels į Vii-- 
nių. Dėl to jau šiandien ga
lima pasakyti, kad kai kurių 
lenkų sluoksnių įžūlumas 
greit nustos savo reikšmės.— 
Pastangos, kurių reikalauja 
Vilniaus prijungimas, nukrei
pė Lietuvos politiką į vieną’ 
aiškų tikslą. Vidujinei kon- » 
solidacijai susidarė geros są
lygos. Dėl to politiniuose 
sluoksniuose jaučiamas opti
mizmas dėl krašto ateities. 
Lietuvos užsienių politikos 
kryptis yra aiški. Sutarčių 
saugoma Lietuva gali ramiai 
laukti didžiojo Europos kon
flikto pabaigos.”

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimas^
Aš norėčiau paklausti, 

dėl ko nebebus Sovietų Pa
vilijono New Yorko Pasau
linėje Parodoje? Ar pati 
Sovietų valdžia nebenori 
pavilijono palaikyti, ar Am
erikos valdžia nelaiko? Ma
lonėkite “Laisvėje” paaiš
kinti. Už tai aš tariu dėkui.

M. J.
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gauti žinias iš atsakomingų finų armijos 
tiesiai negalima, jie niekam nepasitiki...

“Pavyzdžiui, šiaurių fronte aš sueikvo- 
jau 40 nylnučių laiko, pastačiau 8 klau
simus suomių karininkui, kol gavau at
sakymą, kad Raudonąjį Armija Petsamo 
miestą paėmė pirmą karo dieną. Suomiai 
arba mūsų klausimus ignoruoja, ąfba 
neatsakai

Čia padavėme tik kelias ištraukas, iš 
kurių matome, kad (1) Suomijoj kores*- 
pondentų neleidžią į frontą; (2) suomiai 
neduoda jiems teisingų žinių, (3) ten yra 
net .80 kapitalistinių korespondentų, jų 
tarpe daug sensacijų spebialistų.

Na, tai jie ir kepa patys žinias apie 
“suomių pergales!” Už tai jiems ponai 
.alga, moka.

Atsakymas:
Kiek mums žinoma, tai 

Sovietų valdžia nusitarė šie
met savo pavilijono nebe- 
palaikyti. Ar buvo koks " 
nors spaudimas iš Amerikos t 
valdžios pusės, mums neži- * 
noiųa.
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Šunų Mobilizacija
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Francija pašaukė į karo| Rusai teturėjo paruoštų tik 
300 šunų. Francija karo 
tarnybai paruoštų šunų tu
rėjo apie 10,000, Vokietija 
apie 20,000.

Bet koks šuo gali tarnau
ti. kariuomenėje. Sovietų 
Sąjungoje šiuo metu yra ir 
pasienio tarnybos, ir seki
mo, ir ryšių, ir sanitarijos, 
ir visiems kitokiems karo

tarnybą šunis; tuos žmonių 
“draugus” mobilizavo Vo
kietija. Taip yra dabar, taip 
buvo ir anksčiau. 1

Iš pradžios šunes tarnavo 
tik sargybos tikslams. Vi
duramžiais, kare Ispanijos 
su Franci ja, Valencijos ap
gulime dalyvavo 4,000 karo 
šunų. cC . j XX V X.OXV.XX.KJ XXXVVX»XVXX1^ XXIAXW

Išradus ugninius ginklus,1 reikalams išmokytų šunų.
• V * • 1 1 • -

i

ir šunų vaidmuo puolime 
neteko savo reikšmės. Ta
čiau šunų pareigos ir išsi
plėtė—šuo pradėjo dirbti 
ryšių tarnybai, sargybų ap
saugai, sanitarinėje tarny
boje.

Rusijoj šunes karo tarny
bai pradėta naudoti Petro I 
laikais. Pats Petras turėjo 
šunį, vykdžiusį jo įsakymus 
kelionėse ir mūšiuose.

Ilgai tęsėsi rusų karas 
Kaukaze, ir čia šunes davė 
labai didelę naudą: savo lo
jimu sargyboms jie praneš- 
davę apie priešo artinimąsi. 
Bet kai kada jie atnešdavo 
naudos ir priešui. 1835 mt., 
rusų kariuomenei puolant 
Karšo tvirtovę, turkai su
prato priešo veiksmus iš lo
jimo šunų, rusų dalinius ve
dusių į mūšį. Tačiau ir 
Krymo kampanijoj, ir rusų- 
turkų kare šunes puikiai at
liko savo pareigas. 83-me 
Samursko pulke taip pat 
Kaukaze, buvo 30 šunų— 
šaudmenų nešiotojų. Rusų 
-japonų kare šunes ėjo sar
gybų ir sanitarinės tarny
bos pareigas.

Laike didžiojo karo rusų 
vadovybė neįvertino šunų 
reikšmės karo tarnybai.

Dabar šunes tarnauja ne 
tik pėstininkų, bef ir greit 
judančios kavalerijos dali
niuose.

Šunes puikiai atlieka savo 
pareigas ir tiltų bei karinių 
pastatų sargyboje, ir mūšy
je, ir apsigynime. Jie pui
kiai moka saugoti lėktuvų 
stovyklas ir susekti priešo 
žvalgus.

Beveik kasdien išrandami 
nauji karo ginklai, kurie 
pakeičia senuosius, tačiau 
šuo ir dabar nenustojo sa
vo reikšmės. Orlaivininkys- 
tė, rodos, dabar yra pats 
svarbiausias ginklas, bet ir 
•čia šunes rado savo vietą— 
jie dirba signalinėje tarny
boje; iš lėktuvų numestus 
pranešimus skubiai nuneša 
kam reikia. Jei iš lėktuvo 
išmestas pranešimas užsika
bina ant medžio, tai ir čia 
šuo randa išeitį—jis loja 
tol, kol ateina žmogus ir 
pranešimą nuo medžio nu
kabina.

Frontuose yra jaunų, bet 
greta jų ir labai nusipelniu
sių šunų—veteranų, atliku
sių didvyriškus karo žy
gius ir už tai net apdova
notų ordinais. ' .—L.
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Drabužiai, siųsti streikuojantiems Amerikos Laikraštininkų Gildijos nariam 
Čikagoj. Jau 14-ką mėnesių šis streikas tęsiasi; laikraštininkai streikuoja prieš 

Hearsto spaudą.

Šnipų Akademija
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RIBOFLAVIN ATIDARYSIĄS AKIS TŪKSTANČIAM NEREGIU
Akių liga vadinama kera

titis yra padarius tūkstan
čius žmonių aklais Ameri
koj, ir iki šiol buvo nežino
ma, dėl x ko ši liga atsiran
da ir kaip ją gydyti. Bet 
dabar Jungtinių Valstijų 
Viešosios Sveikatos Tarny
ba paskelbė, kad jau suras
ta tos ligos priežastis ir

ra-

Kirmėlaites Kaipo 
/aizdy Gydytojos

Kaip Belaisviai Kariauja
Vokietija jau vėl turi apie 

700,000 belaisvių, kuriems 
reikia parūpinti darbo ir 
apsižiūrėti, kad tie belais
viai toliau nekariautų prieš 
Vokietiją pačioje Vokietijo
je. Belaisviams darbo pa
rūpinta žemės ūkyje ir 
kasti Adolfo Hitlerio kana
lą, kuris prasidėtų Silezijoje 
ir upę Oderį sujungtų per 
Čechoslovakiją su Dunoju
mi ties Viena.

Kovai su belaisvių toli
mesne karine veikla vokie
čiai pasinaudos praeito ka
ro patyrimu. Tada vokiečiai 
apsižiūrėję tik tuomet, ka
da jau buvo pervėlu ir kraš
tui padaryta daug žalos.'

Belaisvis visada sukelia 
užuojautą ir civiliniai gy
ventojai labai tiki jo pasa
kojimams. Čia belaisviams 
proga nepastebimai vesti 
agitaciją.

1917 m. francūzų genera
linio štabo viršininkas Du- 
pontas išleido nurodymus, 
kaip kareiviai turi elgtis 
patekę nelaisvėn. Jiems bu
vę patarta 'bėgti ir visaip 
kenkti priešui.

Iš vokiečių nelaisvės per 
Didįjį karą pabėgo 107,000 
belaisvių. Kiekvienoje be
laisvių stovykloje buvo su
organizuoti pabėgimo ko
mitetai, kurie norinčius 
bėgti aprūpindavo reikalin
gais dalykais.

Iš jų kraštų į pyragaičius 
buvo įkepti ir prisiųsti pa
dirbti dokumentai bei leidi
mai ir nurodymai. Gražiai

suvynioti pranešimai būda-

Kada-ne-kada pasitaiko 
žaizda, kad nuo jokių vais
tų negyja. Viename iš tokių 

, atsitikimų W. S. Baer iš- 
vo apipilami šokoladu ir at- ( bandė šlykščią gyduolę. Ant
siunčiami kaip nekalti sal--.pūliuojančios vietos jis už- 
dainiai. Gramofono dvigu- dėjo tam tikrų musių perų- 
bame dugne būdavo siunčia- kirmėlaičių, ir nustebo, jog 
mi kompasai, kurių gaubti 
stiklai buvo galimą panau
dot degtukų vietoje. Ne
kalta dantų valymo pasta 
buvo medžiaga slaptam ra
šalui, kuriuo pasinaudoda
mi belaisviai galėjo siųsti 
svarbius pranešimus. Greta 
slapto rašalo dar buvo nau-' 
dojamas slaptas raštas, ku
rį prisiųsdavo paprastame 
riešuto kevale. Pašto ženk
lų užlipdymo vietą ir kryp
tį belaisviai panaudodavo 
svarbiems įspėjimams, 
laisviai išsikasdavo iš 
vykios per 100 jardų 
urvus.

Belaisviai, dirbdami
mės ūkio darbus, gadinda
vo mašinas, gyvulius ir au
galus. Bulvėms išpjaudavo 
daigus. Gyvuliams įmesda
vo į vandenį kenksmingų 
bakterijų, kurias jiems at
siųsdavo neva kaip vaistus. 
Tuo būdu bulvių laukai ne
derėję, gyvuliai kritę. Į ma
šinų motorus belaisviai pri
pildavo smėlio arba aštrių 
chemikalų. Tuos chemika
lus gaudavę iš savo krašto 
kaip nekaltą batų tepalą. 
Kalbėdami su ūkininkais' 
sužinodavo, kaip einasi jų 
vaikams fronte, kur jie ir 
tas žinias persiųsdavę už
sienin.

jokias žinias spausdina 
vokiečių laikraščiai ir pata
ria būt atsargesniems su 
šio karo belaisviais.

Keli metai atgal patirta, 
kad riboflavin yra reikalin
gas gydyti odos trūkimus 
bei išbėrimus apie burną ir 
taisyti kai kuriuos kitus 
reiškinius netikusios mity
bos.

Dabar riboflavin jau pa
gaminamas sintetišku,-che
mišku būdu. , —N. ML

Kažkur Anglijoj veikia 
i šnipų akademija. Jai vado- 
į vauja seni karininkai šni- 
' pai. Akademijon priimami 
j ypatingai išrinkti žmonės, 
i apie kurių praeitį nuo pat 
I gimimo surenkamos smul
kiausios žinios. Tačiau kri
minaliniai nusižengimai čia 
kliūčių nesudaro. Pirmasis 
klausimas, ar geras anglas 
buvo studentas anksčiau. 
Antras — ar gera sveikata. 
Trečias—mokėjimas tylėti. 
Ketvirta—ar studentas su
geba nutraukti visus ryšius 
su ligšioliniu gyvenimu, 
draugais ir artimaisiais.

Akademijoj jam atima
mas vardas ir jis registruo
jamas kokiu nors numeriu. 
Paskui, žiūrint pagal darbo 

’• sritį ir sąlygas, naują pa
vardę jis pats turi pasirink
ti ir reikalo esant, turi keis
ti taip dažnai, kaip balti
nius.

Štai šnipo “AT 80” istori
ja: Jis taip norėjo pasiliuo- 
suoti nuo savo žmonos, kad 
jis kasdien ateidavo pas 
tam tikrą karininką ir pra
šydavo priimti jį į šnipų 
akademiją. Karininkas pra
šymą sutiko juokais ir atsa
kė: “Jei tamsta nori būti 
priimtas, turi išmokti turkų 
kalbą.” Bet Edvardas tad 
rimtai priėmė.

Po 4—5 savaičių htvykęs
pas tą karininką jis paaiš- i buvo gausiai atlygintas ir 
kino, kad visą tą laiką uo- apdovanotas, taip pat atga
liai mokėsi turkiškai. Kari- vo savo tikrą pavardę, 
ninkui neliko nieko kito, L.

kaip priimti Edvardsą į ak
ademiją.

Ton akademijon įstojęs 
pilietis Džonas Edvardsas, 
taip sakant, “mirė”, pasida
ręs nereikšminguoju “A. T. 
80”. Edvardso žmonai buvo 
pranešta, kad jis gatvės su
sirėmime nudurtas.

1915 m. jis akademiją 
baigė ir kaip turkų kalbos 
mokovas buvo pasiųstas į 
Balkanų frontą. Anglams, 
kurių laivynas tada blokavo 
Dardanelus, reikėjo susekti 
turkų pakrančio batarejų 
vietą ir surinkti kitų žinių. 
Tas rizikingas darbas buvo 
pavestas Edvardsui. Anglų 
povandeninis laivas pristatė 
jį į turkų pakrantę, susita
rus, kad po tam tikro laiko 
vėl ten jo lauks.

Apsirengęs kaip turkas- 
religinis fanatikas, tas an-, 
glas, pradėjo vaikščioti po 
pakrantę. Jis sakė karštas, 
prieš anglus nukreiptas pra
kalbas, pilnas fanatizmo ir 
kiršinimo. Gyveno jis išmal
dom.

Po kelių savaičių, surin
kęs reikalingas žinias, jis 
sugrįžo į sutartą vietą. Bet 
laivelį, kuriuo jis norėjo 
persikelti į povandeninį lai
vą, pastebėjo turkai ir pra
dėjo šaudyti. Edvardsui bu- • 
vo sužeista ausis, tačiau po
vandeninį laivą jis pasiekė.

Už gerai atliktą darbą jis

t

kūno audi-

chemikalas 
panaudotas

Be- 
sto-

ze-

žaizda greitai pradėjo gyti.
Kiek pirmiau buvo patir

ta, jog tokie perai-kirmėlai- 
tės išduoda skystį vadinamą 
allantoin, kuris padeda 
augt naujiem 
niam.
- Kai dirbtinis 
allantoin buvo
ant žaizdų, pasirodė tokios 
pat pasekmės kaip ir nuo 
kirmėlaičių.

Dabar seseniai padaryti 
tyrimai įrodė, jog ir angli
nė (karboniška) rūkštis pa
našiai tarnauja, kaip musių 
perai ir allantoin.

Visos trys yra naudingos 
kaip vaistai gydyt “varvan
čias” ausis 
sergančiųjų 
lų įdegimu 
liuojančias
kraujagysles, — nors gydy
tojai vengia perų-kirmėlai- 
čių, kaip perdaug nešva
raus vaisto. - —N. M.

ir skaudulius 
cukralige, kau- 
ir turinčių pū- 
garankščiuotas

Helsinki, vas. 7.—Senieji 
Suomijos valdininkai skel
bia, kad jų kariuomenė ke
turiuose frontuose atmušus 
raudonarmiečių atakas ir 
padarius jiem didelių nuos
tolių.

