
KRISLAI
Generolui Raštikiui 

Pasitraukus.
Galėjo Padaryti Naudos. . .
Tebemuša!
Valkininkai ir Trakai.

Rašo R. Mizara

Sakoma, kad Lietuvos ka
riuomenės vadas gen. Rašti
kis pasitraukė ne tiek dėl fi
zinės ligos, kiek dėl politinės. 
Jis nesutikęs su p. Smetona; 
jis norėjęs, kad Lietuvoj būtų 
duota daugiau laisvės žmo
nėms, o p. Smetona, aišku, 
tam pasipriešinęs.

Vienas tenka pasakyti: 
Lietuvos generolai — Černius 
ir Raštikis — pasirodė didelės 
lepšės. Kai gen. Černius bu
vo ministerių pirmininkas, o 
gen. Raštikis kariuomenės va
das, jiedu galėjo daug gero 
padaryti, žmonės tuomet ma
nė, kad jiedu ir padarys: su
teiks Lietuvos žmonėms dau
giau laisvės.

Deja, Lietuvos ir Amerikos 
lietuviai labai nusivylė tų ge
nerolų žygiais.

—o—
Dabar gen. Černius pasiliko 

tik Vilniaus rinktinės vadas, 
gen. Raštikis—išėjo atostogų, 
o Lietuvos kariuomenės vadu 
pasiliko gen. Vitkauskas.

Vadinasi, aniems, seniams, 
tapo užduotas skaudus politi
nis smūgis. Gerai jiems! Jie 
galėjo to smūgio išvengti. Jie 
turėjo progos Lietuvos žmo
nėms daug naudos padaryti, 
bet nepadarė.

—o—
Raudonoji Armija savo 

ofensyvą prieš Mannerheimo 
liniją pradėjo vasario mėn. 
11 dieną.

Iki šių dienų toje linijoje 
tapo paimta apie 600 pože
minių tvirtumų.

Na, ir per tą visą laiką, per 
buržuazinę spaudą ir per ra
diją, suomiai mušė ir mušė 
rusus, šiuos žodžius rašant, 
turiu po ranka vieną tokį laik
raštį, kuriame net trys iš Hel
sinkio pranešimai skelbia, 
kaip “suomiai muša rusus.’’

Tolydžio truputė iš Maskvos 
žinia pasiekė mus, kad Rau
donoji Armija šturmuoja Vi- 
borgą — šturmuoja baisioj 
pūgoj, baisiam ore!

—o—
Pas mus jau ne kartą bu

vo sakyta: niekad pasaulyj 
nebuvo paskleista tiek daug 
melų, kiek šiandien jų pa
skleidžia Helsinkis.

Jau net tūli komercinės 
spaudos korespondentai sako, 
kad tie visi melai labiausiai 
kenkia pačiai Helsinkio val
džiai.

Protaująs žmogus nei ne
bandys to užginčyti.

Lietuvoj daromos naujos 
administracinės reformos. 
Valkininkų apskritys jau pa
naikintas ir prijungtas prie 
Trakų, štai ką apie tai sako 
Kauno spauda:

“Pagal naują pertvarkymą 
Trakų apskritis turės apie 
138,065 gyv. ir 311,927.80 ha. 
ploto. Zarasų — 69,178 gyv. 
ir 154,915.77 ha. ploto. Vil
niaus — 122,835 gyv. ir 328,- 
590 ha. ploto. Švenčionėlių— 
47,459 gyv. ir 150,282 ha. 
ploto.

“Be to, tuo pačiu Ministrų 
Tarybos nutarimu Šalčininkė
lių valsčius pavadintas Jašiū
nų valsčiumi, Medininkų — 
Šumsko, Naujosios Vilnios — 
Mickūnų, ir Linkmenų — Sal
dutiškio valsčiumi. Šių valsčių 
pavadinimai pakeisti pagal tų 
vietovių pavadinimus, kur da
bar yra valsčių būstinės. Tuo 
būdu šias reformas įvykdžius, 
Lietuvoje bus 22 apskritys, 
261 valsčiai ir 35 miestai, ku
rių 12 pirmaeiliai ir 23 antra
eiliai.”

—o—
Trakai bus bandoma, sako

ma, padaryti didesniu mies
tu. Bet labai dideliu jie būti 
negalės, nes arti Vilniaus sto
vi.

O vis tai istorinis Lietuvos 
miestas, su senovės pilimis, su
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ANGLAI GRO 
BlA LENKŲ 
PAŠALPAS

Varsa va. — Labdaringo
ji Amerikos kveikerių drau
gija, kurios atstovai rūpi
nasi šelpt lenkus ir žydus, 
vėl pareiškė, kad Anglijos 
kontrabandos kontrolė už
grobė daugius valgių, ava
lų ir drabužių, kuriuos 
Amerikos Raudonasis Kry
žius ir kitos įstaigos siuntė 
lenkam šelpti.

Astuoni Spaustuvininką 
Lokalai Suspenduoti 
Iš Darbo Federacijos
New York. — Centras 

Amerikos Darbo Federaci
jos suspendavo septynis lo
kalus Tarptautinės Spaus
tuvių Darbininkų Unijos 
New Yorke ir vieną lokalų 
Rochesteryje. Jie suspen
duoti už tai, kad atsisakė 
mokėt speciales duokles kas 
mėnuo į Darbo Federacijos 
fondą kovai prieš CIO, in
dustrines unijas.

Federacijos vadų* suspen
duoti spaustuvininkų loka
lai New Yorke turi 15 tūk
stančių narių. Didžiausio 
lokalo vice-pirmininkas Co- 
zzolino pareiškė, jog unijis- 
tai spaustuvininkai todėl 
atsisako mokėt duokles į 
Federacijos “karo” fondą 
prieš CIO, jog jie trokšta, 
kad Darbo Federacija apsi- 
vienytų su CIOx

MIRĖ GARSUS VOKIE
ČIŲ GENEROLAS

Potsdam, Vokietija. — 
Numirė vokiečių artilerijos 
generolas Hans von Gro- 
nau, 90 metų amžiaus, tė
vas garsaus Vokietijos la
kūno Wolfgango von Gro- 
nau. Tas generolas vadova
vo vokiečių maršavimui ant 
Paryžiaus 1914 m. ir buvo 
apdovanotas aukščiausiais 
ženklais vokiečių karinės 
garbės.

Dideli Pinigai Sumokami 
Taksais ant Cigaretų

. *

Albany, N. Y.—Už taksų 
štampas, lipdomas prie 
kiekvieno cigaretų pakelio, 
iždas New Yorko valstijos 
per septynis mėnesius gavo 
12 milionų dolerių įplaukų.

Šiemet sausyje surinkta 
$100,000 mažiau cigaretinių 
taksų negu 1939 m. gruody
je-

Badas Milionam Chinų
Peiping. — Gręsia badas 

milionam chinų Peipingo- 
Tientsino srityje, užimtoje, 
japonų. Nėra miltų nei ki
tų maisto reikmenų jiems.

puikiais ežerais. Jei ne kas 
kita, tai bent jau tas faktas, 
kad ten Jogaila pasmaugė 
Keistutį, daro šį Dzūkijos 
miestą Lietuvos istorijai ne
mirštamu !

LORIMER STREET 
Stagg 2-3878

Lenkams Gręsia Penkių 
Mėnesių Alkis

Berlin. — Per sekančius 
5 mėnesius Lenkijoj pri
stigs grūdų/ bulvių, mėsos, 
ir riebalų, kaip rašo United 
Press, amerikonų žinių ag
entūra. Sako, vien Varšu
voj būsią pusė miliono al
kanų žmonių.

Nazių valdžia pirmiau
siai aprūpina maistu ir ki
tais reikmenimis vokiečius 
ir tuos gyventojus, kurie 
parodo, kad jie turį savyje 
“vokiško kraujo”.

Nežiūrint šalčio, dar mi- 
lionas langų Varšavoj tebė
ra be stiklu, v

Italija prieš Talkininkų
Lindimą į Balkanus

Roma. — Italų laikraš
čiai rašo, kad Italija nega
lės toliau ramiai laikytis, 
matydama, kaip Anglija ir 
Franci ja skverbiasi į Ru
muniją ir kitus Balkanų 
kraštus.

Hitleris Sako, kad Vokietija 
Laimės

Munich, Vokietija.—Hit
leris pareiškė susirinku
siems nazių partijos va
dams, kad Vokietija “ka
riaus, kol sumuš visus savo 
priešus.” Jis teigė, kad ir 
praeitame pasauliniame ka
re Vokietija “nebuvo nuka
riauta, bet tiktai apgauta 
talkininkų prižadais ir pre
zidento Wilsono keturiolika 
punktų.”

. Hitleris vadino “bedan
čiais seniais” Anglijos ir 
Franci jos Valdovus; reika
lavo vokiečiams “saugios ir 
užtenkamos gyvenimui vie
tos Centralinėje Europoje” 
ir sugrąžint Vokietijai ko
lonijas.

Hitleris sakė, kad dabar 
Vokietijai lengviau ka
riaut, nes Italija “draugiš
ka” Vokietijai ir vokiečiai 
palaiko draugiškus ryšius 
su Sovietų Sąjunga. Neka- 
riavimo “sutartis tarp Vo
kietijos ir Sovietų patarna
vo gerovei abiejų šiųdviejų 
šalių,” sakė Hitleris.

Laivų Skandinimas
London. — Vokiečių mi

nos nuskandino prekinį An
glijos laivą “Royal Arch
er,” 2,226 tonų; karinį an
glų sargybos laivuką “Bon- 
volio” ir Danijos garlaivį 
“Aase,” 1,206 tonų. . Taip 
pat dingęs Graikijos preki
nis laivas “Panachrandos,” 
4,661-no tono.

Nazių Sutartis su Italija
Roma. — Vokietija pasi

rašė naują prekybos ir fi
nansų sutartį su Italija. Be 
kitko, susitarė kas liečia 
atlyginimą vokiečiams, ku
rie, persikeldami į Vokie
tiją iš Italijos Tyrolio, pali
ko įvairias nuosavybes Ty- 
rolyje.

Italija ir Vokietija parei
škė, kad jodvi ir toliau ben
dradarbiaus politikoje.
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SOVIETAI SAKO, JOG TALKININKAI 
MELAVO, BŪK SOVIETŲ LĖKTUVAI 
BOMBARDAVĘ ŠVEDIJOS MIESTELĮ
Maskva. — Sovietų vy

riausybė pareiškė, kad pra
nešimas, būk Sovietų lėktu
vai bombardavę Švedijos 
miestelį Pajalą, už 5 mylių 
nuo Suomijos rubežiaus, tai 
yra “piktas šmeižtas”:

“Nė vienas Sovietu lėktu
vas neskrido per Pajalą 
miestelį nei per Švedijos že
mę abelnai, ir Reuterio (an
glų žinių agentūros) prane
šimas apie tai yra tik pik
tas išmislas. 

, ,. . ........ ...... ....-

TALKININKAIPIRKS
AMERIKOJ LĖKTUVU 

UŽ B1LI0NĄ DDL
New York. — Anglija ir 

Franci j a užsisakys iš Ame
rikos dar už bilioną dolerių 
karinių orlaivių, kaip skel
bia čia atsiusti talkininku 
agentai.

Bet Anglija-ir Franci ja 
sumažins pirkimą paprastų 
reikmenų iš Amerikos, nes 
anglai ir francūzai. pigiau 
tų reikmenų gausią iš kitų 
kraštų.

SOVIETAI UŽKARIAVO DAR TRIS SUOMIJOS 
SALAS IR; 28 FORTUS SU DAUGIU GINKLŲ

Maskva, vas. 25. — Suo
mijos fronte šėlo tokios 
sniego audros, kad beveik 
nieko negalima buvo matyt, 
bet Sovietų kariuomenė pa
siekė naujų laimėjimų, l\aip 
praneša sovietinė koman
da:

“Vasario 24 d. smarkiai 
snigo ir buvo ūkana Kareli
jos tarpvandenyje; tatai 
trukdė karo veiksmus.

“Nepaisant to, sovietinė 
kariuomenė užėmė dar 28- 
nis suomių apsitvirtinimus, 
tarp kurių buvo 19 geležies- 
cemento fortų su kanuolė- 
mis .

“Po didelių kautynių, so
vietinė kariuomenė užėmė 
salas Koivisto (Bjorke), 
Tuurinsari ir Viensari; pa
grobė labai daug karinių 
įrengimų.

“Sovietų kariuomenė, 
tarp kitko, pagrobė nuo su
omių 22 dideles tvirtoviš- 
kas kanuoles, . šaudančias 
šoviniais 6-10 colių storio, 
taip pat kiekį priešorlaivi- 
nių kanuolių, prieštankinių 
kanuolių ir didelį daugį 
amunicijos.”

Sovietų užimta Koivisto 
sala; Viborgo fronte, buvo 
ypač stipriai aptvirtinta.

Sovietų kariuomenė ata
kuoja Helsingio suomius 
ties Somme, už penketo 
mylių nuo Viborgo, kuris 
yra svarbiausias Suomijoj 
prekybos mieštas su prie
plauka. z

Karelijos fronte Sovietai 
iki šiol užėmė daugiau kaip 
70Q forjtų.

“Havas (francūzų žinių 
agentūra} ir francūzų, an
glų ir kai kurie vokiečių 
laikraščiai paskleidė girdus, 
būk Sovietij Sąjunga reika
lavo, kad Estonija, Latvija 
ir Lietuva duotų Sovietam 
naujas karines stovyklas. 
Visi tie pranešimai yra be 
jokio pamato; jie yra tyčia 
sudaryti gryni išmislai,” 
kaip sako valdiška Sovietij 
žinių įstaiga Tass.

ANGLIJA LABIAU
BIJO ITALIJOS
NEGU AMERIKOS

Gibraltar. — Italijos lai
vu “Rex” čia praplaukė 
prezidento Roosevelto “tai
kos” pasiuntinys Welles. 
Jam bematant, anglai pasi
ėmė 334 maišus Amerikos 
pašto siuntinių percenzū- 
ruot, iškrėst bei užgrobt. 
Po 3 vai. ir 40 mįnučių lei
do Italijos laivui toliau 
plaukt; o Artierikos laivus 
anglai sulaiko po 2 savai
tes.

London. — Anglų laik
raštis , “Sunday Elxpress” 
nugirdo radio pranešimą, 
kad Helsinkio suomiai pa
degę Viborgą, matydami, 
kad neatlaikys jo nuo Rau
donosios Armijos.

Talkininkai Kariausią iki 
Galo, Sako Chamberlain
Birmingham, Anglija. — 

Minister i s pirmininkas 
ChamberlMn čia kalbėjo, 
kad Anglija ir Franci j a ka
riaus, kol bus nuversta na
zių valdžia Vokietijoj; sa
kė, kad talkininkai kovoj ą 
už sąžinės ir religijos lais
vę, ir už Lenkijos ir Čecho- 
slovakijos atsteigimą.

