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

“šiomis dienomis sugrįžo iš 
kelionės į Amerikos J. V. nuo
latinis “L. ž.” korespondentas 
Skandinavijoje p. Breivė-J. 
Jurginis, baigęs žurnalistikos 
mokslus Stokholme. Jam yra 
numatomos svarbios ir atsa
kingos pareigos.

“Artimiausiomis dienomis ti
kimasi pasiųsti specialų kores
pondentą į Berlyną.”

Taigi, galimas daiktas, kad 
p. Jurginiui teks pagyventi ir 
Berlyne. 

* * >>
Šiuo metu “Laisvėje” eina 

tąsomis D. M. šolomsko “Bal
tasis Aras Svetimais Sparnais.” 
Tai bruožai apie imperialisti
nės Lenkijos žlugimą. D. M. 
Šolomskas surinko iš Sovietų 
Sąjungos, Amerikos, Lietuvos 
ir kitų europinių kraštų spau
dos medžiagą, ją sudorojo ir 
duoda platų vaizdą visko to, 
kas dėjosi, kai ponų Lenkija 
braškėjo ir kai Raudonoji Ar
mija užėmė Vakarų Ukrainą, 
Baltarusiją ir Vilniją.

Andai tas pats D. M. šo
lomskas panašioj formoj davė 
įdomių vaizdų iš Didžiosios 
Francijos Revoliucijos.

* * >!s

Girdėjau daug žmonių, nuo
mones pareiškusių, kad jiems 
“Baltasis Aras Svetimais Spar
nais” labai patinka. Yra ir to
kių, kurie mano, kad reikėjo 
kitas kas talpinti užuot viršpa- 
minėtojo. Tai visai natūralu: 
buvo žmonių, kuriems net Sin- 
clairio “Raistas” nepatiko.

Petras Baranauskas parašė 
net ir kritiką (žiur. vas. 8 d. 
“L.” laidoj). Be kitko, P. B. 
vadina šiuos bruožus “apysa
ka.” Bet juk tai nėra apysa
ka — tai bruožai arba visos ei
lės svarbių pasaulinių įvykių 
vaizdai.

Antra, P. B. sugestuoja: 
būtų buvę geriau, jei D. M. š. 
būtų išvertęs John Steinbecko 
apysaką “Grapes of Wrath,” 
užuot gaminęs šiuos bruožus.

P. B. pamiršta, kad “Grapes 
of Wrath” yra apysaka apie 
Amerikos pusininkų (share
croppers) gyvenimą, o kalba
mieji bruožai — apie bėgamuo
sius gyvėnimo įvykius Euro
poj. Nesuprantu, kaip “Grapes 
of Wrath” galėtų • pavaduoti 
kalbamuosius bruožus, arba 
priešingai ?

♦ ♦ $

Galime kritikuoti, bet žiūrė
kime, kad taip darydami daly
kų nesumaišytume ir juose ne- 
paklystume.

Mano nuomone, D. M. šo
lomskas labai daug pasitarna
vo • skaitytojams, pagamin
damas “Baltasis Aras Sveti
mais Sparnais.”

♦ * *
Artinasi Vasario 16-toji — 

Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimo diena arba, kitaip sa
kant, Lietuviškas Fordžiulajus.

Laisviečiai kalbėtojai tomis 
dienomis trauks į visus kampus 
masiniuose mitinguose prakal
bas sakyti. Šių žodžių rašyto
jui teks kalbėti: Montelloj, 
Stoughtone, Norwoode ir S. 
Bostone. Tai bus Penktadienį, 
šeštadienį ir sekmadienį. 

« ♦ ♦
Tūlas trockistas Albert Gold

man rašo trockistų organe, būk 
ir, jam rūpįs gynimas Sovietų 
Sąjungos, tarytum Sovietų Są
junga prašo, kad ją kas nors 
gintų.

Trockistai gins Sovietų Są
jungą tiek, kiek Judošius gy
nė Kristų nuo jo pagrobikų.

Kodėl gi trockistai plepa apie 
SSSR gynimą? Todėl, kad tuo 
būdu jie mano daugiau galėsią 
suklaidinti darbininkų ir juos 
panaudoti anti-darbininkiškam 
judėjimui mūsų krašte. 

♦ ♦ ♦
Londonas skelbia, būk iki šio

KRISLAI
Jurginis Jau Namie. 
Kritika ir “Kritika.” 
Vasario 16-toji.
Trockistai “Gins” SSSR. \ 
Ne Vienas., Bet Trys.
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Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Užsieniuose $6.00 
Brooklyne $6.00 

Metams

Raudonarmiečiai 
Užėmė 16 Suomi

jos Forty
Maskva. — Per kanuolių 

ir pėstininkų kovą Karelijos 
tarp vandeny j e, Sovietų ka
riuomenė užėmė šešioliką 
Suomijos fortų, tarp kurių 
yra astuoni geležies ir ce
mento fortai.

Sovietų lakūnai darė ap- 
žvalginėjančius ir bombar
duojančius skraidymus.

(Praeitą savaitę raudon
armiečiai užkariavo 13 Suo
mijos fortų.)

Helsinki. — Senoji Suo

Religijos Laisvė Vakari
nėj Ukrainoj ir 

Baltarusijoj
Maskva. — Laikraštis 

“Bedievis” (Atheistas) už
ginčija paskleistus užsie
niuose girdus, būk Sovietai 
persekioją religiją atgauto
se nuo Lenkijos Vakarinėje 
Ukrainoje ir Vakarinėje 
Baltarusijoje. Tas laikraš
tis parodo, kad Sovietų vy
riausybė ten neuždarinėja 
jokių bažnyčįų ir netrukdo 
pamaldų. Net Bedievių 
Draugijos kuopos nėra ten 
organizuojamos. Kai kurie 
žemesni vietiniai valdinin- »
kai Lvove buvo mėginę pa
naikint sekmadienį kaipo 
šventę; bet Sovietų vyriau
sybė griežtai uždraudė jiem 
kištis į sekmadienio šventi
mą.

“Bedievis” rašo, jog tose 
vietose bus duodama viešos 
mokslinės paskaitos ir sklei
džiama apšvieta, kad žmo
nės laipsniškai galėtų pa
keist savo pažiūras į tikybą. 
Šiaip gi religija nėra ir ne
bus kliudoma.

ROOSEVELTIENĖ PRA
ŠĖ, KAD JAUNUOLIAI 
NEBAUBTŲ PRIEŠ JĄ

Washington. — Preziden
to Roosevelto žmona prašė, 
kad delegatai . nebaubtų 
prieš ją, kuomet jinai kal
bėjo Jaunuolių Kongrese už 
Helsinkio Suomiją. Roose- 
veltienė, pagaliaus, pareiš
kė, kad jeigu jūs įsitikinę 
neremt Suomijos, tai galite 
nebalsuot už jos rėmimą.

Žinios iš Lietuvos
Vilnius, vasario 9 d.— 

Įvedama darbo prievolė vie
šiesiems miško darbams 
Vilniaus, Švenčionėlių ir 
Trakų apskrityse. Be to, 
priimami ir darbo savano
riai.

laiko per karą tenuskandinta 
tik 307 laivai. Bet kad toji 
skaitlinė yra sumažinta, tai jau 
pasako ir tas faktas: skelbia
ma, būk Lietuva netekusi tik 
vieno laivo, gi visi žino, kad ji 
neteko trijų. Bendrai, Londono 
žinios apie karą yra labai šva- 
kos.

mijos vyriausybė skelbia, 
kad raudonarmiečiai štur
mavo Mannerheimo tvirto
vių liniją, bet, girdi, kol kas 
nedaug jie laimėję.

Pasak Helsinkio koman- 
dierių, tai Sovietą tankai 
pylę ir liepsnas į-! suomių 
pozicijas.

New York, vas. 12. —Ra
dio kelis sykius pakartojo 
žinią, kad Sovietų kariuo
menė užėmė šešioliką Suo
mijos fortų.

Patraukti į Teisiną Len
kai Suokalbininkai 

Prieš Lietuvą
Kaunas, vasario 9 d. — 

Vidaus reikalų ministras 
gen. Skučas padarė viešą 
pareiškimą, kuriame, tarp 
kitko, pasakė, kad iki šiol 
Vilniuje susektosirlikviduo
tos dvi lenkiškos organiza
cijos, kurios siekė daryt 
ginkluotą smurtą. Žymi jų 
dauguma ateiviai.

Šio sąmokslo kaltininkai 
perduoti teismui nubaust.

Vilniaus krašte viešpa
tauja tvarka ir ramybė. 
Daugumas gyventojų padė
timi patenkinti, įvertina 
Lietuvos darbus Vilniaus 
krašte ir yra ištikimi.

Smarkėja Airių Sąjūdžiai 
Prieš Angliją

Belfast, Šiaur. Airija. — 
Policija iškrėtė šimtus ai
rių tautiečių namų, j ieško
dama 30 šautuvų, kuriuos 
tie airiai išplėšė iš anglų 
karinio sadėlio.

2,000 airių respublikiečių 
demonstrantų kelias valan

das kirtosi su policija. Jie 
demonstravo, kad anglai 
pakorė du airius respubli- 
kiečius Peterį Barnesą ir 
Jamesą Richardsą už bom
bų sprogdinimą prieš Angli
jos įstaigas. Susikirtimuose 
sužeista ir bent keli polici
ninkai.

Net protestonas katali
kiškos Airijos Respublikos 
prezidentas Simon Donnel
ly smerkė Anglijos valdžių/ 
kad jinai nepasigailėjo dvie
jų minimų airių respublikie- 
čių. Jis pareiškė, kad -jiedu 
“mirė už Airių Respubliką?'

Dubline, Airijos sostinėje, 
dėl to prieš Angliją demon
stravo virš 10,000 žmonių.

DIDŽIULĖ TALKININKŲ 
ARMIJA ARTIMUOSE 

RYTUOSE

Suez. — Laivais atgaben
tas didelis daugis kareivių 
iš Australijos ir Naujosios 
Zelandijos į Anglijos armiją 
Artimuose Rytuose.

Anglija ir Francija' ten 
telkia iki 750 tūkstančių 
kariuomenės (kuri, pagal 
pranešimus, mobilizuojama 
prieš Sovietų Kaukazą).

KAIP NAZ1AI SU ANGLIJA 
IR FRANCIJA APTV1R- 

TINO SUOMIJA

Maskva. — Sovietu laik- 
rašč. persispausdino straip
snį iš vieno Rumunijos žur
nalo, kuris rašo, kaip per 
ketverius pastaruosius me
tus Vokietijos armija išvien 
su Francija ir Anglija išbū
davo jo Suomijai tvirtoves 
prieš Sovietų Sąjungą.

“Didžiosios valstybės taip 
susibroliavo todėl, kad jos 
visos buvo nusistačiusios 
prieš Sovietus,” sako tas 
straipsnis.

Bet tai Anglija daugiau
siai pasidarbavo Suomijai 
aptvirtint, rašo rumunų 
žurnalas. “Nes nuo 1917 m. 
Anglija visada vedė politi
ką prieš Sovietus.”

NAUJA VOKIEČIŲ PRE
KYBOS SUTARTIS SU 

SOVIETAIS
Berlin. — J|( Pranešama, 

kad Vokietija padarė naują 
platesnę prekybos sutartį 
su Sovietais— daugiau gaut 
iš Sovietų žaliųjų medžiagų 
ir atsimokėt už jas vokie
čių mašinomis ir techniš
kais įrankiais.

Radio Garsiakalbią “Mūšiai” 
Vakarą Fronte——Šiaip 

Nieko Naujo
Paryžius. — Prancūzai 

per radio garsiakalbius sek
madienį vokiškai pradėjo 
vokiečiams aiškint, kodėl 
talkininkai kariauja, ir 
duot kitų “žinių.” Toje vie
toje tėra tik keli šimtai jar
dų tarp francūzų ir vokie
čių linijų.

Nazių oficieriai įsakė ka
reiviams šaudyt iš kulk- 
svaidžių, taikant į francū
zų garsiakalbius, idant vo
kiečiai negirdėtų tų kalbų. 
Prancūzai atsakė šūviais iš 
savo kulkasvaidžių; taip ir 
pasidarė negirdimos radio 
kalbos.

Šiaip nebuvo jokio svar
baus karinio veikimo; tik 
vakarop kai kur persišaudė 
artilerija ir šiek tiek veikė 
žvalgai.

Meksikos Generolas Alma
zan Grūmoja Sukilimu - 

prieš Šalies Valdžią
; Mexico City. — Genero
las J. A. Almazan, kandi
datuojantis į prezidentus, 
kalbėdamas sekmadienį Xo- 
čhmilco,' kaltino dabartinio 
prezidento Cardenaso šali
ninkus, būk jie pirm treje
to dienų mėginę nužudyt tą 
generolą.

Jis grūmojo sukilimu, jei
gu valdžia trukdytų balsuot 
už jį rinkimuose, kurie į- 
vyks liepos mėnesį.

Gen. Almazan kerštauja 
prieš dabartinės valdžios 

1 remiamą kandidatą į prezi- 
1 dentus' Avilą Camacho, už 
| kurio išrinkimą darbuojasi 
ir Meksikos Darbininkų 
Konfederacija.

ORAS. —- Šį antradienį 
šalčiau; dalinai apsiniaukę.

Gina Komunistų 
Teises Jaunuolių 

Kongrese
x Washington. — Amerikos 
Jaunuolių Kongreso sekre
torė Frances Williams savo 
kalboj aiškino, kodėl šis 
3,000 delegatų kongresas 
turėjo atmest ir atmetė rei
kalavimus, šaukiančius pa
šalint komunistus. Jinai sa
kė:

“Taip, šiame kongrese 
yra komunistų 'atstovų; 
juos čia atstovauja Jaunų
jų Komunistų Lyga.

“O jie čia yra, nors ir ma
žumoj, todėl, kad jie yra 
dalis Jungtinių Valstijų 
jaunimo; jie nori darbuotis 
už geresnes algas, darbus ir 
užtikrinimą jauniem ameri
kiečiam ...

“Istorija Italijos, Vokieti
jos, Austrijos, o paskutiniu 

i laiku ir Francijos ir Kana- 
I dos parodė mums, jog pir
mas šūvis kare prieš pilie
tines laisves tai buvo pa
skelbt komunistus neteisė
tais, užgniaužt jų literatū
rą ir uždraust jų susirinki
mus.”

Kalbėtoja ragino jaunuo
lių delegatus kovot prieš 
Dieš’o tyrinėtojų komisiją, 
prieš įstatymus nukreiptus 
prieš ateivius ir “maištinin
kus,” ir atremt mėginimus, 
kurie siekia sudarkyt Šalies 
Darbo Santikių Įstatymą.

Paskutiniu laiku sugrįžęs 
iš Europos, atstovas Ameri
kos Jaunuolių kongreso Ab-

Areštuotas ‘Sidabrinių’ 
Amerikos Fašistų 

Vadas Pelley
' __s----------------

Washington. — Pagal 
reikalavimą pačios North 
Carolinos vyriausybės, fe- 
derąliai -agentai areštavo 
vadą Sidabramarškinių fa
šistų W. D. Pelley, Dies’o 
“liudyto j^ą.”

Jis prisipažino, kad Cro
well leidykla davė jam $20,- 
000; Marie Ogden iš New- 
arko—$12,000 ir įvairūs ki
ti turčiai “paskolinę” bei 
davę jam tūkstančius dole
rių fašistiniam darbui Ame
rikoje.

Dešimtdolerinės Perdirbamos 
■į 1 į Šimtadolerines

Bucharest, Rumunija. — 
Policija užklupo lizdą kaš
tuojančių amerikinius pini
gus Cernauti miestelyje. Jie 
ten gabiai perdirbinėjo de- 
šimtdolerines į šimtadoleri
nes.