Geneva, Šveicarija. —De
šiniųjų vadovaujama, Tarp
tautinė Darbo Organizacija 
išbraukė sovietinę darbo 
unijų atstovybę.

Dirbtinė Gerklė Visai
Gerai Veikia

vaistas tokiam aklumui gy
dyti.

Keratitis žodis paimtas iš 
graikų keras, kas reiškia, 
ragas, ir šią ligą būtų ga
lima pavadint akių “su
gėjimu.” Jos reiškiniai to
kie: Peršviečiamoji priekinė 
akies dalis prisipildo nerei
kalingų mažyčių krauja
gyslių; po to susidaro balz
gani nepermatomi taškai- 
plėtmai, per kuriuos žmo
gus ir negali matyti.

Jungtinių Valstijų Svei
katos Tarnybos gydytojai, 
•veikdami bendrai su Geor- 
gijos Universiteto medici
nos skyrium ir Milbanko 
Fondo įstaiga, atrado, jog 
keratitis atsiranda todėl, 
kad žmogus negauna vita
mino vadinamo riboflavino, 
kad jis perdažai šio vita
mino su maistu gauna arba 
jeigu ir gana gauna, tai jo 
viduriai nepajėgia to vita
mino suvirškint. O ribbfla- operaciją išpjauta, 
vin vienas iš vitaminų B 
grupės, randamų kepenyse, 
piene, kiaušiniuose, švie
žiose daržovėse ir mielėse.

Įšmirkščiant šio vitamino 
skystimo-žmogui į kraują, 
apakusiam nuo keratities, 
pradeda priekinė akių dalis 
apsivalyt nuo nepermato- ( 
mųjų taškų ir plėtmų, ir 
taip jam, sugrįžta regėji
mas. O pavartojus šį vita
miną pradžioj tokios akių 
ligos, tai pastojamas kelias 
jos išsivystymui.

Nemažai kūdikių gema 
aklų dėl tėvų lytiškos ligos 
sifilio. Bet riboflavin ir 
jiems suteiksiąs regėjimą, 
kaip yra spėjama pagal vie- 
nuoliką asmenų, kurie šiuo 
vitaminu buvo išgydyti nuo 
keratities. O sif ilitikų nere
giai kūdikiai gema su ke
ratities reiškiniais.

Pradžioj šios ligos niežti 
ir peršti akys, jaučiasi 
šiurkštumas‘jose, ir ligonis 
nelabai pakenčia šviesos.

Kada riboflavinu išgydy
tiem buvo sustabdytas jo 
davimas, jų akys ir vėl pra
dėjo apsitraukt neperšvie
čiamais plėtmais ir taškais. 
Todėl jis ir toliau turėjo 
būt vartojamas kaip Nuola
tinis vaistas ir maistas.^ •

Vilniaus Vaizdai, Garsai Gyvuliai Oro Keleiviai
Sovietų Sąjunga daugiauUžėmus Lietuvai Vilnių, 

daugelis biznierių buvo ne- lėktuvus vartoja' įvairiem 
svietiškai išpūtę reikmenų reikmenim pergabenti; negu 
kainas. Taip antai, jie rei- kuri kita šalis pasaulyje, 
kalavo 90 litų už čeverykų Tas svarbu ypač maistui 
porą, kuri Kaune perkama 
už 26 iki 30 litų.

Paskutiniame posėdyje 
darančių operacijas gydyto
jų sąjungos Maskvoje, pro
fesorius A. E. Rauer parodė 
ligonę S, kuriai jis padarė 
dar pirmą tokią operaciją 
pasaulyj.

Septynetas metų atgal 
taip sugedo šiai ligonei 
gerklė ir kvėpavimo dūda- 
tracheja, kad ji tapo per

Tada
buvo įstatyta guminė žur- 
nelė pavaduot kvėpuojamą
ją gerklę. Bet jeigu nors 
vienai minutei išimdavo tą 
gumos žarnelę, tai ligonė 
tu o jaus pradėdavo dusti.

Galop, pairo ligonės ner
vai gerklės srityje ir jinai 
neteko balso. Tai profeso
rius Rauer padarė jai nau
ją drąsią operaciją. Jis pa
dirbo kvėpuojamąją gerklę 
iš pačios ligonės odos, pa
imtos iš jos kaklo, ir iš ką 
tik mirusio žmogaus šon
kaulių kremzlių, ir įdėjo,ir. net mokyklos einąs gim-
prigydė šią naują dirbtinę 
gerklę. Operacija taip pa
vyko, jog ligonė dabar lais
vai kvėpuoja ir kalba, kaip 
su locna įgimta gerkle. Ji
nai gerai jaučiasi ir dirba.

VOKIETIJA NEGINK
LUOJA SOVIETŲ

Berlin, vas. 7.—Vokiečių 
valdžia užginčija paskleis
tus girdus, būk Vokietija 
ginkluojanti ar duodahti ki
tokios karinės paramos So
vietam prieš Helsinkio Suo
miją. Vokiečių vyriausybė 
pabrėžia, jog nėra’ jokios 
karinės sutarties tarp Vo
kietijos ir Sovietų.

pristatyti į tolimas vietas.
Imame kad ir šitokį fak

tą. Mongolijoje yra aukso 
kasyklos vietoje, kuri vadi
nasi Cipikana. Iš artimiau
sios geležinkelio stoties ark-

“Nuo ryto iki vakaro tie
siog kaukia Vilniaus gatvė
se iki šiol tebevaikščioją 
papirosų p a r d a v i nėtojai; j liais keliaujant j tą vietą 
spiegia visokiausio plauko 
kortelių siūlytojai, laido 
gerkles bet kur prie šaligat
vio pasistatę pintines vai
sių pardavinėtojai. Prie jų 
dar prisideda nė kiek ne
apvaldyti laikraščių parda
vinėtojų balsai,” kaip rašo 
“Laikas.”

Elgetų Vilniuje esą tiek, 
kad čia jų nesuskaitysi. 
“Atrodo, kad elgetauja, kas 
tik nori. Teko matyt, kad

pažįstas, prie vieno kaunie
čio priėjęs, paprašė išmal
dos.”

Lenkų laikraštį “Kurjer 
Wilenski” pardavinėja ne 
tik vaikai, bet ir lenkės stu
dentes ir ponios. O kitos iš 
tikro nepardavinėja, bet tik 
demonstruoja 1 e n kiškumą: 
užsideda pluoštą to lenkų 
laikraščio egzempliorių ant 
rankos, ištiesia ją ir vaikš
čioja'svarbiausiomis miesto 
gatvėmis.

• Tos pačios ponios vaka
rais išsiveda į gatves šuniu
kus? • Vadinasi, laikraščius 
jos nešioja ne iš bado, bet 
visai kitais sumetimais, 
kaip 'sako*A‘Laikas.v

reikia 20 dienų. O lėktuvai 
pasiekia Cipikaną per 2 va
landas ir 10 minučių.

Kara Kurna dykumoje 
kasama siera. Čia lėktuvais 
atgabenami ir gyvuliai.

Iš Aschavado į Tašauzo 
kolektyvius ūkius 1937 me
tais per du mėnesius buvo 
lėktuvais nuskraidinta dau
giau kaip 10 tūkstančių 
avių; oru pergabenta ir 
daugis vidutinių kiaulių. 
Šie gyvuliai lėktuvais gabe
nami ir į įvairias kitas vie
tas. O kad nereikėtų kiek
vienoje vietoje lėktuvui nu
sileist, tai ant kiaulių ir 
avių nugarų pririšami pa
rašiutai, Pralekiant pro 
tam tikrą vietą, gyvuliai iš
stumiami iš lėktuvų, ir pa
rašiutais nusileidžia, kur 
reikia.

Sovietuose lėktuvais labai 
dažnai gabenami vyščiukai 
ir kiti smulkūs naminiai gy
viai ir žuvys.

Iš Maskvos lėktuvų sto
vyklų kasdien išskrenda iki 
60 paštinių, keleivinių ir 
prekinių (tavorinių) lėktu
vų.

1938 metais Sovietai turė
jo 106,100 orlaivių linijų, o 
pernai jau 116,000.
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Mūsų Vajus Prasidėjo
Su vasario pirma diena 

prasidėjo vajus už naujus 
narius į Literatūros Drau
giją. Šiemet Draugijai su
kanka 25 metai, tai jubile- 
jaus metu naujus narius 
priimame be įstojimo ir tik 
už $1. Tokio nupiginimo 
daugiau nebus. Todėl dabar 
reikia gerai padirbėti, nes 
vajus baigsis su gegužės 1 
diena. Kaip kurios kuopos 
jau pradėjo vajų. Drg. Leo
nas Pruseika gavo tris 
naujus narius su pilna mo-
kestimi ir jų tarpe gerbia
mus Dr. V. A. Šimkų ir Dr. 
A. Butkų. Dabar sekamai 
kuopos jau gavę naujų na
rių:

19 kp., Chicago 4
52—Detroit 3
79—Chicago 1
81—Brooklyn 1
Ką veikia kitos kuopos?

Aukos Centrui
Eilė kuopų ir apskričių 

prisiuntė Literatūros Drau
gijos Centrui aukų. Tai gra
žus žygis, nes viešpataujant 
nedarbui nemažai narių 
yra sunkioj padėtyj ir pil
nai duokles negali sumo
kėti, o priimant naujus na
rius pigiau, taip pat apsi
sunkiname finansiniai. Ga
vome nuo sekamų kuopų ir 
apskričių aukų.

ALDLD 9 Apskritys, iš 
Shenandoah — Minersville 
apylinkės, prisiuntė per drg. 
O. Žiobienę $3 aukų ir linki 
sėkmingai vajų pravesti.

ALDLD 111 kuopa, iš 
Butte, Mont., prisiuntė per 
drg. P. Burtkauskienę cen
trui $3 aukų ir $1.10 už per
siuntimą 1939 metų knygų. 
Ši kuopa yra nauja, ji susi
tvėrė tik pereitais metais, 
gražiai parėmė centrą ir už 
1940 metus jau sumokėjo 
duokles.

ALDLD 1 Apskritys, iš 
Chicagos, prisiuntė per drg. 
St. Viešį $3 centro reika
lams ir drg. Viešys rašo, 
kad apskritys energingai 
stoja vajaus darban. Pra
džia jau matosi.

ALDLD 12-tas Apskritys, 
Wilkes Barre - Scrantono 
apylinkės, prisiuntė $2 au
kų padengimui skirtumo 
priimant naujus narius ir 
drg. T. Visockis rašo, kad
apskritys energingai 
darban.

stoja

ALDLD 2-ras Apskritys, 
Brooklyno apylinkės, savo 
suvažiavime paaukavo $95 
įvairiems darbininkų reika
lams ir tame tarpe $10 
ALDLD centrui. Pinigus 
pridavė drg. Kazakevičiene, 
apskričio iždininkė. Suva
žiavimas pasižadėjo ener-

t I vauti programos paįvairinime. 
Aido Choras rengias smarkiai 
prie apvaikščiojimo.

Po koncerto kalbės “Vil- 
i” redaktorius V. Andru

lis ir vietiniai kalbėtojai: Dr. 
Sims, Dr. Jonikaitis ir Dr. Pa- 
levičius. Kalbėtojai nurodys, 
kiek mūsų gimtinis kraštas 
Lietuva yra atsiekusi per tuos 

i 22 metus nepriklausomybės.
Po prakalbų bus šokiai prie 

geros muzikos abiejose svetai- 
| nėse. Taigi, Detroito ir apy-

gingai stoti vajaus darban, I Mes 
sutvirtinti silpnas kuopas ir 
organizuoti naujas.

ALDLD 84 kuopa, Pater
son, N. J., paaukojo centrui į 
$5, literatūros reikalams ir, 
drg. J. Bimba rašo, kadi 
kuopa darbuosis vajaus lai-' 
ku.

ALDLD 104 kuopa, Chi- linkės lietuviai, nepraleiskime 
cago, III., paaukojo centro šio taip svarbaus parengimo, 
reikalams $5; pinigus pri-, būtinai visi dalyvaukime. Pra- 
siuntė draugė iždininkė D. įleisime linksmai laiką ir tuo

• • i • — • . xz i • ' nonin avinu Ii Iručiu unluu cii-Dijokienė ir pasižada pasi- 
darbuot vajaus laiku.

Tai tokia mūsų vajaus
pradžia. Jau gauta keletas 
naujų narių ir draugai pri
sidėjo su aukomis, kad cen
tre nesusidarytų finansinio 
apsunkinimo iš priežasties 
pigesnio naujų narių priė
mimo. Mes pasitikime, kad 
dar ir daugiau kuopų ir ap
skričių atsimins centrą.

Mokėkite Duokles
Jieškant naujų narių į 

Draugiją, visada reikia rū
pintis, kad ir patys pasimo- 
kėtume kuo greičiau duok
les. Mūsų duoklė nedidelė, 
tik $1.50 metams. Sumokėti 
nėra sunku. Centro Komi
tetas prašo narius mokėti 
dabar, nes “Šviesos” No. 1, 
1940 metų, jau spaudoj ir 
tuo jaus jis bus gatavas, o 
tas reiškia, kad reikia pini
gų. Centras turi pirkti vėl 
5,000 svarų “Šviesai” popie- 
ros, o tas atsieis apie $400.

Šis “Šviesos” numeris iš
eis gražesnis. Vienas jau
nas ir gabus piešėjas baigia 
piešti naują ir gražų virše
lį. Knygos komisija veikia, 
visą eilę gabiausių rašytojų 
pasikvietė talkon, šių metų 
knyga bus labai gera ir vi
siems reikalinga. Centro 
Komitetas atlieka savo par
eigą, mes pasitikime, kad ir 
nariai atliks sumokėdami 
duokles ir vajaus laiku gaus 
kuo daugiausia naujų na
riu.

D. M. šolomskas,
ALDLD CK Sekretorius.

Detroit, Mich.
Koncertas Paminėjimui 2 2 

Metų Lietuvos Nepri
klausomybės

Vasario 25 d., Lietuvių Sve
tainėj, 25 ir Vernor Highway, 
įvyks paminėjimas 22 metų
Lietuvos nepriklausomybės.

Rengia Amerikos Lietuvių
Kongreso Detroito vietinis 
skyrius. Bus koncertinė pro
grama. Išpildyme dalyvaus 
garsūs chicagiečiai daininin
kai, kaip tai, D. Yuden, A. 
Dočkienė, K. Abekicnė ir kiti, 
kurie linksmino detroitiečius 
pereitą metą “Student Prince” 
parengime. Vietiniai daini
ninkai yra pasižadėję daly-

pačiu sykiu likusiu pelnu su
šelpsime badaujančius Vil
niaus krašto žmones.

Įžangos tikietai: išanksto
parsiduoda tik už 25c, prie 
durti bus 30c. B—kas.

C

Herrin, III.
Kodėl mūsų apielinkė taip 

sutingo, kad iš nei vieno apie- 
linkės miestelio, kaip West 
Frankfort, Benton, Jonston 
City ir Herrin, niekuomet ne-
matyt korespondencijų? Ma
nau, kad kožnas vis laukia, 
kad kiti ta darba atliktu. *- *- V

Tiesa, pas mus nėra jokių 
tragedijų ar šiaip kokių sen
sacingų atsitikimų tarpe lietu
vių, rodos, nesvarbu nei skai
tyt. Bet “Laisvė” pasiekia 
milžinišką skaitlių skaitytojų, 
o mūsų Herrinp savu laiku 
daug, daug lietuvių gyveno ir 
jie dabar užtikę žinią iš jų 
“tėviškės” vis šiek tiek intere
suojasi perskaityt.