Chamberlainas žadėjo su
teikt Vokietijai teisingą 
taiką ir duot jai paskoįų ir 
įvairių reikmenų, jeigu Vo
kietija užtikrins, kad jinai 
toliau jiegręs pavojum.

Jis šaukė bepusiškas šalis 
veikt išvien su talkininkais 
prieš Vokietiją; išreiškė gi
liausią pagarbą Helsinkio 
Suomijai, o Sovietus, jis va
dino “milžinišku, bet gre
mėzdišku jos priešu.”

Netiesioginiai Chamber
lainas vėl kvietė Vokietiją 
susitaikyt su. Anglija ir 
Franci j a, o traukt karan 
prieš Sovietus.

I
———  I

Paryžius.—Francūzų ko- 
mandieriai sako, kad Vo
kietija pasiuntė “naujų sub- 
marinų bangą” naikint pre
kinius laivus talkininkų ir 
bepusiškų šalių.

Verda Karo Propaganda 
Balkanų Šalyse

Belgrad, Jugoslavija. — 
Atvykęs Italijos švietimo 
ministeris atidarė du ita
liškus institutus Jugoslavi
joj. Franci jos atsiųstas po
litikierius rašytojas G. Du
hamel važinėjo su prakal
bomis po Jugoslaviją ir ati
darė francūzų institutą ge- 
rint kultūrinius ryšius su 
Jugoslavija. Anglų seimo 
atstovas W. W. Benn, bu
vęs Anglijos vice-ministe- 
ris, davė prelekcijas Bulga
rijoj, Rumunijoj ir Jugos
lavijoj ir taipgi steigia kul
tūrinį anglų institutą Ju
goslavijoj. Su Bennu yra 
narys anglų karo propa
gandos ministerijos.

Vokietija- atsiuntė profe
sorių G. Gasemanną, slavų 
kalbų žinovą, vadovaut kul
tūrinį vokiečių institutą 
Jugoslavijoj.

Italija, Francija, Anglija 
ir Vokietija skleidžia savo 
propagandos knygeles Ju
goslavijoj.

Vokiečiai Sakosi Sumušę 
Francūzų Žvalgus

Paryžius. — Vokiečių ar
tilerija bombardavo prieki
nes francūzų pozicijas. 
Francūzų kanuolės atsišau
dė. Šiaip mažai tebuvo ka
rinio veikimo, nors oras 
saulėtas.

Skraidymas ir Fotografavi
mas Priešą Pozicijų

Berlin. — Vokiečiai ties 
Luxemburgu sumušė fran
cūzų žvalgus ir suėmė ke
lis į nelaisvę, kaip sako na
zių komanda.

Pasak nazių, tai vokiečių 
lėktuvai šešiais atvejais 
skraidė virš Francijos tvir
tovių, geležinkelių stočių ir 
kitų kariškai svarbių vietų 
ir fotografavo jas. Bet 
francūzams niekur nepavy
kę persiųst savo orlaivius 
per Vokietijos sieną.

Užginčija Turkų Susikirtimus
, Su Sovietais
Belgrad, Jugoslavija. — 

Per kelias paskutines die
nas pasklido gandai po.Eu
ropą, būk Sovietų kariuo
menės batalionas perėjęs 
per Turkijos sieną ir būk 
įvykę rusų susikirtimų su 
turkais. Dabar Turkijos at
stovas Jugoslavijoj pareiš
kė,, kad jokia rusų kariuo
menė neperėjo per sieną į 
Turkiją ir kad nebuvo jo
kių susikirtimų tarp turkų 
ir raudonarmiečių.

Turkų atstovas taipgi sa
ko, jog dar neįvestas kari
nis stovis Turkijoj. Anot 
jo, klaidingi pranešima^ 
apie Turkiją pasklidę todėl 
kad žemės drebėjimai per
traukė susižinojimus per 
telegrafą ir telefonus.

Paryžius. — Italija jav 
pagal .kelis kontraktus pri
statė Franci j ai nauju gin
klų.

ORAS. — Šį pirmadieny 
giedrą.

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

UŽGIRIAMA 
PASKOLA 
SUOMIJAI
Washington. — Jungti

nių Valstijų kongreso fi
nansinė komisija 18 balsų 
prieš 5 užgyrė naują 20 mi
lionų dolerių paskolą sena-* 
jai Suomijos (Finliandijos) 
valdžiai. Senatas jau yra 
nubalsavęs tokią paskolą' 
Helsinkio Suomijai.

Šią savaitę kongreso at
stovų rūmas spręs tos pa
skolos klausimą.

Rumunija ir Bulgarija 
Karštai Rodė Drau
giškumą Viena Kitai
Sofija, Bulgarija. — Čia 

atsilankė Rumunijos finan
sų ministeris M. Constanti- 
nescu, kad gerint prekybą - 
ir politinius santikius su 
Bulgarija. Bulgarų valdžia* 
šiltai jį priėmė.

Išvažiuojant tam Rumu
nijos ministeriui, jis gele
žinkelio stotyje metė savo 
skrybėlę aukštyn, šaukda
mas: “Tegyvuoja Bulgari
ja!” O bulgarų ministerial 
taipgi mėtė skrybėles oran, 
karštai pareikšdami drau
giškumą Rumunijai.

New Yorko Times kores
pondentas spėja, gal Rumu
nija sugrąžins Bulgarijai 
dalį užgrobtos bulgariškos 
Dobružios provincijos. .

Po Balkanų kraštų kon
ferencijos, neseniai vyku
sios Belgrade, Jugoslavijoj, 
Rumunija ir Turkija mėgi
na įtraukt Bulgariją į savo 
bloką. O talkininkai sten
giasi pavartot šį bloką prieš 
Sovietų Sąjungą ir prieš 
Vokietiją.

Naziai Sako, Kad Lenkai 
Išžudę 56,000 Vokiečių
Brussels, Belgija.—Fran

cijos pasienyj primėtyta la
pelių, kurie teigia, kad len
kai išžudę 56 tūkstančius 
vokiečių pirma, negu Vo
kietijos armija įmaršavo į 
Lenkiją. Lapeliai spausdin
ti trimis kalbomis: francū
zų, italų ir lenkų. Supran
tama, kad nazių lėktuvai 
primetė tų propagandos la
pelių.

ludamųjų Paveikslų “Kau- 
boisas” Nušovė “Kauboisą”

Hollywood, Calif.—SusL 
ginčijo ir ėmė šaudytis gat- 
zėje du judamųjų paveiks
lų aktoriai, Jerome B. 
^Blackjack) Ward su John 
Tyke. Vienas ir kitas loš
davo judžiuose kaip “kau- 
boisai”.

Kai jiedu šaudėsi, būda
mi apsirengę “kauboisų,? 
drabužiais, tai žmonėms at
rodė, kad jiedu tik lošią, 
kol Wardas nušovė Tyke.

Ward areštuotas ir bus 
teisiamas kaip žmogžudis. . ’J

I■
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Antras puslapis

aiškėjo gyvas reikalas įsteigti specialinę 
įstaigą, kuri rūpintųsi ryšių palaikymu 
su mūsų išeiviais, kuri galėtų jiems vi< 
su kuo padėti, kai išeiviai grįžta į savo 
arba savo tėvų gimtąjį kraštą, arba čia 
atvyksta pasisvečiuoti...”

Mums tiesiog nesuprantama, kokia ta 
įstaiga bus. Iki šiol buvo skelbta, būk 
Draugija Užsienio Lietuviams Remti 
tais reikalais rūpinsis, bet pasirodo, kad 
jos jau neužtenka,—naujos įstaigos tau
tininkai užsimanė. Matyt, DULR labai 
susikompromitavo, šelpdama tautininkų* 
bičiulius užjūryj, tai norima naujos įs
taigos.

Jeigu toji “nauja įstaiga” bus panaši į 
DULR, tai tegu jos tautininkai geriau 
ir nekuria, nes jį nieko išeiviams nepa
dės.

DULR. leidžia ir savo laikraštį, “Pa
saulio Lietuvis”. Tasai laikraštis nuduo
da esąs nepartinis ir spausdinąs visokias 
žinias apie “visus užsienio lietuvius.” 
Bet buvo štai kokis prietikis: kadaise 
atsilankė iš Lietuvos tūlas žurnalistas 
(tautininkiškai-katalikas) ir jis parašė 
informacinio pobūdžio straipsnelį apie 
Lietuvių Darbininkų Susivienijimą, Lie
tuvių Literatūros Draugiją ir Lietuvių 
Meno Sąjungą. Straipsnelis buvo, kaip 
sakėme, grynai informacinio pobūdžio ir 
jis buvo pasiųstas “Pasaulio Lietuviui”. 
Deja, vėliau sužinome, kad tam straips
neliui “nepartiniam” “Pasaulio Lietu- 
vyj” Smetonos cenzūra pasirodyt nelei
do!

Jeigu panaši bus ir toji naujoji “išei
viam padėti” įstaiga, tai tegu Kauno po
nai sau ramiai ilsisi.

Tarp Lietuvos žmonių ir josios išeivių 
kituose kraštuose šiandien stovi barjerą 
—tautininkų valdžia. Kai toji barjerą bus 
pašalinta, kai Lietuvoj įsisteigs demo
kratinė santvarka, tuomet tarp Lietuvos 
žmonių ir Lietuvos išeivių užsimegs ar
timesni, tikrai broliški ryšiai.

Dega Knygos Lietuvoj:; Kodėl Pasitraukė 
Raštikis?

(Mūsų Specialaus * Korespondento iš
Dėl Raštikio Atostogų
Dabartinį Lietuvos mi-

Kas Darosi prie Murmansko 
Ir Artimuose Rytuos?

Buvęs Anglijos karo ministeris aiškiai 
ir nedvejojančiai pareiškia: Anglija ir 
Franci j a turi kuoveikiausiai skelbti So
vietų Sąjungai karą. Dabar jau paaiški, 
kodėl tasai ponas, Hore-Belisha, turėjo 
pasitraukti iš karo minis,terio vietos: jis 
norėjo kuoveikiausiai įvelti Angliją ka- 
ran prieš Sovietų Sąjungą.

Bet ar lordui Belishai pasitraukus iš 
karo ministerio vietos dalykai pakitėjo? 
Ar Anglijos imperialistai atsisakė nuo 
karo su Sovietų Sąjunga?

Nuo to laiko, kai Sovietų Sąjunga įsi
kūrė, Anglijos ir kitų imperialistinių 
kraštų valdovų politika buvo viena ir ta 
pati: sunaikinti Sovietų Sąjungą. Per 
tūlą laiką Londono valdovai manė galė
sią Hitlerį užleisti ant Sovietų ir tas 
dalį jų darbo atliksiąs. Bet kai Sovietai 
padarė nepuolimo sutartį su Vokietija, 
kai Sovietų Sąjunga pasiskelbė griežtai 
neutraline šalimi, tuojau Londone ir Pa
ryžiuje imta kalbėti apie reikalingumą 
karą skelbti Sovietams.

Šiuos žodžius rašant, pranešimai skel
bia, kad Anglijos ir Franci j oš karo lai
vai jau plaukioja prie Murmansko, So
vietų uosto, kuris niekad neužšąla. Ko 
ten karo laivynas nusibastė? Aišku, ne 
juokui. Jis yra pasiųstas karui. Gal būt 
anglai plėšikai bandys pulti Murmanską, 
gal Petsamo, gal šiuo metu jie kol kas 
nieko nepuls, bet jie ten pasiųsti ka
riauti. Karo ar taikos likimas tame pa- 

’saulio kampe gali labai daug priklausyti 
ir nuo to, kaip tvirta ten Sovietų Są
junga, kaip tvirtos josios ten karinės jė
gos.

Visko ten galime šiuo metu tikėtis.
Artimuose Rytuose Anglijos ir Fran

ci jos jėgos taipgi 
laukia, kada joms 
Sovietų Kaukazas.

Anglijos politikai 
kad Rumuniją išprovokavus karan prieš 
Sovietų Sąjungą.

Taigi, kaip matome, Londono ir Pary
žiaus valdovai pasirodė pilniausioj švie
soj savo tikslus: Jiems rūpi Sovietų Są
junga sunaikinti, jie tam naudos viso
kias provokacijas.

Bet ar jie savo pasišovimus pasieks? 
Tenka labai abejoti. Sovietų Sąjunga 
šiandien yra ne ta, kokia buvo prieš 20 
metų, kai tie patys imperialistai ją dras
kė. Na, o ir tuomet jie negalėjo jai nie
ko padaryti—pridirbo žalos, bet socialis
tinio krašto nesunaikino.

Kiekvienas Sovietų Sąjungos pilietis, 
kiekvienas darbo žmogus puikiai' su
pranta, kas būtų, jei imperialistams pa
vyktų Sovietų Sąjungą sunaikinti. Tą 
gerai žino ne tik Sovietų šalies pilie
čiai, bet ir milijonai viso pasaulio dar- 

| bo žmonių.
Savo kruvinomis avantūromis prieš 

neutrališką socializmo kraštą Anglijos 
ir Franci jos valdovai patys sau gali 
sprandus nusisukti greičiau negu kas 
mario.

sukoncentruotos ir 
bus pasakyta pulti

taipjau daro viską,

Nauja Įstaiga “Mums” Padėti
“Lietuvos Aidas” praneša, kad ne

senai Kaune buvo sukviestas tūlų veikė
jų pasitarimas dėl Lietuvos išeivijos. 
Pasak laikraščio: “Pasitarimo metu pa-

Pirmadienis, Vasario 26, 1940

Naujas Koncentracijos Lageris 
Lietuvoje

Mūsų geras bendradarbis Lietuvoj ra
šo:

“Netoli Kretingos, Dimitravos dvare 
yra garsioji priverstinojo darbo stovyk
la, kurion tautininkai grūda tuos, kurių 
jų pačių teismas neturi pagrindo teisti. 
Ten dabar jau pilna. Tad neseniai mi- 
nisterių kabinetas nutarė įsteigti antrą
ją koncentracijos stovyklą. Antroji kon
centracijos stovykla rengiama Pabrado- 
se, netoli Vilniaus, ten bus grūdami tie, 
kurie netelpa Dimitravo j e.

“Be to su Vilniumi Lietuva atgavo ir 
garsų Lukiškio kalėjimą, kuriame gali 
tilpti net iki penkių tūkstančių kalinių. 
Tad naujos koncentracijos stovyklos, re
gis, jau, nebereikėtų. Tačiau vilniečiai 
pasakoja, jog ir Lukiškis jau baigiamas 
užpildyti, ten vis varomi ir varomi nau
jai areštuoti. Neseniai spaudoje buvo 
skelbta, kad Lietuva pristigusi kalėjimo 
sargų, tad tarnybon buvo priimta keli 
šimtai naujų. Kuo ne kuo, o jau kaliniais 
Lietuva tikrai turtinga.