Suimtas klastuotojų gal
va Max Keller ir j ieškoma 
jo sėbrų.
sovieYųHlakūnai su

naikino SUOMIJOS 
ČIŪŽIŲ FABRIKUS

Haga, Holandija.’ — So
vietų lakūnai bombomis su
naikino didžiausius “ski” 
(čiūžių) fabrikus Suomijoj. 
Todėl jos konsulas atsišaukė 
aukot Helsinkio suomiam 
čiūžes.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXX. Dienraščio XXII

bott Simon pareiškė, kad 
Amerikos jaunuoliai ge
riausiai patarnautų pasau
lio jaunuoliams, jeigu sulai
kytų Ameriką nuo imperia
listinio karo. Jis vadino 
“milžiniška ir tragiška ap
gavyste” tą Anglijos ir 
Francijos obalsį, būk jos 
kariaujančios už demokrati
ją. Simon, be kitko, nurodė, 
kaip Daladiero valdžia 
Francijoj “sunaikino visus 
pėdsakus pilietinių laisvių 
ir darbo unijų judėjimą,” 
kai prasidėjo šis karas. (

Suomių jaunuolių delega
tė iš Gardnerio, Mass., 
Anne* Koski pranešė, kaip 
ten yra smurtu verčiami jos 
tautiečiai remt Suomijos 
Mannerheimo valdžią.

-Negrų jaunuolių atstovai 
šaukė padėt negrams išsiko- 
vot balsavimo teisę pietinė
se valstijose.

Nepartijinės Darbo Ly
gos atstovas G. Jackson 
kvietė Jaunuolių Kongresą 
dėtis į N. D. Lygą dėlei ne
priklausomo politinio veiki
mo.

Amerikos paštų galva, 
James Farley, demokratų 
partijos pirmininkas, at
siuntė Jaunuolių Kongresui 
$40 čekį. Kongreso pirmi
ninkė H. Pickens, negrė, 
padėkojo už auką, bet čia 
jau pareiškė: “O mes vis 
tiek tebesam nepartijiniai?’

“City of Flint” Laivo 
Jūrininkai Kaltina

Savo Kapitoną
New York. — Du jūrinin

kai prekinio Amerikos laivo 
“City of Flint” įteikė vy
riausybei savo prisiektus 
liudijimus, jog Sovietai 
Murmanske buvo nuėmę na
zių jūrininkus nuo to laivo 
ir kelis kartus davė progą 
jam grįžt atgal, bet laivo 
kapitonas J. A. Gainard vis 
atsisakė.

Tai buvo po to, kai naziai 
jūroje pagrobė tą laivą ir 
nusivarė į Sovietų Murman
sko prieplauką.

Amerikos Žydai Remia Savo 
Tautiečius Lietuvoje

New Yorkas. — Ameri
kiečių Lenkijos Žydų Fede
racija vasario 1 d. laivu 
“Gundega” Lietuvon išsiun
tė naujų ir Senų drabužių 
pabėgėliams žydams, viso 
11,600 svarų. Be to, gavę 
vienos žydų jaunimo orga
nizacijos iš Vilniaus prašy
mą, kabeliu persiuntė jai 
500 dolerių.

Lietuvos Žydų Federaci
ja, nors ir žymiai mažesnė, 
jau išsiuntė kelias dideles 
siuntas drabužių iš Bosto
no, Philadelphijos ir New 
Yorko. Siuntė ir pinigais, 
viso 1,400 dol., iš jų 1,000 
dol. per Lietuvos Gen. Kon
sulatą.

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

a

AMERIKOS BIZNIERIAI 
SUDĖSIA $1,000,000 
HELSINKIO SUOMIJAI

New York. — Per ketver
tą savaičių Amerikos fabri-. 
kantai, bankininkai ir biz
nieriai abelnai sudėjo $300,- 
000 senajai Suomijos val
džiai, o dar per kelias sa
vaites jie suaukosią jai iki 
miliono dolerių, kaip pra
neša Fr. W. Gehle, vice-pir- 
mininkas didžio Chase Na
tional Banko New Yorke.

Trečdalis jau sudėtų Hel
sinkio Suomijai bizniškų 
aukų suplaukė stambiomis 
dovanomis po $500 iki $5,- 
000. New Yorko birža au
kojo $12,000. Kiti didieji 
aukotojai tai Mašinų Kor
poracija, National City 
Bankas ir popieros, anglies, 
gumos, pieno ir kitos kom
panijos.

SUBMARINAS PASKAN
DINO HOLANDŲ LAIVĄ

Amsterdam, Holandija.— 
Vokiečių submarinas pa
skandino prekinį Holandi- 
jos laivą “Burderdijk,” 
6,853 tonų, už 15 mylių nuo 
Anglijos.

Ledlaužiai Turi Prakirst 
Kelią Dany Laivam per 

Užšalusias Marias
Copenhagen, Danija. — 

Šią žiemą dar pirmą kartą 
per 600 metų užšalo marios 
tarp Danijos ir Švedijos.

Šalčiai pradeda kiek at- 
slūgt, bet Danijoj vis dar 
tebėra 5 iki 7 laipsnių šalčio 
žemiau zero pagal Fahren- 
heito gradusus, o pietinėj 
Švedijoj ir Norvegijoj — 13 
laipsnių.

Dabar Danijos ledlaužiai 
praskrodė ledą, padarydami 
kelią, kuriuom trys laivai į- 
vežė 10,000 tonų anglies.

Dėl anglies stokos, Dani
jos valdžia uždraudė šiltą 
bėgantį vandenį namuose 
maudynėms ir kitiems rei
kalams iki balandžio 1 ČL

Roosevelto Pasiuntimo At
silankymas Gal Apstab- 

dysiąs Nazius
Paryžius. — Francūzų 

valdininkai tikisi, jog kol 
prezidento Roosevelto pa
siuntinys * Sumner Welles 
lankysis Italijoj, Vokietijoj, 
Anglijoj ir Francijoj, tol 
vokiečiai nepradėsią didžio
sios ofensyvos prieš talki
ninkus vakarų fronte. — 
Rooseveltas siunčia Wellesą 
patirt faktus apie taikos 
galimybes.
Talkininkai Kariausią iki 

Galo
Vienas francūzų valdžios 

atstovas pareiškė spaudai, 
kad talkininkai vis tiek ka
riaus, kol galutinai sumuš 
Vokietiją, idant atsteigt Če- 
choslovakiją, Lenkiją ir Au
striją ir sudaryt tokius už
tikrinimus, kad Vokietija 
daugiau negalėtų grąsint 
Francijai ir Anglijai.
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Brooklyn, N. Y., six months ........... $3.25
Foreign Countries, six months ............. $4.00
Canada and Brazil, six months ........... $3.00

Spauda skelbia, kad žymusis Amerikos 
rašytojas John Steinbeck, “Grapes of 
Wrath” apysakos autorius, aną dieną 
užklausęs Hooverio: Kur pastarasis bu
vo, kai imperialistai užpuolė ir naikino 
Ethiopiją, Ispaniją ir Chiniją?

Vietoj paklausimas.
Pažymėtina, kad jau du žymūs Ame

rikos rašytojai — Theodor Dreiser ir 
John Steinbeck — viešai varo per kriu
kį Hooverį, kuris dedasi dideliu huma
nistu ir kuris renka aukas Mannerheimo 
demokratijai palaikyti.

Persergsti Balkanų Valstybes

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

Act of March 3, 1879.

Vokietija Dar Nekelia Vo- 
kiečių Iš Lietuvos

Lietuvos spauda skelbia, kad šiuo me
tu Lietuvoj plinta visokiausių gandų 
apie tai, kad vokiečiai, gyveną Lietuvoj, 
greit būsią iškelti iš ten Vokietijon. Kaip 
žinia, iš Estijos ir Latvijos Vokietija jau 
iškėlė savo tautybės žmones. Tas pats 
daroma ir Sovietijoj: Iš sovietinių Va
karų Baltarusijos ir Ukrainos vokiečiai 
yra gabenami Vokietijon. Buvo manoma, 
kad dar šią žiemą ir iš Lietuvos visi vo
kiečiai, pareiškią noro grįžti, bus išga
benti. Bet štai ką tuo klausimu rašo 
“Lietuvos Aidas” (sausio mėn. 16 d. ry
tinėj laidoj):

“... iš Lietuvos valdžios įstaigų pusės 
nurodoma, kad Vokietijos vyriausybė nė
ra kėlusi Lietuvos vyriausybei klausimo 
dėl vokiečių tautybės žmonių kraustymo 
iš Lietuvos. Suprantamas dalykas, kad 
toks iškraustymas, kurs paliestų Lietu
vos piliečius, negalėtų įvykti be Lietuvos 
vyriausybės sutikimo ir be atitinkamos 
tam reikalui sutarties tarp abiejų vals
tybių. Tad visi Lietuvos piliečiai, be tau
tybės skirtumo, taigi ir vokiečių tauty
bės, yra prašomi klausyti tik Lietuvos 
vyriausybės įstaigų nurodymų ' ir ne
kreipti dėmesio įvairių asmenų jiems 
perduodamoms žinioms apie menamą 
Vokietijos vyriausybės nusistatymą iš
kraustyti vokiečių tautybės žmones iš 
Lietuvos.

“Ypač yra įspėjami ūkininkai, amati
ninkai, darbininkai ir kitų užsiėmimų 
žmones, kad jie vykdytų visus savo dar
bus kaip ir ligšiol, nelaukdami menamo 
jų iškraustymo, nes, metę darbą, jie ga
lėtų atsidurti sunkioje medžiaginėje bū
klėje.”

Taip, tai taip, bet kas pasakys, kodėl 
gi Vokietija neištraukia iš Lietuvos sa
vo tautiečių? Kodėl'jie ten paliekami? 
Jeigu ji mano ištraukti, tai kodėl ne da
bar?

Nesakome, kad “Liet. Aidas” tą žino 
ir slepia. Bet kiekvienam aišku, jog už 
to visko slepiasi koks nors politinis tiks
las.

United Press žinių agentūra iš Mask
vos praneša, kad Sovietų valdžios orga
nas “Izvestija” persergsti Balkanų val
stybes (Turkiją, Bulgariją, Jugoslaviją, 
Graikiją ir Rumuniją), kad jos pasisau
gotų Anglijos ir Francijos karo žaban
gų. Užvesti ja” numato, kad dabar Bal
kanuose eina i varžytinės iš vienos pusės 
Italijos ir Vengrijos politikos, o iš ki
tos—Turkijos ir Rumunijos. Į pastarą
sias daro didelį spaudimą Anglijos ir 
Francijos imperialistai, kad jas įvėlus 
karan.

“Izvestija” rašo, kad neilgai bus tas 
ramumas Vokietijos - Francijos karo 
fronte, kad ten neužilgo prasidės dide
lės* kovos. “Izvestija” persergsti Balka
nų valstybes, kad jos nepasiduotų Angli
jos ir Francijos politikai, kad neliktų tų 
imperialistų karo aukomis.

Jieško Nepamatę
---------------—

Kaž kodėl Washingtone tūli mūsų 
valdininkai vis mano, kad Sovietų Są-, 
junga yra jiems skolinga šimtus milijo
nų. Sovietų Sąjunga nei vieno cento ne
skolino iš Amerikos, iii ji daug kartų pa
reiškė, kad nėra skolinga.

Kas liečia tuos pinigus, kuriuos Ame
rikos kapitalistai sukišo caristinei Rusi
jai ir visokiems kontr-revoliucionieriams 
kovai prieš Sovietus, tai tie ponai turėtų 
jieškoti jų iš Kerenskio, Denikinų Hr 
kitų. Sovietai sako, kad Amerikos kapi
talistai jieško nepametę.

Mums atrodo, kad ateityj Amerikos 
ponai skaitys ir Suomijos liaudį jiems 
skolinga, bet juk suomių liaudis nepri
pažins tų skolų savo skolomis, kurias da
bar Washingtone ponai teikia Suomijos 
kapitalistų ir dvarponių valdžiai kovai 
prieš suomių darbo liaudį. '

Įdomus yra dar vienas dalykas: Ko
mercinė Amerikos spauda gvoltu šaukia 
apie Sovietų skolas, kurių, pagal jų ap- 
skaitliavimą, yra keli šimtai milionų, bet 
ji tyli apie tai, kad Anglija yra skolin
ga $5,497,069,379; Francija — $4,180,- 
628,820; Italija — $2,024,150,441, net 
Belgija ir tai skolinga $453,324,480. Če- 
choslovakijoj žlugo $165,762,145; Lenki
joj dingo $263,166,399, bet apie tai jie

Pinigus Tik Veža ir Veža ...
Indijos Žmonių Vadas Ąpie 

Suomijos-SSSR Konfliktą

Sveikinimai

V. Žilėnas aprašo “Liet. Žiniose” 
(sausio 16 d.) kaip Lenkijos ponai Vil
niuje laukė ateinant Raudonosios Ar
mijos. Be kitko jis sako:

“Rūko visi vaivadijos rūmų kaminai ir 
gatvėse krito popierių degėsiai. Viena 
po kitos automašinos atskrenda prie vai
vadijos rūmų, kitos važiuoja prie Lenki
jos banko Vilniaus skyriaus rūmų. Iš 
vienos mašinos iššoko vaivada pulk. Ma- 
ruševskis. Kodėl taip anksti, apie 7 vai., 
šiandien atvyko į įstaigą vaivada? Juk 
šiandien sekmadienis.

Netrukus viskas paaiškėjo. Jau apie 8 
valandą buvo atidarytos visos 
įstaigos. Valdininkai pradėjo paplavo
mis bėgti j įstaigas. Ištuštėjo bažnyčios, 
kavinės ir restoranai. Visi skubėjo atsi
imti algų.

Prie Lenkijos banko Vilniaus sky
riaus automašinos tik keičiasi ir keičia
si. Kareiviai ir darbininkai neša sun
kiausias pinigų dėžes. Tvarką prižiūri 
kariuomenės ir policijos atstovai. Pini
gus veža, veža ir dar kartą veža. Kaip 
tiek jų ir prispausdino!

Na, jie ir plėšėsi. PrisikiŠę zlotų mai
šus, apvogę viską, ką tik nugriebė, po
nai bėgo, kas kur galėjo. O paskui-anti
so vietinė spauda paskelbė, būk raudon
armiečiai Vilnių apiplėšę!

Žymusis Indijos liaudies vadas—bu
vęs Tautinio Indijos Kongreso preziden
tas — Jawalharlal Nehru prieš tūlą lai
ką šitaip pareiškė savo nuomonę dėl Suo
mijos-SSSR konflikto:

“Nėra jokios abejones, kad Sovietų 
Sąjungai buvo pavojus būti užpultai per 
Suomiją. Didelis Sovietų miestas, Lenin
gradas, stovi tik keliolikos mylių atstu
me nuo Suomijos sienos, ir visiems 
gerai žinoma, koki karo planai buvo da
romi Suomijoj,”

Vadinasi, Indijos liaudies vadas, kovo
tojas už Indijos nepriklausomybę, aiškiai 
žino ir pasako tą, ką kiekvienas protau
jąs žmogus šiandien sako. Helsinkio Suo
mija pati viena niekad negalėjo būti So
vietams pavojinga, bet "ji išvien dirbo su 
Anglijos ir Franci jos imperialistais. Ji 
ruošė jiems bazę ^užpulti Sovietus. Suo
mijoj buvo apie 200 orlaiviams statyti 
vietovių—aerodromų! Jei ne Anglija ir 
Francija (dalinai ir Amerika), tai ^Suo
mija būtų gražiausiai’ susitaikiusi su So
vietais ir šiandien laimingai sau gyven
tų. Bet Anglijos ir Francijos imperialis
tai,. podraug — Anglijos, Francijos ir

Žemiau telpa 
siųsti “Laisvės” 
žiavimui, sausio 
ne. Anksčiau jų 
jome dėl,vietos stokos laikraštyj. 
Tie sveikintojų laiškeliai, kurie 
tilpo pirmiau laikraštyj, dabar 
nekartojami. — lied.

(Pabaiga) .
“Laisvės’* Suvažiavimui 

Pasveikinimas

Brangūs Draugai ir
Draugės Darbininkai:

Negalėdamas šiemetiniame 
“Laisvės” suvažiavime daly
vauti dėlei ligos-gripo, kuriuo 
tik persirgau, siunčiu širdin
gą pasveikinimą ir vieną do
lerį aukų.

šiemetiniame “L.” vajuj te- 
gavau tik 5 naujus skaitytojus 
ir virš 50 atnaujinimų senų 
skaitytojų. Momentas prielan
kus gauti skaitytojų,' bet ne 
visada aplinkybės leidžia juos 
matyti.