Herrino gyvuoja trys susi
vienijimai, t. y., SLA 181 kuo
pa, LDS 75 kuopa ir LUKŠA 
kuopa. Iš visų LDS turi dau
giausia narių.

Pereitą vasarą susiorganiza
vo Herrino Lietuviu Piliečių 
Kliubas, kuris dabar skaitlin
gas nariais ir populiariškas, 
nes jame priguli didžiuma 
Herrino ir apielinkės ūkių 
gyventojai. Tad susirenka ga
na skaitlingas būrys lietuvių 
draugingai ir smagiai laiką 
praleist. Visos organizacijos 
savo susirinkimus laiko ant 
Jono Simoko svetainės, apart 
LRKSA kuopos.

Mūsų apielinkėj aną rude
nį susiorganizavo “Southern 
Illinois, Incorporated” (ang
lų). Jos tikslas pasidarbuot, 
kad kaip nors užinteresuot 
kokias industrijas į mūsų 
apielinkę. Tas darbas ims 
daug laiko ir triūso, sykiu pa
sidarys ir šiek tiek išlaidų. 
Tai organizacijai reikalinga 
paramos. Neatsiliko nei Herri
no lietuviai su aukomis. Tuoj 
buvo sušauktas bendras visų 
draugijų susirinkimas, išrink-
ta komisija ir nutarta rengti 
balių, kurio pelnas skirta tai
organizacijai. Mūsų komisija 
tą balių įvykdė pasekmingai, 
bet be širdingos pagelbos visų 
Herrino lietuvių, kurie visi 
kaip vienas darbavosi, nebū
tų susidarius tokia didelė au
ka, kurią perdavėme “South
ern Illinois, Ine.”, $100. Ba
lius įvyko gruodžio 16, 1939.

Tas duoda pavyzdį, kad

Vaizdas kelio,, einančio iš Indo-China į Chinijos miestus; šiuo keliu chinicčiai 
gauna nemažai karinės pagalbos iš pasaulio.

mes, kaipo lietuviai, galime 
širdingai darbuotis dėl gerų 
tikslų ir dar herriniškiai ne
miega ir neserga tinginio liga.

Herrinas šiuo laiku vis pasi
tiki ant tūlų anglies kasyklų ir 
WPA. Kiek anglies kasyklų 
dabar yra mūsų apielinkėj, 
tos dirba 5 dienas į savaitę, 
žinoma, dabar šalta, tad kuro

dar reikia. Kurios kasyklos 
naudojasi “split time” siste
ma, "tai po kelias dienas iš 
pėdės turi “time off.” žinoma, 
social security duodama pagal 
uždarbį tiems.

Isabel Simokienė.

Daug Pinigų prieš Unijas, 
Kaip “Trustus”

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoju.

Washington. — Kongresi
nė lėšų komisija nubalsavo 
$1,250,000 kovai prieš lau
žytojus Shermano prieš- 
trustinio įstatymo.

* Teisdąrystės ministerijos 
prieš-trustinio skyriaus gal
va yra Thurman W. Ar
nold, kuris traukia į teismą 
statybos darbininkų unijas, 
Standard Geležinkeliečių 
Unijas ir kitas, tvirtinda
mas, kad jos laužo Sherma
no įstatymą prieš trustus.

DIEMRASCIO "LAISVES

Vasario-February 9f 10, 11, 125

Pažaras Prasidės 
Šį Penktadienį

Svarbu įsitėmyti, jog ne
paprastai žema įžanga 

TIK 10c

Penktadienį, Vasario 9 Feb
Pradžia 6 vai. vakaro

ALEKAS VELIČKA
Tenoras

PETRAS GRABAUSKAS 
Baritonas

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

JOHN MIKALAUSKO ORKESTRĄ 
ĮŽANGA 10 CENTŲ

Visiems atsilankiusiems bus duodami gražūs 
1940 m. kalendoriai.

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

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

Šeštadienis, Vasario 10 Feb.
/

Bazaras prasidės 12 vai. dieną, šokiai 6 vai vakare.

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

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

ŠTAI DAIKTAS, KURIS INTERESUOJA KIEKVIENĄ 

Kiekvienam reikalingas ir kiekvienam brangus.

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

ir žinių šaltinis jūsų namuose.

BUS PUIKIU MAISTO PRODUKTU Iš LIETUVOS
Daugybė gražių rankdarbių, siuvinių, mezginių ir įvairių 

išdirbinių, kurie bus parduodami žemom kainom.

Programą duos Aido

('boras ir žymūs due-
ristai Alekas Velička

ir Petras Grabauskas

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

LDS Jaunimo Kvartetas iš Shenandoah, Penn.

GEO. KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ 
ĮŽANGA 20 CENTŲ

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

Sekmadienį, Feb. U th, nuo 1 iki 5 vai. po pietų

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

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

TAIPGI BUS VAIKŲ PROGRAMA

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

išleistas sekmadienio vakare.

PASKUTINE BAZARO DIENA
Visuotinas ir galutinas išpardavimas visų daiktų, 

kurie yra sudovanoti ir supirkti bazaruL

Pirmadienį, Vasario 12 Feb
Abraham Lincoln gimimo dienos šventė.

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

■f
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Setas iš 5-kiii dovanu, kuris skiriamas kitiem miestam bus išleistas pirmadienio vakare, vasario 12 dieną.

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

Ant vietos bus gandinami 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.
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Penktad., Vasario 1940 Penkta* puslapi*

“Now get the devil out of here before I lose my temper 
and throw you out!”____________

HARTFORD NEWS PITTSBURGH BITS
HARTFORD, Conh. — Confucius 

says that -----  New location brings
lots of new gossip.

There seems to be a very musi
cally talented young gentleman of 
the bass section. He can think up 
an obligato of the bass part with
out any hesitation.

A. P. seems to have chosen be
tween her two strong loves. I’m not
so sure that the other party agrees 
with her decision... Mrs. F. R. Jr. 
is getting kind of tough lately. Poor 
Felix!!! A. B. has three men guess
ing. B. R. has four. I wonder if they 
are trying to keep score.

B. N. and A. S. ought to start a 
class in spreading their fine manner
isms. I know a few of our fellow 
members that are more than eli
gible... M. K. must have a lot of 
trouble in digging up the excuses 
she needs. She ought to TRY and 
get P. K. to help her... There must 
be a few sirens at the Polish Na
tional Home, for they have drawn ' 
A. Y. and C. G. there... What at
traction prompted B. S. to join the 
chorus. Obuld it be A. B.??? It 
seems as though every time we look 
at I. S. she’s telling J. S. to SHUT 
UP. She ought to drop the scarism 
and call a truce...’ We welcome 
new members!! We hear from 
girls that they’re cute...
In Conclusion

I, in behalf of the chorus and 
orchestra, take this opportunity in 
wishing you all the luck and hap
piness in the world, Lee and Al.

Here’s hoping for loads of fun in 
the coming series Of events.

—Confucius.

Of What Happened In— 
Ambridge:

Due to reporter’s illness, could 
not get to Ambridge, but can re
port of what happened at the 
Greater Pittsburgh Youth Council 
Conference in that little town.

The Youth Council will hold a 
dance in some hotel in Pittsburgh 
very soon. Watch for the date in 
this paper.

Seems like everybody who was 
there had one grand time.

The next conference is to be at 
N. S. Pittsburgh, Pa. on the 24th 
of February.
Wilmerding:

One carload of beLveDerS were 
present at the first Wilmerding 
Dance. We sure missed the Soho, 
Esplen and Ambridge. But the next 
time Wilmerdingers hold a dance, 
we believe those who were not 
present at the first dance will be 
there on the next one. Those who 

' were there certainly had a wonder
ful time. Connie won a lamp. Now 
that is what I call a good showing 
for beLveDerS.

the 
the

the

Newark IDS
Victors, 36-34

North Side:
The beLveDerS had a monthly 

meeting on the 1st of the month 
and are .planning to hold a Winter 
Carnival on the 18th at either North 
or South Park. All beLveDerS in
cluding you are Invited.

Bess, Connie, Joe and Mary did 
their part last Saturday in decorat
ing the LDS Hall. They were being 
entertained by a policeman who 
wouldn’t talk.

The Cold List of the beLveDerS, 
and we wonder where they caught 
it:

Bess Orman, Joseph Sacal, Connie 
Lucas, Suey Chestnut. They are all 
back to work again. Joe and Con
nie have such large marks on .their 
lips, they claim coldsores, we think 
the girls in Ambridge and Wilmer
ding bite,^what do you think?
REMINDER to all Pittsburgh 
and Suburbs:—

Don’t forget to come to our Va
lentine Banquet on Saturday, Feb. 
10, 1940, at 7:30 p.m., 3351 W,

NEWARK, N. J. — In the game 
played between the Newark LDS 
Lodestars and the East Newarks, 
the LDSers won the game by the 
score of 36 to 34.

The first quarter ended with the Carson St., Pittsburgh, Pa. (near 
score at 8 to 8. During the second 
period the East Newark team, with 
Grenwich making shots from all 
angles, took a 5 point lead. But fine 
defensive play by Makatenas and 
Stensler and the shooting of the 
LDS forwards brought the score at 
half-time at 21 to 17 in favor of 
the LDS.

Sloppy play by the LDS weakened 
the lead and made the score at the 
end of their third period 27-26 in 
favor of the Lodestars. In the last 
period long one hand shots by 
Skeets and a real long shot by Do- 
binis while he was off balance, gave 
the LDSers the game, 36-34.

Fine under-the-basket play by big 
Zukauckas also helped the LDS. The 
LDS was handicapped by not having 
Szablow, star forward, playing in 
the game. • '

The Newark LDS basketball team 
challenges any LDS team on the 
Eastern Seaboard to a game! I hope 
the Maspeth Cavalcades 
tice of this!

McKees Rocks) at the LDS Hall. 
We guarantee good eats, good pro
gram and good dancing. I’ll be see
ing you at the banquet.

—The Betyeders Reporter.

B’ldyn Aido Chorus 
Preparing for 
“Lietuva...”

no-take

Line-up of the Game:—
Newark LDS G F TP

Zukauckus 4 0 8
Stensler 5 1 11
Skeets 3 3 9
Dobinis 2 0 4
Makatenas 1 2 4
Marson 0 0 0
Lenard 0 0 0

Totals 15 6 36

East Newark G F Tf>
Smith 2 0 4
Grenwich 10 0 20
Doffont 2 0 4
Neunie 1 0 2
Bories 1 0 2
Capozzi 0 2 2

Totals 16 2 34
Albert Makatenas.

left to a woman, Mrs. Ab- 
take the 

of basketball by in-

It was 
bot of Smith College, to

• brutality out’ 
venting the line game.

7

The Epic of Lithuania --  ra ----------------- - ----
THE FOUNDING of Vilna 

1323, the traditional capital 
Lithuania and home of its culture, 
enveloped in a veil of legends and 
tales. Trakai had long been the 
capital of Lithuania’s princes. But 
under Gediminas the nation began 
to grow and spread. Gediminas 
wanted a new castle for himself, 
a new capital for his country.

One night, during a minor cam
paign in the highlands, he had 
stopped to rest on the top of a hill. 
He slept there and during the night 
he dreamt of a strong, powerful 
Iron Wolf. This was the sign he 
had 
the 
the 
the 
uania’s new capital.

The Grand Duke of Lithuania 
built his castle and made the town 
stronger, more fitting to be the 
capital of a great country. And, as 
the legend goes, the priests de
manded that the life of a young 
man be sacrificed to the 
the castle was to be made 
nable.

The sacrifice was found 
young man agreed. He would give 
his life to the Lithuanian Gods — 
but only on one condition. The 
priests must answer three questions 
he would ask of them.

And these were the questions:
What 

world ?
What
What
But none of the 

priests gave were the true ones. 
They could not cope with the ques
tions.

And 
young

“The

in 
of 
is

been waiting for — this was 
omen. Not far from the hill, on 
banks of the Niemen River, was 
fortified town of Vilna — Lith-

gods if 
impreg-

and the

is

is 
is

the

the 
the

lightest thing in the

sweetest? 
hardest ?

answers the

these were the answers the 
man gave:
lightest thing in the world 

is a child on its mother’s arms; the
sweetest — a child’s smile; and the 
hardest —- an abused mother’s 
heart.”

Hi, folks! It’s me again, and I’m 
still talking about the chorus. Just 
as a bit of a reminder, the Brook
lyn Aido Chorus is to sing at 
''Laisvės” Bazaar this Friday, Feb
ruary 9, and this coming Monday, 
February 12. So, members, please 
be very prompt tonight and show 
up at 7:30 o’clock. We will prac
tice up a bit, and then trot down to 
the Central Palace Hall at 16-18 
Manhattan Avenue, where the ba
zaar is to be held, and sing.

On the 5th of this month, al
though it will be a few days late, 
we will celebrate Lithuanian In
dependence Day by giving LIETU
VA, which was written by our edi
tor, Walter Kubilius. The Brooklyn 
Liaudies Teatras and the Aido Cho
rus are cooperating in this perfor
mance.

March 31 is the date of the an
nual dinner and dance of the Aido 
Chorus. So everybody, get your tick
ets now, because although it is next 
month, time passes very quickly, and 
before you know it, it will be March 
31. Any one member of our chorus 
can provide you with a ticket for the 
mere price of $1.25.

That is all right now, and we’ll 
be seeing you tonight, at 7:00 
clock, “Laisve” Hall. Please 
prompt. We will begin on the 
of 7:30.

o’- 
be 

dot

Emily Klimas.

Laisves Bazaar
Begins Today

Instead of the human sacrifice, so 
the legend goes, the good-hearted 
Duke Gediminas now placed a 
wreath of flowers on the corner
stone of the new Lithuanian capital.

> Contact With the West
Gediminas was a clever man. He 

formed alliances with the, poles in 
order to resist the attacks of the 
German .Knights. By dint of his po
litical knowledge he was able to 
make Europe acknowledge the ex
istence of the Lithuanian nhtion. 
The contemptuous term, “barba
rians,” was gradually being forced 
out of use.

Many times Gediminas formed 
non-aggression pacts with the Teu
tonic Order. During these times of 
peace both sides massed their forces 
to prepare for another war.

Gediminas played an important 
role in Lithuanian history. He 
opened the doors to European civi
lization and culture. Under his tol
erant rule the best craftsmen of 
the west were invited to settle on 
Lithuanian soil and give the bene
fits of their skill to the Lithuanian 
nation. Gediminas wanted to see 
Lithuania take its place among the 
civilized powers of the world.

But the contact with Europe w'bs 
always superficial. Gediminas had 
made contacts with European rulers 
but every step of his was hindered 
by the Teutonic Knights. His letters 
and envoys were seized and de
stroyed. Every effort was made by 
the Order to maintain the division 
of East and West. All news coming 
from Lithuania was censored at the 
Baltic ports, held by the Knights.

The only other point of contact 
was the overland route to the south 
west, but here were the hostile 
Poles.