“Amnestija politiniams kaliniams vis 
dar neduodama, apie ją net nebeužsi- 
menama, bet žmonės dėl to vis labiau ir 
labiau ima nerimauti, klausdami, už ką 
gi tie žmonės pagaliau pūdomi?”

Kada Amerikos lietuviai, ir Lietuvos 
žmonės nuoširdžiai ir duosniai aukoja 
Vilniaus vargdieniams, tai tautininkų 
valdžia rūpinasi, kaip pristatyti daugiau 
koncentracijos stovyklų Lietuvoj,, į ku
rias būtų kemšami darbininkai ir inte
ligentai !

Tai skandalas, kurio negalima tole
ruoti !

“Lietuvos” No. 2-ras
Išėjo iš spaudos Juozo Tysliavos re

daguojamo mėnraščio “Lietuva” No. 2- 
ras. Kaip ir pirmieji numeriai, jis įdo
mus. Žurnalo politinė linija , ne tokia, 
kaip, ■ sakysim, “Vienybės”, “Dirvos” ar
ba “Naujienų.” “Lietuva” bando daly
kams žiūrėti į akis reališkai.

Šiaine numeryj, beje, telpa “Anykščių 
Šilelio” (vysk. Baranausko) vertimas į 
anglų kalbą. Vertimą padarė p. Raste
nis.

5JĮ)

Lietuvoje Deginamos 
Knygos

Knygos dega ne tik hit- nisterių kabinetą Lietuvoje 
leninėje Vokietijoje, o ir 
Lietuvoje. Jos apipilamos 
žibalu, išvežamos už mies
to ir sudeginamos. Taip šių 
metų sausio mėnesio 29 die
ną buvo sudeginta B. Tra- 
veno knyga-romanas “Mi
rusiųjų laivas”. B. Trave- 
nas žinomas- Meksikos ra
šytojas. Jo daug knygų yra 
išversta į amerikiečių kal
bą, yra jo kelios knygos ir 
lietuvių kalbon išverstos. 
Tai garsus ir įdomiai rašąs 
rašytojas. Tad jo knygą 
“Mirusiųjų laivas” išvertė 
lietuvių kalbon ir Mokytojų 
knygynas Kaune išleido. 
Vertimą atliko “Lietuvos 
Žinių” redakcijos narys Ba
lys Dundulis. Bet, kaip ži
note, Lietuvoje tebėra kny
gų, laikraščių ir kitokių 
spausdinių cenzūra. Cenzo
rius skaitė ir šią knygą ir 
perskaitęs rado, kad ši kny
ga Lietuvoje neleistina pla
tinti, nes joje keliose vieto
se neigiamai atsiliepiaina 
apie valstybę, apie konsula
tus ir užsienio atstovus. 
Policininkui pasirodė, kad 
ši Traveno knyga blogai 
parašyta ir 
reikalų vice-ministeris Bar
kauskas pasirašė nutarimą 
atimti iš spaustuvės tik ką 
atspausdintą knygą, visus 
tris tūkstančius egzemplio
rių konfiskuoti ir juos su
deginti.

Pas tą žandarą vicemi- 
nisterį Barkauską ėjo ir lei
dėjai ir rašytojai prasyti, 
kad tokia kvailyste nebūtų 
daroma, kad pasauliniai i kariuomenės 

. garsaus rašytojo knyga ne- konfiskuojamas. R a š t i kis 
būtų deginama, juk tai gė-,tuo, žinoma, labai pasipik- 
da visai Lietuvai. Bet kol tino ir pareikalavo Smeto- 
Lietuvoje žandarai galin- ną tuojau atleisti jį iš ka- 
gesni už rašytojus, 1 
jiems pavesta tvarkyti me
no ir literatūros reikalai, 
tol jie nesukalbami. Ir Bar
kauskas liko neperkalbėtas, 
jis pasiuntė policininkus į 
Varpo spaustuvę visas kny
gas paimti ir jas sukonfis- 
kuoti. Jeigu bent viena 
knyga bus kur nors rasta, 
spaustuvės savininkai bus 
nubausti penkiais tūkstan
čiais litų pabaudos. Vadi
nas, nė viena “Mirusiųjų 
laivo” knyga negali patekti 
skaitytojams, nors ta pati 
knyga rusų ir .vokiečių kal
bomis visuose knygynuose 
visoj Lietuvoj laisvai par
davinėjama.

Vargšas1 Tra venas, jis 
dar, tur būt, nežino, kad 
pasaulyje, kuris skaito jo 
knygas, yra tokia valstybė 
Lietuva, kurios vidaus rei
kalų ministerijoje sėdi toks 

•ponas Barkauskas1, baigęs 
pradžios mokyklą, kuris jo 
knygą sukonfiskavo ir ati
davė policininkams ją sude
ginti. • Mokytojų knygynui 
tuo padaryta apie du tūk
stančiai litų nuostolio. Pa
našaus likimo Lietuvoje 
yra susilaukusi ir Sovietų 
rašytojo Šolochovo garsioji 
knyga “Pakelti dirvonai”. 
Ją taip pat sukonfiskavo, 
nors visi kultūringi žmonės 
tą knygą skaito. Sunkus ke
lias garsiems rašytojams į 
Lietuvą. Geriau jau būti 
kohįia nors Liūne Janušyte 
ir rašyti blevyzgas, bet ne
būti šolochovu arba Trave- 
nu, mat, Lietuva žandarų 
pratinama prie “gero sko*- 
nio.” ***'

todėl vidaus

žmonės vadina Smetonos 
gelbėjimo komitetu. Taip 
yra suprantama ta visa 
konsolidacija, dėl kurios 
buvo tiek šūkauta ir tiek 
džiaugtasi. Viskas tas pra
ėjo, jokio koalicinio arba 
konsolidacinio kabineto Lie
tuvoje nėra, tebėra tauti
ninkų diktatūra, kokia bu
vo anksčiau. Žmonėse vėl 
ima augti nepasitikėjimas 
ir neapykanta, nes tik tau
tininkai šeimininkauja, 
graibstydamiesi sau viską, 
o kitiems neduodami nieko.

Prie nepasitenkinusiųjų 
tenka priskaityti ir kariuo
menės vadą generolą Raš- 
tikį, kuris nemažai buvo 
prisidėjęs prie pirmojo Čer
niaus kabineto suorganiza
vimo. Raštikis vis stoja už 
tai, kad ir liaudininkai ir 
krikščionys būtų lygiai ver
tinami su tautininkais, kad 
lietuviai nebūtų skirstomi į 
išrinktuosius ir palaimin
tuosius.

Tam priešinasi Smetona 
ir jo gelbėjimosi kabin 
Raštikis praėjusių me 
gale į karininkų laikraštį 
“Kardas” prašė straipsnį, 
kuriame nurodė reikalą vi
są tautą vienyti, jungti 
krūvon visų pažiūrų žmo
nes. Tą “Kardo” numerį 
Smetona įsakė sukonfis- 
kuoti, jis siunčiamas tik ka
rininkams p r e n u m e rato- 
riams, bet šiaip jau iš visų 
knygynų ir kioskų išimtas 
ir nebepardavinėjamas. Ga
vosi labai keistas dalykas, 

vado žodis

Lietuvos)
Mat, lenkiškai kalbantieji 

pinigų neturi, o atvažiavę 
iš Lietuvos turi, todėl prie 

Ijų elgetos ir puola. O elge
tų Vilniuje tikrai daug. Bu
vę juk visoki lenkų valdi
ninkai, pareigūnai darbo ir 
savo vietų neteko, jie gyve
na iš pašalpų, jų taupyti 
zlotai liko beverčiai. Tad 
gyventi sunku. Dar dauge
lio namų langai išklijuoti 
siauromis popierio juostelė
mis, kad nuo bombardavi
mo langų stiklai neišbyrė
tų. Policijos yra įsakyta 
tuos popierius nuo stiklų 
nugramdyti, bet yra namų, 
kuriuose žmonės negyvena, 
namai stovi tušti, apleisti, 
niekeno neprižiūrimi.

Man teko lankytis na
muose, kur anksčiau Vil
niaus universiteto rekto
rius gyveno. Kambariai 
tušti, šalti, nekūrenti. Bu
vusiam rektoriaus bute len
kų pabėgėliai dabar susidė
ję kooperatyvišku būdu ba
tus siuva. Vilniuje labai 
stinga kuro. Anksčiau vil
nį e č i a i krosnis kūren
davo anglimis, Lenkija juk 
savo anglių turėjo, net juos 

galėdavo eksportuoti, 
ir krosnys angliams

pritaikintos. O dabar ang
lių nėra, malkos ne visai

tinka anglinėms krosnims 
ir be to jos labai brangios, 
o pinigų nėra. Tad Vilniu
je daug šalčiau negu kur 
nors kitur.

Gatyėse labai daug žmo
nių vaikšto apsirengę' per
siūtomis lenkų kareivių mi
linėmis. Tai vis buvę kari
ninkai ir kareiviai. Daug 
kas ir kareiviškas kepures 
dar tebedėvi, tik žinoma, 
nuo jų visoki ženklai nu
draskyti. Yra išleistas įsa
kymas draudžiąs dėvėti 
lenkų kareivių milines ir 
kepures, bet ką žmonės da
rys nedėvėję, jei kitokių 
drabužių jie neturi. Kas iš
sigali, tai rudas milines ir 
kepures perdažo juodai, o 
kas ne—tai taip ir vaikšto, 
negi policininkas jį išrengs 
gatvėje pamatęs.

Karo žymės Vilniuje ryš
kiai metasi į akis, nors ap
griautų namų labai maža. 
Tik prie geležinkelio sto
ties yra subombarduoto na
mo griuvėsiai, šiaip jau ap
šaudymų reta pastebėti. 
Bet krautuvių maža, o tose 
krautuvėse mažai ką gali
ma gauti. Stinga muilo, siū
lų, cukraus ir kitų reikalin
gų dalykų. Drabužių taip 
pat mažai, kas gali, važiuo
ja į Kauną siūto pirkti.

Plėšimų Vilniaus krašte 
ir pačiam Vilniaus mieste 
labai daug pasitaiko. Pa
gautus plėšikus šaudo karo 
lauko teismas ir nusprendi
mus skelbia viešose vietose.

(Tąsa ant 3-čio pusi.)
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Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAS /

Draugai :
Prašau paaiškint, kur dings 

taip greitai šito mėnesio vie
na diena. Kalendoriuose yra 
pažymėta, kad šitai dienai 
užaugt ima n«t keturis metus, 
po 4 valandas kasmet, o ne
pasakoma, kaip ji dingsta.

Šįmet ir šį mėnesį turime 
vieną dieną daugiau, ir šį
met jau pradės augt nauja 
pridedamoji diena ir augs per 

kol riuomenės vado pareigų ar-Į kitus tris metus—iki 1943 m.
ba leisti jam veikti pagal 
savo nuomone. Atleisti iš 
pareigų Smetona nesutiko, 
nes bijojo sukelt prieš save 
karininkų neapykantą, nes 
karininkai Raštikiu labiau 
pasitiki, negu Smetona. O 
ką veiktų Smetona be kari
ninkų, kuriems visaip sten
giasi pataikauti. Prasidėjo 
tarp Smetonos ir Raštikio 
derybos, kurios baigėsi tuo, 
kad viešai bus ' paskelbta, 
jog Raštikis dėl sveikatos 
paleidžiamas neribotam lai
kui atostogų. Taip Eltos ir 
buvo paskelbta dėl svieto 
akių, o ištikrųjų čia šuo 
daug giliau pakastas.
Kaip Dabar Atrodo Vilnius

Į Vilnių žmonės dabar 
važiuoja , įvairių įvairiau
siais reikalais. Vieni skuba 
paties miesto pasižiūrėti, 
kiti pasisvečiuoti pas nau
jai atsikrausčiusius pažįs
tamus, treti biznio padary
ti. Bet vis dėlto Vilniaus 
gatvėse vyraujanti kalba 
tebėra lenkų kalba. Jeigu 
anksčiau gatvėje vaikštinė- 
jąs policininkas išgirsdavo 
šaligatvyj lietuviškai kal
bant, jis atsigręždavo ton 
pusėn it atiduodavo pagar
bą, nes lietuvių kalba buvo 
didelė retenybė.

Tačiau Vilniuje lietuviš
kai kalbėti nėra/didelis ma
lonumas. Išgirdę lietuviškai 
kalbant, tuoj puola apskurę 
vaikai, karo išvarginti 
skurdžiai ir ranką atkišę 
prašo: . ,

—Ponas duokite dešipits 
centų. ; • 1 * 1

vasario mėnesio.
Aš klausiau pas lietuviškus 

bajorus ir zakristijonus, bet 
nei jie nežino; tik sako, kad 
čia yra Dievo galybė, kurios 

' niekas nežino ir nežinos. O 
aš atsakiau, kad parašysiu 
gromatą savo laikraščio “Lais
vės” redakcijai ir ji man ta
tai išaiškins.

Prašau greitai atsakyt per 
“Laisvę.” Ig. Kartonas.

ATSAKYMAS
Netiesa, kad kasmet priau

ga po 4 valandas dėl tos pri
dedamosios dienos kas ket
virtiem metam. Tas sudary
tų tik 16 valandų, o čielai 
parai reikia 24 valandų.

Tikrieji metai yra nustatyti 
sulyg žvaigždžių; jų tikrasis 
periodas yra 365 dienos, 6 va
landos, 9 minutės ir 9i/> se
kundų. O kalendoriaus juk 
negalima padaryt su 366-ta 
para iš tų kelių valandų, mi- 
nutų ir sekundų — žemės su
kimosi aplink savo ašį juk ne
paskubinsi, kad ji apsisuktų 
į tas kelias valandas vietoj 
24 valandų. Taigi tenka tris 
metus po keletą valandų nu
skriaust ir tą skriaudą išlygint 
ketvirtaisiais metais, pride
dant jiem čiel'ą parą.

Bet tuomi -skriauda pilnai 
dar neišsilygina, nes dar lieka 
kasmet po 9 minutes ir 9^2 
sekundų, čia tenka nurodyt 
į kitą dalyką — į vadinamus 
tropiškus metus, paremtus ant 
pavasarinio sulygimo diehos 
su nakčia. Tropiški metai 
yra biskį daugiau negu 20 mi
nučių trumpesni už žvaigždi
nius 
tinis 
m as 
mės 
šingą žemės sukimuisi direk
ciją, į vakarus, savo pilną 
cyklių padarydama per be

metus. O tasai kasme- 
tropiškų metų užbegi- 
įvyksta todėl, kad že- 

ašis ratu krypsta į prie-

veik 2 6 tūkstančius metų. 
Tai ot šitaip ir susidaro ta 

; painiava su kalendorium — jo 
negalima padaryt tokiu, kad 
iki sekundai tiktų ir žvaigž
diniam metam ir tropiškiem 
(sezoniniam) metam.