Didžiumoj per vajų paty
riau “L.” skaitytojų nepasi
tenkinimą politiniais raštais 
dėlei Finliandijos ir dabarti
nės pasaulinės situacijos. ‘ Jie 
nori daugiau aiškumo ir poli
tinių raštų. Kili nori suma
žinti menkesnės vertės žinias 
iš Lietuvos, žinoma, sunku vi
sus patenkinti bendrais raš
tais. Visa bėda su -skaityto
jais yra ta, kad jie nedaro pa- 
.stabų patys per laikraštį .

Siunčiu geriausius linkėji
mus ir sėkmingai prašalinti 
trūkumus.

Draugiškai, 
A. J. Smitas.

J. S. Rainys, Philadelpietis, 
aukojo $2; jo laiškelis tilpo 
“Laisvėj” anksčiau.

ALDLD 200 kp., Hillside, 
N. J., sveikina šėrininkų su
važiavimą su $2. Atstovauja: 
A. Kudirkienė, sekr. J. Gas- 
paraitis, ir ižd. A. žalis.

LDS 13 kp. sveikina šį “L.” 
dalininkų suvažiavimą su ge
riausiais linkėjmais, prišokda
ma $5. Fin.*sekr. M. Klimas, 
E. New York ir Richmond 
Hill.

Drg. Berželis iš Newark, 
N. J., sveikino suvažiavimą su 
telegrama, ‘ prisiųsdamas $3 
auką.

Draugai iš Jersey City, N. 
J., sveikina “L.” šėrininkų su
važiavimą sekamai: Po $1—
A. Žukauskas, J. Kreivėnas, J.
B. Paserpskis, A. žavišus, A. 
Matulevičius; P. Kalanta, 50c.

Brooklyniečiai sveikina: — 
“Sveikiname dienraščio ‘Lais
vės’ suvažiavimą; priimkite 
nuo mūs .5 dolerius. Ig. Dau- 
žickas, Ant. i Pivariūnas, A. 
Lapinskas ir P. Kapickas.

Sveikina dienraščio “L.” su
važiavimą bankieto gaspadi- 
nės ir gaspadoriai: A. Balčiū
nas $5; drg. Balčiūnienė $2; 
A. Velička, j $1.50. Po $1— 
drg. šolomskienė, Višniaus- 
kienė, G. tyaresonas, drg. 
Kalakauskieųįė, drg. švegždie- 
hė, drg. Balčiūnas, J. Visoc
kis ir ,A. .Žablackienė. Drg. 
Baltrušaitis 50c. Viso $17.

LDS 1 kp., Brooklyne, svei
kina “L.” dalininkų suvažia
vimą ir linki' dienraščiui aug
ti ir bujoti tarp darbinin^U- 
kos visuomenes, ginti darbi
ninkiškus reikalus ir pasvei
kindami pridedame mažą au
ką $5. C. Reinis, Prot. Sekr.

Mes, Los Angeles žemiau 
pasirašę' laisviečiai, sveikina
me “L.” dalininkų suvažiavi
mą ir reiškiame gilią pagarbą 
tam darbui ir judėjimui, ku
rį atstovauja “Laisvė.” Ne
žiūrint, kad pasaulio įvykiai 
greitai keičiasi ir priešai 
smarkiai puola, bet “Laisvė” 
suspėja tinkamai išaiškinti 
tautinius ir tarptautinius rei
kalus ir atmušti priešų puoli
mus. Tad mes, tai įvertinda
mi, su šiuom pasveikinimu .

ir sa-

sveikinimai, pri- 
šėrininkų šuva- 
28 d., Brookly- 
įtalpinti negalė-

vimas! Po 50c: Pūkiai, Bu
šai, Repečkai, J. M. Pupiai, 

<P. J. Pupiai, M. Baltulioniūtė, 
A. Shultz, St. Petrovich, Ad. 
Petravičienė ir J. Savis; Ch. 
Levišauskai 25c.

ALDLD 52 kp. nariai, Dear
born, sveikina “L.” suvažiavi
mą. P. Nakas, $1. Po 50c: 
V. Žilinskas ir A. Gotautas. 
P. Zunaris 30c; po 25c: R. 
Stepankevičienė, J. Rudzevi
čius, J. Gudinas, J. Adomai
tis ir J. Bubliauskienė. Viso 
$3.55.

pa- 
ta-

Su pagarba,
J. Bubliauskas. 
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Nors materialiai mūsų 
sveikinimas mažas — $3,
čiau dvasiniai mes siunčiame 
labai didelį, karštą ir širdin
gą sveikinimą mūsų brangiam 
dienraščiui “Laisvei.” Linki
me daug metų pasekmingo 
gyvavimo ir tęsimo apšvietos 
ir kultūros darbo tarpe lietu
vių masių!

Draugiškai,
LLD 13 Kp. Easton, Pa.
V. J. Senkevičius, Sekr.

Draugai iš Elizabeth, N. J., 
sveikina “L.” suvažiavimą. Po 
$1: V. K. Sheralis, K. Po
ciūnas, A. Saulėnas, J. Wiz- 
baras ir A. Stripeika.

Sveikina dienraščio “L.” šė
rininkų suvažiavimą būrys 
draugų. Marlboriečiai (Mass.). 
Po $1: Adv. A. Yokšis, K. O. 
Yokšai, J. Sadauskas, ir iš 
Maynardo biznieriai: T. S. 
Marčiulioniai. Hudsoniečiai: 
po $1—M. M. Kazlauskai, J.

Jaskevičius, V. Vindžiulis, J. 
V. Grigai. J. M. Paplauskai 
75c ir Šidlauskas ir F. Bu- 
katek—po 25c.

LLD 136 kp., Harrison, N. 
J., sveikina dienraštį “Lais
vę” ir jos dalininkų suvažia
vimą su $3. F. Shimkus.

Pasveikinimas “L.” Bendrovės
Dalininkų Suvažiavimui

Gerbiamieji Draugai: Jūs 
šiandien suvažiavot nutiest li
niją dienraščiui “L.” kaipo 
kelrodžiui darbininkų klases 
ir visai lietuvių liaudžiai. Mes, 
sveikindami jus, 
šalint nuo kelio 
bes ąpuokus, 
progresuojančią 
Aukojam $3.

ALDLD 14 Kuopa, 
Minersville, Pa.

Draugai! Mes, susirinkę į 
LDS 4-to Apskričio konferen
ciją, laikytą 28 d. sausio, ap
tarėm visus Susivienijimo rei
kalus, taipgi nepamiršome ir 
mūsų brangaus dienraščio 
“Laisvės.” Sveikinam su $5.- 
55. Aukojo sekamai: po $1— 
žebrys, švelnys, Sudeikis, ir 
Baužienė; po 50c — Rogers, 
Kalakauskas, Bakulienė, J. 
Mack, Stalioraitis ir Madison; 
po 30c—Valentą ir Pauzes; 
po 25c — Dagis, Mockaitis, 
Taylor, Mrs. Bergman, Mrs. 
Skleris, S. K. Mazan, J. Pal- 
tan, Galinauskaitė, Skleris ir 
Nemuras; A. Bekevičiūtė 10c.

Louis šilabaitis, Brooklyn, 
Conn., $1.

linkime pra- 
visus tamsy- 
klaidįnančius 
žmoniją.

giau teikti pagelbos Fin- 
liandijai. Reakcinis laikraš
tis “Le Temps” rašo, kad 
“Rusijos-Finliandijos karo 
frontas, tai yra dalis Fran

ci jos-Vokieti jos fronto.”
Londone išgalvojo, kad 

Sovietų Sąjungos jau pase
no 2,000 karo orlaivių ir jie 
niekam netinkami. Sulyg 
Anglijos “karo specialistų,” 
greitai Sovietai neturės ka
ro orlaivių.

Bet tuo pat kartu iš Hel
sinkio dejuoja, kad gali 
greitoj ateityj Sovietai iš 
lėktuvų išsodinti “oro ar
miją” finų užnugary j. Na, 
tai ir suprask tu žmogus, 
jeigu protingas! Čia greitai 
nebus pas Sovietus orlaivių, 
čia vėl greitai gali laukti, 
kad tūkstančiai jų orlaivių 
nuneš finų užnugariu ir iš
sodins “oro armiją.”

Veik kasdien girdime pa
saką: “Vokiečius kviečia 
Sovietai į pagelbą,” arba 
“Vokiečiai gelbsti Sovie
tams.” Smarkiai bombarda
vo Sovietų lėktuvai Rova- 
niemį, finų centralinės ar
mijos bazę. Tuoj aus paskel
bė, kad tai “120 orlaivių ve
dama vokiečių.” Nors tą pa
saką jau kelis kartus Sovie
tai ir pati Vokietija užgin
čijo, bet kam liežuvis niež
ti ir norisi niekinti Sovie
tus, tie nuolatos ją kartoja 
ir nori įtikinti kitus.
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sinkį eiti į karą su Sovietais. Na, ir šian 
dien matome pasėkas!

Bėgamais Klausimais
Reikia pripažinti geru da

lyku, kada žmonės vienos 
tautos, kurie nenori kitoj 
tautoj * gyventi, kraustosi 
namo. Taip yra su dalimi 
vokiečių. Iš Vakarinės Bal
tarusijos ir Ukrainos jau iš
sikraustė į Vokietiją 118,- 
000 vokiečių. Sovietų Sąjun
ga atidavė jiems jų galvijus 
ir turtą. Per Lodziaus mies
tą pervažiavo 130 trauki
nių, kurių kiekviename bu
vo po 120 vokiečių, 200 ark
lių ir 100 vežimų.

Reiškia, nenorite gyventi 
—važiuokite pas savo tau
tos žmones. Bet ne visi 
kraustosi. Yra vokiečių, ku
rie pasilieka ten, kur gyve
no, nes jie sutinka su dar
bininkiška tvarka. Prie to, 
visiems yra žinoma, kad Pa- 
volgėj vokiečiai gyvena ir 
turi net savo autonominę 
respubliką.

Atrodo, kad mūsų valdžia 
vis vien sukis dar dešimtis 
milionų dolerių Finliandi- 
j.os ponams ir kapitalistams 

‘“paskolų.” Žinoma, tai va
dinama “nekarinėmis pas
kolomis.” Gal taip ir bus. 
jeigu oras pagerės, Raudo
noji Armija atliks savo pa
reigą, tai tada tikrai tos 
paskolos bus nekarinės, nes 
finų ponai ir kapitalistai 
pabėgę užsienyj turės už 
ką gyventi. Bet jeigu karas 
užsitęs, tai jos bus karinės.

siunčiame/iį $5.25 auką ir sa
kome; lai gyvuoja ir stiprėja 
“L.” ir jos dalininkų suvažia-
kome

Dabar Italijos fašistai 
siunčia karo orlaivius, amu
niciją, ginklus ir net lakū
nus į Finliandiją prieš So
vietus. Bet tuo pat kartu 
negali apsieiti be Sovietų 
duonos, žibalo ir metalo. Jie 
primena tą Krylovo pasa
kaitę apie nedėkingą kiau
lę, kuri prisiėdus ąžuolo gi
lių kniso jam šaknis.

Franci jos imperialistai 
vis atviriau provokuoja ka
rą prieš Sovietų Sąjungą. 
Jie užpuolė Paryžiuje ant 
Sovietų Sąjungos prekybos 
atstovybės centro. Nupjau
stė telefonų vielas. B rutu
liškai, kaip koki chuliganai, 
darė kratas, ne vien pre
kybos centre, bet net So
vietų darbininkų gyvena- 
miuose. Tas gero neduos. 
Prives Franci jos reakcinin
kai tą šalį prie baisios pa
dėties. Dejuos Franci jos 
liaudis.

Mat, dabar “neutralite
tas” ir “karinė pagelba” jau 
taip madoj, kad ponai pagal 
save ir kitus sprendžia. 
Jungtinės Valstijos “neut- 
rališkos” Francijos, Angli
jos ir Vokietijos kare, bet 
jos paverstos į karo arsena
lą, kur Anglijai gamina 5,- 
600 karo orlaivių; Francijai 
2,800 karo orlaivių ir už 
šimtus milionų kanuolių, 
kulkasvaidžių, amunicijos 
ir kitų ginklų.

I talijos fašistai jau pri
prato iltis rodyti Sovietų 
Sąjungai ir tuo pat kartu 
gauti iš Sovietų šalies duo
ną, geležį ir žibalo. Dabar 
iš Romos praneša, kad veda 
derybas su Sovietais, kad 
atnaujinus prekybos sutar
tį, kuri pasibaigė.

1936-1939 metais Italijos 
fašistai kariavo prieš Ispa
niją. Sovietai gelbėjo Ispa
nijos liaudžiai. Italijos fa
šistai skandino Sovietų lai-

Kapitalistų žinios iš Fin- 
liandijos ir apie Finliandiją 
daugiau, kaip įkirios. Paim
kime, kad ir vasario 7 die
nos “žinios”. Jau nekalbant 
apie tas “finų pergales”, 
tūkstančius rusų “užmuš
tų,” dešimtis tankų “sunai
kintų”, kas jau kasdieninė 
kapitalistų spaudos giesmė, 
kiek daug iš kitur praneši
mų.

Washingtone nutarta fi
nansų komisijoj, kad dar su
teikti Finliandijai $20,000,- 
000 amžinos “paskolos”. 
Hooveris proga “finų darbo 
dienos” dar pareikalavo 
$1,000,000 aukų.

Londone, Anglijoj, šau
kia, kad daugiau isiųsti or
laivių prieš Sovietus. Ang
lijoj “liuosnorių” bus iki 
100,000 karui prieš Sovie
tus. Ir laikai geri! Karei
viai, kaip koki ministerial 
“gali rezignuoti” iš Angli
jos armijos ir važiuoti į

Kada Raudonoji Armija 
išlaisvino Vakarų Baltrusi- 
ją ir Ukrainą, tai Italijos 
fašistai paskelbė, kad būk 
ji “pavogė nuo Vokietijos 
tą plotą.” Italijos fašistai 
sakė, kad būk Lenkijos ten 
nebuvo visai karo jėgų. Tai 
ne tiesa. Lenkijos ponai 
prieš Sovietų Sąjungą turė
jo geriausius savo “strzel- 
cų” (fašistų) pulkus, kurie 
viršijo 700,000 žmonių. Jie ■ 
turėjo ir reguliarės armijos 
pulkus, kurie visai nebuvo 
paliesti Vokietijos-Lenkijos 
kare. Ten karo jėgų buvo 
daug, nes vien tas faktas 
kalba už tai, kad' Raudono
ji Armija suėmė apie 500,- 
000 lenkų kareivių. O apie 
200,000 jų pabėgo Rumuni
jon, Vengrijon, Latvijon ir 
Lietuvon. Jeigu lenkų ar
mija negalėjo ilgai laikytis 
prieš Raudonąją Armiją, 
tai todėl, kad sąlygos buvo 
tinkamos Raudonosios Ar
mijos veikimui; kad pabė
gus Lenkijos valdžiai jos 
armijoj pasireiškė pakriki
mas; kad vietos gyventojai 
sukilo prieš lenkus, ir daug 
kitų priežasčių. Bet atski
ruose punktuose buvo pusė
tinai aršių susikirtimų. Pa
sakojimas, kad būk Raudo
noji Armija tik gyrėsi savo 
sugabumais, yra tarnavi
mas reakcijai, kuri visaip 
bando niekinti Raudonąją 
Armiją, žeminti jos karinę 
galią, ruošti prieš ją visuo
menės mintį.

i-

VUS.

D. M. š.

London. — Anglijos val
džia 40 procentų numušė 
pardavinėjimą popieros.
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igation of Father Coughlin, Pelley, 
the Ku Klux Klan, Merwin K. Hart. 
On the basis of past performances, 
we ask: How accurately will the 
newspapers report this pressure?