The savage expanse of Russia on 
the East, the military knights in 
the North and West, made Lithua

nia’s only hope of contact with ci-

vilization and progress through the 
territory of Poland.

And here, in a shell,- we see the 
beginning of the inevitable. Gedimi
nas, and future Lithuanian rulers, 
were thus forced to allign them
selves with the Poles in order to 
obtain instruments of warfare, trade 
routes, culture, information, etc.

Upon the marriage of his daugh
ter, Aldona, to Casimir of Poland 
(this is one of the first of many 
“personal unions” to follow) it is 
said that Gediminas gave one of the 
greatest doweries in the world — 
the release of 24,000 slaves.

In the East
But let us leave the Poles for the 

moment, in later chapters we shall 
deal with them, and turn our at
tention to the East and the “drang 
nach osten” of the Lithuanian rulers.

How was Lithuania—such, a small 
nation — able to occupy, and what 
is much more, rule, for many hun
dred years, such large expanses of 
territory in Russia, Byelorussia and 
Ukraine ?

To understand this, we must 
realize that in the 14th century the 
Lithuanians were already a highly 
civilized people —• in comparison 
with the slavs. The Lithuanians had 
at least the outline of a central 
government. There was a definite 
tradition, a definite culture, uniting 
all the Lithunian tribes into 
country. The slavs in the East 
South had little of this.

The scattered tribes in Russia
the Ukraine fought among them
selves. They constantly weakened 
their strength with anarchy and 
lack of central authority and plan
ning. The very desperate need of 
the people for good, progresive, de
mocratic government, laid the roots 
for the expansion of Lithuania.

The power of Lithuania grew only 
i inasmuch as the rulers were toler
ant, democratic, progressive..

(To be continued)
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Metros Hold 
Seminar on LDS 
Insurance

In the Next
Issue

This year’s Annual Bazaar 
of the Lithuanian Daily Lais-! 
ve will be held for four days 
in the spacious CENTRAL ■ 
PALACE HALL at 18 Man-| 
hattan Ave.
Broadway), 
to 12.

FRIDAY, 
Mikalauskas 
plying the
Brooklyn Aido 
tured. Admission only 10c.

SATURDAY, Feb. 10—Eli
zabeth’s Bangos Chorus and

(one 
from

block from
February 9

Feb.
orchestra 

music with
Chorus

9 John 
sup- 
the 

fea-

will lead the entertainment. 
Music supplied by John Mi
kalauskas’ orchestra. Admis
sion 20c.

SUNDAY, Feb. 11— George 
Kazakevich’s orchestra will 
supply the dance music. The 
Sietyno Chorus of Newark, 
the Shenandoah LDS Quartet 
and Birute Ramoškaite will 
sing. Admission 20c.

MONDAY, Feb. 11 
Dancing begins at 5 p.m. The 
Aido Chorus under A. Žilins
kaite will be featured. 10c

Great Neck’s Pirmyn Chorus admission.

MAN ABOUT TOW
by JOSEPH SACAL

as operated by 
societies.
bar, one meets 
individuals and

BROOKLYN, N. Y. — Last Sun
day, the Metropolitan Youth Coun
cil of the LDS provided a lecture 
and a “blow-out” to those interested 
in the organizational matter of the 
LDS.

The lecture was given by John 
Orman, who spoke on the differ
ences between the LDS as a frat
ernal organization and the other in
surance companies. He also instruct
ed those present just how to fill 
out application blanks. His lecture 
was very enlightening, and everyone 
who attended gained something from 
it. The majority of persons attend
ing this discussion were from New
ark LoDeStars and the Brooklyn 
BuiLDerS.
sented were the Maspeth 
caDeS, the Richmond Hill 
and the yet to be formed 
Bayonne.

After the lecture, there 
cial consisting of
beer, music, and pitching horse
shoes. Everyone had a good time, 
and although it broke up early be
cause of hectic Saturday nights 
both in New Jersey and New York, 
all of us h^ted to go.

Well, all in all, I think it was ve
ry successful and did its part in 
prompting us to get new members 
for the 
members 
was the 
cil in a 
members 
and I’m 
to try it

“WHAT ABOUT "THE VITA
MINS?” A short popular expla
nation of the importance of vita
mins to human health by Bernard 
Jatul, B. Sc. of the Graduate 
School of Purdue University.

‘THE EPIC OF LITHUANIA” 
Our Motherland grows in 
strength and size in the 14th 
century. Keistutis, son of Gedimi
nas, becomes one of Lithuania’s 
greatest

“ALL
FIT TO
press of
ing in the maintenance of the 
un-American Dies Committee.

Deadlines for material, corres
pondence and articles to the Lais
ve Youth Section are:

Wednesday afternoon for Fri
day’s issue. x

Friday evening for Tuesday’s 
issue.

All material should be sent to: 
LAISVE YOUTH SECTION 

427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y.

Cabinet Wives Aid 
Youth Pilgrims 
To Washington

Other branches repre-
CavaL-

Ramblers, 
branch in

was a so- 
refreshments,

LDS and becoming better 
of our own branches. It 

first attempt of the coun- 
long time to educate the 
of the Various 

sure it might be 
again sometime.

branches 
advisable

—Em.

Elizabeth Affair
On March 3

legendary heroes.
THE NEWS THAT’S 
PRINT” What role the 
America has been play-

WASHINGTON. — The American 
Youth Congress announced today 
that the wives of five Cabinet of
ficers were among those responding 
to appeals to provide free housing 
for delegates to a citizenship insti
tute to open here Friday.

Mrs. Franklin D. Roosevelt 
put up several delegates at 
White House and has given a 
tribution to take care of others.

The congress said that Mrs. Rob
ert H. Jackson and Mrs. Harry 
Woodring each had offered to take 
care of two young people and Mrs. 
Henry Morgepthau, Jr., who will be 
away for the week-end, will pro- 

con- 
for 
and

moon
will 
the 

con-

away for the week-end, will 
vide hospitality for four. The 
gress reported contributions 
housing from Mrs. Cordell Hull 
Mrs. Charles Edison.

Fifty million dollars for basket
ball buildings in 1926 is the world’s 
record.

Baltimore Celebrates Successful Operetta 
Presentation; Takes Part in Bowling

Md. —The Bowling 
together on Thurs- 
1, for some good 
everybody was pre

BALTIMORE, 
Teams gathered 
day,' February 
games. Almost 
sent, except that four were missing.
One bowlei’ can be excused, for she 
is Ruth Paserskis. As you all know 
Ruth had to attend her graduation 
prom on Feb. 3, so the girl has to 
catch some beauty sleep. But the 
other three have no excuses to be 
absent.

ELIZABETH, N. J. — Once again 
I will climb the proverbial soap 
box and give you folks an earful 
of an approaching event that I hope 
you will enjoy with us. On Sunday, 
March 3rd, Bangos Chorus will have 
a Social and Dance in an effort to 
raise funds for the purchase of new 
dishes to be used for dinners, ban
quets, etc.

A good orchestra is already hired 
for the occasion and -There will be 
plenty of refreshments on hand. On
ly, we wish to make a plea of 
nearby organizations not to plan 
anything for that day so that you 
may all come and have fun with 
us, thereby helping us financially 
and otherwise.

The chorus heartily welcomes its 
two new members Monica Vinns and 
I'Yank Rogers. We look forward to,, 
having you with us a long long 
time. Be seeing you all next at

“Laisves” Bazaar.

If some 6f our country bowlers 
come, I don’t see what keeps the ci
ty bowlers away. Our country bowl
ers deserve three cheers, because 
when they go home late they have 
a lonely road to walk.

As you all know, 
wants to help 
year. Sb all 
good sports.

There was
Lyros Chorus team and the Balto. 
LeaDbrS team.

—Ambitious Bowler.

our sponsor 
us make 1940 a good 
should come and be

much fun among the

The Lyros Chorus operetta is all 
over, and it leaves ūs with a memo
ry that will not be forgotten. The 
operetta was a big success and the 
Balto, public was pleased in a big 
way. ,z į

The hall was filled with adUIts 
and some were discussing how sorry 
they were that their youth did not 
come along. Let’s hope that in the 
near futurę the Balto, youth will

Lyros Chorus members 
hard for their first operet- 
nobody knows what a joy 
them to b£ successful. The

The 
worked 
ta, and 
it is to 
youth of our chorus have surprised
the adults. When they want to be 
good they sure can. Some ‘ of us 
were' afraid that our Jonukas would 
lose his nerve at the last minute; 
and what happened ? Why, he did 
his part like a veteran and made the 
biggest hit with the public.

Congratulations, Charles Juškaus- 
kas and much more success in the 
future. For a young man only six
teen you sure have showed the pub
lic what their youth are missing. 
Mrs. Watts, our Onutė, put some 
good acting in her part and she was 
Jonukas’ big inspiration. Mrs. Jen
nie Pyvariunienė was very good as 
Mrs. Dulbienė and she looked like a 
genuine immigrant from Lithuania. 
Mr. Deltuva was a big sitccess in 
his part as Mr. Dulbis, and Mr. 
Meškys as Birbilas made the public 
laugh heartily. Congratulations, all 
you actresses and actors and Lyros 
Chorus members, and much more 
success in the future.

Our teacher, Mr. Charles Granof
sky, played a- beautiful solo on his 
violin for intermission. The pretty 
Norwegian girl pianist played for 
us very beautifully also. After the 
show was over, then the party be
gan for the chorus and their friends. 
We had a wonderful party with

It’s a great Lithuanian custom tq 
meet one’s friends in the oddest 
places. Usually though, as a rule, 
when in search for companionship 
or the hideout of a good friend, the 
barroom is the safest bet. By bar
room, I don’t refer to the plain or
dinary kind one sees lining the side
walks. The attraction to these places 
is rather limited, unless of course 
you are a proverbial drunkard and 
reached a stage in complexion what 
is commonly called a “barroom tan.”

The type of place I have in mind, 
is the club barroom 
fraternal lodges and

Here alongside the 
a conglomeration of
friends with a variety of ideas on 
politics, sex, zoology, or what have 
you. Of course even here one runs 
across an occasional souse. But as 
a rule most of the individuals gather 
around for a friendly discourse, and 
several sociable snifters.

I for one receive a tremendous 
kick out of some of the stories 
heard. Here I / am a stranger in 
town. (Pittsburgh to be exact.) I’m 
interested in knowing, how these 
people live, work, entertain, etc. 
Possibly some historical epoch of 
importance has taken place, or is 
now being made.

Just recently I received the low
down on conditions during the pro
hibition era. To me it’s important 
because it is historical data on the 
secretive distilling and sale of that 
firewater of firewaters
shine. The reason for its sale is 
obvious. I Its distillers were sons of 
unemployment since the moonshine 
era reached its height during the 
“great” Hoover administration. Na
turally, the question involved has a 
social angle, in that respect it is all 
the more interesting. For that rea
son I have chosen to relate on this 
one subject.

Going on with our story, we see a 
general migration of people taking 
place during the, height of unem
ployment. Many Lithuanians joined 
this moving mass ii) search for an 
appropriate place to set up their 
distilling apparatus. Farms were 
rented. Abandoned mines were taken 
over. Čellers were converted into 
liquor producing establishments. 
The demand for this white liquid 
gained momentum. Speakeasies ga
lore sprang up in all parts of the 
city. Racketeers took over a good 
deal, of the distilling and sale of 
this moonshine. Their connections 
with officials in the city administra
tion led to the delivery of moon
shine via police patrol car. Down on 
the South Side of Pittsburgh it was 
a common sight to see large milk 
cans of this liquid being distributed 
by the “law.”

At 
were 
ness 
with 
was 
ness.
attempts,, small manufacturers still 
operated. It is common knowledge 
that these people who survived with 
their “business” during prohibition, 
opened saloons when liquor was fi
nally legalized. Hundreds of “dis
tinguished” Lithuanians who today

strut around in their riches, can 
thank the prohibition, era for their 
good fortune.

In the process of preparing the 
mash necessary for their production 
of “mooney” all types of vegetables 
and grain were put to use. Toma
toes they say, “gave it that extra 
tang.” Real unscrupulous individuals 
put to use garbage, old bread, rotten 
fruits, old shoes, etc. Anything went 
as long as it was possible to pro
duce the required result. The stench 
of this mash haunted even the 
terior of the city.

The police would make their 
gular 
“hush 
tillers.
raid. Federal agents 
off. If you did pay, 
taken care of. Even 
of an impending raid notification.

Rambling on to the actual appara
tus for the production of “mooney,” 
it really is surprising how simple 
the whole thing is. It consists of a 
wash boiler into which- the ‘ mash 
(after fermentation) is poured. A 
copper pipe attachement leads from 
the air tight boiler cover into a vat 
of cold water. Here in the vat the 
copper tubing veers from its rather 
straight course and lies curled like 
a snake in the depths of cool water. 
The tubing end finally creeps out 
over the edge of this vat where it 
ends abruptly except for 
drip of the white 
“mooney.”

Stories may have 
the production of motjuishYrre^was 
something that took place Hn Arkan
sas, and that hill-billy mountaineers 
were its sole producers, but accord
ing to stories I’ve heard, Pittsburgh 
was no slouch!

Far be it from me to cast .slurs 
on the reputation of Pittsburgh and 
Pittsburghers, but it so happens 
these are authenticated material 
happenings that I speak of, and this, 
short “expose” is an example of 
some of the conversations that take 
place at the barrooms I made spe
cific mention of.

Yes-siree, you learn plenty about 
everything in these barroom conver
sations. Try them sometime and 
for yourself.

in-

re- 
ofrounds in the collection

“mooney” dis- 
resulted in a 
were tipped 

you were well 
to the extent

money” from
No payment

liquid

it that

the drip- 
which is

stills and

see

awaken and will participate in thespeeches furnished by Mr. Žemaitis, 
—Wavelet. Lyros Chorus affaįrs. * Mr. z Deltuva, Miss A. Kučiauskaite

the same time, small distillers 
being pressured out of busi- 
by the “law” in conjunction 
their racketeer pals. Their aim 
to take over the whole busi- 
However, regardless of these

and Mr. Granofsky.
The entertainment was supplied 

by Ida Balses, dancing a Russian 
cossack dance.

The party lasted until the wee 
hours of the morning. The Lyros 
Chorus members wish to thank our 
friends for their donations for the 
drinks. Mr. M. Kuchinskas donated 
five dollars, Mr. V. Abamanskas 
five dollars and Mr. J. Yuraitis, 3 
dollars.

—????

Correction on last week’s article: 
Mrs. Watts played the part of Onu
tė, Dulbio duktė,- Mr. Kuchinskas 
gave $5 for the party after the 
operetta, for which the Lyros Cho
rus gives its thanks.

NYA Youth 
Curb Mosquito

the
as-

A unit of 175 NYA youths, 
first of a group of 500, were 
signed to the Health Design Unit 
of the Department of Sanitation to 
assist in the 1940 program of mos
quito control, Miss Helen M. Harris, 
NYA Administrator for New York 
City, announced today.

Using the many Department of 
Sanitation 
the NYA 
under the 
engineers, 
extermination of mosquito breeding 
centers. These breeding areas are 
found in the 30 miles of 
lands in New York City, and 
verts and cellars.

Wherever necessary, the 
youths will maintain and 
drainage ditches, assist in _ 
water ways and grading areas of 
land to eliminate stagnant 
leading to the propagation 
sects.