Bet čia gal kas paklaus: 
Tai kokiem galam reikia tos 

• painiavos? kodėl nepakanka 
turėt reikalą su vienais ku
riais metais? Jeigu kalendo- 

“ rius turėtų reikalą tik su sezo
niniais metais, tai jie nebūtų 
tikrieji metai. Jeigu kalen- 

; dorių paremtumėm tik ant 
tikrųjų—žvaigždinių — metų, 
tai pavasarinis sulygimas die
nos su nakčia neįvyktų ta pa
čia data kasmet—jis vis už
bėgtų ir užbėgtų ir ilgainiui 
jis nuo kovo 21-mos dienos 
nueitų į viduržiemį; mūsų 
pavasarinės šventės, pavyz
džiui, Velykos—taip pat.

50 metais pirm Kristaus, 
pagal senovinį romėnų kalen- 
.dorių, pavasarinis sulygimas 
dienos su nakčia buvo nuėjęs 
net į gruodžio mėnesį. Ir tas, 
sakoma, sudarė nemažai po
litinių intrigų. Todėl Romos 
imperatorius Julius Caesar’is, 
patariamas astronomo Sosigi- 
nes’o, kalendorių pataisė. 
Metų periodas kalendoriui nu
statyta 365 dienos ir 6 valan
dos lygiai. Dėl to ir mūsiškis 
liepos mėnuo tapo pavadintas 
imperiatoriaus vardu — Ju
ly. Bet pasirodė, kad 'sulyg 
Julianinio Kalendoriaus metai 
yra 11 minjir 14 sek. per ilgi. 
Iš to perviršio per 400 metų 
susikuopia net 3 dienos;

Kad išsigelbėjus iš vis di
dėjančių painiavų, tai 1582 
metais popiežius Gregorius 
XIII, astronomo Clavius’o nu
statymu, kalendorių pataisė 
išmetimų tų 3 dienų 
metų, padarant ir 
keliamuosius metus 
year) šiaip: Kurie 
metai dalinasi ant 
jie padaryta keliamaisiais me
tais. Tokiais buvo 1600 metai, 
ir tada numesta trys dienos. 
1700, 1800 ir 1900 ant 400 
nesidalina ir todėl jie buvo 
paprastais šimtiniais metais. 
Sekanti keliamieji metai bus 
2000 metai, ir tada 3 dienos 
vėl bus numesta. Bet ir taip 
metai vis dar pasilieka 26 se
kundomis per ilgi.

kas 400 
šimtinius 
(leap 

šimtiniai 
400, tai

*****
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Jeigu Prieš Sovietų Sąjungą 
Stotų Skandinavija ir Kt.

4

Vokietija jau pagrasino 
Skandinavijos šalims, jeigu 
jos numes savo neutralu
mą, Vokietija tada matytų 
sau pavojų iš anglų - pran
cūzų, kurie ją pultų iš šiau
rės. Tokiu būdu, nors tarp 
Vokietijos ir Sovietų Są
jungos nėra bendro apsigy
nimo sutarties, bendras ap
sigynimas šiaurėje įvyktų 
faktinai tarpe tų dviejų 
šalių. Anglai imperialistai 
šito tai ir nenori. Tų dvie
jų šalių bendra armija ga
lėtų būt 41,279,000. Taigi 
apie pusketvirto miliono 
kareivių būtų čia daugiau, 
negu anglų pusėje, įskai
tant Italiją.

Žinoma, jeigu jau taip 
karas prieš Sovietus augtų, 
tai jis prasiplėštų ir kitose 
dalyse: šiaurė, Suomija, 
net visa Skandinavija ir 
Pabalti j is būtų perankšta 

i vieta. Pabalti j is, greičiau - 
1 šiai būtų uždarytas lyg 
bonkoje ir jam kariauti 
prieš savo talkininkę So
vietų Sąjungą netektų, nors 
ir labai jis to trokšta.

Anglija stropiai didina 
fortus ir ruošią kariuome
nės dalis Mažojoj Azijoj 
prieš Sovietų Sąjungą, pir- 

buvusia Lenkijos populiaci-' ^aus^a\ Pasigrobti Kau- 
ja, nes didesnis procentas ^a^° alieJaus laukus. Sov. 
Vokietijos lenkų, rodos, yra Sąjunga tvirtinąs! . tenai, 
senesniu vyru. (Tačiaus ^ad galėtų sėkmingai apši

lk ! ginti nuo grobikų - imperia-

į
H

Moksliškai ąprokuojama 
vyrų-kovotojų spėkos šiaip: 

Nuo 15 iki 44 m. amžiaus
Suomija turi
Švedija
Norvegija
Danija

vyru 924,000 
1,513,000 

701,000 
896,000

pastatyt 
aštuonis

Sovietu

Visa galia būtų 4,034,000.
Priešais šią spėką Sovie

tu Sąjunga galėtų 
32,019,000,—t/ y. 
sykius tiek.

“Vyriška spėka
Sąjungos yra daug didesnė, 
negu bent kurios kitos Eu
ropos šalies. Anglija, su sa
vo kolonijomis, turi išviso 
16,017,000 vyrų tarpe 15 ir 
44 metų amžiaus, taigi tik
tai pusę Rusijos spėkos. 
Prancūzija turi 8,730,000.”

Italija, stipriausia tarp 
neutrališkųjų šalių (jeigu 
ji pasiliks neutrališka link 
Sovietų Sąjungos) turi 9,- 
344,000.

Lenkijos visa populiacija 
31,915,000 tapo padalinta 
taip, kad Vokietija paėmė 
19,915,600 ir Sovietų Sąjun
ga 12,000,000. Lenkijos vy
rų, kovojančio amžiaus, 
skaičius yra 8,248,000, bet 
jaunesniųjų skyrius gali ne
būti proporcijoje su visa

Lenkijos aianija visai 
krikus.)

“Silpnumas Pabaltijo 
stybių opozicijoj prieš 
siją yra parodomas 
skaičiais: Estija, Latvija ir 
Lietuva bendrai sudėjus 
turi vyrų spėką ne didesnę, 
kaip vieną mŪioną kovo
jančio amžiaus vyrų.”

Geriausias, manoma, ko
vojantis amžius tarp 21 ir

Dabar tie imperialistai 
nėra paprasti, tai yra: jie 
ne vien tik svetimas tautas 
ir jų lobius nori pasigrobti, 
jie pirmiausia nori išnai
kinti didžią darbininkų kla
sės idėją — komunizmą.

Va, prieš šitą savo “pa
vojų” ir rengiasi kariauti 
visi žmonių išnaudotojai, 

25" metų senumo. Tatai tu-j visi svetimnaudžiai. Ta
rint galvoje, pasirodo kebli santvarka vadinasi socia- 
Europos padėtis dabar, nes litinė, sovietinė. Žodis “so- 
dabar to amžiaus vyrai yra vietinė” reiškia tą pat, ką 
gimę Pasaulinio Karo lai
ku, o kaip žinia, tada gimi
mų skaičius buvo labai su
mažėjęs.

Vokietijoje, įskaitant Au
striją ir Sudėti ją, apskai
čiavimai rodo, kad yra 2,- 
370,000 vyrų tarp 20-24 me
tų amžiaus. Bet senesnių— 
nuo 25 iki 29 metų—yra 
3,520,000, o jaunų vaikinų— 
nuo 15 iki 19 metų yra 3,- 
370,000. Taigi gali būt apie 
9 milionai kariautojų (įsek- 
mui 9,260,000). 

♦ ♦
Aukščiau paduoti skai

čiai ir nuomonė paimta iš 
populiariškai moksliško sa
vaitraščio “Science News 
Letter,” gruodžio 23 d., 
1939 m.

Dabar sudėkime visas vy
riškas kariškas spėkas visų 
tų šalių, kurios kariauja ar 
nori kariauti per Suomiją 
priešais Sovietų Sąjungą. 
Tos šalys — tai Skandina
vija, Anglija, Prancūzija, 
Lietuva, Latvija ir Estija. 
Jų visų spėka bendrai yra 
29 milionai 771 tūkstantis 
vyrų, galinčių būt karei
viais.

Viena Sovietų Sąjunga 
prieš jas visas galėtų pa
statyt 32 milionu kareivių 
su viršum.

Jeigu Italija prisidėtų 
prie ‘Anglijos - Franci jos 
bloko, tai būtų 38 milionai 
19 tūkstančių, taigi šešiais 
milionais daugiau, negu So
vietų Sąjungos kareivių. 
Bet tas vargiai įvyks, kol 
eina karas prieš Vokietiją.

val- 
Ru- 

šiais

ir “demokratinė,” bet tai 
reiškia daug aukštesnę, 
teisingesnę d e m o k r atiją; 
tai reiškia demokratiją be 
ponų, be išnaudotojų, be 
svetimnaudžių.

Ve, šitas tai yra baisiau
sias dalykas kaip bilionie- 
riams imperialistams, taip 
ir jų lekajams, kokiais yra 
Pabaltijo “vadai”: Smeto
na, Ulmanis ir kiti nauji 
milionieriai ir įvairių tautų 
socialistai ir fašistai.

Turint tokią pasišventu
sią kapitalizmo kryžiuočių 
broliją, galime neabejoti, 
kad jie bandys praplėsti 
karą prieš Sovietų Sąjungą 
ir apsupti ją “geležine rin
ke”, kaip tai buvo padarę 
1918-19 mątais.

Tada Rusijos darbininkų 
ir valstiečių Sovietija buvo 
silpna, karo nuvarginta, ta- 
čiaus nugalėjo visus užpuo
likus. Talkininkai turėjo 
pasitraukti iš Archangels
ko gubernijos, iš Murman
sko, iš Suomijos, nepradė
jus dar užimti Leningradą, 
Maskvą... Prancūzai turė
jo pasitraukt iš Krimo ir 
pietinės Ukrainos ir eiti 
sau namo, nieko nepasigro
bus. Anglai jautėsi jau lyg 
apžioję Kaukazo aliejaus 
šaltinius ir Gruziją, bet 
nieko nenukandę turėjo 
bėgti šalin, ir Gruzija dėl 
to “nepriklausomybės” ne
teko, už ką gaidžio ašaras 
da ir dabar lieja lietuviškų 
šmokų daktaras Chicagoj.

Galima tikėtis, kad prasi
dėjęs antrasis karas prieš
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Vilnius. — Vilniaus ir Kau
no žydų rabinų delegacija su 
rabinais Kanemanu ir sekr. 
Icikavičįum išvyksta 'į Ameri
ką rinkti pinigų Lenkijos pa
bėgėliam žydams ir rabinų se
minarijos auklėtiniams. Su šia 
delegacija važiuoja ir varšu
vietis rabinas, karo pabėgėlis 
Kalmanavičius

Kaunas Tikrai Tuštėja
Paskutiniu laiku vis dau

giau Kauno gyventojų išvyks
ta j Vilnių. Laisvės alėjoj jau 
išnuomuojamos kelios didelės 
patalpęs. Priemiesčiuose taip 
pat daugiau tuščių butų yra. 
Tačiau butų kaina vis tiek 
brangi. Matyt, namų savinin
kai pasiryžo vieningai “laiky
ti savo frontą.”

Dega Knygos Lietuvoj; Ko
dėl Pasitraukė Raštikisniją! Jie pasitarė su an

glais diplomatais ir nusi- 
sprendė: kariaut “iki pas
kutinio suomio”, o ne dary
ti apsigynimo su ta r t su 
Sovietija!

Na1, tai ir kariauja.
Šiuo tarpu jau Sovietai 

didelę dalį Mannerheimo 
Linijos sudaužė. Tai mums 
viltis prieš naują karą!

Karo žinovai sako: pa
vasarį suomių armija iš
nyks kaip sniegas, karas 
pasibaigs. Suomija liks 
Suomija, bet liaudies, o 
ne ponų turčių: Mannerhei- 
mų ir Tannerių. Anglai ir 
amerikonai, kurie Suomijoj 
turi didelius turtus, rodos, 
tų turtų šį pavasarį neteks.

Sudaužymas Mannerhei
mo Linijos reiškia sudau
žymą ir ateities planų nau
jam imperialistų karui 
prieš Sovietija.

'w s
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PARAŠE

pa- 
tei-

savęs konkuruoja vieni len
kiškai, kiti lietuviškai pa
mokslus sako. 0 bažnyčių 
Vilniuje devynios galybės, 
dėl jų peštis, regis, nerei-

Berlin. — Naziai pripa
žįsta, kad anglai sunaikino 
du Vokietijos lėktuvus, ku
rie atakavo Anglijos laivus 
ir prieplaukas.

Kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
svės” bendrovės

štai, prieš 
• mes tiktai 
esančią bai- 
šimtus tvir-

Šitas ^Sovietų karas yra nors gyventi. Vilniaus ku
tai daužymas pasaulio Jm- nigai darbo nestinga, tarp

Trenton, N. J.—Pulkinin
kas G. B. Glover pasiūlė 
valstijos seimeliui atimt 
balsavimo teisę iš bedarbių 
piliečių, kurie ima pašalpas.
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Kiekvienam masiniam mitinge, kiekvienam parengi
me turi būti platinama ši brošiūra.

Knygelė pilna istorinių davinių ir faktų, įrodančių, 
kas kovojo ir kovoja už Lietuvos nepriklausomybę 

ir Lietuvos žmonių laisvę.

Draugai literatūros platinimo agentai, siųskit 
kuoveikiausiai užsakymus.

"LAISVE”
427 LORIMER ST. BROOKLYN, N. Y.
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Soviet!ją nepavyks pašau- tvirtoves—Mannerheim Li
lio žmonių lupikams.