"Baltimore 
help elimi-

BOSTON.—A 
student is likely 
in examinations 
sloppy student,

the 
com- 

makes

House Inquiry Committee 
Bills Were Handed to

Told That 
Negro

by Walter Kubilius 
Chapter VI

away 
from 
it is

has been
has been

nobles, colonizing 
Ukraine, adopted 
the subjugated

layout has been re- 
two reasons: present

Till the cows some homo, 
—The Shadow.

of these 
things. It was tried out. Ani- 
lived normally for a while; 
to the experimenters’ dismay, 
stopped growing and became

"have found a ‘new Bel-

If we give it Vita- 
it returns to 
irreparable

Mill Preacher, He Says, Called 
Lewis, “the Devil”

American public

After his death the now 
Lithuanian land was left as 
to be fought over by his 
sons. Two of the sons, Keistutis and
Algirdas, united against the other 
five and succeeded in capturing the 
reins of the nation.

requires a
Against the Knights

year 1370 Algirdas and 
ar-

The success of , the 
Sun” experiment may 
nate such distortion.

He: “Waiter, I think there’s a 
fly in my soup,”

Waiter: “Well, make sure. I can’t 
be bothered with rumors.”

dtuij' uu an iiiaiuc | 
“New York Herald j 

put the 
on the
mention

accepted to 
the celebra- 
of Vilna by 
be an inte-

After the hearing, the exa
walked five miles to the 

cabin to give him $4.00. 
and Publisher” comments: 

inference from the

And this from the “New York 
World-Telegram:”
NLRB EXAMINER ADMITS HE

GAVE $4 TO A WITNESS

was a successful affair.
orchestra played a few 

the best liked being the song 
girls, but the boys insist it 

the accompaniment that did

An 
a letter from a 

reporting 
South 
union

Publisher” (Jan. 6,

The name itself gives you a 
It means “vital amine” or,

Examiner 
in Gaffney, 
stated that 

so intimidated only

Antradienis, Vasario 13, 1940 Trečias puslapis

“All the News That’s Fit to
Print,” But Not on Dies

"The temperature is 125 degrees in the steel blasts 
“Good God! Bring me some ice water.”

OU HAVE MANY reasons tolsary?
wonder about vitamins. How 

many times have you seen the word 
vitamin? Hardly a day goes by 
that it doesn’t pop up. You have 
seen it on the package of your 
morning cereal, on a tomato can, 
on a hair tonic bottle, and even onjgcther, 
a box of cough drops. You may be- [with harmony. So it is with the vi- 
come skeptical and say, "It is just ■ tamins.
an advertising or commercial . They do not furnish energy as do 
scheme. Our mothers and fathers I the other food factors. Their duty 
lived without them; so can we.” »

How little did they realize that 
they were consuming vitamins. They 
merely didn't know that they were 
present. It’s the same story with 
people, centuries ago, when they did 
not know that foods were made up 
of proteins, fats, carbohydrates, and 
minerals. Today that is common 
knowledge. Likewise, we 
ing that foods contain 
else. - j

hint.
in a broad sense, a substance vital 
or essential for well-being. A vita
min is like an orchestra leader. He 
does no playing himself but he sees 

! to it that the musicians play to- 
in the correct time and

Spectator Speaks [More On Married Student

From Hartfold Youth

—o—
convince yourself, 
the scientists discovered vita-
It was quite by accident, just 
many other momentous disco- 

; have been made. They rea- 
this way: "We know what 
are made up of. Let’s take

To 
how 1 
mins, 
as so 
veries 
soned 
foods 
animals and feed them pure fat, 
protein, and carbohydrate, plus the 
minerals that are necessary.” That’s 
all that had been found in foods, so 
it was quite logical for them to 
assume that animals could live on 
man-made combinations 
pure 
mals 
then, 
they 
diseased. It was thought that some 
germ was the cause of this condi
tion.

The experiment was repeated ma
ny times, but the results were al
ways the same. There must have 
been something lacking. When the 
animals were fed some complete 
food such as milk (which contains 
all the necessary food factors) they 
recovered. The only conclusion that 
could have been 
there must have 
milk, in addition 
provided.

Let us take a 
case. In 1909 Stepp treated milk
bread with alcohol and ether, 
allowed the milk-bread to soak 
these two liquids. Then, after 
moving the alcohol and ether, 
fed the milk-bread to mice 
eluding all other 
They, too, failed 1 
came diseased, 
ether left behind 
carbohydrate, and 
in the milk-bread 
something out. When this substance 
was separated from the liquids and 
fed to the animals, they recovered. 
This experiment also proved that 
the condition was due to some im
portant substance being absent in 
the diet and not to the presence of 
some germ. Scientists all over the 
world were finding out that certain 
diseases are due to the deficiency of 
food factors, which 
call vitamins.

You have heard of 
being called Limies, 
was given to them 
were required to drink lime juice 
while on long voyages. The British 
Navy realized that 
nate scurvy, if the 
juice.

And so it goes, 
blindness, etc. are prevented by ad
ding the proper vitamin to the diet. 
As time went on, chemists deter
mined the chemical formulas for 
some of the vitamins and are now 
able to make certain ones in the 
laboratory. A tremendous amount

complete except for 
a few days (espe- 

is young) we notice 
not so smooth. It 
weight 
bones.” 
rough.

until it is 
Its feet be- 
Normally it 
deprived of 

seem to care 
leaves food

made was that 
been something in 
to the substances

look at a specific

He 
in 

re- 
he

(ex
food, of course), 
to grow and be- 
The alcohol and 
the fat, protein, 
mineral elements 

I but dissolved

they chose to

British sailors 
which name 
because they

it could elimi- 
men drank this

beri-beri, night

HARTFORD, Conn. — Believe it 
or not, this is a correspondent from 
the fair city of Hartford—and a 
disgusted one at that. Hartford has 
a fairly large chorus and an or
chestra to boot, yet to see an ar
ticle in the paper about its activi
ties is a cause for celebration.

In times gone by, one could turn 
the pages of the Laisvė and in
evitably find an article from Hart
ford, but now, except for A. B., not 
a whisper.

The chorus and the orchestra 
have been progressing successfully. 
The orchestra participated in the 
concert given for the Lithuanian 
Radio Ensemble from New Britain 
on their third anniversary on the 
air. It

The 
pieces, 
by the 
was
the trick.

The chorus and orchestra have 
been asked and have 
participate Sunday in 
tion of the recovery 
Lithuania. There will 
resting program and

• urged to attend.
Seen Here and There:—

The Remedy of the Baltimore Sun
In sharp contrast to the usual 

picture of the press is an experiment 
conducted since last October by the 
“Baltimore Sun” reported by Man- 
againg Editor Neil H. Swanson, in 
“Editor and 
1940).

The “Sun” 
vamped for

news conveniently by organizing 
collecting related stories; make 
issues more intelligible through 
incorporation of background

the 
and 
the 
the
material.

Frankly an attempt to get 
from “headline mentality,” 
sensationalism and distortion, 
significant that the experiment be
gan the day after England and 
France declared war against Ger
many. Double deck headlines have 
been replaced by brief captions. Re
lated stories are grouped together 
under captions like “War in the 
Air” or "Plight of the Neutrals.”

Besides its technical and budget

I ’ilgrimage
to technical diffictil- 
write-up on the Am- 
Youth Congress 

Institute”
“CL
Pil-
can

Due 
ties no 
erican 
tizenship
grimage to Washington 
appear in this issue.

More information on 
important events that took
place in the capital will be 
in this Friday’s issue of the 
Youth Section.

the editors.

,SEATTLE. — Home of Mr. and 
Mrs. Albert Ax, senior psychology 
students at the University of Wash
ington, is a 26-foot sloop.

The vessel Alene also is their 
bankroll, for they went fishing in it 
last summer and caught enough sal
mon to keep them in school.

By living in the boat, moored in 
Seattle harbor, the couple’s Tent 
is only $3.50 monthly.

bill

the

Our now addition to (he chorus 
seems to have crush on a freshman 
college student. On the balcony at 
N. B. a Wilson lad and W. H. lassie 
in earnest conversation. A. Y., I. S., 
F. G. and B. S. laughing qt nothing. 
Disconsolate R. N. A. Z. trying 
watch the show. Woman kill-er

ary advantages, the plan gives 
reader, a better opportunity to ■ 
pare conflicting dispatches, 
for easier presentation of explana
tory material, and — above all — 
destroys headline sensationalism.

The vicious use that can be made 
of headlines is shown by an article 
in the January 20 issue of “Editor 
and Publisher.” An original story 
described 
Board 
tions 
which 
were 
ness dared to testify he 
discharged for union 
then evicted from a company-owned 
house. After the hearing, the 
miner walked five miles to 
witness’ 
“Editor

“The plain 
text is that the gift was an act of 
sympathetic charity, mingled 
admiration for a witness who could 
not be terrified — and in those 
terms, a $4 gift to a poor man at 
Christmas time rates no headlines.” 

If. you are a headline reader, “Edi
tor and Ihiblisher” notes you learned 
this from the “New York Sun”: 
TRIAL EXAMINER FOR NLRB

GAVE WITNESS MONEY

Labor 
condi- 

Carolina, 
workers 

one wit- 
had been

activity and

Claim Finland a 
Stepping Stone
To War

The Press and the Dies Committee
"I do not want 

back,” Congressman 
tein of New York 
House last January 
last six or eight 
Congressman has been buttonholed 
to find out whether or not he is 
going to support the Dies Commit
tee; in fact, the newspapers have 
gotten some of the Congressmen 
afraid to say ‘no’.”

Congressman Dickstein’s charge 
was made in a heated debate during 
which he roundly condemned 
Committee’s work. A search of 
metropolitan papers reveals 
following sole coverage: In a

"Day in Con- 
York Herald 

"Heard Repre- 
urge stronger

to go too far 
Samuel 

charged 
16, "but 
months

Dicks- 
in the 
in the 
every

the 
the 
the 
box

ship list 563 names which were ac
tually the mailing list of the Wash
ington branch of the American 
League for Peace and Democracy. 
The "New York Herald Tribune” 
editorialized on October 27th that it 
"strikes us as perhaps the worst of 
the blunders with which, from time 
to time, it (Dies Committee) has 
compromised its otherwise valuable 
investigations.... Is it not a strange 
perversion of the function of a go
vernment agency tracking down un- 
American activities to 
citizens, even 
specified they 
positions?”

Is it not a 
the function

though 
occupy

pillory these 
in the case 
Government

WASHINGTON, D. C.—Represen
tative William B. Barry, Democrat, 
of New York, charged that relief 
committees for Finland were infla
ming American public opinion over 
Finland in much the same fashion 
as was done over Belgium "preced
ing our entry into the last war”.

Propagandists, he said, in his 
letter to Joseph Starness calling on 
the House Committee on un-Ameri
can Activities to investigate the 
operations of Finnish relief organi
zations, 
gium’ ” in Finland and arc attomp- 
ing “to inflame American public 
opinion.”

“Our ‘society people’ from Boston 
to Palm Beach, most of whom be
lieve that feeding needy Americans 
through the WPA is bankrupting 
the nation, are in a frenzy trying 
to serve on relief committees for 
Finland. Cities and towns in the 
United States are being asked to 
adopt cities and towns in Finland. 
Like Belgium Finland 
an American charge.

"All of these types 
arc a deadly parallel 
took place with Belgium during the 
years preceding our entry into the

the New York

on page 14 headed 
gress,” the “New 
Tribune” reported: 
sontative Dickstein
action against subversive groups”— 
implying that he had supported the 
Dies Committee, not condemned it.

On January 8, 1940, the American 
Committee for Democracy and In
tellectual Freedom announced that 
over 100 outstanding citizens in
cluding twelve college presidents, 
six deans, and other leaders in edu
cational, scientific, and cultural 
circles had signed a petition to Con
gress requesting no further appro
priations for the Dies Committee. 
The Tribune had 4 paragraphs in 
an inconspicuous spot on page 3 
immediately adjoining a story 
headed: “Dies Declares Radicals 
Try to End His Inquiries.”

On January 16th, the United 
Press carried a story from Cam
bridge, Massachusetts: 150 scientists, 
the majority from Harvard 
M.I.T.,' had joined in supporting 
American Committee’s petition, 
metropolitan press ignored
news but reported that the New 
York Teachers Guild had urged 
continuance of the Dies Committee 
under a new chairman.

On January 18th, three days af
ter the arrest of 17 members of 
the Christian Front in New York 
City, Representative Frank Hook of 
Michigan accused Mr. Dies of co
operating with the Christian Front 
and stated he would submit do
cumentary proof on January 22nd. 
The first edition of the "New York 
Post” carried an 
on the story and 
telegram sent to 
neral by sixteen
York educators and clergymen urg
ing an investigation of Father 
Coughlin’s connection with the 
Christian Front.

Other afternoon papers and the 
United Press picked up the "Post” 
story. The next morning the ‘"New 
York Times” ran one sentence, 
buried in another story on an inside ; 
page, while the ‘ 
Tribune” 
Coughlin 
failed to 
Hook’s statement.

On October 25, 
Committee released

last war”, declared 
representative.

"Isn’t it a strange 
said, "that Herbert 
ting as much publicity in connec
tion with Finland as he did with 
Belgium during the last war?” He 
then added “I don’t question Mr. 
Hoover’s motives. I believe, how
ever, that his name is being ex
ploited.”

perversion of 
newspaper to 

pillory these citizens by publishing 
the entire list as the "New York 
Herald Tribune” did on October 26? 
By way of contrast, the 
Daily News” of October 
dared: "The Daily News 
print the list... it was 
effort aimed at the owners 
names on the list and also 
Roosevelt administration.”

December 15,- 1939: the
Poll reported "75 per cent of those 
who have an opinion about the in
vestigations think the Dies Com
mittee should be continued.” De
cember 16: the "New York Times” 
headline read: "75 per cent of those 
asked in Gallup survey believe Com
mittee should be continued.” Since 
then, whenever this poll 
mentioned in the press, it 
in this distorted form.

The actual figures are:
per cents; NO—18%; NO OPINION 
—28%. Neither the 18% "No’s” nor 
the 28% "No opinion’s” have been 
silent. In the final debate on the 
Dies Committee resolution, January 
23rd, Congressman Adolph J. Sa- 
bath, chairman of the House Rules 
Committee said:

"I have here petitions from the 
American Federation of Teachers, 
the Consumers Union, the Com
mittee for Peoples Rights, the 
Professional League for Civil 
Rights, the Public Affairs Com
mittee, National Board of Young 
Womens Christian Association, 
the American Committee for De
mocracy and Intellectual Free
dom, the League of Women 
Shoppers, and many other organ
izations, all urging that they be 
heard against the resolution.”

Copies of most of these resolu
tions and petitions were sent to 
the press, not published, and the 
extent of the opposition to the Dies 
Committee thereby minimized.

’ The Dies Committee has just been 
given another year. There will be 
heavy pressure on the Committee 
—from within and without Con- 

charge against gress—to conduct a serious invest
front page but 

Representative

strange 
of a

"Chicago

will not 
smear 

of the 
at the

a

is to direct the body functions and 
processes, so that they operate 
smoothly and harmoniously. Leave 
out a vitamin, such 'as Vitamin B, 
and the nerves degenerate. Each 
vitamin has a definite duty or du
ties. When we consider the fact 
that our bodies are exceedingly 
complicated, we begin to realize why 
so many vitamins are necessary.

Vitamins are designated by let
ters of the alphabet because their 
existence is discovered before their 
chemical formula is determined. 
In other words, the letters are in
tended as temporary names until 
their chemistry is worked out. Be
cause of their simplicity, the letters 
have remained in general use.
To impress you with the impor

tance of vitamins, let us observe a 
white rat, for a few weeks, while 
it is fed a diet 
Vitamin A. In 
cially if the rat 
that its fur is 
gradually loses 
mere “skin and 
come scaly and
is a tidy animal but, 
Vitamin A, it does not 
about cleanliness. It 
sticking between its teeth. Crumbs
are found between its toes. Later 
we notice a fluid coming from its 
eyes; the eyelashes are stuck to
gether; the lids become swollen and 
begin to close, 
min A in time, 
although some 
may remain.

The body 
amount of each vitamin. If 
to get a sufficient quantity, it be
gins to show derangement. If, for 
instance, it does not receive Vitamin 
A, night blindness results. Yoti 
know that during night driving, 
some people are temporarily 
blinded when a car with bright 
lights comes toward them. Light 
bleaches a pigment in the eye with
out which you cannot see. Vitamim 
A builds up this pigment again. The 
amount of night 
upon how much 
lacking.