Through this activity, the 
workers will receive experience in 
surveying, mapping, drafting, grad
ing, laboratory analysis and clerical 
work necessary for the efficient 
functioning of the Health Design 
Unit. ,

offices as headquarters, 
part-time workers will, 

supervision of sanitation 
aid in the mapping and

swamp 
in cul-

NYA 
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paving

pools 
of in-

young

Reading, Pennsylvania, substitutes 
for 
tilt 
two 
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superiority.

the ,old family 
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sets of cousins, 
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feud an annua] 
played between 
the Kosloffs and 
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Baltasis Aras Svetimais Sparnais
D. M. šolomskas

Bostono ir Apielinkes Žinios

(Tąsa)
Pasiųsta žvalgai. Jie patyrė, kad tik

rai valstiečių nurodytose srityse yra sti
prios lenkų raitelių dalys.

Mūšis prasidėjo anksti rytą. Dar Len
kų raiteliai nesuspėjo kaip reikia išsiei- 
liuoti, kaip leitenanto Mancho artilerija 
pradėjo juos daužyti:

—Bum •!... Bum !... Bum!. . . — šau
dė batarėja.

Lenkai susimaišė ir pradėjo bėgti at- 
gal.

Vyriausios lenkų jėgos buvo klonyj ir 
rikiavosi atakai. Leitenantas Poliako
vas patraukė prie klonio kulkasvaidinin- 
kus ant tačankų:

—Tra-ta-ta! — sutratėjo galingi kul- 
kasvaidžiai. Lenkai atsakė iš kulkasvai- 
džių. Prasidėjo šaudymas. Sovietų kul- 
kasvaidžių jau vanduo užvirė ir susidarė 
pavojus. Bet tuo laiku atsirado valstie
tė moteris, kuri nepaisant priešo kulkų 
nešė vandenį ir pylė į kulkasvaidžius. 
Ta varginga moteris padėjo laimėti per- 
galę.

—Buch!... Buch!... Buch! — pra
dėjo mušti Sovietų haubicos, galingos 
patrankos Panasiuko vadovystėj. Lenkai 
susimaišė. Muša juos lauko ir sunkios 
kanuolės, kulkų lietumi apiberia kulka- 
svaidžiais. Tuo kartu už kalno sugriokė 
tankai ir iš šono su plikais kardais, že
mę drebindami joja raiteliai. Lenkai 
pasidavė: 20 oficierių, 200 kareivių, 2 
šarvuoti automobiliai, 2 kanuolės, 2 mo
toriniai dviračiai, 4 kulkasvaidžiai, daug 
arklių, ginklų ir amunicijos.

Temo kada vyresniojo leitenanto Fid- 
kulino raitelių eskadronas artinosi prie 
Stara-Brikulia. Žvalgai pranešė, kad 
priešingon pusėn traukiasi didelis lenkų 
būrys, daugiausiai oficierių, ant 200 au
tomobilių. Fidkulinas pasiuntė prieša- 
kin skyrių raitelių su kulkasvaidžiais ir 
45-kių milimetrų kanuoliuke komandoj 
leitenanto Koliničenko. Koliničenko su 
savo skyrium įsiveržė į miestelį. Pirmu 
šūviu iš kanuoliukės leitenantas Savinas- 
sudaužė priešakinę lenkų mašiną. Len
kai iššoko iš automobilių ir nakties tam
soj pradėjo slėptis į stubas, kiemus, ir 
artimą mišką. Bet didelė dalis jų buvo 
apsupta ir nuginkluota.

Suspėję lenkų oficieriai pasislėpti per 
visą naktį šaudė į raudonus raitelius. 
Veik iš kiekvienos stubos stuksėjo kulka
svaidžiai, tratėjo revolveriai ir šautuvai. 
Bet mūsų pusėj nuostolių nebuvo. Raite
liai nušokę nuo arklių sugulė tinkamo
se pozicijose ir atsišaudė laukdami'ryto.

Jaunasis leitenantas Džanibakov pri
silenkęs bėgo per gatvę, kad perduoti 
įsakymą. Stukterėjo pro langą šūvis ir 
leitenantą užmušė. Tuo kartu leitenan
tas Kononov buvo prie stubos, iš kurios 
trenkė šūvis. Galingu petim išmušė du7j 
ris ir ant vietos nušovė lenkų oficieriųL

Visą naktį tamsoj kovotojai ėmė na
mą po namo, taip apvalydami miestelį 
nuo lenkų oficierių. Vietomis įsiveržę į 
namus raudoni kovotojai rado baisias 
scenas. Prie kraujų apsipylusių moterų 
ar dukterų verkė jų vyrai ar tėvai. Len
kų 'Oficieriai žvėriškai žudė tuos, kas 
bandė kenkti jiems šaudyti į Sovietų rai
telius.

Aušo. Aikštėj buvo suvaryta virš 700 
lenkų belaisvių. Tuo kartu iš girios su
tratėjo-kulkasvaidis. Komisaras Skosy- 
rev pareiškė lenkų pulkininkui:

—Įsakyk jiems lenkų kalboje, tai yra, 
tavo prieteliams, kad čia lenkai belais
viai, kurie gali nukentėti nuo jį tauškė
jimo! ‘ r
------------------------------------------------------

Pulkininkas buvo nusigandęs ir dėl 
savo likimo jis nustebusiu balsu.pradėjo 
šaukti: <

—Nešaudykite, čia lenkai belaisviai! 
Pasiduokite!

Iš girios išėjo didelė lenkų oficierių 
grupė ir pasidavė.

Mūšis prie Stara-Brikulia — garbin
gas žygis raudonų raitelių. virš 1,000 
belaisvių, 200 automobilių, daug ginklų 
ir amunicijos pateko į mūsų rankas.

Raudoni raiteliai su plevėsuojančiomis 
vėliavomis, griežiant orkestrai, sveiki
nant vietos gyventojams išvykdami už
traukė dainą:

“Budėt šliakte pomnits-ia,
Kak travy šelestiat,
Kogda nesetsia konica
Rabočych i Krestjan!”

V
Ant rubežiaus Vakarinės Baltrusijos 

ir Lietuvos yra didieji Augustavo miš
kai, — rašo Sovietų raitelių bataliono 
komisaras S. Marasanov. — Per tuos 
miškus, pilnus balų ir klampynių eina 
takeliai. Vietomis medžiai taip tankūs 
— kaip siena. Retai žmonės ten pasiro
do. Tik girių sargų namus galima maty
ti prošvaistėse.

Į Augustavo miškus skubėjo Lenkijos 
armijos likučiai, bėganti nuo Raudono
sios Armijos smūgių. Augustavo miš
kuose pasislėpė oficieriai, nenorėję pa
dėti ginklą. Čionai spėka ir apgavystės 
keliu buvo suvaryti ir eiliniai kareiviai, 
kurie dar nesuspėjo išbėgioti į namus. 
Miško tankumoj slėpėsi poniškos Lenki
jos liekanos.

Patirta, kad Augustavo miškuose yra 
lenkų ūlanai, du pėstininkų pulkai, daug 
karo ginklų, amunicijos ir maisto. Rau
donosios Armijos dalims reikėjo atlikti 
atsakomingas ir pavojingas žygis, kad 
likvidavus tą grupę, kur už kiekvieno 

z medžio slėpėsi mirtis.
Raudonųjų kazokų dalis artinosi prie Au

gustavo miškų. Graži, ilga juosta raite
lių išsitiesė išilgai plentą. Žiūrint į kovo
tojus, gražiai sėdinčius balnuose, niekas 
nenorėtų tikėti, kad jie jau senai kelyj, 
turėjo visą eilę susikirtimų su lenkais. 
Kazokų veidai išreiškė ramybę, akys jų 
švietė drąsiai ir pasiryžusiai.

Poilsio metu, prieš pat įjojimą į Au
gustavo miškus, buvo atlaikytas trum
pas partijinis susirinkimas. Komisaras 
šios armijos dalies paaiškino tikslą ir 
uždavinius. Visi kalbėjo, kad nepaisant 
nieko, o jie suras lenkus.

—Komunistai bus priešakyj, parodys 
pavyzdį drąsos ir pasiaukavimo, pasi
šventimo ir didvyriškumo! — sakė jie.

Susirinkime į Komunistų Partiją bu
vo priimta septyni komandieriai ir ko
votojai. Į partiją įstojo ir komandie- 
ri^us pagelbininkas Viflianov, kuris sa
vo prašyme pareiškė: “Prašau priimti 
mane į Komunistų Partijos narius. Į 
mūšį noriu eiti komunistu!’’

Kazokai ruošėsi prie mūšių, tvarkė 
ginklus, apžiūrėjo arklius.* *

Kazokai turėjo joti mišku, prie pat 
Lietuvos sienos. O čia, kaip tik daugiau
siai ir buvo lenkų oficierių gaujų, nes 
lengva pabėgti į Lietuvą. Miškas tęsėsi 
ant 90 kilometrų ilgio. Tik retkartėmis 
randama viena, kita spragelė.

Priešakyj Kalėtų sodžius. Pirmutinis 
kazokų būrys, vadovystėj leitenanto Le- 
vencovo artinosi prie jo.

(Bus daugiau)

Lietuvių Radio Korporacijos 
Programos: 

šeštadienio, vasario 10-tos, 
programa per stotį WORL, 
920 kilocycles, 8 :30 iki 9 vai. 
ryto, bus sekanti:

1. Yvonne Niaurienė iš 
Dedham duos plaukų grožio 
paskaitą.

2. Dainininkai. Ivonne ir 
Robertas Niaurai iš Dedham.

—o—
Sekmadienio, vasario 11-tos, 

programa per stotį W O R L , 
920 kcs., 9:30 iki 10:30 ryte, 
bus sekanti:

1. Henry Dors orkestrą iš 
Montello.

2. Akvilė Siauriūtė, daini
ninkė iš Dorchesterio.

3. Kalbės A. Kraucialis iš 
Worccsterio, SLA antro ap
skričio pirmininkas.

Steponas Minkus,
Garsintojas.

—O—
Kubiliūno radio programa 

nedėlioj, vasario 11, iš stoties 
WCOP, 1120 kcs., prasidės 
8:30 vai. ryto. Programą pil
dys Harmonijos Grupė iš Bo
stono, vadovybėj Elenos žu- 

' kauskaitės, ir Roundup Buck- 
aroos Orkestrą iš Cambridge.

10

Antroji Radio Programa
• Bostono į Lietuvą

Vasario 18-tos ryte, nuo 
iki 10:30 Bostono laiku, 9 vai.
ryte Chicagos -laiku, bus 
transliuojama programa iš 
Bostono į Lietuvą minėti Lie
tuvos nepriklausomybės 22 
metų sukaktį ir pasveikinti 
Lietuyą su atgavimu jos sos
tinės Vilniaus. Naujosios An
glijos publika, tai yba ta, ku
ri kas sekmadienį klausosi 
programos, girdės šią progra
mą per regu Ii arę WORL sto
tį, 920 kcs., o kitos valstijos 
Amerikoj, kitos šalys, kaip 
Canada ir bet kur pasaulyj, 
galės gauti šitą programą per 
“short wave” (trumpų bangų) 
stotį WRUL, 15.13 megaci- 
klių arba 19.8 metrų ilgumo 
banga. Lietuvoj girdės po 11.- 
79 megaciklių arba 25.4 me<- 
tru.

Pastaba — nežiūrint, iš ku
rio miesto ar krašto bandysi
te gauti šitą programą, sukda
mi rodyklę ant radio, sukite 
pamaži,, kad gauti programą 
garsiai ir aiškiai. Atsiminkit, 
kad kuo lėčiau suksite rodyk
lę, tuo geresnius rezultatus 
gausite.

šioje programoje dalyvaus 
Amerikos lietuvių jaunimas, 
kuris didžiumoj nematė savo 
tėvu žemės, vienok entuzias- 
tiškai ruošiasi pasveikint dai
noje ir muzikoje savo tėvų 
mylimą Lietuvą. Dalyvaus 
Lietuvių Radio Smuikų Kvar
tetas iš So. J^ostono, kuriame 
dalyvauja Longinas Buinis, 
Jr., iš Cambridge; Albina An
tanavičiūtė iš Waltham, Irena 
Paltanavičiūtė iš So. Bostono 
ir Alf. Cristoferson iš Cam
bridge. Kvartetas pagros jau
nuolio Longino Buinio sureng
tą Overture “Echoes of Lith
uania,” dalyvaus Franklin Vy
rų Choras iš Montello, vado
vaujant Adolfui Krusui, še
šios Birutės iš Bostono svei
kins Lietuvą su atgavimu Vil
niaus, padainuodamos Valen
tinos Minkienės parašytą spe-

eialiai šiai progai dainą “Vil
nius M tisų Yr’.” šešios Biru
tės yra sekančios: Marytė Du- 
sevičiūtė iš Roslindale, Ade
line Lusr.ūtė iš So. Bostono, 
Dr. Emilija Rudokiūtė iš So. 
Bostono, Eugenija Vaigauskai- 
tė iš Cambridge, Ona Kirk- 
liauskiūtė ir Frances Gaida
mavičiūtė iš So. Bostono. 
Smuikos solo pagrieš Longinas 
Buinis, Jaunesnysis; piano solo 
paskambins Valentina Minkie- 
nė, ir šios programos solistas 
bus vienas iŠ Amerikos pui
kiausių tenorų, dainininkas 
Aleksandras Vasiliauskas iš 
New Yorko, kuris atvažiuos 
į Bostoną specialiai šiai pro
gramai. \

Lietuvą sveikins 22 metų 
nepriklausomybės sukaktu
vėm ir Vilniaus atgavimu Bo
stono pirmas Lietuvos garbės 
konsulas, adv. Antanas Šalna.

Šios iškilmingos programos 
vedėju bus Lietuvių Radio 
Programų Bostono apielinkėj 
įkūrėjas, Steponas Minkus.

Reporteris.

kokias

iš visos 
hudson-

Paminčjom “Laisvės” 
Jubilėjų

Sausio 28 d. mes so. boston
iečiai minėjome dvidešimt me
tų mūsų brangaus dienraščio 
“Laisvės” sukaktuves. Tą die
ną turėjome bankietą. žmonių 
netilpo svetainėj—apie pusė 
šimto grįžo namo —tai buvo 
didžiausios iškilmės, 
mes turėjome!

Svečių suvažiavo 
Naujos Anglijos. Net
iečiai netingėjo atvažiuoti i 
Bostoną ir paminėti “Laisvės” 
sukaktuves, o readvilliečiai 
būriu atvažiavo. . .

šiame bankiete pasakė mū
sų draugai daug1 linkėjimų dėl 
“Laisvės.” Reikia pažymėti, 
kad mūsų gydytojas Dr. Rep
šys parengimuose labai mažai 
kalba, bėt šiame bankiete jis 
kalbėjo ilgiausia. Jis sakė:

“ ‘Laisvė’ yra vienintelis 
laikraštis, kuris paduoda tei
singas žinias.”

Visa apielinkė gerbia Dr. 
Repšį. Visu kalbėtoju negali
ma paminėti, visi linkėjo gera 
dėl “Laisvės.” (Beje, labai 
gera kalba pasakė Petras 
Švedas). Visiems kalbėtojams 
aš tariu ačiū.