Nauja Viltis prieš Karą
Dabar jau yra naujas is

torinis dalykas, iš kurio ky
la mums viltis, jog Sovie
tuos naikintojams nepa
vyks. Kuomet prieš 20 me
tų jiems kariavimas prieš 
Sovietus nepavyko, tai jie 
paskui pradėjo neva taiky
tis su jais, tikėjosi gražu
mu sovietizmą atskiedus, 
iššluoti tą naujos idėjos 
santvarką ir įvesti kapita
listinį ištvirkimą. Tuo tar
pu po valiai tvirtinosi jie 
Suomijoje. Ir 
Leningradą — 
pernai pajutom 
šią tvirtovę — 
tovių, ką vienu žodžiu va
dina Mannerheimo Linija. 
Šalę tos linijos — ne gyve
nimas Rusijos Kronštadtui, 
ne gyvenimas Leningradui. 
žus Sovietų apsigynimo ga
le vakaruose tuojaus, kaip 
tik vakarai (Anglija ir tt.) 
pradės karą prieš juos. So
vietai vienok nelaukė, kada 
vakarai pradės tą jų ren
giamą karą. Vakarai patys 
su savim ėmė daužytis — 
Anglijos lordai su savo Vo
kietijos naziais ėmė ka
riauti (už tai, kad naziai 
nėjo užkariauti sau Ukrai
nos ir visos Rusijos ir ne
liovė reikalavę sugrąžinti 
Vokietijos kolonijas, ku
rias pasigrobė Anglija!). 
Na, tai ve, kokia netvarka. 
Karas eina tarpe tų broliš
kų imperialistų tautų, ku
rios visą laiką tarėsi kartu 
užpulti Sovietų Sąjungą. 
“Tu, Hitlerį, užpulk Ukrai
ną per Lenkiją, o aš, Džan 
Bull, ir mano mylimoji 
Francija, užpulsim Lenin
gradą — Maskvą per Suo
miją”. .. I • 1

Ažuot šito puolimo ant 
Sovietijos, Džan Bull 
Hitleriu susikibo už gerklių 
ir tąsosi po balą, net laivai 
skęsta.

Sovietai pamatė progą. 
“Kam laukti, kada jie per- 
siims, susitaikys ir paskui 
eis išbandyti savo Manner
heim Liniją prieš mus?”

Taip tarus Sovietų Są
junga kreipėsi į Suomijos 
diplomatus - politikus tiks
lu padaryti taiką ir bendro 
apsigynimo sutartį. Tie dip
lomatai - politikai net nu
stebo. Jie šventai prieš die
vą prisiekę būti didžiųjų 
imperialistų ištikimais tar
nais, ginti jų nuosavybę 
Suomių žemėje ir jų baisias

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)
Gatvių kampai nuklijuoti 
lietuviškais ir lenkiškais 
skelbimais. Regis, kad ten 
sugužėjusios lietuviškos įs
taigos daugiau nieko ir ne
veikia, kaip tik visokius 
įsakymus ir skelbimus rašo. 
Ant tvorų ir mūrinių sie
nų dar tebėra lenkų vald
žios atsišaukimai ir plaka
tai, Želigovskio, Prysterio 
ir kitų didelių ponų pasira
šyti. Gatvių pavadinimai 
dar tebėra lenkiški. Tik bu
vusioje Mickevičiaus gatvė
je iškabintos naujos lente
lės su užrašais “Gedimino 
gatvė.” Gatvių pavadini
mams lenteles dar piešia.

Vilniaus gyventojai len
kai, atrodo, gerokai nusimi
nę, nepatenkinti. Vienus 

' kankina Lenkijos likimas, o 
kitus jų pačių asmeniniai 
reikalai. Juk reikia gi iš ko

perialistų lizdų Suomijoje. 
Galimas daiktas, kad po iš
taškymui šitų lizdų, impe
rialistai niekad nesusitvar
kys, kad “broliškai” vienin
gai puolus darbo žmonių 
demokratiją - Soviet!ją. Šis 
karas paima mažiau gyvy
bių, negu paimtų būsimas 
karas, gerai ir vieningai vi
sų imperialistų prirengtas. 
Šis karas ištaško galimybę 
to jų vieningumo. Jeigu jie 
ir užpuls Sovietus po kele
to ar keliolikos metų, tai 
jau ne vieningai, nes per tą 
laiką juk ir darbininkai vi
sose šalyse nekentės, 
vartos savo galią savo 
sems atgauti. Sovietų 
junga per tą laiką taip su
tvirtės, taip bus turtinga ir 
soti ir energinga, kad jos 
naikintojai imperia listai 
tiesiog bijos ją užpulti!

Taigi tegyvuoja daužy
mas imperialistų Manner- 
heimo Linijos!

J. Baltrušaitis.

Vilnius atrodo kiek ap
spuręs, išvargęs, nors karo 
juk jis mažai matė. Reikia 
tikėtis, kad su pavasariu ir 
jis gražiau pasipuoš. Žmo
nės jau kiek susitvarkys, 
sau vietas apsirinks ir ims 
daugiau aplinkuma rūpin
tis. Dabar tai atrodo, kad 
jis kažko laukia ir vis su
laukt negali.

enatinis Lietuviškas J

KABARETAS :
STANLEY MISUNAS 

Savininkas
Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį ir šeštadienį
i

Degtinės, Konjakai, Vynai 
Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N. Y. ?

Prie R. K. O. Republic. Teatro

irai
Jnozm lUKGini$
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(Pabaiga)
—Ar jūs dėde Ragelis senai buvo Am

erikoje?—paklausiau merginos.
—Ne, nelabai senai, tik keli metai, bet 

kaip jis čia parvažiavęs perilgai užtru
ko, tai jo kokie ten popierai paseno ir 
jis negalėjo sugrįžti, o čia paskiau ir 
pinigus visus išleido. Sako, kad jis net 
nusižudyti norėjo, kaip negalėjo su
grįžti. Kažin ar teisybė, kaip dėdė Ra
gelis pasakoja, kad kur he toli Newjorko 
tai gaspadoriai nekulia, nearia, ir nei 

•girnų neturi?
—Tai tiesa, mergužėle.—Patvirtinu.
—Sako, ten ant upių kabo aukštai pa

dangėje ant kokių virvukių pakabinti 
kelių kilometrų ilgio tiltai, o tais tiltais 
keliomis eilėmis, visokio didumo auto
mobiliai tik dūzgia, ir dūzgia; ir tram
vajai tuo pačiu tiltu slankioja.—Ar tie
sa?—Valė teiravosi.

—Tai beveik tiesa.—Patvirtinu.
—Chi, chi, chi,—nusijuokė mergina,— 

net juokingų dalykų dėdė Ragelis papa
sakoja. Sako, kad ten malkomis žmonės 
nekūrena, bet kokiomis žarnukėmis at
eina gezai, ir kada ta žarnukę atidarai, 
tie gezai užsidega, ir ta ugnim gali išsi
kepti ir išsivirti ką tik nori. Ir nuo to 
šilta būna. O jeigu tą žarnukę atidarysi, 
ir to gezo neuždegsi, tai tas, sako, orą 
taip sugadina, kad žmogus gali nuo to 
numirti.—Ar būna taip?—Valė klausė.

Patvirtinau,—panašiai taip yra.
—Taipgi dėdė pasakoja, kad eini New

jorko gatve, tai žiūri į langą, kad lange# 
vaikšto puiki merga; sako šypsosi, sėdy-' 
nę krutina, akimis mirksi, rankomis mo
suoja, ir sako, negali pažinti, ar ji gyva, 
ar ji iš molio padaryta... Gal būt aš 
perdaug plepu? — Mergina kaž kaip 
glausdamosi sumurmėjo.

—O gal jums, Valiute, šalta? Su tokia 
plona suknele.—Pastebėjau jai.

—O ne, ne, man nešalta. Būtų juo
kas, jeigu liepos mėnesį sušalčiau... 
O je, kaip kada dėdė Ragelis parodo 
Newjorko miesto paveikslus. Oi, aukš- 
tumėlis tų namų! Sako, kaip xnori pa
žiūrėti į to namo yiršūnę, tai riet kepu- 

‘ re nuo galvos nukrinta. Kaip žiūri į pa
veikslus, tai tik langai ir langai, nei du
rų niekur nematyt. Namai gražūs, bet 
nei gonkų niekur nesimato. Ir sako, 
vanduo, kad ir aukščiausiam name, tai 
užlipa pats. Visgi, sakau, tik stebuklai, 
daugiau niekas. Arba sako, kad pačiam 
viduryj Newjorko miesto, tai yra tokis 
namas, panašus į lietuvišką mūs sūrį, tai 
apie tą namą šliaužioja kokie kasnykai, 
su auksinėmis mirgančiomis litaromis; 
tai ant tos juostos-kasnyko paangelsku 
rašo, kas tik kur ant svieto invyksta: 
kiek mergų Amerikoj uždusyta, kiek au
tomobilių ragožium pervirto. Arba, kas 
ilgiausia medyje ištupėjo. Paskiau, sa
ko, tokius, kurie labai ilgai medyje ar 
stulpe ištupi, tai po miestus su procesi
jomis lydi. Jie gauna labai daug pinigų. 
Mums juokinga atrodo, kaip klausaisi 
tokių pasakų.

—Taip yra tamsta; mums tenai gyve
nant būna kaip kartais juokas, bema
tant tokius vaizdus. Bet,—sakau—yra 
tokių dalykų, iš kurių mes galime tik 
mokintis ir mokintis. Ne viskas taip jau 
kvailai daroma, kaip kartais žmonės pa
pasakoja.

Mums besikalbant, gražiai girdėjosi, 
kaip veseilininkai sutartinai dainavo, 
plaukė dainos melodija: “Kaip Aš Tu
rėjau Kaime Mergelę../’, garsai skrie
jo kaž kur toli, toli ir aiškiai. O iš laz
dynų gilumos girdėjosi lyg kokis duslus 
pelėdos, ar kokio kito paukščio balsas, 
tartum dejuojantis. Iš šiaur-ryčių, pro 
miško prošvaistę, dangus pradėjo raus
vai šviestis. Liūdi j o, kad netrukus bus 
rytas. Ir mes su šia, brandinga dzūkai- 
te, vienbalsiai nutarėm grįžti į vestuvių 
kiemą.

—Tik jau, ponas, užvažiuok kada pas 
mus.—Valė kartojo.—Mūsų tėvas taip 
myli su amerikonais pasikalbėti. Mes, 
matai, ir turime giminių Amerikoje, tik 
Dzievas žino, kas ten su jais yra, kad 
jie anei žapt. jokios žinios apie juos 
neturim... * * *

Grįžome. Vestuvių kieme buvo tyku; 
viena-kita pora grįžo iš kažin kur pasi
vaikščioję; orkestrą, susirikta  vę savo 
muzikalius instrumentus, traukė į kluo
ną j ieškoti nakvynės; senių kieme jau 
nebesimato; vienas, kitas kavalierius po 
kiemą vaikšto, kaži ko jieško; kitos po
ros meiliai susikibę, nors nuo nemiego- 
jirpo pinančiomis kojomis, ėjo namų link. 
Jaunikaičiai, jau veikiausiai savo myli
mų nelydėjo, kaip paprastai daroma, nes 
jau t^Livo šviesu...

Mes, susiradę savo “arkliukus”, irgi 
jojome namo.

Tai tokios dzūkiškos vestuvės.

girdėtis gražios ir žavėjan- 
čios muzikos. Vasiliausko 
balsas gražiai skambėjo per 
radijo, bet tankiai nebuvo 
galima suprasti jo žodžių. Kas 
tokio yra jo dainavime, kad 
jo žodžiai muzikoje paskęsta, 
ir jų nesigirdi. Jei tą ligą iš
gydytų, jis būtų geras daini
ninkas. Smuikininko Buinio, 
Jr. kompozicija, arija pašvęs
ta'Lietuvai, buvo labai graži 
visais atžvilgiais. Tikrai graži 
arija! Pijanistės Minkienės 
kompozicija pašvęsta Vilniaus 
grįžimui Lietuvon vykusiai at
vaizdino gražų vaizdą melodi
joj, kuomet šešios Birutės ją 
savo lavintais balsais pildė. 
Franklino Kliubo choras užsi
tarnauja gražų komplimentą 
už jų sutartiną dainavimą. 
Pagaliaus garbės konsulas 
Shallna pasakė ryškią ir gra
žią prakalbą Lietuvos žmo
nėms. Jo kalboj neskambėjo 
beprasmis patr i j o t i z m a s 
bei istoriniai faktai, bet at
vaizdavimas Lietuvos piliečių 
sunkias kovas apsaugoti savo 
kraštą ir sukultūrinti jos žmo
niją. .Nors jis aukštai kalib
ravo Lietuvos spOrtą, bet ne
pamiršo ir kaimietį pagirti už 
jo triūsą ir prakaitą. Jei Lie
tuva girdėjo Minką progra
mą, jam nemažą komplimen
tų'duos už jo sunkų pasidar
bavimą šioje programoje.

B. F. Kubilius.

Lietuvos. Jis yra gimęs Ame
rikoje. Jo kalba susidėjo iš 
karo laikais pergyventų įspū
džių. Kalbėtojas neužinteresa- 
vo publikos, nes labai žemą 
balsą turi ir perilgai kalbėjo, 
žmonės labai nerimavo. Pro
grama buvo užbaigta su dai
nomis, kurios išėjo gražiai.

Aukų surinkta $35. žmonių 
galėjo dalyvauti apie trys 
šimtai.

veno North Sidėj. Apsirgęs 
nuvažiavo pas seserį Kučins- 
kienę į McKees Rocks ir ten 
mirė. Palaidotas su bažnytinė
mis apeigomis, šv. 
Parapijos Kapinėse, 
Rocks, Pa.

1515 Beaver Ave. Povilas 
Sliekas pirmiau buvo Mokslo 
Draugijos Kliubo gaspadorius 
ir “Laisvės” skaitytojas.

Juozas Viktoravičius, pro- 
gresyvis lietuvis, nusipirko sa- 
liūną North Sidėj, viduryje 
miesto. Dabar North Sidėje 
randasi 20 lietuvių saliūninin- 
kų. z D. P. Lekavičius.

Aukų Pakvitavimas No. 26
Naujosios Anglijos Moterų Sąryšis, Brockton,

Mass, (per J. Stigienę) .....................................$25.00
J. Žebrauskas, Cleveland, Ohio (per Laisvę” 5.00 
SLA 225 kp., Bronx, N. Y. (per K. Kovaliauską) 5.00 
Anupras Katinas, Montreal, Canada ............. 3.00
Šv. Jurgio Draugystė, Hoosick Falls, N. Y.

(per A. Žilinską) L. Laisvės Paskolos Bonu 100.00 
Vienybės Pašalpinė Draugija, Montello, Mass.

(per K. Venslauską ir J. Vaitekūną) .........
J. Shaull, Studa, ,Pa. (per “Vienybę”.) .............
J. Senkonis, Philadelphia, Pa. (per “Vienybę)
M. Schultz, Woodhaven, L. I., N. Y. (per “V-bę”) 
Bendras Komitetas Vilniaus Kraštui Šelpti,

Waterbury, Conn.................... ............................
(Tam Komitetui aukavo: po $25.00 — Lie
tuvių Politiškas Neprigulmingas Kliubas; 
Lietuvių Piliečių Polit. Kliubas; Lietu
vių Susivienijimo Amerikoje 11 kuopa;
po $10.00 -
Draugija; po $5.00
kuopa, Liet. D. Literatūros D-jos 28 kp.;
Parengime ir per biznius surinkta $138.15, iš 
parengimo už įžangą atliko '$19.75. Aukas 
prisiuntė valdyba: pirm. Thomas Matas, 
sekr. A. Orentas, ižd. J. Taraila.)