You may ask, 
vitamin preparations”? No, that is 
not necessary, if we eat wholesome 
and balanced meals. We find times 
when an extra supply is helpful. For 
example, during the summer we are 
exposed to the sun which enables 
our skin to manufacture Vitamin D. 
During the winter, our diet may not 
provide enough of this vitamin to 
help maintain our resistance to colds 
and other respiratory diseases. Then 
we are carried along by taking cod 
liver oil or vitamin capsules. \

We Lithuanians may attribute our 
robust health to the hearty, coarse 
food we eat. Our black bread fur
nishes a large amount 
as they occur in rye. 
wonder what foods are 
tamins. I will only

well-dressed college 
to get better marks 
than the traditional 
L. Harold DeWolf, 

psychology professor at
versify, believes.

In outlining methods 
ing for an examination 
that neat clothing gives confidence 
and a disheveled appearance makes 
the student feel insecure.
. Another suggestion made by De
Wolf is that during each day of 
study the student should stop work 
and enjoy some active recreation 
like skating or skiing.

EDIMINAS DIED in 1341. By 
the irony of fate he was killed 

by the first cannon to be fired on 
Lithuanian soil. He had brought 
progress to Lithuania and one of 
its "instruments” killed him.

Seldom had two brothers ruled 
more peacefully side by side. They 
did not combat each other but 
helped one another whenever the 

their 
nation

occasion demanded. Under 
joint rule the Lithuanian 
grew and prospered.

blindness depends
Vitamin A is

‘Should we take

may 
in vi- 
those 

A. If

of vitamins 
You 
rich 
cite

which are rich in Vitamin 
you are interested to know the 
best food sources for other vitamins 
or if you are interested in any 
other information concerning then4:, 
please write to me. Excellent sour
ces for Vitamin A are butter, car
rots, cream, eggs, milk, and, last 
but not least, spinach. There is some

of research is being conducted at basis for Popeye’s enthusiasm for 
the present time.

What do these vitamins do in the
body, which makes them so necęs-

spinach.
The Graduate School, Purdue 
University Lafayette, Indiana. Answers on bottom of column seven

Algirdas

government was
the two brothers.

and west,
the south

A dual 
lished by 
tis ruled 
while Algirdas ruled in 
and east.

in the north

estab-
Keistu-

consolidat-Algirdas succeeded in 
ing the territorial conquests of the 
previous dukes and princes. At this 
time the Tartars held vast areas 
of Russia under their control. The 
soldiers of Algirdas succeeded in li
berating Podolia and other sections 
of Russia from the Tartar invasion.

Rather than be left alone to face 
the might of the Tartars many 
Russian and Ukrainian princes 
sought the tolerant rule of the 
Lithuanians. Under the pressure of 
an invasion, the suppressed people 
of Eastern Europe united.

In this way, taking advantage of 
the chaos in the east and the su
perior strength of the Lithuanian 
armies, Algirdas was able 
the borders of Lithuania 
till they touched Moscow 
heart of the Ukraine.

Algirdas took advantage 
fissure among the Russians. The 
Lithuanians at this time thrived 
upon oppression. The harder the 
rule of the Tartars, the more wil
lingly did the Russians accept the 
tolerant Lithuanian rule.

to press 
outward 
and the

of every

at Vilna.

An Expanding Country

While the borders of Lithuania 
grew the consolidation of her con
quests lagged far behind. In order 
to maintain power in the newly 
conquered territory Algirdas, as 
Gediminas had also done, increased 
the privileges of Lithuanian nobles 
in order to induce them to govern 
territory that was far away from 
the motherland.

The Lithuanian 
in Russia and the 
the languages of
peoples. The Lithuanian tongue as 
the official language of government 
thus fell into disuse, being replaced 
by the language of the locality in 
which the Lithuanian noble ruled.

The wealth of the nobility in
creased through the various con
cessions given to them by Algirdas 
in order to keep them loyal to the 
Lithuanian government
With privilege on the increase a 
rift occurred between peasant and 
noble. The laborer was crushed 
while the noble reaped the fruits 
of his labor. The democracy that 
would have strengthened the Lithu
anian empire disintegrated and the 
seeds of death were sown.

As one can see, the past history 
of Lithuania during these centuries 
is irrevocably bound up with the 
history of Russia and Poland. There 
is a popular saying that the only 
great rulers old Russia and Poland 
ever had were Lithuanians. It is 
also claimed that the Romanoff 
dynasty, which oppressed Russia 
so many centuries, was founded 
a Lithuanian, Glenda Kubilius.

Keistutis

for 
by

While Algirdas laced the Tartars, 
Poles and Russians, Keistutis was 
busy enough with the hereditary 
enemies of Lithuania—the Teutonic 
Order. '

Keistutis gradually became the le
gendary hero of Lithuania. He sym
bolized the love of country and 
freedom by the people. He remained 
faithful to the native religion, lived 
the life of an active soldier and 
constantly had the welfare of the

mantic figure in him that shines 30 
brilliantly in Keistutis.

One of the beautiful legends of 
Lithuania tells of Keistutis’ love 
for Birute. How, one day while 
riding on a white horse, he met 
in the small village of Palanga a 
beautiful vestal virgin, Birute. It 
was love at first sight, so the story 
goes, and the handsome prince stole 
her away to be his bride. Vytautas, 
the last great king of Lithuania, 
came as a

In the
Keistutis organized two large 
mies to smash the Teutonic Order. 
They planned a pincer movement, 
marching in two different directions 
into Prussia. The objective of their 
attack was Karaliaučiai (Koenigs- 
burg), the central city and fort of 
the knights.

If the Lithuanians would succeed 
in destroying the fort, the knights 
would be crippled and it would have 
been possible to wipe out the ene
my. The plan would have succeeded 
but the Lithuanians were too con
fident. They moved too slowly into 
the interior. When several minor 
forts had been passed the Germans 
realized what was being planned. 
All possible reinforcements were 
immediately rushed to Koenigsburg 
to defend the city. •

Again the Lithuanians miscalc
ulated. They arrived at the city, 
but not simultaneously. In a battle 
the Lithuanians were defeated- and 
they turned back to their country.

Keistutis learned his lesson. The 
Lithuanians were not yet ready to 
smash the Teutonic Order. But 
there was another way of fighting 
the Knight—partisan warfare.

And at this point we first hear 
of - Vytautas.

(to be continued)

nation in mind. Algirdas, on the 1 College, 
other hand, had accepted Christi
anity and increased his power 
through diplomacy and political 
alliances. There is little of the ro-
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(Tąsa)
—Aš įsitikinęs,—k a 1 b ė j o jaunuolis 

Aleksenko,—kad Liaudies Seimas Vaka
rinės Ukrainos išreikš liaudies valią, 
paliuosuotos nuo ponų priespaudos, iš
neš sprendimą prijungimui Vakarinės 
Ukrainos prie Sovietų Ukrainos.

—Raudonoji Armija atnešė mums lais
vę ir naują rytojų,—ten pat sakė Golov- 
ner.—Ji suteikė mums teisę prie naujo, 
laimingo gyvenimo. Mes atiduosime sa
vo balsus tiems delegatams, kurie bal
suos už sujungimą Vakarinės Ukrainos 
su Sovietų Ukrainos Respublika, už So
vietų valdžios formą.

—Ilgai laukėme Sovietų valdžios ir il
gėjomės, kaip vaikai motinos, — sakė 
gelžkelietis Dučikas Lietuvių Brastoj.— 
Ir didžiausias mūs troškimas kuo grei
čiau susivienyti su Sovietų Sąjunga.

—Aš turiu tris kūdiikius mokyklinio 
amžiaus, bet aš neturėjau jokios galimy
bės juos mokyti,—sakė audėja Rubinie- 
nė, Gardine.—Tiktai Sovietų valdžios 
tvarka suteikia galimybę kiekvienam 
mokytis, budavoti laimingą gyvenimą.

—Lenkijos valdžia laikėsi ant prie
vartos ir darbininkų klasės kraujo,—sa
kė daktaras Špicus Styrjo mieste. —Da
bar mes gauname teisę pasilsėti, moky
tis, dirbti ir niekas ir niekados negalės 
išplėšti iš mus šią teisę! Už tai ačiū di
džiulei Sovietų Sąjungai!

—Mes trokštame, kad tarpe Vakari
nės Ukrainos žmonių viešpatautų vieny
bė, — sakė mokytojas Danilkinas. f—Ša
lin šovinizmas, šalin tautinis žmonių vie
nų prieš kitus kurstymas! Mes siunčia
me brolišką pasveikinimą Sovietų Ukrai
nos žmonėms ir prašome priimti mus į 
bendrą Sovietų Sąjungos šeimyną.

—Kokis dar gali būti klausimas,—pa
reiškė Nadežda Adamovna Pinske,—-mes 
nenorime jokios kitos valdžios, kaip tik 
Sovietų valdžios ir vienybės su Sovietų 
Sąjunga.

—Draugai! — pradėjo darbininkė 
Grodik Baltstogėj.—Mes ilgai gyvenome 
varge. Mus policija ir žandarai teroriza
vo. Mus negailestingai išnaudojo. Mes 
neturėjome ką veikti nedarbo laiku ir 
badavome. Kas norėjo geresnio gyveni
mo, kas bandė kovoti prieš išnaudojimą, 
tuos areštavo ir grūdo į kalėjimus, kan
kino ir žudė. Mes dar ir dabar jaučia
me praeities skausmus. Bet atėjo valan
da mūsų išsiliuosavimo. Raudonoji Ar
mija, Sovietų Sąjungos liaudis, Stalinas 
ištiesė mums pagelbos ranką ir išliuosa- 
vo iš nelaimių. Dabar mes laisvi ir bu- 
davosime Sovietų, tik Sovietų tvarką, 
kuri yra darbo žmonių tvarka.

Taip kalbėjo Vakarinės Ukrainos ir 
Baltrusijos piliečiai. Išrinko ištikimiau
sius savo sūnus ir dukras į seimus, įsa
kydami :

—Už Sovietų valdžios formą!
—Už susijungimą su Sovietų Sąjun

ga. * * #
O kas naujoje valdžioje? Gal ponai? 

Ką liaudis išrinko į savo valdžios orga
nus. Štai keletas davinių.

Nedidelis baltrusių sodžius Gnetiuki, 
netoli Baltstogės. Ar prie lenkų viešpata
vimo kas galėjo manyti, kad iš to so
džiaus kokis nors valstiečio sūnus ar 
dukra bus valdžioj. ° dabar štai Marija 
Diačuk. Visai jauna paliko soldžių. Pri
versta buvo uždarbiauti — skalbė ponų 
grindis, drabužius, auklėjo vaikus, tar
navo už virėją, patarnautoją. Už 40 zlo
tų į mėnesį dirbo nuo ryto tamsos iki 
vakaro vėlumos. Ne, tai ne gyvenimas. 
Eina į fabrikus. Čia vėl žiaurus išnau
dojimas. Streikas. Tada Marija'tikrai 
sužinojo, kas yra darbininkų tikras prie
šas ir ką reiškia darbo žmonių vienybė.

Ji gyveno vargingai, žandarai ir šni
pai sekė ją. Kratos. Plikas viršininkas, 
panašus į katalikų kunigą, pradėjo gra
žiai kvotimą.

—•Prašau, ponia, sėstis. Ponia, mes 
jums vėliname gero, tik gero. Todėl pa
sakykite, kas pas jus ateina į kambarį?

—Pas mane? Niekas neateina. Gyve
nu ramiai ir vienu viena. Užeina tik 
kaimynai.

—“Tik kaimynai?” Prašau kalbėti 
tiesą.

—Sakau tiesą, kad tik kaimynai.
viršininkas supyko. Pašoko, priėjo 

prie spintos, atnešė paveikslų albumą ir 
dūrė pirštu į vieną.

—Jūs žinote kas tas? Pažįstate ir 
šį. Pasakyk, kas iš jų buvo pas jus?

Marija juos žinojo. Jie buvo pas ją 
kambaryj, bet ji šaltai į paveikslus žiū
rėjo ir kartojo:

—Pirmu kartu jų paveikslus matau. 
Nieko iš jų nepažįstu.

Viršininkas paspaudė guziką. Įėjo lei
tenantas.

—Paimkite ją!
Laikė kalėjime, kvotė, kankino, bet 

neturėdami užtektinai įrodymų buvo 
priversti paleisti. Dar daugiau pablogė
jo jos gyvenimas. Jau fabrikantai neima 
į darbą, jau ponios nenori, kad ji maz
gotų joms grindis.

Bet štai į Balstogę atvyko Raudonoji 
Armija. Darbininkai jau trys dienos 
kaip mušėsi su lenkų valdžia už galią. 
Darbininkų eilėse ir Marija Diačuk. Ir 
kada Raudonoji Armija įžengė į Baltsto
gę, tai visos gatvės skambėjo pasveiki
nimais. Ir štai Marija Diačuk liaudies 
parinkta. Visi už ją. Ji atstovė į pirmą 
laisvos liaudies seimą.

—Pasisukome mes iš plento ir me
džiais apsodyta alėja važiavome į bu
vusį dvarponio dvarą, —rašo S. Vašen- 
cov. —Gražūs medžiai ir krūmokšliai 
dabina kelią. Iš kairies, ant kalnelio miš
kas dešinėj—sodas. Gilumoje sodo po
no namai. O ten už medžių didelis Go- 
žanų miestelis.

Valstiečių susirinkimę, kuris įvyko 
dvarponio namuose, man sakė, Jcad Tur- 
činas buvo, bet išvyko ar tai į Dubenevi- 
čius, ar tai į Chočejus.

—O ką jūs statote kandidatu į seimą?
—Turčiną!
—Turčiną!
Stebėtina. Jau ketvirtoj vietoj gir

džiu, kad- vis Turčiną stato savo kandi
datu.

—Kas gi tas Turčinas?
—Vietinis. Iš Chočejų miestelio.
—Kiek jis turi metų?
—Dvidešimts septynis.
—Nepilnai, —kitas kaimietis atsilie

pė.—Iš dvidešimts septynių reikia pen
kis ir pusę atimti, kuriuos jis išsėdėjo 
kalėjime. Dvidešimts kartų jis areštuo
tas ir dvyliką kartų sėdėjo kalėjime.

—Kalėjime! Bet už ką sėdėjo?-
—Už revoliucinę propagandą. Lenki

joj už tai ėmė nagan. Reikėjo turėti 
drąsos, kad kovoti. Kartą Turčinas išli
po gelžkelio stotyj, pas jį antyje komu
nistų lapeliai. Jam iš priešakio eina žan
daras.

—Ką čia darai, šiuo laiku?
“Tuojau suims” — mano Turčinas. 

Dairosi, nėra kur dėtis, o žandaras jau 
ima už peties:

—Na, sustok. Eisime!
—Turčinas viena ranka prilaikė la

pelius, o kita užsimojo ir žandarui į 
veidą. Tas nusirito, o jis bėgti. Kol žan
daras atsikėlė, tai jo ir slėdas dingo. 
Mes paslėpėme Turčiną. Pribuvo polici
ja. Jieškojo, bet nesurado. Mūsų vaitas 
siuto, grumuojo, mat, jis buvo turtingas 
ponas Janko.

—O kur dabar Janko?
—Pabėgo. Kaip tik išgirdo, kad Rau

donoji Armija ateina. Nepavyko mums 
su juo suvesti sąskaitas! Kiek jis žmo
nių kraujo išlakė, kiek į kalėjimus su
kimšo!

—Karvė užėjo ant jo žemės—bausme. 
Višta užėjo—bausmė, o nemokėsi baus
mės, jis patsai valdžia ir sodina į kalėji
mą. Prikankino mus visus, tas šuo! Gy
venimas buvo , nemielas! Bet virš visų 
jis neapkentė Turčiną. Ponas Janko 
skaitėsi pilnu šeiminininku visam vals
čiuj, o čia greta Turčinas. Vienas—va
gis, o kitas—liaudies draugas. Dabar 
kiekvienas gali tiesą matyti. Ponas Jan- 
10pabėgo, o Turčiną liaudis myli.
^Ant didelio, apvalo stalo gulėjo popie- 
ra su valstiečių delegatų surašu.