Daugiausia turiu pasakyti 
ačiū, tai gaspadinėm: šuri- 
lienei. Šukienei, Žukauskie
nei. Buividienei—na, ir Pet
ruškevičienei, kuri dėl ligos 
negalėjo bankiete dalyvauti.

Mūsų svetainės savininkas 
Albertas (Strand) išvirė kil- 
basas uždyka. Ačiū jam. Dai
nininkai Ig. Kubiliūnas ir Elz
bieta Jarmalavičiutė iš Nor
wood mus palinksmino ban
kiete ir dėl “Laisvės” veltui.

Nors skaitlinės nėra suves
tos, bet jaučiama, kad 
dienraščiui gražaus 
Tai, žinoma, kreditas 
rengimo komisijai, bet 
“Laisvės” rėmėjams.

Da Vienas Pokilis

liks 
pelno, 
netik 

visiem

ki-Vasario 11 d., turėsim 
tą bankietą. šis bankietas 
bus pagerbimui mūsų draugų 
kurie minės dvidešimt meti 
vedybinio gyvenimo.

Draugai jubiliantai nenor 
pasipelnyti; todėl pavedė š

Lietuvos vyriausybės nariai apžiūrinėja Turniškių hidroelektros stoties statybą ant Neries, Vilniaus krašte. Atvaizde, viduryje—ministras 
pirmininkas A. Merkys, jo dešinėje'—vidaus reikalų ministras ats. b. geri. K. Skučas, teisingumo ministras Dr. A. Tamošaitis, ministro pir
mininko pavaduotojas vyriausybės įgaliotinis Vilniuje K. Bizauskas, krašto apsaugos ministras b. gen. Musteikis, kairėje—vandens kelių 

direktorius inž. Rimkus ir susisiekimo ministras Masiliūnas.

bankietą Amerikos Lietuvių 
Paliečių Kliubui ir ant pra
džios parašė penkias dešimt 
dolerių “čekį”!

Aišku, bankietas bus dide
lis. Valgiams užsakyta kala
kutų ; prietam bus išsigerti. 
Tad nepamirškite vasario 11 
d., būti 6 vai. vakare, St. 
Omer’s Hall, 376 W. Broad
way, So. Boston.

Įžanga $1 y patai. Kviečia 
rengėjai.

I

skaitęs ‘Keleivį’.” Ten para
šyta neperkandamos teisybės 
apie “Keleivį.”

Bravo, draugas Lasky!
“Laisvės” Skaitytojas

D, J.

Philadelphia, Pa.

Jaunutis.

Laisvoji Sakykla
Labai Pataikė i Tašką

W. G. Lasky vertas nuošir
daus pasveikinimo už straips
nį, t.ilpusį “Laisvės” 30-tam 
numeryj. Aš pats pamislyda- 
vau, kodėl "gi taip visas pirm
eiviškas svietas leidžia per 
pirštus “Keleivio” apsivertimą 
aukštyn kojomis? Juk jis net 
pasiskanindamas kad rašo, tai 
rašo tuos bjaurius melus apie 
Sovietų-Finų karą.

Minėtas Laskio straipsnis 
pravartus perskaityti kiekvie
nam “Keleivio” skaitytojui. 
“Laisvės” skaitytojai negailė
kite perduoti keleiviečiams 
“Laisvės” 30-tą numerį. Lai 
jie perskaito Laisvojoj Sakyk
loj straipsnį “Kodėl metu

Baranauskas.
Veikiančiojo

Literatūros
Apskritis nu-

Tapo laikytas Lietuvių Li
teratūros Draugijos 141 kuo
pos susirinkimas po num. 1812 
So. Front St. Susirinkimų ati
darė draugas 
Raportuota iš 
Komiteto, kad 
Draugijos 6->tas
tarė surengti vakarienę kovo 
10 dieną. Vakarienė bus su 
prakalbomis, dainomis ir ki
tais palinksminimais.

Toliau Veikiantysis Komite
tas pranešė, kad reikia iš
rinkti atstovų į Komitetą. Ta
po išrinkti keturi.

Taipgi laike šio susirinkimo 
(Nepažymėjote, kada susirin
kimas įvyko.—Red.) prisirašė 
viena draugė prie 141 kuopos.

Pasirodė, kad mūsų draugai 
ir draugės veikia gerai. Nuta
rėme kiek galima daugiausia 
rūpintis gavimu naujų narių 
į 141 kuopą ir platinti ap- 
švietą tarpe lietuvių darbinin
kų. Kuopos Narys.

Nauja Jums Ateina...
'o tuščią-—NUMESKITE!

SUTAUPOHc
Kožnai kvortai

Niekas nevartojo šios dėžės 
pirma, negu ji atėjo jums. 
O kai ji tuščia, jūs numeta
te ją šalin. Nei jokią bonkų 
plaut, nei už durų statyt. 
Čia naujoviškas, sveikatiškas 
bfidas pirkti pieną. Jūs tau
pote vietą savo šaldytuve. 
Jūs taupote darbą. Ir jūs 
sutaupote po tris centus ant 
kiekvienų dviejų perkamų 
kvortų. Ir atminkite štai ką 
—pienas ateina jums taip 
daug šviežesnis šiandieną, 
kad jis pasilaiko saldus per 
dienas jūsų šaldytuve.

JEIGU BORDEN’S, TAI TURI BOT GERAS!

NEW JERSEY LIETUVIŲ

RADIQ PROGRAMA
Iš Stoties WHOM 1450 Klcs.

Kiekvieną sekmadienį fl-tą valandą iš ryto.
Visados būna graži dainų programa ir orkestrą.

Girdima New Jersey, Pennsylvanijos valstijose ir plačiai Didžiojo 
New Yorko apielinkėje.

Dėl pasiskelbimų prašome kreiptis į programos vedėją:

JUOZAS RATKUS
309 HARRISON AVE. HARRISON, N. J.

Didelis Išpardavimas 
Nupigintam Kainom

SIUTAI ir OVERKOTAI
Išparduodami dabar už

Naudokitės Mūsų Patogiu

kainos.
10 Išmokėjimų Planu

NARINS
670 Grand St., corner

Brooklyn, N. Y.

SONS
Manhattan Avė.
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Philadelphia, Pa

organizacijas iv 
šiais ir kitais 

bus aiškinama ir

prelekcijų. 
kas norės 
kiekvienas

su koncer-

Rengia Prelekcijas
• Pereitam visuotinam lietu

vių organizacijų susirinkime 
likosi nutarta tęsti iki pava
sariui lekcijas pamokinančiais 
klausimais. Dabar daug yra 
žmonių su visokiomis nuomo
nėmis apie šį imperialistinį 
karą' Vokietijos su vadina
maisiais talkininkais; apie 
Finlandijos išprovokuotą karą 
ant Sovietų Sąjungos; Japoni
jos užpuolimą ant Chinijos ir 
kas stovi užpakalyj Japonijos. 
Kodėl Anglija ir Francija no
ri uždegt pasaulinį karą ir į 
jį įtraukt Jungtines Valstijas? 
Kodėl Jungtinėse Valstijose 
reiškiasi reakcija prieš pažan
giuosius darbininkiško judėji
mo vadus, 
taip toliau ? 
klausimais
diskusuojama su įvairiais pa
čių žmonių pakeltais klausi
mais. Tai bus vieša mokykla.

Lietuviai visokių pažvalgų 
ir visokių įsitikinimų bei san- 
protavimo, lankykit nepraleis- 
dami šių rengiamų 
Taipgi iš publikos 
sąmoningai kalbėt 
gaus teisę. *

Pirma prelekcija
tu ir bankietuku bus ši sekma
dienį, 11 d. vasario. Kalbės 
“Laisvės” redaktorius R. Mi- 
zara. Vieta — 735 Fairmount 
Ave.; laikas—2 vai. po pietų.

—o—
Nepamirškit Lenino ir Lincol- 

no Paminėjimo
Šį penktadienį, 9 d. vasario, 

įvyks Lenino ir Lincolno pa
minėjimas, Metropolitan Ope
ra House, Broad ir Poplar 
gatvių, 8 vai. vakare.

Kalbės Earl Browder, Bloor, 
Darcy; dainuos tarptautinis 
choras ir mūsiškis Lyros Cho
ras: bus graži programa, ši
tas paminėjimas turės didelės 
reikšmės prieš reakciją, jei i 
jį'įsitrauks tūkstančiai žmo
nių. Ant jo’ sužinosit daug 
įdomybių. ši$ šalies buvusis 
prezidentas LinčolriAš daug 
prisidėjo prie išlaisvinimo 
žmonių negrų ir baltų iš ver
gijos. Jo baisiai nekentė vie
tos išnaudotojai: įvairios kom
panijos, trustai, pavieniai ka
pitalistai. JiersO ne kas kitas 
suokalbiu ir nužudė Lincolną.

—o— 
Philadelphijos Miesto Bėdos

Philadelphijoj randasi tiek 
bedarbių, kad niekas jų ųesu- 
skaitys. Prezidentas Roose- 
veltas su savo Naująja Daly
ba nusirito pas Wallstrytį ir 
rauda už .savo griekus. . . 
“Užmiršti žmonės” apleisti su 
WPA darbais; prie pašelpų 
jieško visokių priekabių, šie
met žiema šalta, tai tie be
darbiai, biedniokai, suvargę 
žmoneliai atsimins taip gerai, 
kaip Finliandijos reakcionie
rių šinkorių Hooverį ir jo pre
zidentystės laikų “Hoovers- 
villes,” bankų subankrutavi- 
mus, tūkstančiais farmerių su
bankrutavusius. Sakykit, žmo
nės, kas galėtų kalbėt, bet tas 
reakcijos parazitas dabar kal
bą per radio, visur danginasi 
ir sakosi šelpiąs Finlandijos 
“biednuomenę”. . .
. Kada buvo ekonominė 
struktūra visiškai, pakrikdvtą, 
ekonominio krizio suėsta, tais 
Rooseveltas demonstravo su 
Naująja Dalybą.
buvo pažinti iš Ispanijos žmo
nių vedamo karo prieš fašiz
mo užpuolikus, kada jis buvo 
uždėjęs embargo ir jo laikėsi. 
Dabar, kada susikibo Anglija 
ir Francija su Vokietija, jis 
panaikino embargo naudai 
pirmųjų. Ar ne taip išeina: 
jis kovojo už Naująją Dalybą, 
neva už darbo žmonėms.leng
vatas, o dabar jau prieš savo 
darbus.

Philadelphijos bankieriai 
padarė miestui $400,000,000 
paskolos ir jie kas metą atsi
ima už juos iš taksų suvirs 
$34,000,000; vadinasi, jie pa
siima 57% nuo dolerio, palik
dami 43c užlaikymui miesto, 
tai yra, to puikaus, “vandenė
lio” su kenkiančiais chemika
lais, ligoninėms, mokykloms,

P

660 Grand Street
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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 
mediją “Gyvieji 'Nabašninkai,” 
šėjai iš Norwood. Įžanga 35c 
meniui. Visus užkviečia LLD 6

(33-34)

Septinto puslapis

ii

dailės

<3

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

po visą Ameriką, taip

Telefonas EVergreen 7-1661
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50 metų ir 
valdytojais.
ant darbi- 

taksų, kad

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

m.
11

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

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

kad 
dar 
bet 
vie-

O

530 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

-3

WORCESTER, MASS.
Suvienytų Draugijų metinė vaka

rienė įvyks sekmadienį, vasario 11 
d. Pradžia 5 v. v. Bus Lietuvių 
Svet., 29 Endicott St. Kavccko Or
kestrą linksmins visus. Įžanga 75c.

būtų gavęs perskyras 
minučių, kaip kad kiti

WORCESTER, MASS.
Kviečiame visus “Laisvės”

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

Powers, 
čevery- 
pavasa- 
pavieto

ir tame

vietinius ir iš apylin- 
dalyvauti. Rengia vi- 
draugijos ir 
Muleranka.

(34-35)

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 11 d. vasario, 12:30 v. 
po pietų, Y. M. II. A. Svetainėje,

ginami dalyvauti, nes bus daug 
svarbių reikalų svarstoma, taipgi 
bus nominacijos į LDS Centro Val
dybą. — Sekretorius.

Literatūros Draugijos, 13 kp. su
sirinkimas įvyks sekmadienį, 11 d. 
vasario, 2:30 vai. po1 pietų, Y. M. 
H. A. Svetainėje. Dalyvaukite kuo- 
skaitlingiausiai, nes yra daug pro
blemų išrišti. Taipgi nariai, kurie 
dar skolingi už 1939 metus privalo 
atvykti ir užsimokėti.

Po susirinkimui bus diskusijos be
darbes klausimu. — Sekr. V. J. S.

(34-35)

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta parsiena; 
gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barsčiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto 11d Vėlai Vakaro

BARRY P. SHAUNS 
(Shallnskas) 

FUNERAL HOME

HARTFORD, CONN.
ALDLD susirinkimas įvyks pir- 

'madienį, vasario 12 d., 7 v. v. Laisr 
vės Choro Svet., 155 Hungerford 
St. Visi nariai privalo dalyvauti šia
me susirinkime, nes turime daug 
svarbių dalykų aptart. Taipgi pra
šomo narių užsimokėti už šiuos me
tus. — Vfalter Brazauskas.

(34-35)

ro Parapijos Choras. Įžanga veltui. 
Kviečia visus atsilankyti, Patersono 
Lietuvių Bendras Komitetas.
(34-35)

HARTFORD, CONN.
Lietuvos Nepriklausomybės 22 

Minėjimo sukaktis įvyks vasario 
d., 2 vai. sekmadienį, po pietų. Bus
gera programa, dalyvaus Laisvės 

I Choras ir Stygų Orkestrą. Kalbės 
Antanas Bimba, “L.” redaktorius iš 
Brooklyn. Bus Lyric Hall, 593 Park 
St. Kviečiame 
kės lietuvius 
sos pažangios 
grupės. — B.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
‘PATERSON, N. J.

Lietuvos Nepriklausomybės Ap- 
vaikščiojimą, 22 m. įvyks sekmadie
nį, 11 d. vasario, 2-rą vai. po pic-

HARTFORD, CONN.
Sekmadienį, vasario 11 d., po num. 

155 Hungerford St., 10 vai. ryto 
įvyks svarbus susirinkimas “Lais
vės” skaitytojų, LLD kp. ir Laisvės

ir'Choro narių. Kviečiame dalyvauti. 
Susirinkime bus svarstomi svarbieji 
veikimo klausimai. Sykiu dalyvaus 
d. A. Bimba, — A. T. (34-35)

miesto darbininkų algoms ir 
kitok išlaidoms. Tie repub- 
likoniški kirminai siurbė žmo
nių syvus jau per 
vis jie patenka 
Dabar jie uždėjo 
ninku algų 1 |4c
pagelbėtų jiems skolas išmo
kėti. Ar reikia didesnio pasi
tyčiojimo iš žmonių?,..

Dėlei karo viskas brangsta, 
o kiekvienas išnaudotojas vis 
nori darbininkų algas suma
žinti; o kad negautum pašel- 
pos, tai kiekvienas kapitalistas 
duoda neva vieną dieną dirbti 
į savaitę, kad nepasiduotam 
prie bedarbių pašelpos ar “so
cial security” pašelpos. Gu
drūs išnaudotojai, kad jie pri
manytų, viską atimtų iš žmo
nių. Prieš tuos sutvėrimus tik 
ir veda daugiausiai kovą Ko
munistų Partija, tad ar gi jie, 
manot, paglostys Komunistų 
Partijos vadus!. . . Earl Brow- 
deris jau patapo jų auka. Už
tai reikia eiti ant šio Lenino 
ir Lincolno paminėjimo masi
niai ir masiniai parekšti pro
testus prieš legališkus bandi
tus.