N. N., F.
Vilniaus

Conn.
Gintaro

ford, Conn./(per A. Bartnikienę) ............... :
Thompsonville, Conn., lietuviai per parengimą

Vilnijai, 1940.1.27 (per K. J. Migliną ir S.
Grigaliūną) ........................................................... 208.00

Šv. Jurgio Draugystė, Thompsonville, Conn.
. (per K. J. Migliną ir S. Grigaliūną)
K. Zvicevičienė, Brooklyn, N. Y.............
Marie Josephs-Juozapaitytė, 
SLA. 299 kuopa, Rumford,

įvairių asmenų, prisiuntė
Šv. Petro D-ja, Bloomfield, 

lietuviams šelpti parengimo pelnas (įteikė 
pirm. J. Stacevičius ir sekr. A. Kinderas) 115.00

Side ir ant Soho. Va- 
16 d. apvaikščiojimas
North Sidėje, Lietuvos 
Draugijos svetainėje, 

vietinės lietuvių organi- 
su savo

vadovybėj J. Senulio, 
Pirmininką-

—o—
Tos pačios 18 dienos vakare 

Soho dalyje, M. D. svetainėj, 
įvyko trečias Lietuvos nepri
klausomybės paminėjimas. Su
sirinko apie trys šimtai daly
vių. Vilniaus varguoliams su- > 
rinkta $107. Daugelis drau
gijų prisiuntė auką čekiais po 
10 ir 5 dolerius. Dar yra pa
sižadėjusių aukoti. Visos So
ho. ir North Sides aukos bus 
pasiųstos per Lietuvos konsu
lą poną Budrį.

Šiam susirinkimui pirminin
kavo Povilas Dargis. Perstatė 
neseniai suorganizuotą jau
nuolių chorą sudainuoti Ame
rikos himną ir šiaip keletą 
dainelių. Pusėtinai gerai dai-, 
nayo. Kalbėtojais buvo penki 
lietuviai ir vienas amerikonas 
teisėjas Marshall.

Lietuviai kalbėjo šie: Ne
seniai iš Lietuvos atvykęs J. 
Pūkas, adv. Shulch, D. P. Le
kavičius, Petras Pivariūnas ir 
J. K. Mažukna.

—o—
Pittsburghe per keletą die

nų labai daug prisnigo, apie 
20 colių storio. Labai sudemo- 
ralizavo susisiekimą ir moky
klos buvo uždarytos per ke
lias dienas. Ir dabar dar ga
na daug sniego mieste ir sli
du ir vanduo upėje kyla.

—o—
Taipgi Pittsburghe būna 

daug apiplėšimų krautuvių, 
gazolino stočių ir vaištinyčių, 
taipgi pasitaiko ir užpuolimų 
gatvėse nakties metu.

Šiomis dienomis išsiuntinėjome prašymus atsinau
jinti dienraščio “Laisvės” prenumeratas, kuriems jau 
yra pasibaigusios. Aplaikiusiųjų paraginimus prašo
me tuojaus atsinaujinti, nes žiemos sezonu turime daug 
išlaidų, todėl norime greit gauti mokestis už prenume
ratas.

Visos medžiagos, naudojamos prie spaustuvės, la
bai brangsta. Vargiai galėsime ant ilgiau verstis su 
prenumeratos kaina $5.50 metams. Veikiausiai rei
kės pakelti kainą. Tačiau, kurie dabar užsimokės už 
visus metus $5.50, tai kainuos pakėlimas juos nepalies. 
Tad, savo labui, užsimokėkite prenume'ratą greit ir 
visiems metams.

Gavę paraginimus atsinaujint prenumeratą, jei 
per savaitę laiko nieko nepraneš “Laisvės” Adminis
tracijai, būsime priversti prenumeratą sulaikyti.

Prašome tuojaus prisiųsti savo mokestį už prenu
meratą šiuomi antrašu:

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

rūšies talaluškas. Radijo ve
dėjai, ar jūs nejaučiate, kad 
iš jūsų rankų biznis ir publika 
pradeda šalintis? Tikrai pa
klauskit save, kodėl kitą kar
tą biznierius atsiprašinėja iš
vengti duoti jums apgarsini
mą. Gal jums tas biznierius iš 
priežasties draugiškų ryšių 
nenori pasakyti teisybės, bet 
jis pasisako kitiems, kad jo 
programos niekas nesiklauso,* 
nes jose nėra geros muzikos 
ir dainų.

Bet kokį skirtumą padarė 
lietuviškas radijas Lietuvos 
sukakties minėjime! Taip va
dinama “Darbininko” valanda 
tik pirmą kart kiek geresnę 
programą davė, kurios gali
ma buvo klausytis ir pagirti p. 
Kneižį, — jos vedėją, kad jis 
sugebėjo sutraukti geresnes 

transliuoti

Bostono Lietuviškas Radijas 
Lietuvos Sukakties Minėjime

Bostone yra trys lietuviški 
radijai, per kuriuos šeštadie
niais ir sekmadieniais lietu
viai garsina savo biznius, ir 
prakalba į 1 i e t u v i u s žod
žiais ir lietuviška muzika. 
Tankiai girdisi iš jų geros mu
zikos ir kalbų, bet tankiai jų 
kalbos ir muzika atsiliepia ne 
į dailę, bet į rupius žmogaus 
jausmus ir jo laukinišką sko
nį. Jei nesuklysčiau, gal apie 
20 nuošimčių per metus girdi
si geros muzikos ir gerų kal
bėtojų, o kitas 80 nuošimtis 

į yra nepakenčiamos muzikos ir 
prakalbų. Jau nekurtoms biz
nieriams ir klausytojams ra
dio programos lieka nebeįdo
mios ir jie nėturi noro užsuk- 
'ti priimtuvus ir klausyti jų 
kasdienines polkas bei žemos jėgas muzikos, ir

ją trumpomis bangomis į Lie
tuvą. Gąila, kad koks Miller 
kalbėjo angliškai į Lietuvą 
šioj svarbioj šventėj. Ar tas 
pats žmogus lietuvių kalbos 
nemokėjo? Man buvo pasaky
ta, kad tas kalbėtojas gerįau 
lietuvių kalbą vartoja už patį 
programos vedėją. Ar Lietu

-vos žmonės 
pranta ?

Kubiliūno 
neblogai su 
no lietuvių
pasakyti, kad jis yra jauniau
sias Bostono radijušas. Nors 
Ignas Kubiliūnas netransliavo 
savo programos į Lietuvą, bet 
gražiai apie Lietuvą prakal
bėjo ir davė geros muzikos 
per visą programą.

Seniausias radijo vedėjas p. 
Minkus šioj 22 metų Lietuvos 
sukaktyje geriausiai pasirodė. 
Pirmiausia jo muzikos progra
ma buvo gerai suorganizuota 
solistais, chorais ir kalbomis. 
Per visa ištisą valanda buvo

VISOKIOS ŽINIOS
Pittsburgho lietuviai iškil

mingai apvaikščiojo Lietuvos 
nepriklausomybę visose trijo
se miesto dalyse—North Side, 
South 
sario 
įvyko 
Sūnų 
Visos
zacijos ir parapija 
choru, 
gražiai pasirodė.
vo klebonas Misius. Choras 
padainavo Amerikos himną ir j 
daug gražių dainų. Visiems 
labai patiko. Kunigas pasakė, 
kad pirmu sykiu visi North 
Sidės lietuviai be skirtumo 
pažiūrų laiko bendrą susirin
kimą.

Pirmas kalbėtojas buvo Po
vilas Dargis. Kalbėjo gerai. 
Antras kalbėtojas buvo ad
vokatas Shulch (Šaltis). Kal
bėjo apie Lietuvos susikūrimą 
ir atgavimą Vilniaus. Liepė 
melstis, kad Lietuva nepražū
tų-. Paskui jis neleistinai ir 
piktai puolė Sovietų Sąjungą 
ir gyrė Angliją ir Franciją. 
Labai prastai kalba lietuviš
kai.

Trečias kalbėjo D. P. Le
kavičius. Kalbėjo trumpai 
apie Lietuvos susikūrimą, apie 
demokratiją ir .apie Amerikos 
lietuvių prisidėjimą prie at- 
gavimo nepriklausomybės. 
Ketvirtu kalbėtojum buvo J. 
K. Mažukna. Jis kalbėjo apie 
apvaikščiojimo svarbą ir ragi
no jaunus lietuvius susipažin
ti su Lietuvos praeitimi ir pro
gai pasitaikius aplankyti Lie
tuvą.

Buvo rinktos aukos Vilniaus 
pabėgėliams ir surinkta $31 
ir įsigyta nauja Lietuvos vė
liava už $4.90. žmonių da
lyvavo apie pusantro šimto. 
Visi buvo labai užganėdinti 
šiuo paminėjimu.

—o—
Vasario 18 dieną Lietuvos 

nepriklausomybės paminėji
mas įvyko South Sidėje Pilie
čių Svetainėje, 4 vai. po pie
tų. Pittsburgho .katalikų fe
deracija pasirodė su keturiais 
čhorais. Viso buvo apie šim
tas dainininkų. Taipgi buvo 
orkestrą. Pirmininkas J. K. 
Tamkevičius paaiškino ap
vaikščiojimo tikslą ir persta
tė kunigą Mišių programos 
vedėju. Programa buvo pradė
ta su Amerikos ir Lietuvos 
himnais ir su kitomis daino
mis. Dainos išėjo gražiai. Pir
mutinis kalbėjo advokatas 
Shulch — kalbėjo tą patį, .ką 
ir North Sidėj. Paskutinis kal
bėtojas buvo inžinierius Ma
žeikis, neseniai atvykęs iš

Daug Lietuvių Miršta
Vasario 17 dienos vakare 

, pasimirė L. Ambrazienė, Jono 
| Ambrazaičio žmona. Jonas 
A m b r a z a i t is yra Mokslo 
Draugystės direktorius ir se
niausias Soho gyventojas. Jo 
žmona buvo sulaukus 60 me
tų amžiaus. Iš Lietuvos paėjo 
Skirsnemunės parapijos, Nau
jokų kaimo. Paliko lovoje 
sergantį vytą, sūnų ir dukterį. 
Palaidota su bažnytinėmis ap
eigomis, lietuvių parapijos ka
pinėse.

Pasimirė Stanislovas Stadu- 
la, Soho gyventojas, bedarbis. 
Tapo palaidotas vasario 21 d., 
su bažnytinėmis apeigomis, 
šv. Kazimiero Kapinėse.

Vasario 19 d. pasimirė St. 
Milinkevičius, South Sidės gy
ventojas. Palaidotas 
nytinėmis apeigomis, 
zimiero Kapinėse.

Pasimirė žmona 
Pranskaičio, po tėvais Ona 
Skistimiūtė. Buvo dar jauna 
moteriškė. Palaidota su 
nytinėmis apeigomis, šv. 
zimiero Kapinėse.

Vasario 10 dieną mirė 
nas Krenčius, 63 metų 
žiaus, Lietuvos Sūnų Draugi
jos narys. Buvo bedarbis, gy-

Pasauline Paroda 
Jūsų Namuose

V algykite 
MEDŲ

Valgykite Medų Vietoj 
Cukraus

Sako Dr. J. J. Karkiančius

New Yorko Pasaulinės Parodos ir New Yorko miesto 
Paveikslų Albumas. Didelio formato knyga, 9X12, >» 
56 puslapių, spalvuotos spaudos viršeliais, blizgančiai 
baltos ir aukštos rūšies popieros. Įsigiję šį albumą 

turėsite Pasaulinę Parodą savo namuose.

ALBUMO KAINA 25c KNYGA

Turiningas svarbiais paveikslais iš New Yorko mies
to ir iš Pasaulinės Parodos. Gausus šaltinis įvairių in
formacijų, svarbus kūrinys turėti savo namų knygy
ne kiekvienam lietuviškai kalbančiam žmogui.

Norėdami įsigyti tik po vieną egzempliorių mokes
tį galite prisiųsti pašto ženkleliais (USA) postai 
stamps. Mokestį prašome prisiųsti kartu su užsaky
mais.

GERA NUOLAIDA KAINOJE PLATINTOJAMS

’Platintojams, kurie ims nuo 10 iki 
kaina po 2oc už egzempliorių, nuo 
po 15c už kopiją.

Prašome tuojaus siųsti užsakymus

24 egzempliorių,
25 ir daugiau—

šiuom antrašu:

427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y,
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Laisvoji Sakykla
“K.” Redaktoriaus Laiškas ir Išsisukinėjimas

(Pabaiga)

Lapkričio 1, 1939 
South Boston, Mass.

Gerbiamas Drauge:
Perskaitęs paskutinį Jūsų 

laišką, pabaigoje radau pagei
davimą: “Taigi malonėsit pa
aiškinti.” Bet ką aš turiu pa
aiškinti, nežinau. Jūsų laiške 
paliesta keliasdešimts skirtin
gų dalykų: ir kaip kapsų au
syse žodžiai skamba, ir Rusi
jos genijališkumas, ir pasauli
nis karas, ir demokratija, ir 
Indija, ir begalė kitų mažes
nių dalykų.

Pradėjus aiškinti, kiekvienu 
tuo klausimu galima būtų pa
rašyti knygą. Ir ištikrųjų ši
tais klausimais yra prirašyti 
ištisi tomai. Apie vieną tik de
mokratiją yra prirašyta tiek, 
kad vargiai galima būtų per
skaityti per čielus metus. Ot, 
ką reiškia dalykų, aiškinimas. 
O draugas norėtumėt, kad aš 
viską išaiškinčiau vienam laiš
ke. Aš galiu tik pastebėti, kad 
draugas klystat darydami pa
reiškimus be įrodymų. Pavyz
džiui, sakot: “Aiškiai matėsi^ 
kad Anglija stiprino Vokietiją 
ir Lenkiją prieš Rusiją.” Tai 
yra bolševiko Radeko išgal
votas baubas, ir komunistų 
spauda šitą baubą yra išputu
si visose šalyse. Bet jis neturi 
įrodymų ir neišlaiko jokios 
kritikos. Jeigu Anglijai ištik
rųjų rūpėjo sustiprinti Vokie
tiją prieš Sovietus, tai ji būtų 
leidusi Vokietijai ir Lenkiją 
pasiimti, nes aišku, kad tuo
met Hitleris būtų stipresnis 
Sovietus pulti. O betgi Anglija 
neleido Hitleriui Lenkiją pasi
glemžti ir iš kalno pasakė, 
kad apskelbs Vokietijai karą, 
jeigu ji puls Lenkiją. Ir An

glija taip padarė. Juk vienas 
šitas faktas jau sumuša į dul
kes visus bolševikų tvirtini
mus, buk Anglija norėjusi su- 
stiprint Vokietiją. Jeigu An
glija leido naciams pasigrobti 
Čekoslovakiją, tai tik dėl to, 
kad ji, Anglija, labai nenorė
jo karo ir manė, kad su Če
koslovakija naciai pasiten
kins. Bet kai jie užsimanė da 
ir Lenkiją praryti, norėdami 
da daugiau sustiprėti, tada 
jau Anglija nutarė šitam ban
ditizmui priešintis.