—O kiek pas jus buvo bežemių ir ma
žažemių?

—Bežemių buvo 25 šeimynos, o maža
žemių—puse sodžiaus.* * *

—Sako, kad jus labai mušė lenkų de- 
fenzivoj ?

—Taip, mušė. Lazda per galvą.—At
sako Ženia-Eugenija Kaplan. — Defenzi- 
voj visus muša. Bet palyginus tą, kaip 
kitus draugus, kankino, tai mano tik žai
slas.

(Bus daugiau)

Oregon City, Ore.
MŪSŲ ŽINIOS

ALDLD 223 kuopa laikė sa
vo metinį susirinkimą pas 
draugę Karbanckienę ant far- 
mos.

Susirinkimą atidarė d-gė 
Eželckienė.

Tvarkos vedėju išrinktas C. 
Miller.

Sekretorius W. Murpis iš
davė gerą raportą iš pereitų 
meti] veikimo. Kuopa buvo su
rengus 3 parengimus, nuo ku
rių liko pelno $69.58. Tai visi 
tie pinigai buvo išaukauti dėl 
darbininkiškų reikalų — di
džiuma laikraščiams, kaip tai, 
“Laisvei” ir “Vilniai.”

Užsimokėjusių narių kuopa 
turi 16. Knygė draugė Eželc
kienė pardavus nemažai lite
ratūros. Buvo surengtos pra
kalbos sykiu su portlandie- 
čiais draugais “Vilnies” re
daktoriui draugui Andruliui. 
Prakalbos visais atžvilgiais 
pavyko gerai.

Nors mūsų kuopa nedidelė, 
ir lietuvių čia nedaug, bet sa
vo pareigas neblogai atlie
kam. Nuo savo kaimynų wash- 
ingtoniečių ir califomiečių ne- 
atsiliekame.

Buvo skaitytas laiškas iš 
dienraščio “Vilnies.” Draugai 
vilniečiai kviečia prisidėti prie 
paminėjimo “Vilnies” 20 me
tų sukakties. Laiškas priimtas. 
Ant vietos nutarta paaukauti 
$5. Taipgi draugas Ulckis da
vė įnešimą, o draugas Murpis 
parėmė, kad būtų paaukauta 
iš kuopos $3 dėl Agitacijos 
Fondo, (šis fondas dabar va
dinasi Apšvietos Fondu. — 
Red.) Vienbalsiai nutarta 
paaukauti. Ir dar, prie to, ant 
vietos parinkta aukų ir suau- 
kauta $3.50. Viso Agitacijos 
Fondui susidarė $6.50. Drau
gas Murpis pasiėmė pasiųsti, 
kur priklauso. Čia paduodu 
aukavusiųjų vardus. Drau
gas Sharka aukavo $1; D. 
Karbanckienė ir draugė Karo- 
sienė po 50c; D. Murpienė, 
D. Ambrasas, D. Ulckienė, C. 
Miller, D. Murpis ir D. Eželc
kienė po 25c.

GAUKITE DOVANAI SETA ROGERS SILVERWARE

Tai geras sumanymas pagal 
išgalę paremti agitacijos įstai
gą. Tegul būna pavyzdis mū
sų kaimynams, kaip tai, kali- 
forniečiams ir washingtonie- 
čiams, nes mes jūs, draugai, 
nematome tą taip svarbią 
įstaigą paremiant. Brangūs 
draugai, būtų labai geras da
lykas susid.ęmėt Agitacijos 
Fondu, nes būna ta širdis, ku
ri suteikia jėgą tam darbo 
milžino kūnui, kuriam reikia 
sunkiai grumtis kasdieninėse 
kovose su darbo klasės nuož
miu priešu.

Mes taipgi turėjome progą 
šiame susirinkime pasidalinti 
mintimis su mūsų visų gerbia
ma drauge Karosiepe. Mat, 
jinai čion yra atvykusi su CIO 
unijos reikalais. Daugiausia 
buvo duota klausimų apie da
bartinį Sovietų su finais ka
rą. Karosienė sakė: Netikė
kit toms žinioms, kurias per 
radio ir per kapitalistų laik
raščius gaunate apie Helsin
kio laimėjimus, nes didžiuma 
tų žinių, tai melai,/ melai ir 
dar melai. Sako, jie tą daro, 
kad daugiau pinigų iškauli
nus iš amerikonų. Sovietai lai
mės tą karą, nežiūrint visų 
melų ar šmeižtų.

Reikia paminėti, kad D. 
Karbanckienė mus visus pui
kiai pavaišino visokiais gardė
siais. Tai širdingiausį ačiū 
jums, drauge Karbanckienė. -

C. M.

Suimta 500 Cechu Vadu
Praga.—Pranešama, kad 

vokiečiai areštavo 5 iki 6 
šimtų cechų tautinių vadų, 
tame skaičiuje 120 buvusių 
Čechoslovakijos armijos ofi- 
cierių.

. Pilniausiai garantuojami ant visados, jog nenusidėvės nuo jų sidabras.
Jie yra perkami iš garsiosios stalui sidabradaikčių gaminimo firmos — 

Rogers Silverware.
Kas gaus dienraščiui “Laisvei” naują skaitytoją metams ir prisius $5.50, 

duosime dovaną stalui sidabrinių dalykų setą — Rogers Silverware, vertės 
$2.67. Taipgi, kas gaus “Laisvei” du naujus skaitytojus pusei metų, po $3.00 
ir prisius $6.00, irgi gaus tą gražią dovaną.

Arba kas parduos $2.50 vertės knygų, iš žemiau paduoto surašo—taipgi 
gaus dovanai tą gražų setą. Gaukite “Laisvei” naujų skaitytojų ir gaukite 
sau šią gražią dovaną.

Jei šeimininkė pirktų tik vieną setuką iš krautuvės tokios rūšies sidabrų, 
jai' kainuotų $2.67. Bet “Laisvė” yra užsakiusi daugelį tų setų ir todėl 
ji gavo specialiai didelę nuolaidą kainoje ir gali jais apdovanoti “Laisvės” 
platintojus.

Gal sunku ir tikėt, kad tokie staliniai sidabradaikčiai už tokią pigią kai
ną... bet tai tiesa! Viršuj parodomi dalykai yra tikrai nulieti sidabru— 
užtikrinti visam amžiui. Kiekvienas daiktas ne tik moksliškai sidabru lie
tas, bet jis du kartu nulietas, grynu sidabru tokiose vietose, kurios labiau
sia dėvisi... Kiekvienas daiktas yra dailaus pavidalo ir gražiai padarytas. 
Drūtas, spindintis ir stiprus, šis sidabradaikčių rinkinys yra puikus ant sta
lo padėti... o turėdama jį, tikrai didžiuosis kiekviena šeimininkė.

Gausite keturius naujus skaitytojus “Laisvei”, sau turėsite šešių kavalkų 
setą keturiem žmonėm. Gausite šešius naujus skaitytojus “Laisvei”—gausi
te šešius setus—turėsite šešiems žmonėms.

Kaip tik prisiusite už 1-ną naują metinę “L.” prenumeratą $5.50, arba už 
parduotas knygas $2.50, “Laisvė” tuojaus pasiųs jums vieną setą.

Prašome Pasirinkti Platinimui Knygy iš Šio Surašo:

f

• MOTINA, parašė Maksimas Gorkis. Apysa
ka iš darbininkų kovų caristinėje Rusijoje, pus
lapių 501, kaina $1.00.

i
• RAISTAS, parašė Upton Sinclair, apysaka iš 
Chicagos lietuvių gyvenimo, naujas ir pilnas 
vertimas, puslapių 450, kaina $1.00.

• MORTOS VILKIENES DIVORSAS, parašė 
R. Mizara, apysaka iš Amerikos lietuvių gy
venimo ir kovų už geresnį būvį, puslapių 314, 
kaina $1.00.

• KARAS LIETUVOJE, parašė M. Gromov, 
piešiama baisi kareivių padėtis caristinės Ru
sijos armijoje ir kovos pasauliniame kare; 
puslapių 222, kaina 50c.

• BEŠVTNTANTIS RYTAS, rinkinys puikiau
sių Stasio Jasilionio eilių, gražių eilučių vai
kučiam deklamuoti, puslapių 228, kaina 50c.

• DINGUS ROŽYTE, parašė Pranulis, gražių 
eilėraščių rinkinėlis, 32 puslapių, kaina 15 centų.

• LIETUVOS DRAUGAI IR PRIEŠAI, paraše 
R. Mizara, nurodoma asmenys, kurie veikė už 
Lietuvos laisvę po caro priespauda ir pažy
mima tie asmenys, kurie pataikavo carui, pus
lapių 32, kaina 5c.

• KO NORI KUN. COUGHLINAS, parašė R. 
Mizara, nurodoma, kas yra kun. Coughlin ir ko 
jis nori kad įvyktų Amerikoje, puslapių 32, 
kaina 5c.

Chicago, Ill.—Teismas da
vė perskyras L. C. Ruehlie- 
nei todėl, kad jos vyras ei- 

. davo gult su čeverykais ir 
viršutiniais drabužiais.

“Laisvė,” 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

• KRIKŠČIONYBE IR KĄ JI DAVĖ DARBI
NINKAMS, parašė A. M. Metelionis, puslapių 
48, kaina 5c.
• PIRMOJI PAGELBA LIGOJE IR NELAIMĖ
JE, parašė Dr. J. J. Kaškiaučius. Knyga su 
daugeliu receptų ir patarimų, kaip save gel
bėtis staigiai apsirgus ar susižeidus. Puslapių 
126, kaina $1.00.
• ALKOHOLINIAI IR SPIRITINIAI GĖRI
MAI, parašė Dr. J. J. Kaškiaučius, patarimai, 
kam naudinga alkoholis ir kam nenaudinga; 
puslapių 160, kaina 50c.
• TOLI MŪSŲ PARAZITAI, parašė Dr. A. 
Petriką; aprašymas vidurinių ir išlaukinių gy
vių, su kuriais žmogus turi kovoti. Pamokini
mai kaip nuo jų apsivalytu 122 puslapių; kaina 
50 centų.

• SAUGOKITĖS VĖŽIO, parašė Dr. J. J. Kaš
kiaučius; nurodymai nuo ko išsivysto vėžys ir 
kaip nuo jo saugotis. Puslapių 42, kaina 15c.

Kas iškirpęs prisius 3 šiuos kuponus ii 
$1.15 pinigais, gaus šį setą. Arba kas par
duos $2.50 knygų ir gaus' 1 setą šių daiktų 
kaipo dovaną, sekančius setus galės nusi
pirkti po $1.15 už setą.

Vardas ............    :.......................

Antrašas ......... »..............................................
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izabeth, N. J.
“Laisvės’* Vajaus Įspūdžiai

Pasekmingai vajaus laiku 
pasidarbavom ir nemažai ga
vom naujų “Laisvei“ skaity
tojų.

Gerbiami nauji ir seni “Lais
vės“ skaitytojai! Sveikinu jus 
su šiais metais! Kad ir trupu
tį pavėlavau parašyti, ale aš 
manau, kad bus geriau vėliau, 
negu niekad. Kaip per tuos 
tris mėnesius nuvargsti, tai 
sunku per mėnesį ir atsilsėti.

Turiu pasisakyti kas man 
geriausiai pagelbėjo šiame 
vajuje. Tai pirmas buvo Pra
nas šaulys, o antras Vincentas 
Paulauskas. Tai su tais vyrais 
galima ką nuveikti. Su ma
šinomis patarnavo šie: Anna 
Warwick 4 sykius; A. Luko
ševičius 5 sykius; C. Andriū- 
nas 2 sykiu; A. Gudaitis 2 
sykiu; J. Cerneckis 1 sykį; 
D. Burkauskas 2 sykius; L. 
Šliažis 2 sykiu; P. Savičius 2 
sykius; G. Stasiukaitis 2 sy
kius; J. Zizes 1 sykį. Toliau 
pagelbėjo draugai O. Žalienė, 
Čiurliai, A. Skairus, L. Pau
lauskas. Tuos aš atsimenu, 
bet kuriuos pamiršau, tai at
leiskite man.

Tai, draugės ir draugai 
elizabethiečiai ir iš apielin- 
kčs: Mes matom, kad mūsų 
darbas, iš eilės penkių metų 
planas dienraščio “Laisvės“ 
platinime, teisingai ir gerai 
tapo pabaigtas. Dabar mes 
turime sumanyt, kaip antrą 
penkmetį “Laisvės“ plano 
pravesime. Aš pirmiausiai 
prašiau draugų P. Šaulio ir V. 
Paulausko, bet tie draugai at
sisako mano vietą užimti. O 
Elizabethe kitų nežinau. Tai 
aš bandysiu pakalbėti su d. 
Žukauskiene. Ji yra jauna 
moteris ir turi savo mašina. 
Reikia, kad Žukauskienė at
einančiam vajuj darbuotųsi iš 
Elizabetho, o ne iš. Newarko. 
Tokiu būdu ji išlaimės vajaus 
vainiką. O mes visi posidar- 
buosime kuo geriausiai dėl 
draugės Žukauskienės.

O jeigu d. Žukauskienė ne
sutiks su Elizabethu ir dar
buosis už Newarka, tai mes 
kitaip darysime. Turim smar
kių moteriukių Hillsidėj ir 
Bayonnėj. Tai iš tų miestų 
kuri nors sutiks būti vajinin- 
ke ir išlaimėt! pirmą dovaną 
ir “Laisvės“ vajaus vainiką. 
Ir aš tikiu, kad taip gali būti, 
nes Newarke nėra vajininkų 
arba gerų darbininkų; ten ke
linti metai d. Žukauskienė iš 
kito miesto darbuojasi už 
Newarką.

Vajininkės ir vaįininkai ir 
“Laisvės“ štabas! Mes turim 
susitarti, kaip būtų galima tu
rėti kiekvienam mieste ir 
miestelyj nors po vieną gerą 
draugą. Labai būtų gera pa
rama—tai taip, kaip geras 
daiktas yra telefonas. Be jo 
nuvažiuoji po 5-6 mylias ir 
nerandi žmogaus namie ir pa
sidarai už dyką išlaidų. O 
kada turėsime gerų draugų, 
tai iš kalno bus galima susi
tarti. Taip, kaip mudu su d. 
G. Stasiukaičiu, per laiškus 
susitariam, kada ir kur va
žiuosime. -

Draugės ir draugai, saky
kit man, dėl ko kuopų vaji- 
ninkai taip mažai pasirodo 
vajaus laike su darbu ? Dėl 
to, kad yra tinginių. Tinginys 
mano, kad . ir už jį padarys 
darbą, ir tokiu būdu geri dar
bininkai irgi pasidaro tingi
niais, sakydami, dėl ko mudu 
taip vargstam ir išlaidų pa
sidarėm, o vardas bus lygus 
su tais, kurie ir visai nedirba. 
Tai gulėkime ir mudu, Pra
nai, ta pati garbė bus.

Bet jei būtų tokia sutartis 
kuopose, jei tu nepasirodei su 
darbu, tai tavo kišenius turi 
atsakyti, tuomet kuopų var
dai pakiltų.

Gerbiami elizabethiečiai ir 
apielinkė, aš paduosiu keletą 
antrašų iš profesionalų, kurie 
mus parėmė, tai ir mes jų ne
pamirškime priėjus reikalui. 
Pirmiausiai susirgus ar kaulą 
jlaužus, kreipkitės prie Dr. 
Butėno, 300 First Avė., Eli-

Mateušas Simonavicius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Dienos

augštyn

Visi Laikrodžiai Garantuoti

3

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

Kiekvieną suba tą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėj imui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos

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

plačio-| 
ir lie-

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

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes elevelterio stoties

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs! 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Mokyklos Baigimo Specialai
Mokyklos baigimo žiedai 
Riestiniai laikrodėliai
Rožančiai

Pittsburgh, Pa

Newark N. J

SCRANTON, PA.

programą

337 UNION AVĖ
BROOKLYN, N. Y

Telefonas EVergreen 7-1661

ežį

Korespondentas.