Kodėl Reikia Veikti?
Darbininkai, jūs patys se

kate mūsų spaudą, mūsų judė
jimą; atsimenat pastarųjų lai
kų istoriją — klasių kovos is
toriją, kad tas judėjimas 
smarkiai eina platyn, didyn. 
Pasaulio imperialistai jau vis- 
tiek nepasitiki savo karais, 
kaip jie pasitikėjo pirmiau. 
Sovietų Sąjungos sustiprėji
mas ir viso pasaulio darbo 
žmonių kovos nustatymas nie
kad nebuvo toks pamatingas, 
toks sąmoningas masiniu ap
jungimu žmonių ųž principą, 
kaip kad dabar. Karolio 
Markso, Lenino mokymai pa
tampa tikrenybe. Jūsų veiki
mas, dalyvavimas organizaci
jose, rėmimas to viso judėji
mo, pagreitins atsiekt tą są
moningų žmonių tikslą. Jūsų 
pareiga juo labiau dabar 
veikti, priklausyti savo klasei 
judėjimui, darbuotis. S. O. S.

NIEKO YPATINGO SUO
MIJOS KARO FRONTE
Maskva, vas. 7.—Sovietų 

komanda praneša, kad vie
tomis susikirto raudonar
miečių ir Helsinkio suomių 
žvalgai; sovietiniai lėktuvai 
darė a p ž v a 1 g i n ė jaučius 
skraidymus.

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

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Lewiston ir Auburn 
Maine

naudotojų klasę, tai būtų gavęs 
perskyras per kokias dešimtį 
minučių (nes šiame teisme buu 
vo 32 perskyrų bylos ir visas 
atliko ir užbaigė per 4 valan
das). Bet čia valdančioji klasė 
sutaisė taip, kad buvo teisia
mas ypatoje Gilberto visas su
sipratusių darbininkų judėji
mas. Nes Gilbertienės pusę pa
sisiūlė ginti advokatas 
kurisai laike visuotino 
kų darbininkų streiko 
rį 1937 m. buvo šio 
(county) prokuroru
pačiame Superior Court kalti
no streikierius, areštuotus dar-^u, 78-88 Godwin St. (Washington 
bininkus ir organizatorius (or- Hall). Kalbėtojai: Lietuvos Konsu- 
ganizatoriai U. S. W. A., C. I.;las> P- Jonas Budrys, Miesto Majo- 
“ .......... ras, Harry Joelson ir Anthony Am-
O. buvo nuteisti, į kalėjimą ant |mjro^o Taipgi .dainuos šv. Kazimie- 
6 mėnesių).

Ir, ve, šiame J. Gilberto per
skyrų teisme iš advokato Pow
ers burnos pylėsi žodžiai, kaip 
iš gausybės rago, apie buržua
zinę moralybę ir apie morališ
ką nupuolimą streikierių orga
nizatorių, o ypatingai komunis
tų. Nes, girdi, pas J. Gilbertą 
buvę laikomi komunistų susi
rinkimai ir laike tų susirinki
mų gerdavę degtinę ir kitus 
svaiginančius gėrimus ir per 
tuos susirinkimus Gilbertienė 
pripratusi girtuokliauti, žodžiu, 
kaip advokatas Powers taip ir 
teisėjas stengėsi kaip tik gali
ma nupuldyti darbininkų ir 
abelnai visuomenės akyse 
USWA, iCIO organizatorius 
komunistus.

Bet teisme policijos rekor
dais buvo įrodyta, kad Gilber
tienė už girtuokliavimą buvo 
pataisos namuose ir kalėjime 
daug pirmiau prieš streiką. Ir 
galų’-gale J. Gilberto advokatas 
užklausė teisėją Beliveau, ar 
čia eina teismas prieš komu
nizmą, nazizmą ir unijas, ar 
perskyrų (divorso) ? Teisėjas 
pripažino, kad yra nagrinėja
mas perskyrų reikalas ir vis
gi po šešių ir pusės valandų 
kamantinėjimo, davė J. Gil
bertui perskyras. Jeigu nebū- ____
tų J. G. prasikaltęs prieš bur-j Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 

(dalyvauti. — Kom. (34-35)

HARTFORD, CONN.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 

Draugystės Valdyba 
1940 Metams

Pirm.—P. Kriščius, 168 Putnam 
Vice-Pirm.—K. Vilkas, 89 Hoath
Pr. Rašt.—J. Kazlauskas, 381 Hud-1 

son St.
Fin. Rašt.—A. Kazlauskiūtė, 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., į 
J. Giraitis, 174 Ashley St.

Maršalka* — P. Giraitis, 431 Sum- [ 
mit St.

Durų Sargas — B. Muleranka, 30 
Squire St.

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

skai- i 
tytojus dalyvauti Lietuvių Svetai-1 
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-j 
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)

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas
Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį ir šeštadienį
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N. Y

Prie R. K. O. Republic Teatro

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

žujus, 
per 10 
gauna.

Kaip 
ir čia yra renkamos Hooverio Walnut ir Ferry Sts. Visi nariai ra- 
komitetui aukos, dėl Finliandi
jos darbininkų budelio Manner- 
heimo. Vienoje iš didesniųjų 
čeverykų dirbtuvių buvo išda
lytos korčiukės, ant kurių dar
biniu. turi parašyti, kiek jie 
skiria iš savo algos Suomijos 
dvarponiam ir fabrikantam au
kų. Viena lietuvė darbininkė, 
bijodama, kad kartais neišmes
tų iš dirbtuvės ant gatvės į be
darbių eiles, jeigu neaukos, 
paklausė savo bosą, kas daĮ’yt, 
aukaut ar ne?
matyt, yra pažangus 
jai atsakė taip: Dėlko 
rinko aukų Ethiopijai, 
Slovakijai, Albanijai, 
jos respublikiečiams 
dams? Dabar jie renka dėl to, 
kad Finliandija kariauja su 
Sovietais, todėl ir jis (bosas) 
neaukausiąs. žinoma, po tokio 
boso paaiškinimo ta draugė 
nieko neaukavo. Ta draugė 
pasakojo, kad tame fabrike, 
kuriame ji dirbo, labai daug 
darbininkų neaukavę nieko. 

* *
Sausio 28 d. buvo sušauktas 

ALDLD 31 kp. metinis susirin
kimas. Bet narių atsilankė vi
sai mažai. Dėlei to negalima 
buvo išrinkti dėl šių metų nau
ją kuopos valdybą. Tie drau
gai verti papeikimo, kurie nesi
lanko į taip svarbius susirin
kimus. Bet nežiūrint to, kad ir 
mažai draugų dalyvavo susirin- 
kirfte, atlikom daug gerų tari
mų. Iš kuopos iždo paauka- 
vom Vilniaus lietuviams pen- 
kius dolerius, “Laisvės 
rui tris dolerius ir lietuviams, 
kurie kovojo Ispanijoje prieš 
jungtines Ispanijos, Italijos, 
Vokietijos ir kitų šalių fašisti
nes gaujas, o dabar randasi 
Francijos koncentracijos stovy
kloje ir dėlei neturėjimo pinigų 
negali parvažiuoti į Lietuvą— 
du doleriu. Viso sykiu paauka- 
vom dešimtį dolerių.

Gamtos Sūnus.

Bosas, kuris, 
žmogus, 
jie ne- 
Čecho- 
Ispani- 
ir žy-

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, vasario 11 d., 2 vai. p6 
pietų pas draugus Praleikus, 401 
Electric St. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti, turimo daug svarbių daly
kų apsvarstyt. — L. Yanuškaitis, 
Org. (33-34)

VESTIE E. DAVIS
Licensed Mgr.

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

Sutelkiain garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

i 
E

E 
E

Lietuviui Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

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

' A

BAR ir GRILL
atsakė,

IjjQuor#

s.

ir

pavienių

512

dien

paveiks, 
su ame-

Rei

210 Hazle St., 
vak. Visi nariai 
turime svarbių 

(33-34)

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)

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. — 
Kuržinskas, Sekr. (33-34)

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.

Vi- 
at- «

Lietuvių Restaurantas

Ponų Nesvietiška Baimė
Gal visoje Amerikoje nėra 

tokių kinkadrebių buržujų, ku
rie taip bijotų komunistų, kaip 
pas mumis. Man rodosi, 
jiems pakol kas pavojus 
negręsia šioje valstijoje, 
kaip man yra nupasakojęs
nas mano pažįstamas, kuris tu
ri daug reikalų su aukštesniais 
ponais, tai nekurie ir naktį sap
nuoja, kad jau jų turtus kon
fiskuoja darbininkai, vadovau
jami komunistų. Kad tas yra 
tiesa, tai matosi ir iš sekančių 
įvykių: Per visą sausio mėnesį 
Ąuburne posėdžiauja Superior 
Court (Aukštesnysis teismas). 
Pirmininkauja teisėjas Beli
veau, kurisai nedavė pilietiš
kų popierų finų tautos žmogui 
vien už tai, kad jis skaito finų 
kalboje komunistinį laikraštį. 
Kada paklausė .teisėjas finą E. 
Vihri, “dėl ko tų skaitai toki 
laikraštį,” tai E. V.
“vien dėl to, kad komunistų 
laikraštis paduoda teisingas ži
nias apie mano gimtinę šalį 
Finliandiją.” E. Vihri paaiški
no teisėjui, kad jis prie Komu
nistų Partijos niekados nepri-

Jį ir dabar nepriklauso.
Teisėjas'Beliveau ant to sutiko, 
bet pasakė ilgą pamokslą ir lie
pė skaityti kitus finų kalboje 
laikraščius, bet ne komunisti
nius, ir pilietybės E. V. negavo.

Tame pačiame teisme kelio
mis dienomis vėliau buvo na
grinėjama vietinio veikėjo 
United Shoe Workers of Ame
rica Unijos nario Joseph Gil
bert perskyrų (divorso) byla. 
J. Gilbert reikalavo perskyrų 
dėl to, kad jo žmona labai di
delė girtuoklė ir mažne su savo 
protu yra atsisveikinus nuo di
delio girtuokliavimo. Teismui 
buvo pristatyti visi rekordai, 
kad ji už girtuokliavimą buvo 
daug sykių teista į kalėjimą ir 
du sykiu buvo pataisos namuo
se. Ir jeigu J. Gilbertas būtų 
buvęs neprasižengęs prieš iš-

Garsinkite savo biznį 
ramtyje “Laisvoje

PITTSBURGH, PA.
LDS Jaunuolių kpj Belvederes 

lEsplenders rengia “Širdingą Vaka- 
baza-'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 LDS jau
nuolių kuopą. •— Kom. (33-341

WILKES-BARRE, PA.
LDS- 7 kp. susirinkamas įvyks va

sario 11 d., 2 vai. spo pihtų. Liet.‘ 
ProgV Kliubo Svet.,'$25 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, 
siems nariams yra .f|š^įun1įin6t^

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

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir

Iš senų padarau 
BL lūs ir krajavus 

i n a u jus 
sudarau 
rikoniškais.
kalui esant ir

1 p a d i d inu tokio 
J dydžio, kokio pa

geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.
STOKES
kamp. Broadway

JONAS
Marlon St.

ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMTLinfe 

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

i 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 i kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas.

[VARPAS BAKERY 36-40 Stagg Street Brooklyn, N. Y.



Aštuntas puslapis 
............. . .... ——-

Vaikai Gali Laukt

fc-

Gražiai įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

VALANDOS:
9—ryte

Brooklyn, N. Y.
TeL Evergreen 1-9308

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

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

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

DR. ADAM V. WALMUS
DANTŲ GYDYTOJAS x

705 Fourth Avenue

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes elevelterio stoties

Dr. A. PETRIKAI H
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th ST.

nuo $1.50 augštyn

Visi Laikrodžiai Garantuoti

<p

V*\

Maži Rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą.

*
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LA I S V fl Penktad.,'Vasario 9’ 1940

New YorkO" (IpiMla 2i nk »*

Kaip Jie Apgaudinėja 
Publiką

Naujas Kirvis Virš 
Miesto WPA

ra-

ne- 
bū-

Prieš tūlą laiką Brooklyno 
lietuvių neprigulmingas kliu- 
bas nutarė suruošti viešas dis
kusijas ir prašė, kad vienas iš 
“Laisvės” redaktorių apsiimtų 
jose kalbėti.

Kalbėjausi su rengimo ko
misijos nariais — Milašausku 
ir Vaitukaičiu—ir sutikau da
lyvauti diskusijose, tik pra-- 
šiau, kad jie tas diskusijas 
nešauktų vasario 9 d., .kadan
gi tą dieną prasideda “Lais
vės” bazaras ir visi laisvie- 
čiai, įskaitant šių žodžių 
šytoją, ten turės dirbti.

Deja, rengimo komisija 
paklausė mūsų prašymo ir
tinai nutarė ruošti diskusijas 
vasario 9 d. O “Nauj. Gady
nėj” skaitau, būk diskusijose 
kalbės “ir vienas ‘Laisvės’ 
redaktorių (Mizara ar Bim
ba) ...”

šiuomi pranešu, kad tose 
diskusijose nekalbės * nei Mi
zara nei Bimba; jiedu ir visi 
laisviečiai bus “Laisvės” ba
zare, Central Palace svetai
nėse, 16-18 Manhattan Avė., 
Brooklyne.

Jei kriaučių kliubo komisi
jai būtų rūpėję rimtos disku
sijos, tai ji būtų nukėlus jas, 
kaip buvo prašyta, ant kito 
vakaro (arba atkėlus anks
čiau). Bet jai, matyt, ne tas 
rūpėjo. Jai rūpėjo padaryti iš 
diskusijų komedijas ir pa
kenkti “Laisvės” bazarui, tai,
ot, taip ir padarė. Dėl to bus.kė senatoriaus nemalonę savo 
kalti ne laisviečiai, o patys ■ 
rengėjai ir tie politikieriai, 
kurie juos sukurstė.

R. Mizara.

* šeši tūkstančiai ružavu sli- 
pukų jau paruošti ir laukia 
perduodami dar šešiem tūks
tančiam šio miesto WPA dar
bininkų, kada nors šį mėnesį 
ir sekamą. Tuos atleidus, su
sidarys 73,510 atleistų iš 
WPA nuo pereitos vasaros, 
kada kongresas nusprendė ap- 
kapot projektus prievarta 
duodant -“vakacijas” išdirbu
siems 18 ar daugiau mėnesių.

Atleidžiant buvo sakyta, 
kad už 30 dienų paimsią at
gal tuos, kurie negaus darbų 
privatiškose industrijose. Bet 
tikrenybėj tik vienas iš trijų 
grąžinta, pažadas apeita aiš
kinantis, kad negalį “rast ga
na lavintų darbininkų.”

Studentai Kritikavo 
Senatorių Martin

Amerikos Studentų Unijos 
N. Y. distriktas, per savo se
kretorę Maią Turchin pasiun
tė valstijos senatoriui William 
C. Martin pareiškimą, kuria
me pasmerkia jo įteiktą rezo
liuciją,
draust Am. St. Uniją visuose 
taksais remiamuose universi
tetuose.