“Keleivis” iš principo yra 
karui priešingas, bet sykį jau 
karas yra pradėtas ir mes ne
galim jo sulaikyti, tai mums 
lieka tik vienas dalykas, bū
tent pageidamas, kad šita
me kare būtų sunaikintas hit- 
lerizmas ir visokios diktatū
ros, kur tik viena partija val
do kraštą, o kitų įsitikinimų 
žmonėms kapojamos galvos.

Kai dėl Indijos tamsumo ir 
skurdo, tai ne Anglijos kaltė. 
Jeigu Anglija iš Indijos pasi
trauktų, skurdas ir tamsumas 
tenai neišnyktų. Indijos žmo
nės tamsus ir skursta dėl to, 
kad jie da neišmoko nusikra
tyt savo kvailo tikėjimo ir 
maharadžų. Apšvieta ir kul
tūra priklauso patiems gyven
tojams. Juk Anglija valdo ir 
Kanadą ir Australiją, ir Nau
jąją Zelandiją, bet čia nėra 
nei tokio skurdo, nei tamsu
mo kaip Indijoj. Kanados gy
ventojai savo kultūringumu 
mažai kuo skiriasi nuo Jung
tinių Valstijų gyventojų.

Taigi matote, kad draugas 
ir čia storai kystate, kuomet 
sakot, kad Anglija kalta dėl 
Indijos nekultūringumo.

Draugiškai,
S. Michelsonas.

Mano Atsakymas “K.” ir Paaiškinimas

*

November 6, 1939 
Brooktondale, N. Y.

S. Michelson,
253 Broadway,
South Boston, Mass.
Godotinas d-ge Michelsonai:

Jūsų laišką iš lapkričio pir
mos, 1939, priėmiau, ir tariu 
širdingą ačiū už padarytas pa
stabas.

Jūs sakot, “Perskaitęs laiš
ką, pabaigoj radau pageidavi
mą paaiškint. Bet ką aš tu
riu paaiškint, tai nežinau. 
Laiške yra paliesta daug da
lykų.”

Taip, jūsų teisybė. Bet tik 
dvejose vietose prašau paaiš
kinimo. Kaip tai:

šio karo surengime niekas 
mūsų nesiklausė nuomonės, 
nesiklausė šios šalies. Taigi, 
kokią teisę mes turim palai
kyt puses? Ir kas mus prašė 
to? Ir kokia nauda bus mums 
iŠ to ? Kokią naudą mes turė
jom iš praeito karo ir kokią 
naudą turėjo šita mūsų nauja 
tėvynė ? t

Ir ant pabaigos klausiau:
Kiek . demokratiškumo pa

sauliui anas karas iškovojo? 
O juk visi tada rėkė, kad ko
voja už demokratiją. Taigi, 
dar kartą tą prašymą atnau
jinu. Jeigu jum būtų paran
kiau, tai malonėsit duot paaiš
kinimą per “Keleivį.”

Jūs duodat platesnį paaiš
kinimą ant mano išsireiškimų, 
kur aš sakiau, kad aiškiai 
matėsi, kad Anglija stiprino 
Lenkiją ir Vokietiją prieš Ru
siją. Jūs sakot, kad “Tai yra 
bolševiko Radeko išgalvotas 
baubas, ir komunistų spauda 
šitą baubą da labiau išpūtė.” 
Ką jūs norėjot pasakyt, tai aš 
tikrai nežinau. Bet aš spėju, 
kad jūs norit mano mintis 
sumaišyt, kad buk ’aš savinuo- 
si kitų mintis. Jeigu taip, tai 
aš kategoriškai tai užginu, tai 
yra kad tokis jūsų manymas 
yra neteisingas ir klaidingas. 
Aš jums užtikrinu, kad ką aš 
sakiau, tai yra mano mintis 
ir mano matymai, pateikti 
taip, kaip aš dalykus matau, 
ir nesinaudoju kitų mintimis.

1-mas, rusų kalba literatūros 
jau nesu matęs daugiau 35 
metai ir jeigu kada aš kiek 
nusimaniau ruskai, tai šian
dien beveik viską esu pamir
šęs. O iš vokiečių spaudos ir 
nieko neimu, kadangi ir jau 
daugiau 20 metų kaip jų lite
ratūros nemačiau ir kalbos ne
girdėjau, taigi šią ir beveik 
pamiršau. 3-čias, komunistų 
spaudos nemačiau jau bus 
daugiau 15 metų. Taigi, ma
nymas, kad komunistų propa
ganda paveikė ant manęs, yra 
klaidingas.

Aš savas žinias semiu iš 
Amerikos didlapių ir magazi
nų, .kurie yra kapitalistiškos 
pakraipos. O iš lietuviškų lai
kraščių pareina du, tai yra, 
“Tėvynė” ir “Keleivis,” ku
riuose ir daug telpa propagan
dos prieš skirtingos minties 
lietuvius ir Rusiją, o ypatingai 
“Tėvynė” yra pasižymėjus su 
bjauriausia pagieža prieš skir
tingos minties lietuvius ir Ru
siją.

Taigi, jums turėtų būt aiš
ku, kad aš nesinaudoju jokia 
propaganda, ar kitų mintimis, 
bet viską perkošiu per savo 
koštuvą ir patikrinu su fak
tais.

Jūs nesutinkat su mano 
nuęmone, kad Anglija stipri
no Lenkiją ir Vokietiją prieš 
Rusij^t Sakot, “nėra prirody
mų” ir Anglijos paskelbimas 
karo Vokietijai “sumuša to
kias teorijas į dulkes.” čion 
jūs dalykus biskį sumaišėt. 
Būtų jūs teisybė, jeigu aš bū
čiau pasakęs, kad Anglija sti
prino Vokietiją per Lenkiją 
prieš Rusiją, arba kad Vokie
tija būt užpuolus Rusiją, o 
Anglija būt paskelbus Vokie
tijai karą, čion tai jau tikrai 
būt jūsų teisybė, ir mano te
orija būt subyrėjus į dulkes. 
Bet dabar da stovi kai niūras 
nepajudintas. Taigi, malonėsit 
atkreipi jūsų atydą į šiuos žo-> 
džius: Anglija stiprino Len
kiją ir Vokietiją prieš Rusiją. 
Pastudijuokit, o aš esu tikras, 
kad ir jūs matysit tai, ką aš 
matau.

Jūs sakot, “kaip tik Vokie
tija užpuolė Lenkiją, tai An
glija paskelbė jai karą.” čion 
jau nėra jokis įrodymas, tik 
naturališkas dalykas. Anglija 
nenori, kad Vokietija užpultų 
Lenkiją, bet ji norėjo, kad 
Vokietija su Lenkija koope
ruotų prieš Rusiją. O kada 
Vokietija pradėjo ginčus su 
Lenkija, tai jau aiškiai buvo 
jaučiama, kad Vokietija ap
movė levą, pradėdama min
džioti ant jo kornų, vietoj 
mindžioti meškai ant kornų 
kartu su Lenkija. Reikia ne
pamiršt, kad Lenkija jau buvo 
Anglijos kolonija, ir turėjo 
šokt pagal Anglijos muziką. 
Anglija apginklavo Lenkiją, 
tikėdamasi labai daug iš Len
kijos. Tik pamislykit, 6,000- 
000 lenkų kareivių, tai buvo 
didelė Anglijai pagelba. 13et 
šita didelė jėga, susmukdama 
kaip supuvęs kiaušinis prieš 
vokiečių jėgas, nustebjjio ne 
tik Angliją, bet ir visą pasau
lį. Ką reiškia Anglijos pasko
la Lenkijai sumoj $500,000,- 
000?

Dabar pažiūrėkim biskį at
gal, jau neminėdami Austri
jos, čechoslovakijos, kurios 
tapo padėtos Vokietijai į 
storblę.

Aš manau, kad jūs pame
nat, kad po taikai, Vokietijai 
nebuvo valna laikyt daugiau 
apginkluotų kareivių, kaip tik 
100,000 vien tvarkos palaiky
mui. Viską Vokietijoj tvarkė 
tam tikra tarptautiška komi
sija, ginklų srityje, ir be jos 
leidimo Vokietijai nebuvo val
na nieko apginkluot.

Tai kaip Vokietija apsigin
klavo? Nejaugi toji komisija 
miegojo? Atsakymas, nemie
gojo, ji gerai viską vaktavo. 
Bet čion Hitlerio protas buvo 
gabesnis, jis pradėjo kovą su 
komunistais, jis parašė knygą 
prieš komunistus, šita jo pra
dėta kova prieš komunistus 
labai įtikino Anglijos Tores, 
kad jie susirado vieną didelį 
durnių, su kurio pagelba 
jiems pavyks sutruškint ko
munizmą, viskas ko reikia, tai 
tik sustiprint šito vadinamo 
durniaus politiką, o jis tikrai 
puls komunistišką Rusiją. Pir
miausia pavėlino Hitleriui ap
ginkluot 250,000 kareivių, 
taip, kad jis galėtų pasekmin- 
giau namie kovot su komunis
tais. Šitas pamatęs, kad jo 
skymas yra nepastebimas, 
naudojosi proga, kad da dau
giau įtikinus pasaulio valdo
nus, kurie dreba prieš komu
nizmą. Na, jis ir pūtė šitą 
baubą ko daugiausia, kad pa
darius baisesniu. Jis kelis ko
munistus nužudė. Tokis jo pa
sielgimas tda geriau įtikino 
tuos isterijos pagautus, šie vis 
daugiau ir daugiau jam davė 
laisvės, paki šitas pasijuto ga
na stiprus, ir dabar atsuko 
ginklą jiems.

Už Ispanijos lojalistų pra
laimėjimą irgi galim Anglijos 
Toriams padėkavot. Jūs saky
sit kitaip, šiuo reikalu yra ki
tas pasikalbėjimas.

Taipgi, aš numatau šitai ša
liai diktatūrą, bet kaip greit ir 
kokia partija, paims diktatū
rą į savo rankas, tai aš nega
liu pasakyt. Dabartinės aplin
kybės rodo, kad šioj šalyj gali 
būt fašistiškos formos dikta
tūra.

W. G. Lasky.

i
Vilnius. — Kultūros d e pa li

mento direktorius išleido spe
cialų aplinkraštį Vilniaus 
krašto dvasiškiams ir metrika
cijos punktų vedėjams, kad 
ateityje metrikacijų knygos ir 
išduodami raštai būtų rašomi 
lietuvių kalba. Taip pat ap
linkraštyje numatyta, kad visi 
Vilniaus krašto vietovardžiai 
raštuose būtų žymimi atlietu
vinti, o ne sulenkinti.

Vatikanas. — Popiežius 
leido savo, misionieriams »
Chinijoj per pamaldas ati
duoti pagarbą “pagoniš
kam” senovės chinų filoso
fui Konfucijui.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Svečiui,. ...Pittston, Pa.—Apie 

vasario 19 dienos mitingą bu
vome gavę anksčiau nuo kito 
korespondento. Atleisite, jog 
jūsų korespondencijos šį sykį 
negalėsime sunaudoti. Prašo
me dažniau rašinėti.

—o—
Ten Buvusiam.—Straipsnelis 

“Kas Laimės Karą’’ per silp
nas. Paremtas spėliojimais, o 
mums per daug spėlioti ne
apsimoka.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas

kuopos bendrai, 
labai smagus ir 
publikai patiko

Draugė Zalogie-

J. LeVANDA E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKERS

(liquor#

Gaminam valgius B 
turime Amerikot 
išdirbhno ir impor
tuotų degtinių, vi- 

šokių vynų ir 
gero alaus.

JOSEPH ZEIDAT
Savininkas

411 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

San Francisco, Calif.
7

Šis'bei Tas iš Mūsų Darbuotės 
Praeitais Metais ir Dabar
Vasario 2 dieną atsibuvo 

LLD 153 kuopos susirinkimas. 
Narių šį sykį atsilankė ne per 
daugiausiai, kas yra peiktina. 
Gerbiamieji, ateityje lankyki
te savo organizacijų susirinki
mus. Tas išeis jum ir orga
nizacijoms ant naudos.

Draugė Butkienė, finansų 
raštininkė, pateikė raportą iš 
praeitų, metų darbuotės. Ra
portas skamba sekamai: 
Įplaukų buvo praeitą metą 
$253.77, išlaidų $236.17. Ši 
suma sukelta parengimais ir 
šiaip surinkta. Čia, žinoma, 
smulkmeniškai neminėsiu, nes 
užimtų daug vietos laikraštyj. 
Suminėsiu tik stambesnius da
lykus. Keturi parengimai pel
no davė $80.63. Du piknikai 
—$50.25. Spaudai už laimė
jimo serijas surinkta $21.85, 
Ispanijai $16.60, Lietuvos 
draugams $3.35, literatūros 
parduota už $9.70.

Išaukauta sekamai: Dien
raščiui “Vilniai” $45.55, 
“Laisvei” $26.30; “Peoples 
World” $30.23; Tarpt. Darb. 
Apsig. $21.25; Ispanijai $27.- 
62; Lietuvos polit. kaliniams 
$8.35; Agitacijos Fondui $8; 
pasveikinimas Moterų Suva
žiavimui $5; apmokėta bila 
už literatūrą $10.34. Tai iš 
viso išmokėta ir išaukauta 
darbininkiškiems reik a 1 a m s 
$182.64. Tai* ne maža suma 
pinigų iš tokios mažai lietu
viais apgyventos kolonijos.

Mūsų kuopa praeitą metą 
gavo tris naujus narius, dabar 
turi 28 narius. Manom, kad 
dasivarysim iki 30.

Kaip matot, kuopa neskait
linga nariais, vienok nuveik
tais darbais galim lenktyniuot 
su didesnėmis kolonijomis.

Beje, turiu už garbę pri
mint, kad mūsų draugės mo
terys sukėlime pinigų dau
giausiai pasidarbuoja, kaip 
tai, parengimų komisijose ar 
aukų rinkime. Bet ir. kuopos 
valdyba susideda vien iš mo
terų—vyrai pas mus kaž ko
dėl nerangūs.

Virš minėtam susirinkime 
nutarta paaukaut $5 dėl tų 
lietuvių, kurie kovojo Ispani
joj, o dabar randasi Francijos 
koncentracijose.

Tą patį vakarą ir LDS 58- 
ta kuopa laikė susirinkimą. 
Be kitko, pakeltas klausimas 
kas link “Vilnies” jubiliejaus.