Open Day and Night

RHEA

Special Rates per Week

£
£
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visiems
Visi tu-

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

“Laisvės”
Stripeika.

Ameriką 
greičiau-

Lietuvos 
Shalna, 

p. Z u jus, 
seimelio

Lietuvos 
sukaktis 
apvaikš- 
dideliam

GENTS’ DAYS
Wed., Thnrs., Frl., Sat. and 

Bun. all day and night

prisirašė 6.
Karvelių Tėvas.

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

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

060. Baldai ir kiti 
$368.79. Stako liko 
90. Pinigų banke ir 
kų $2,056.99. Viso 
$11,568.68, Komisijos rapor
tas priimtas su pagyrimu.

Nutarta bendrai veikti ap- 
vaikščiojime Lietuvos neprį-

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

Managed by

TEITELBAUM

Vilniaus Sąmata
Vilnius. — Sudaryta Vil

niaus sąmata (biudžetas) 
1940 metams sumoje 30 mi- 
lionų litų.

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patryę Barberial

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

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

Vapor Room, 
Room, Large 
Atiesian Wafer, Restaurant, Barber 

Shop, Sleeping Accomodations.

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

zabethe. O kam dantis skau
da ir reikalinga taisymo, Dr. 
Blažis, W. P. 310—1st Avė., 
Elizabethe, gerai patarnaus. 
Gerai vaistus sutaiso ir man
dagiai patarnauja P. Katilis 
Geo, 168 Third St., Eliza
bethe. O kam bus reikalingas 
graborius, tai geriausiai ir 
mandagiausiai patarnauja po
nas E. E. Petrikas, 254 Court 
St., Elizabethe. Jis neseniai 
ofisą atsidarė ir Lindene, tik 
pamiršau antrašą. Reikale ar 
bėdoj, turime apgynėją advo
katą poną Joną Petricką, 138 
So. Park St., Elizabethe. O 
kam reikalinga paveikslų ar 
vestuvėm ar į Lietuvą gimi
nėms pasiųsti, tai prašau 
kreiptis prie pono J. Ribins- 
kio, 131 First St., Elizabeth, 
N. J., ir kam patogiau, tarpe 
18 ir -19 St., Broadway, Ba
yonne, N. J. Turim ir Bayon
nėj lietuvį gerą daktarą S. A. 
Mickevich, 650 Avenue C. O 
mūsų brangus daktaras Kaš- 
kiaučius, aš manau, 
yra gerai žinomas, 
r i jo antrašą.

Likite sveiki visi 
skaitytojai. A.

Didelės Iškilmes 18 d. Vasario
Lietuviškų federatyvių or

ganizacijų bei draugijų pirmi
ninkas Petras Pestinikas pra
nešė, kad 22 metų 
nepriklausomybės 
bus labai iškilmingai 
čiota 18 d. vasario, 
Jermyn viešbutyj.

Ceremonijos prasidės 2 vai. 
po pietų, pirmininkaus A. Ku
bilius, koncertinę 
tvarkys V. Valukas.

Kalbėtojais bus: 
konsulas Antanas 
“Garso“ redaktorius 
buvęs legislatūros

p. A. A. Yanushat, 
advokatas Edward 
ir miesto majoras 

Huester. Nors pro- 
sriovės

atstovas 
lietuvis 
Yaw ars, 
Fred J.
gresyviškos lietuvių 
kalbėtojai buvę taipgi kvies
ti, buvę labai pageidauta 
gaut Keistutį Michelsoną, bet 
dėl mokyklos lankymo prie
žasties jis atsisakęs kalbėti. x

Koncertinė programa, ma
nau, bus daug įdomesnė, ne
gu bile kada pirmiau būdavo. 
Scrantono V. Valukas §u 
Wilkes-Barre J. Surdoku su
dainuos duetą ir šiaip gražių 
dainelių. Panelė Olga Ma- 
čiutukė iš Pittstono gros su 
armonika, p-lė Geniuke 
Scrantono 
p-lė Frances Sheporaitis 
Pittstono dainuos 
Biruta Lubas iš 
skambins pianu; 
Kazlauskaitė iš Binghamtono 
sudainuos gražių dainelių. Na, 
o Shenandoah’rio mainierių 
kvartetas tikrai stebins publi
ką.

Todėl jau savaimi aišku, 
kad bus labai įdomi, linksma 
ir maloni koncertinė progra
mą. Nesivėluokite, nes prasi
dės lygiai 2 vai. po pietų.

Programai pasibaigus, tam 
pačiam viešbutyj bus bankie- 
tas,' kuriame galės dalyvauti 
tik tie, kurie pasipirks tikietą,. 
kurio kaina $1.50. Bankietas 
prasidės 6 vai. vakare. Įžan
ga į prakalbas veltui.

Jermyn viešbutis randasi 
tarp Wyoming Ave. ir Spruce 
St. •

p-lė Geniuke iš 
skambins pianu;

iš
solo; p-lė 
Scrantono 
p-lė Ona

ANGLŲ DARBO PARTIJOS 
VADAI ŠAUKIA DAUGIAU 

GINKLŲ HELSINKIUI
London. — Sugrįžo iš 

Suomijos Sir Walter Citrine 
ir kiti Anglų Darbo Parti
jos pasiuntiniai. Citrine pa
sišaukė laikraštininkus ir sa
ke jiems, kad Amerika dar 
negana duoda paramos se
najai Suomijos valdžiai 
prieš Sovietus.

Citrine ragino 
ir kitas šalis kuo
šiai siųst Suomijai lėktuvus 
ir kanuoles

Penktfis pusllpfc

VISOKIOS ŽINIOS
Vasario 7 dieną įvyko Work

ers Alliance susirinkimas Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo name, 1320 Medley St. 
Dalyvavo apie 40 narių. Daug 
buvo ir lietuvių. Perrinkta 
valdyba šiems metams ir. visos 
komisijos. Pirmininku išrink
tas D. P. Lekavičius.

klausomybės, kuris įvyks va
sario 18, Lietuvių Mokslo 
Draugijos name, 142 Orr St., 
Pittsburghe. Taipgi iš kuopos 
iždo paskyrėm Vilniaus pavar
gėliam $5. Centro nominaci
jų blankos liko nubalsuotos ir 
pasiųstos į Centrą. Naujų na
riu c

Pribuvus distrikto pirminin
kui J. Barry raportuota, kas 
valstijoje daroma dėl bedar
bių ir ką veikia republikonų 
kongresmanai ir gubernato
rius James. United Social Se
curity Council kviečia kuodau- 
giausia dalyvauti vasario 13 
dieną, 2 vai. po pietų, City 
Council posėdyje, kur įvyks 
“public hearing.”

Taryba susirenka County 
Building, ant 5 lubų, Grand 
ir Diamond Sts. Bedarbių ta
ryba reikalauja, kad būtų, 
daugiau projektų atidaryta 
šiame mieste ir pinigų tam 
tikslui paskirta, idant bedar
biai gautų darbo:

—o—
Vasario 5 dieną įvyko ne

paprastas visų sriovių lietuvių 
susirinkimas dėl apvaikščioji- 
mo Lietuvos nepriklausomy
bės vasario 16 dieną, 8 vai. 
vakare, Lietuvos Sūnų Svetai
nėj, ant Belmont St. Pakvie
timas ir sumanymas buvo pa
darytas per Mažukną ir SLA 
kuopą. Atstovauta buvo se
kamai :

Nuo lietuvių parapijos kun. 
Jonas Mišius, vargonininkas J. 
Senulis. Nuo Rymo Katalikų 
Susivienijimo —■ V. ^Marcinke
vičius; nuo SLA—Jonas Rūkas 
ir V. Sadauskas; nuo Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo kuo
pos — D. P. Lekavičius; nuo 
Pittsburgho Apšvietos Draugi
jos — J. K. Mažukna; nuo 
Sūnų Draugijos <— A. Janule- 
vičius, A. Kruša ir A. Gustis.

Pirmininku išrinktas kun. 
Mišius, sekretorium -r- Ma
žukna. Nutarta North Sidėje 
surengti Lietuvos nepriklauso
mybės paminėjimą su savo 
kalbėtojais ir muzikališkomis 
spėkomis. J. Senulis pagarsins 
per radio ir bus parinkta au
kų dėl Vilniaus pavargėlių. 
Pinigai bus pasiųsti per Lie
tuvos konsulą. Pirmininkaus 
kun. Mišius.

kakties minėjimą ketvirtadie
nio vakare, vasario (šio mė
nesio) 15-tą d., 7:30 vai. va
kare. Paminėjimas įvyks Lie
tuvių šv. Jurgio Draugijos Sa
lėje, 180-2 New. York Avė., 
Newarke.

Programoj dalyvaus: Sie
tyno Choras, vadovaujamas B. 
šalinaites, ir kalbės: vietinis 
klebonas kun. Ig. Kelmelis, 
“Laisvės” redaktorius A. Bim
ba, “Vienybės” redaktorius ’ir 
radijo vedėjas iš WHOM Jo
nas Valaitis, adv. C. F. Pau
lauskas, Jr., Liet. Gen. Kon.j 
Attache Vytautas Stašinskas, 
ir prof. Kazys Pakštas (iš 
Lietuvos.

Brooklyn, N. Y, 
TeL Evergreen 4-9508

—o—
Vasario 5 dieną vakare įvy

ko Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 160 kuopos vakarie
nė. Vakarienė buvo laikoma 
savam nemae, 1 3 2 0 Medley 
St. Svečių dalyvavo nedaug, 
nes tą pačią dieną buvo dau
gelis parengimų kitose miesto 
dalyse. Bet tie, kurie dalyva
vo, gražiai pasilinksmino. Va
karienė buvo gerai pagaminta 
ir visus patenkino.

—o—
Vasario 1 dieną įvyko LDS 

160 kuopos susirinkimas. Da
lyvavo 25 nariai. Naujų na
rių šiame mitinge neturėta. 
Kurie pasižadėjo prisirašyt— 
nepribuvo. Po Kalėdų švenčių 
žmonės labai subankrutavę ir 
neturi pinigų pasimokėti.

D. P. Lekavičius.

Vasario 4 buvo LDS 142 k p. 
susirinkimas. Komiteto nariai 
išdavė raportus iš 'savo veiki
mo. Raportai tapo priimti. 
Knygų peržiūrėjimo komisija, 
už 1939 metus, išdavė platų 
raportą. Iš raporto pasirodė, 
kad pereitais metais į kuopą 
prisirašė 12 naujų narių ir 
kuopos turtas paaugo ant $1,- 
773.33. Viso pinigų kuopa tu
ri $2,056.99. LDS Centrui 
skolinga $1,500. Atmokėjus 
skolą, dar liks $556.99.

Dabartiniu laiku kuopos ju
dinamas ir nejudinamas turtas 
sekantis: 3 namai, 3 lotai ir 
garadžius, -apkainuoti ant $9,- 

įrankiai 
už $82.- 
ant ran- 

sudaro

Užpuolikai Atmušti ir 
Suareštuoti

Vasario 3 d. Birutės Drau
gija turėjo balių Academy 
Hall, 103 Jackson St. Visą va
karą viskas ėjo geroj nutai- 
koj, bet apie 12:30 vai. nak
tį atėjo būrys šarlatanų ir no
rėjo įsiveržti į vidų. Bet spe- 
cialis policistas juos sustabdė, 
nes jie neturėjo įžangos bi
lietų. Tokiu būdu jie puolė 
specialį policistą draugą 
P. Kazakevičių mušt. Pa
starasis, kada pamatė, kad 
negalės atsigint, tai išsitrau
kęs revolverį įšovė vienam į 
ranką. Tik tada užpuolikai 
pabėgo ir buvo areštuoti, kaip 
nuėjo į ligonbutį pagelbos 
jieškot.

Piktadariai jau daug užpuo
limų yra padarę. Nelabai se
niai, kaip dabar išsiaiškino, 
tie patys užpuolę buvo biznie
rių P. Skeberdį. Galvą perskė
lė žmogui ir po tam apskundė, 
kad jis davęs gert nepilna
mečiui ir P. Skeberdžiui buvo 
suspendavę leidimą ant pen
kių dienų.

Su tokiais žulikais reikia 
labai apsižiūrėt, nes kai kada 
gali daug nesmagumo padary
ti.

Draugas P. Kazakevičius 
yra senas “Laisvės” skaityto
jas ir rėmėjas darbininkiško 
judėjimo, taipgi ir P. Skeber- 
dis irgi senas “Laisvės” skai
tytojas ir rėmėjas progresy- 
vio judėjimo. Labai apgailėti
na, kad geri žmonės turi nu
kentėti nuo tokių šarlatanų.

K. Žukauskienė.

Visi viršuj minėti kalbėto
jai kalbės Lietuvos ir lietuvių 
reikalais, o ypatingai Lietu
vos nepriklausomybės reikalu. 
Bus peržvelgta Vilniaus išlai
kymo ir Klaipėdos bei kitų 
Lietuvos kraštų ateities klausi
mas.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimo iškilmėse kviečiami i 
dalyvauti visi vietos ir 
sios apylinkes lietuviai 
tuvės.

Įžanga nemokamai.
Kviečia

Vasario 16 
Komitetas.

Nuo Redakcijos. Plakatuo
se garsinama, kad kalbės Do
minikas šolomskas, bet ka
dangi tą dieną jis bus užim
tas kitais reikalais, tai jo vie
ton kalbės Antanas Bimba.

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

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

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

J/ VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas
Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį ir šeštadienį
Degtines, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET

Lietuvos Nepriklausomybės 
Paminėjimas

Newarko ir apielinkės lie
tuvių vasario 16-tos dienos ko
mitetas rengia Lietuvos nepri
klausomybės 22-jų metų su-

Lietuviu Kūro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

nuo $1.50

3

3

Visi daimontai Melsvi- 
balti ir pertekto

Maži Rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą.

Fontaninių plunksnų 
Ir paišeliu setai, 
žemos kainos ir 

garantuoti.

nuolaidąPriminkite šį skelbimą ir gausite

ROBERT LIPTON
JEW 

701 GRAND STREET 
Bet. Graham &

Įsteigta 1892

E
BROOKLYN, N. Y.

Manhattan Avės.
TeL Stagg 2-2173
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Antradienis, Vasario 43, 1940

policijos radio 
policistas - žuvo,

Pereitą savaitę, Academy 
of Music patalpose, buvo iš
statyta įvairūs pradinių moky
klų vaikų dirbiniai, keli tūks
tančiai jų.

Trys jauni plėšikai uždarė 
Mrs. Hausner ir kostumerį 
krautuvės toilete, 786 West
chester Ave., Bronxe, ir pabė
go su $42.

C. Calabrese, kurio auto su
sidūrime su 
karu vienas 
nuteistas tik užsimokėt $2 už
n e praleidimą. Neturėta 
įrodymų, kad nelaimė 
įvykus dėl kriminališko 
leidimo.

Išvyksta su MaršrutuIš "Laisvės” Bazaro

SIUTAI ir OVERKOTAI
Išparduodami dabar už

n

kainos
10 Išmokėjimų PlanuNaudokitės Mūsų Patogiu

O0

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

lai-

Nėra valandų sekmadieniais.

Kas Įvyks 9-tą d. Kovo?

BAR ir GRILL

SEKMADIENIO VAKARAS

Si knyga yra Ir “Laisvės” knygyne.

kamp. Broadway
MIRĖ%

*

I

e

E

būrys suau- 
darbavosi iš- 
daiktų bilie-

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

gana 
būtų 
apsi-

penktadienį užėjo 
vienas draugas, ku- 
dikčiai susirūpinęs.

530 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

pavienių 
padarau 
krajavus 
paveiks- 
su ame-

Rei-

R. Pfeferman, kepėjas, ras
tas užsidusinęs gasu savo na
muose, 303 E. 91st St., N. Y.

Mrs. Tessie Jonda, 45 m., 
Astorijoj, rasta užsidusinus 
gasu savo namuose. Sakoma, 
liūdėjus dėl sūnaus mirties.

šiuo 
šitos 
vai
ru o-

ir sekmadienį

Augutienė ir jų padėjėjai: J. 
Lazauskienė, O. Višniauskie- 
nė, R. Laukaitienė, V. Bal
kus, P. Vižlianskienė ir Či- 
rikas.