P-lė Turchin nurodo, kad 
tai būtų “sunaikinimas aka
deminių laisvių.” Ji nurodo, 
kad Studentų “Unija užsitrau-

reikalaujančią už-

Baigė Vieną, Pradėjo 
Kitą Mokyklą

Sausio mėnesio pabaigoje 
Helena Barkaitė su pasižymė
jimais užbaigė publiškąją mo
kyklą. Draugai Barkai gyvena 
South Ozone Parke. Barkus 
dirba “Laisvės” redakcijoj ko
rektoriumi jau per ilgą eilę

veikla prieš karą, ir už Ame
rikos civiles laisves. Taipgi 
nepasitenkiną sen a t o r i a u s 
balsavimo rekordu, kuris pa
sitarnavęs faktinai “pažeist 
New Yorko valstijos mokyklų 
sistemą.” Ji pakartojo, jog 
St. Unija yra nusprendus, kad 
šį kartą “Jankės - Neateis 
kad 
gija

ASU panaudos visą 
darbui prieš karą.

RADIO

ir 
ener-

Lietuvių Radio Draugija
metų, Barkienė dirba kriau- praneša, kad ateinantį pirma- 
čiuose.

Su vasario pirmąja diena 
jaunuolė Helena pradėjo 
mokslą vidurinėje mokyklo
je (Richmond Hill High 
School). Pirmieji jos įspū
džiai naujoj mokykloj, sako, 
esą labai geri ir ji tikisi, jog 
ten jai aplinkybės bus taip 
pat prielankios, kaip buvo pu- 
bliškojoj mokykloj. Rąp.

dienį, vasario 12, 8:30 vai.
vakare, kalbės L. I. Birutės 
merginų klubo atstovė Elena 
Puolaitė.

šį šešt., vas. 10 d., 5:30 p. p., 
duos paskaitą Dr. E. W. Žu
kauskas. Praeityj Dr. Žukaus
kas davė įdomių paskaitų 
Lietuvių Radio Draugijos 
damas radio programas, 
bar, daugeliui klausytojų 
kalaujant, Dr. Žukauskas
teikp svarbią paskaitą sveika
tos reikalais.

Tenka priminti, kad Lietu
vių Radio Draugijoms radio 
programos girdimos iš WC- 
NW 
niais 
niais 
niais 
gijos
Grand St., Brooklyne. Telefo
nas

per 
ve- 
Da- 
rei- 
su-

“Frontininkai” įkaitinti;
Numažino Kaucijas

Bazaras Prasidės Šį 
Vakarą, Vas. 9-tą --- - 4Drg. A. Mureikienė, *iš Mil

ford, Conn., $1.50.
Drg. M. Klimo šeima iŠ 

Richmond Hill aukavo $2.
Mikalauskų šeima, groser- 

ninkai, Brooklyne, $1.
Atvyksta Daug Svečių 

Paragaut Žuvies
K. Petri kienė, kuri perei

tą sekmadienį lankėsi Bridge- 
porte, Conn., su prakalbomis, 
praneša, kad mobilizuojasi 
didelis būrys bridgeportiečių 
vakarieniaut — paragaut tos 
brangios žuvies, kurios bačką 
— 163 svarus — atsiuntė 
Dulskis iš Alaskos.

Mitinge Pasisakyta 
Prieš Karą

J.

Taip atrodo Miesto Tarybos 
didžiumai. Ji atidėjo visam 
mėnesiui rezoliuciją, kuria 
norėta priminti valstijos sei
meliui praleist Vaikų Darbo 
Pataisą prie konstitucijos. Ji 
uždraustų vaikų darbą.

Panaši rezoliucija buvo 
įteikta Tarybai dar kovo mė
nesį, 1938 m., bet tuomet bu
vusi tammaniečių ir torių di
džiuma ją padėjo į šalį. An
tra rezoliucija buvo įteikta 
1939 m.—ir ji tapo pakavota 
demokratų kontrolių o j am o j 

| Valstijos Įstatymdavystės Ko
misijoj. Dabartinėj Tarybos 
sesijoj .ji buvo vėl įteikta per 
darbiečius Ninfo ir Laidler, 
paremta per fusionistus Earle 
ir Strauss, bet ponai Miesto 
Taryboj jautėsi taip “nusidir
bę” nuo naujų metų iki šiol, 
jog matė reikalinga pasiimti 
sau atostogų iki kovo 6-tos. O 
dirbanti vaikai, jų manymu, 
gali palaukti. Prieš vakaciją 
protestavo tarybininkė Earle.

Tarybininkas Quinn išsireiš
kė prielankiai vaikų darbui, 
žinoma, jo vaikai nugrubu-

siais nuo šalčio pirštais gat
vėse nešveičia batų, neigi 
jiems reikia šapoj spėti su 
mašinomis ar bačkas ledo bei 
maišus skalbinių laiptais ne
šioti. Tie dalykai tik bied- 
nuomenės vaikams. Jis taip 
pat pasisakė esąs priešingas, 
kad valdžia kištųsi į vaikų 
auklėjimą.

■■r- ii/i'i'ri" : '

Artistui Harry Potter mi 
rus, jo žmona, 60 metų, rasta 
nusinuodijus gasu 601 West 
113th Street.

Taksų komisija paskelbė, 
kad netaksuojamų nuosavybių 
vertybė per metus pakilus 
$173,893,770.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

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

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties išanksto.

Tel. SOuth 8-1551

PAJIEŠKOJIMAI Uateušas Simonavičiiis

Aidas, 
žilins-

Jono

Ozone

Williamsburgo ir apylinkių 
Taikos Komiteto suruoštame 
masiniame mitinge pereito 
trečiadienio vakarą, E. Dist. 
High School Auditorijoj, vien
balsiai priimta rezoliucija, ku
rioj pasisakyta prieš Ameri
kos įtraukimą karan, prieš bi
le kokias paskolas kariau
jančioms šalims, ir prieš pa
skyras rengimuisi karui kapo- 
jant paskyras socialiams rei
kalams.

Kalbėjo Schatz, Reswick, 
kun. Benson ir kiti. Nuo lie
tuvių mitingą sveikino Anta
nas Linkus, jaunasis, pareikš
damas, jog masės Amerikos 
lietuvių, kaip ir pačių ameri
kiečių, trokšta taikos.

Pajieškau savo vyro Stasio Rei- 
kausko (petlioriaus), kuris mane 
paliko jau bus 15-tas mėnesis. Iš
važiavo be jokios priežasties ar na
minių kivirčų. Sakęs būk važiuoja 
kur nors darbo jieškoti. Taigi, jei 
kas apie jį ką žino, malonėkite pra
nešti man.
Arba tegul jis pats atsišaukia. Tu
riu svarbių reikalų su juo.

Ona Reikauskiene, 46 Winter St., 
Hudson, jMass. (32-34)

Būsiu labai dėkinga.

R.

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patryę Barberlal

Mokyklos Baigimo Specialai
Mokyklos baigimo žiedai 
Riestiniai laikrodėliai 
Rožančiai

kito-

147 
kvor-

ir Šapolas, 
padovanojo 
degtinės, bonką 

bonką vyno.

Prašo Pąrinkti Aukų 
Lincolniečiams Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

yra rink- 
day) pa- 
Brigados 

randasi

Penktadienio,, vasario 9-tos 
vakaro sulaukus visi esate 
kviečiami atsilankyti į Central 
Palace salę, 16-18 Manhattan 
Avė., Brooklyne, kur praside
da “Laisvės” metinis bazaras. 
Pradžia 6 vai. vakaro.

Bazare rasite galimybių pa
sirinkt gražių ir naudingų 
daiktų iš šimtų jau atsiųstų ir 
paskelbtų daiktų ir daiktelių, 
taipgi dar gausimų laikotar
piu nuo šių žodžių rašymo iki 
bazaro pradžios. O paskuti
nės dienos, kaip jau žinoma, 
yra gausiausios dienos.

Kas vakarą bazare bus gau
sa gerų užkandžių ir visokių 
gėrimų — karštų, šaltų, leng
vų ir stiprių, tad bile kada 
bus galima sočiai pavalgyti ir 
gerai pasivaišinti. Kas vaka
rą meno programos ir šokiai. 
Bazaras bus vasario 9, 10, 11 
ir 12.

PROGRAMA
Šį vakarą dainuos paskilbę 

duetistai Velička su Grabaus
ku ir didysis choras 
vadovaujamas Aldonos 
kaitės, šokiams grieš 
Mikalausko orkestrą.

VAKARO SPECIALYBĖS
Bus duodami dovan o m s 

gražūs sieniniai kalendoriai; 
išleista Remette, nauja rašo
moji mašinėlė; didelis išpar
davimas maisto produktų.

Štai tik vakar, pusdieniu 
gautosios dovanos:

DAIKTAIS
Ona Čėsnienė

Park 2 liktorius, stiklinę vai
siam ir riešutų, gražią molinę 
dėžutę su saldainiais ir 
kių stiklinių.

Vaiginis
Thames St., 
tą brangios 
šampano ir

Nuo ALDLD 153 kp., San 
Francisco, Cal., gražią staltie
sę ir drg. V. Sutkienė prisiun
tė rankų darbo puikią paduš- 
kaitę.

Mikalauskų šeima, užlaiko 
grosernę 36 Scholes Street, 
Brooklyne, aukojo didelį pun
dą visokių kenuotų maisto 
produktų ir groserių.

Mrs. Zakarauskienė, Brook
lyn, N. Y., dovanojo gražų iš
siuvinėtą paveikslą frėmuose 
po stiklų.

Mrs. Kruzaitienė, Brooklyn, 
N. Y., penktadienį, atveš į ba- 
žarą du didelius augalus 
(plants).

Mrs. Reinhardt, Ridgewood, 
N. Y., stiklinį arbatai setą ir 
moterišką apatninką (slip).

M, Ražanskienė, iš Rahway, 
N. J., prisiuntė gražią mote
rišką bliuzę, rankomis išsiu
vinėtą, ir ant stalo mezginį.

Jau buvo minėta, kad drg. 
A. Bloznelienė iš Catskill pri
siuntė 5 džiovintus sūrius, 
šiandien pranešė laišku, kad 
atsiunčia vieną bušelį obuolių. 
Lauksime!

PINIGAIS
Marcele Subach iš Thomas, 

W. Va., aukavo $2.
Brooklyniečiai C. Tamošiū

nas ir W. Kubilius po $1.
Kiti brooklyniečiai po 25c: 

Hyman Berger, J. Sakalaus
kas, Petro Zekalia ir Kinci- 
kozinn.

Nuo Haverhill, Mass., drau
gų : po 50c—A. J. Navickas, 
S. Benkus; po 25c—A. Več- 
kys, A. P. Dambrauskas.

Vasario 8, 9 ir 10 
liavų dienos (tag 
rinkt aukų Lincolno 
veteranams, kurie
Francijos Daladiero “demo
kratijos” koncentracijose ir 
kalėjimuose-, ši rinkliava pa
dės daugelį jų išvešti į Pietų 
Amerikos šalis, taipgi pagel
bės išlaisvinti 7 amerikiečius, 
kurie tebėra Franco kalėji
muose.

i

Mirė

OM__Bgl

Visi daimontai Melsvi-
balti ir perfektd

žemos kainos Ir 
garantuoti.

nuolaidą

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

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVANJA E. LeVANDA 
(Tėvas ir sūnus Levandauskal) '

UNDERTAKER

Elizabeth Miller, 85 metų 
amžiaus, 
114-.39—
L. I., vasario 3 d.
laidota vasario 6 
Kalno Kapinėse, 
reikalais rūpinosi 
kis.

mirė savo namuose, 
200th St, St. Albans, 

Buvo pa
ri., Alyvų' 

Laidotuvių
S. Aromis-

l
/

Priminkite Šį skelbimą ir gausite

ROBERT LIPTON
, \ A . JEWELER

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

Įsteigta 1892^ Tel- StaK* 2-2173

337 UNION AVE.
BROOKLYN, N. Y.Septyniolika vyrų, “Krikš

čionių Fronto” narių, prieš 
trejetą savaičių areštuotų su 
geroku kiekiu šautuvų ir šo
vinių, taipgi bomboms me
džiagų ir kitų panašių daly
kų, pereitą trečiadienį buvo 
pastatyti prieš F e d e r a 1 ę 
Grand z Jūrę. Visi įkaitinti 
“maištiškame suokalbyje” ir 
“suokalbyje pasikėsint prieš 
Jungtines Valstijas”.

Teisėjas Abružzo jį kauci
jas numažino keleriopai, jos 
buvo po $50,000, bendra su
ma $850,000. Dabar jų kau
cijos yra nuo $5,000 iki $20,- 
000, bendra suma $155,000.

Vienas iš jų, John T. Prout, 
Jr., žinomo politikieriaus sū
nus, 20-54—32nd St., Astoria, 
tapo tuojau paleistas po 
500 kaucija, o kiti likosi 
naktį uždaryti.

Arthur Garfield Hays, 
viliu Laisvių Unijos patarėjas, 
norėjęs teisme kalbėt, sutiko 
protestą iŠ frontininkų gypėjo 
Leo Healy ir teisėjo Abruzzo. 
Hays sakęsis ten buvęs ne iš 
simpatijų frontininkams, t i k 
iš principo norėjęs reikalaut 
konstitucija nusakytų teisių 
kaltinamiems leist “įmanomas' 
kaucijas."

(1500 kcs.) pirmadie- 
8:30 vąl. vak., antradie- 
7 vai.' vak. ir šeštadie- 
5:30 vi. po pietų. Drau- 
eentralinis ofisas — 425

29-31

Open Day and Night

RHEA

Ci-

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
Evergreen 4-0488

$7,- 
per

Evergreen 4-7142.
L. R. D. Anaunseris
Vyt. Ubarevičius.

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

„t r ■■ ' '
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Protestavo Prieš Davimą 
Adresų Karo Agentūrai

■Amerikos Jaunimo Kongre
so Darbų Komisija pasiuntė 
aštrįą protesto telegramą Na- 
cionalės Jaunimo Administra
cijos direktoriui Aubrey Wil
liams dėl davimo ( N Y A ) 
adresų listo Armijos Rekruta- 
vimo Tarnybai. Protestą siųst 
nuspręsta komisijos mitinge 
vasario 6-tą, 8 W. 40th St., 
New Yorke.

Proteste reikalavo $250,- 
000,000 paskyrų jaunimo dar
bams žmoniškomis algomis ir 
paliauti įstaigą (Nat. Yohth 
Adm.) laikius priklausoma 
karo ruošėjams. “Mes norime 
darbuotis žmonijai su savo 
apšvieta, o ne sunaikint ją 
durtuvais,’7 pareiškė jaunuo
liai.

Per Savaitę 8 žuvo 
Auto Nelaimėse

Važiuotoji mirtis, pasirodo, 
pusėtinai pasišienavus Brook
lyne. Gi nuo visokių priežas
čių per savaitę mirė 562. :

Numažėję susirgimai ir 
mirtys plaučių uždegimu, ta
čiau vis dar susirgo 84. Ma

žiau susirgo ir Skarlatina.

Russian &'Turkish Baths, Inc.
Morrell Street Brooklyn. N. Y.

Managed by

TEITELBAUM

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Frosh

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

Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

Sun. all day and night