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kp. mėnesinis mitingas 
bus trečiadienį, vasario )Fcb.) 14 
d., 7:30 vai. vak., P. Burneikio na
me, 76 Hudson Ave. Visi- nariai bai
kite laiku. — Valdyba.

(37-38)

Vasario Mėnesio Išpardavimas!
NUŽEMINAME KAINAS ANT 30 NUOŠIMČIŲ

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

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

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

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

BARRY P. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.

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

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

' 1

Vakar dienos “Laisvėj” jau 
buvo minėta apie bazaro sėk
mingą pradžią, šiuomi smagu 
pranešti, kad ją sekė dar 
sėkmingesnės antroji ir tre
čioji bazaro dienos. Tad, dar 
tebelaukiant bazaro paskuti
nės dienos (vasario 12-tos) 
pasekmių, jau matėsi, kad 
bazaras bus davęs dienraš
čiui “I>aisvei” puikios para
mos.

ŠEŠTADIENIO VAKARĄ
šeštadienį per dieną ir vi

są vakarą lijo, ir iš karto at
rodė, kad lietus bus sugadi
nęs bazarą. Bet pasirodo, kad 
publikos tik lūkuriuota oro 
pagerėjimo, ko nesulaukus, 
apie 9 vai. vakaro, prisirinko 
pilnutėlė svetainė. Smagiai, 
draugiškai besilinksminant 
nei nepajutome, kad jau 2-ra 
ryto.

Gražią dainų programą su
teikė mūsų kaimyniškų kolo
nijų chorai: Banga iš Eliza
beth©, vadovaujama Aldonos 
Klimaitės, ir Pirmyn iš Great 
Necko, vadovybėj G. Kazake
vičiaus. Taipgi šauniai sudai
navo keletą dainų Antanas 
Višniauskas iš B a y o n n ės, 
akompanuojant Albinai Dep- 
siūtei. Kaip chorų, taip ir 
solisto dainos buvo audringai 
įvertintos, iš visų publika rei
kalavo daugiau dainų. Pirmi
ninkavo D. M. šolomskas.

Šokiams griežė Jono Mika
lausko orkestrą.

Iš stambiųjų daiktų buvo iš
leista radio-fonografas, rašo
moji mašinėlė ir brangus lo
vai užtiesalas, taipgi galybė 
smulkesnių daiktų, kuriuos vi
sus neįmanoma ir suminėti.

Skaitlingą publiką valgiais 
aprūpint sunkiai, bet sėkmin
gai dirbo nuolatinės bazaro 
gaspadinės U. Bernotienė ir J. 
Augutienė ir jų padėjėjos O. 
Čepulienė, A. Kanaporienė, J. 
Lazauskienė, E. Poškauskienė, 
Čirikas. Taipgi sunkiai dirbo 
grupė vyrų, aprūpinančių sve
čius gėrimais. Gi 
gūsių ir jaunimo 
sijuosę su įvairių 
tais.

Sekmadienį dar anksti po 
pietų jau buvo prisirinkę 
skaitlingas būrys publikos. 
Mat, buvo vaikų diena. Ma
žieji laisviečiai turėjo savo 
lamėjimus, pirkosi dovanas 
sau ir pardavinėjo kitiems 
nuo 1 cento iki 5 centų kai
nomis. Vaikučiai gražiai pa
sidarbavo dienraščiui. Paga
liau, komisija vaikučius suso
dino prie stalo ir pavaišino 
lengvais užkandžiais.

Sekmadienio vakarą prisi
rinko tiek daug publikos, kad 
pasidarė sunku praeit. Daug 
kas sugestavo, kad reikėjo pa
imt abi didžiules Central Pa
lace sales.

Vakaro programoj šauniai 
pasirodė svečias LDS Jaunimo 
Kvartetas iš Shenandoah, Pa. 
Stipriu ir gražiu dainavimu 
netruko jie sudomint links- 
maujančią publiką. Po jų pa
sirodė Biruta Ramoškaitė, 
hartfordietė, akompanuojant 
B. L. šalinaitei. Paskutiniu 
dainavo newarkiečių lietuvių 
Sietyno Choras, vadovauja
mas Šalinaitės, paskiausioje 
dainoje dar padedamas so
listės B. Ramoškaitės. Ir jei 
kada salėje yra buvus audra, 
tai ji įvyko “Laisvės” bazare, 
bandant iš naujo iššaukt va
karo programos pildytojus. 
Vakarui pirmininkavo great- 
neckietis P. Bėčis.

šokiams griežė G. Kazake
vičiaus orkestrą.

IŠ stambiųjų daiktų išleista 
brangus Bulovą laikrodėlis ir 
Petraičio aukotas “Kitchen 
Set,” taipgi lovai užtiesalas.

Svečius valgiais aprūpino 
gaspadinės U. Bernotienė, J.

GAUSA DOVANŲ
Atvykdami bazaran new- 

jersiečiai, c o n n e c tikiečiai, 
greatneckiečiai ir patys brook- 
lynečiai atvežė dar daug do
vanų abiem vakarais, tad ne
žiūrint, kad kas vakarą par
duota daugybė visko, sekamai 
dienai lentynos vis likdavosi 
naujai pripildytos. Dovanos 
bus paskelbtos vėliau, nes ba
zaro laiku, visiems užsiėmus 
pačiu bazaru, nespėta paruoš
ti spaudai.

šeštadienį
matėsi daug tolimų svečių.

Draugės moterys neužmiršo 
ir valgių stalo. Apart kitų 
dovanų, kas vakarą pristaty
davo namie gamintų skanėsių, 
kurių ne tik užtekdavo valgių 
stalui paįvairinti, bet ir 
mėjimams tekdavo.

PASIRYŽĘ PAREMT
Tėmijant publikoj besisuki

nančius darbuotojus su- desėt- 
kais įvairių įvairiausių prekių, 
negalėjai nepastebėt visuome
nės širdingo reagavimo-prisi- 
dėjimo iki paskutinio ištek
liaus ir labai draugingo atsi- 
nešimo į darbuotojus. Jeigu 
kuris jau buvo pasiekęs savo 
kišeniaus tolimuosius kam
pus, tai tik parodo saują vi
sokiausių spalvų bilietų bei su
davęs per kišenių leidžia su
prast, kad tai dienai gana. 
Vienas pasidžiaugia laimėji
mais, kiti primena neturėję 
laimikio, tačiau niekas neiš- 
metinėja, nes jie atėję tikslu 
pabemt liaudžiai tarnaujantį 
dienraštį ir pasilinksminti. 
Tarp darbuotojų matėsi daug 
jaunimo, ypatingai aidiečių.
DRAMATIŠKAS MOMENTAS

Tarp linksmybių, viena 
draugė ūmai pastebėjo, kad iš 
jos žiedo išsiritęs brangus 
akmenėlis. Darbininkų šeimo
se nedaug kas tokių turi ir jei 
turima vienas, tai jis brangus 
ne vien dėl jo kainos, bet jis 
būna surištas su kokiu nors 
asmens gyvenime svarbiu, mi
nėtinu momentu. Reiškia, jis 
keleriopai brangus. Nusigando 
pamačiusi tuščią vietą, pašoko 
jieškot, pasisakė draugėms. 
Visi nusigandom — mažytis 
daiktelis po šimtais kojų ir 
jau prieš pusdienį šluotose 
grindyse, kaip jį surasti. Be
veik bevilčiai įbedėm akis 
grindysna. Ir, stebėtina, čia 
pat netoli tas mažasis brangu- 
mynas, tarsi merkdamas 
mums, sušvytravo. Ant kiek 
draugė buvo nusigandus dėl 
jo netekimo, veik taip pat ji 
nusigando ir susijaudino dėl 
greito atradimo. Iš džiaugs
mo, ji padovanojo “Laisvei” 
$5.00.

PASIGEDO LAISVIEČIŲ
Daugelis, ypač tolimųjų sve

čių, pereitą sekmadienį skun
dėsi negalį susitikt tūlų lais- 
viečių. Jiems prisiėjo atsaki
nėt, kad tai buvo dėlto, jog 
jie buvo išvykę svarbioms, jau 
nuo seno sutiktoms parei
goms. A. Bimba turėjo susi
rinkimą ir sakė prakalbas 
Hartforde, R. Mizara—Phila- 
delphijoj, D. M. šolomskas— 
Jersey City, kur minėta Lietu
vos nepriklausomybės sukak
tis ir rinkta aukos vilniečiams 
šelpti. Jaunimo Skyriaus re
daktorius Walter Kubilius ir 
Jonas Ormanas, LDS jaunimo 
nacionalis sekretorius, buvo 
Amerikos Jaunimo Kongrese, 
Washingtone. ~ Rep.

D. M. šolomskas, LLD Cen
tro sekretorius, šį trečiadienį 
išvyksta savaitei laiko sakyt 
prakalbas Lietuvos nepriklau
somybei minėt ruošiamuose 
mitinguose Kanadoj, taipgi 
sustos Rochesteryj ir Bing
ham ton e.

A. Bimba ketvirtadienį vyks 
Newarkan, o penktadienį į 
Great Necką.

Iš “Laisvės” Sužinojo 
apie Savo Brolį

per dien- 
girdėjęs, 

miręs K.
esąs jo 

ryšiai, 
kad

pavėluotai,

Pereitą 
“Laisvėn” 
ris atrodė 
Jis klausinėjo, kas galėtų jam
suteikt žinių, kaip susisiekt su 
rochesteriečiais, nes 
raščio skaitytojus 
kad Rochesteryje 
Vaivada, kuris gal
brolis. Jam suteikta 
Jis labai apgailestavo, 
apie tai išgirdo 
negalėjo suspėt į laidotuves.

Tas parodo, kaip svarbu 
yra apie tokius įvykius sku
biai pranešt telegrama, o kur 
galima — telefonu. Daugelio 
žmonių ryšiai su artimaisiais 
laikinai nutrūksta arba ir tu
rimus ryšius-adresą, ištikus 
nelaimei, šeimyna ne visada 
pajėgia surasti. Gi dienraštis 
“Laisvė” yra plačiausiai papli
tęs lietuviuose, jis turi skaity
tojų visose žymesnėse lietu
vių kolonijose ir jau ne pir
miena, bet gana tankus nuo- 
tikis, kad net neskaitanti' 
“Laisvės” iš skaitytojų suži
no apie savo gimines ir drau
gus.

Ar jūs žinote, kad Brook- 
lyne yra tokia organizuota 
grupė, pasivadinusi — “Stygų 
Orkestrą”? Ir ar jūs žinote, 
kad Brooklyne jau keli metai, 
kaip gyvuoja vaikų lietuviška 
mokyklėlė, pasivadinusi—“At
eities žiedo Vaikų Mokyklė
lė” ? Jeigu taip, tai su 
svietui pranešama, kad 
dvi jaunų žmonių (arba 
kų) organizuotos grupės 
šia labai gražų pokilį.

Pokilis įvyks subatoj.. kovo 
9 d. Prasidės 7-tą vai. vaka
re. Vieta—“Laisves” salėje. 
Įžanga 35c asmeniui.

Ir senų, ir jaunų, ir didelių, 
ir mažų — visų pareiga koo
peruoti šiai mūsų jaunajai 
gentkartei — lietuviškai gent- 
kartei, lietuvybės atžaloms. . .

Kalbant apie programą, jūs 
stebėsitės ir paminėsite, k ą 
tie mažučiai, jaunučiai, trum
pučiai vaikučiai gali ir ką jie 
moka!

Šiame pokilyj išdidžiai yra 
pasižadėjęs dalyvauti ir mūsų 
didysis Aido Choras!

Bet, dėl dievo meilės, nors 
nesuruoškite kas ta diena, ki
to kokio pokilio, nes tuomet 
prisieitų su vaikais susipykti!

Bendras Komitetas.

Emma Saratavičielič; ‘ m. 
amžiaus, gyvenus 45 So. 3rd 
St., Brooklyne, mirė šeštadie
nį, vasario 10 d. Laidotuvės 
įvyks vasario 13 d., šv. Jono 
kapinėse. Kūnas pašarvotas 
po viršminėtu antrašu.’ Lai
dotuvėmis rūpinasi graborius 
J. Garšva.

W. Rabinowitz ir J. Mor
rison, iš Woodside, ir J. R. 
Hudson, iš Sunnyside, sulaiky
ti kaltinimu bandžius grąsini- 
mais išgaut pinigų iš F. Mei- 
ler, 61-12 Palmetto St., ir įta
riant turint ką bendro su din
gimu Meiler brolio, kuris už-' 
siimdavęs loterijomis.

Garsinkite savo biznį dien 
raštyje “Laisvoje

Dvi Nelaimės Draugui 
M. Liepui

Viena bėda, sakoma, ne be
da, bet kai jų susirenka dau
giau, tai jau ne juokas, šio
mis dienomis Mykolas Liepus, 
buvęs “Laisvės” direktorių ta
rybos narys, smarkiai susižei
dė didžiulį dešinės rankos 
pirštą. Susižeidė taip, kad 
negalėjo dirbti nei “Laisvės” 
baząre.

Kita labai nesmagi žinia: 
Penktadienį, M. Liepus gavo 
iš Lietuvos žinią, kad mirė jo 
tėvas, Adomas. Jis turėjo 86 
metus amžiaus. Gyveno ša- 
baldauskuos, Ukmergės ap- 
skrityj. Paliko žmoną, Myko
lo motiną, ir sūnus — Mykolą Į 
Amerikoj ir Joną Lietuvoj; 
taipgi dukterį Uršulę Lietuvoj.'

“Laisvė” reiškia draugui 
Liepui gilią užuojautą dėl tė
vo mirties ir linki jam pa
čiam greit pasveikti.

GREAT NECK, N. Y.
Penktadieni, vasario 16 d. įvyks 

prakalbos paminėti Lietuvos Nepri
klausomybės 22 m. sukaktį. Bus 
Kasmočių Svet., 91 Steamboat Rd. 
Pradžia 7 v. v. Kalbės Antanas Bim
ba iš Brooklyno. Pirmyn Choras, 
vad. G. Kazakevičiui išpildys kon
certinę dalį programos. Įžanga vel
tui. Kviečia Great Necko Draugijų 
Veikiantis Komitetas. (37-39)
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Saugokitės Lyties Ligą!
DIDĖJA susirūpinimas ly

ties ligomis, nes jos dabar la
bai platinasi. -

NERIZIKUOKIT! Išmokit 
tas ligas pažinti ir nuo jų ap
sisaugoti.

AIŠKIOS ir teisingos žinios apie 
sifili, gonorėją ir kitas lyties ligas 
yra knygoj

Patarimai Vyrams apie 
Lyties Dalykus

TOJ KNYGOJ apie lyties ligas 
prirašyta net 127 puslapiai, aiški
nant jų pažinimą ir apsisaugojimą.

YRA JOJ ir apie visą žmogaus ly
ties gyvenimą, bet dabar ypač svar
bi ta dalis, kuri aiškina apie tas bal
sias ligas.

KNYGOS kaina buvo $2.00, 
bet, kad lengviau būtų reika
lingiems ją įsigyti, dabar ati
duodu ja už $1.00. (Į Kanadą 
—$ 1.25 c.)

ĮDEKITE į konvertą popierinį do
lerį ir savo aiškų adresą, ir greitai 
gausite knygą.

LAIŠKĄ adresuokite taip:
JOHN BARKUS 
46 Ten Eyck St., 

BROOKLYN, N. Y.

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

Telephone: E Vergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Lietuvių Restaurantas
“line

(Liquors

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir

Iš senų 
lūs i r

į n a u jus 
sudarau 
rikoniškais.
kalui esant ir 
p a d i d inu tokio 

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

Didelis Išpardavimas 
Nupigintam Kainom

E
E

SONS
Manhattan Avė

NARINS
670 Grand St., corner

Brooklyn, N. Y.

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

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

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

Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis kainomis. 
Pasirinkimas didelis.

BEDROOM SETS — PARLOR SETS 
STUDIO COUCHES—KITCHEN SETS

DINETTE SETS, MATRASAI IR SPRINGSAI

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

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

Tel. EVergreen 7-8451