Nutarta paaukaut $5. Taipgi 
nutarta paaukaut $5 dėl 
“Peoples World.” Taipgi nu
tarta surengt balių, kaip grei
tai bus galima. Dabar kuopa 
turi narių 24.

Vasario 3 d. atsibuvo balius, 
kurį rengė LLD San Francisco 
ir Oaklando 
Balius buvo 
pasekmingas, 
ta svetainė.
nė paaukavo sūrį, kurį leidom 
ant išlaimėjimo. Taipgi drau
gė Karosienė parvežė sūrį iš j 
Oregono ir paaukavo. Kadan
gi du sūriai nebuvo patogu 
leist, tai vieną pakeitėm ant 
degtinės pahtės. Už laimėji
mo tikietukus surinkta $6.20. 
Abelnai balius davė 
no $52.43. Padalinus 
pusę su Oaklandu, išeina 
$26 su centais.

Baliaus surengime ir 
liuj dirbo sekami draugai
draugės: iš Oaklando Gegu- 
tienė, Rodė, Karosienė, Ka- 
rosas, Jankauskas; iš San 
Francisco Butkienė, ' Bernotie-j 
nė, Kėblinas, Sutkus, > Kaz
lauskas, Knišas, Mugenis. Vi
siems, kurie aukavo ir dir-! 
bo, taip pat ir mūsų gerbia
mai publikai, komisija varde 
kuopų taria širdingą ačiū.

153. Kp. Koresp.

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

pel- 
per 
po

ba- 
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PRANEŠIMAI IŠ KITUR ’
WORCESTER, MASS. *
Automobilistai ir trokų val

dytojai, užsukite į Sinclair 
Modernišką Gasolino stotį, 
532 West. Boylston St.

Naujas vedėjas ir darbinin
kas lietuvis D. G. Jussius, 
tinkamai aprūpins, žema kai-. 
na, ypač dėl alyvos po 5 kvor
tas blekinės, apsirūpinkite ■ 
tas neilgam laikui, pasakykite 
ir kitiems. (48-53)

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.
•

VALANDOS: 2-4 ir 6-8
Nėra valandų sekmadieniais

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius-Under taker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; 
parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir pasivažinėjimam.
231 BEDFORD AVE.

, BROOKLYN, N. Y.

SVARBIOS KNYGOS
• KRIKŠČIONYBĖS TRAGIZMAS

Parašė Kun. Povilas Jakas. Jis nurodo, kaip krikš
čionybė daro skerspaines progresui ir pažangai. 

93 puslapių.
KAINA 50 CENTŲ

• Lietuvių Kalbos Gramatika
Parašė Kun. Dr. Jonas Starkus

Mariampolės Kolegijos Profesorius
KAINA $1.00

• DINGUS ROŽYTE
Parašė Pranulis

Gražių eilių kūrinys. Tik dabar išleido dienraštis 
“Laisvė.”

PUSLAPIŲ 32, KAINA 15o.

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

Vasario Mėnesio Išpardavimas!
NUŽEMINAME KAINAS ANT 30 NUOŠIMČIŲ

Parduodame {vairius 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.

* Tcl. EVergreen 7-8451

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

***<!»^

Rūgšti rugine, saldi ruginė, čielų kviečių, čiclų 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, Stolleh 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

VARPAS BAKERY 36-40 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
CT 1

Didelis Išpardavimas . 
Nupigintam Kainom

SIUTAI ir OVERKOTAI
Išparduodami dabar už

originališkos kainos. .
Naudokitės Mūsų Patogiu 10 Išmokėjimų Planu

NARINS
670 Grand St., comer

Brooklyn, N. Y.

SONS
Manhattan Avė.
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augštyn

Visi Laikrodžiai Garantuoti

Telefonas EVergreen 7-1661

□

SKELBKITES “LAISVĖJE
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$3.00 ir aukštyn
$2.00 ir aukštyn
$1.00 ir aukštyn

ir impor- 
degtinės ir 

geriausių

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Nedė- I 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

B. Adomaitis aukojo baza- 
rui $2, A. Sinuš—$1. Jų abie
jų aukos buvo gautos laįke 
bazaro.

VESTIE E. DAVIS 
Licensed Mgr.

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

IŠRANDA VOJIMAI
Pasirandavoja gražus-šviesus kam

barys, garu šildomas. Pageidaujama, 
kad atsišauktų mergina arba ženo- 
ta pora. Dėl daugiau informacijų 
prašome kreiptis po antrašu: 366 
So. 2nd St., Apt. 31, Brooklyn, N. 
Y. (48-50)

REIKALAVIMAI
Reikalingas patyręs prcsorius dir

bti prie vyrų gerų paltų. Prašome 
atsišaukti: S. Markowitz, 119 
Greene St., New York City, N. Y.

(47-49)

Vietos 
tuotos 
vyrai, 
bravorų alus ir
elius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

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

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.

B. šalinaitės Vl-tas metinis kon
certas įvyks sekmadienį, balandžio 
28 d., š. m. Prašome vietinių ir iš 
apylinkės jsitėmyti datų ir dalyvau
ti koncerte. (48-49)

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, lietuviško 

namų darbo, kilbasai ir kepta par šieną; gaspadoriškai 
nuvirti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

Pajieškau brolio Juozo Rinkevi
čiaus. Paeina iš Kauno redybos, Pa
nevėžio Apskričio, Pinavo valsčiaus/ 
Šeškų kaimo. Jis dabar gyvena Ame
rikoj. Prašau jo paties atsišaukti, 
arba kas apie jį žinote, malonėkite 
man pranešti. Būsiu dėkingas. — 
John Rinkevičius, 160 Moulson St., 
Rochester, N. Y. (46-51)

CHARLES’,
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barbenai

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA
417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name
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Mateušas Simonavičius 
ffif3 Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga
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PRAŠOME RENGTIS

Ateivių Klausimais
Paklydęs Sūnus Sugrįžo
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S. Golib, 50 
Sterling PI., mirtinai 
tas automobiliaus prie 
ir DeKąlt) Avės.

ir pareigas.

Garsinkite savo biznį dien- HnšiviA «'

Woodhaveno Civic Associa
tion renkanti peticijas reika
laut tos apylinkės Jamaica 
gatvekarių liniją pavaduot 
busais.

Vieno “džiūrimano 
riai mirus, teisėjas Brancato 
paskelbė Kings County teismą 
pertrauktu iki sušauks naują
“džiūrę.”

Pasaulio Parodai 1940 m. 
oficialis vadovėlis jau esąs 
ruošiamas ir išeisiąs iš spau
dos apie balandžio 1-mą.

210 West 
sausio 5, 
Georgette

Policija Darbininkams 
Malšinti

Išėmus po 44 centus iš al
gos WPA darbininkams, dir
bantiems ant Rikers Island, 
pereitą penktadienį kilo au
dra protestų. Darbininkai ir 
taip gauna tik $13.80 per sa
vaitę, tad tie 44 centai jiems 
yra didelis pinigas: be to, 
juos pykdė tas, kad išskaity
ta neteisėtai, už pavėlavimą 
darban, kuomet tas įvyko ne 
iš jų kaltės, bet švaros De
partment pervažai valandą 
pavėlavus.

Darbininkai metė darbą ir 
taip sušturmavo, kad išsigan
dę viršininkai pašaukė būrius 
policijos.

Pasekmėj protestų, to pro
jekto vedėjas Leavey pažadė
jęs, kad ateityje nebus išė
mimo algų dėl suvėlavimų ne 
iš darbininkų kaltės, tačiau 
šio išėmimo aiškinosi negalįs 
pakeist. Jis siūlė darbinin
kams tą valandą atidirbti ki
tu kartu ir už ją gauti tą mo
kestį. Darbininkai nurodinėjd, 
kad jie tą valandą visvien jau 
sugaišavo, tačiau, sakoma, su
tikę dirbt ekstra valandą, kad 
gaut tuos 44c, kurie gaunant 
tik $57.20 per mėnesį yra la
bai reikalingi.

Ant salos dirba 1,600 dar
bininkų. Jų sąlygos, kaip nu
rodo Workers Alliance, yra 
blogos, nesama daktaro nei 
pirmos pagelbos parankumų, 
taipgi turį bėdos su geriamo 
vandens gavimu ir esą kitų 
erzinančių dalykų, kurie pri
sidėjus algų iškandimui iš
šaukė masinį pasipriešinimą.

Valstijinio Darbo Depart- 
mento komisionierė Frieda 
Miller praneša, kad depart- 
mentas iškolėktavo per sau
sio mėnesį darbininkams Ūž 
įvairius sužeidimus $14,730.

Reikalauja Tirt Negrą 
Nuteisusį Teisėją

John Williams’ui Ginti Ko
mitetas atsišaukė į visus, ku
rie priešingi nuteisimui negro 
John Williams neįrodytu kal
tinimu “pasikėsinimo žaginti.” 
Prašo rašyti gubernatoriui 
Lehmanui reikalavimą tirt tei
sėja Bran c at o.

Komitetas yra susidaręs iš 
žymių vietos negru veikėjų, 
unijistų, kunigu ir kitų visuo
menininkų. Byla yra susido
mėjęs ir Vito Marcantonio, 
Tarpt. Darb. Apsigynimo pre
zidentas.

Eugene Kraus, 20 metų, 511 
E. 79th St., N. Y., kuris prieš 
keturis metus išėjęs moky
klon negrįžo namo ir buvo su
kėlęs didelę rūpestį motinai, 
Šiomis dienomis sugrįžo.

Vaikinas, pasakojo, kad jam 
buvo įgrįsęs nuobodus moki- 
nimasis ir skūpavimas, jis no
rėjęs turėt savų pinigų, tad 
vieton į mokyklą, jis patraukė 
į busų stotį ir pamatęs Husą į 
Portland, Me., jin įsėdo. Kiše- 
niuje jis turėjęs $50, kuriuos 
uždirbo apylinkės krautuvėj 
liuosomis nuo mokyklos va
landomis. Portlande dirbęs 
saldaininėj, paskiau buvęs va
karuos CCC kempėse, vėliau 
Vėl Portlande dirbęs.

Ryšių su tėvais jis nebuvęs 
visai nutraukęs, bet juos pa
laikydavęs taip, kad jo nesu
rastų. Jis bent porą kartų per 
metus atvažiuodavęs New 
Yorkan ir čia, tiesiai iŠ krau
tuvės, pasiųsdavęs motinai ko
kią dovanėlę. Iš kitur siųst 
nedrįsdavęs, kad neparodyt, 
kur jis randasi. Gi motina, 
kas gimtadienis laikraščiuosna 
įdėdąvus jam pasveikinimo.

Kas Dėjosi Pasaulyje? Kaip Dabar 
Gyvena Mūsų Broliai Kanadoje?

Tais klausimais kalbės D. 
M. šolomskas šio pirmadienio 
vakarą, vasario 26'-tą, L. K. 
5-tos kuopos rengiamame ap- 
švictos susirinkime, kuris yra 
jau kelintas šį sezoną. Buvu
sieji jau žino vertę tų savi
tarpinio lavinimosi vakarų ir 
dalyvių skaičius daugėja. Mes 
kviečiame visus atsilankyti, 
taipgi nepasitenkinti vien sa
vo atsilankymu, bet pakvies
ti ir kitus, kurie gal šio pra
nešimo nematė. Įvyks “Lais
vės” salėj. Pradžia 7 :30. Įžan
ga nemokama.

Poggi Sulaikytas 
Be Kaucijos

John Poggi, Dungan Hills, 
N. J., laikraščių “stando” sa
vininkas, sulaikytas be kauci
jos tolimesniam kamantinėji
mui, kadangi Milton B. Lo
gan, kurio sumušime įtaria
mas Poggi, vis dar randasi pa
vojingoj padėtyj. Jam per
skelta pakaušis. Daktarai sa
ko, kad dar prisieis laukt ke
letą dienų iki galėsią nusta
tyt jo sveikatos kryptį.

Logan tuojau po^ sumušimo 
sakęs detektyvams, kad Poggi 
pasisiūlęs jį su Geery pavežėt 
savo mašina. Važiuojant, Gee
ry sėdėjęs prie rato, o Poggi 

ir išmesta iš mašinos New 
Yorko gatvėj palikę ant kelio. 
Atsipeikėjusio Logano liūdy*-^ 
mu buvo sulaikytas Poggi, o 
Geery, dar nespėjus detekty
vams pribūt, nusišovė.

Poggi, kaip sako detekty
vai, prisipažinęs, kad rastoji 
netoli Logano sumušimo vie
tos apvyniota švininė ryna bu
vo jo, bet užsigynęs mušimą 
Logano. Tyrinėtojai paėmė 
jo mašiną ir, sakoma, suradę 
žmogaus kraujo žymes: Jas 
palyginsią su Logano.

Tuo tarpu atsiradęs brook- 
lynietis taksės vairuotojas An
thony Nunziato, 326 — 69th 
St., kuris sakęs kad Poggi 
jam siūlęs “lengvai pasidaryt 
pinigų,” tačiau jis tikrino, kad 
nebuvę nieko sakyta apie ke- 
no nors “nudėjimą.”

žudymo dėl apdraudos mo
tyvas dar vis neišaiškintas. 
Jis tolyn vis darosi miglotes
nis, įveda . į naujas narples. 
Esą surasta, kad Logan 
vęs apdraustas tikslu ir 
draudų sutartyje įrašyta, 
apdrauda iškolektuojama 
jeigu Logan mirtų prieš 
buvimą iš Chinijos $30,000,- 
000 vertės retų dailės kolek
cijų, kurias Geery sakęsis už- 
pirkęs jo su Loganu užlaiko
mai dailės galerijai. Bet nei 
Chinijos konsulato žmonės, nei 
kiti panašios prekybos žino
vai nieko apie tokį pirkinį ne
žiną ir abejoją ar toks rin
kinys bent kada buvo kur iš
statytas pardavimui. Menama, 
kad visa ta pirkinio istorija 
galėjus būti tik išmislas.

Logan pirmu kartu buvęs 
apdraustas pereitą birželį 
(trim mėnesiam) ant $150,- 
000 ir Geery už apdraudą su
mokėjęs’ $1,228.85. Paskiau 
apdraudą pratęsęs iki kovo 1 
d., šių metų. Apdrauda bu
vus išimta Lloyd of 'London 
firmoj.

Reed and Fibre Furniture 
Co., 50 Central Ave., darbi
ninkai išėjo streikan: Reika
lauja uždaros šapos, 40 valan
dų savaitės ir algų pakėlimo. 
Streikuoja 35 darbininkai.

metų, 1720 
užgau- 
Throop

D. M. šolomskas trumpai 
išaiškins reikšmę svarbiųjų vė
liausių įvykių, o jų buvo daug. 
Taipgi papasakos, kaip gyve
nasi broliams kanadiečiams, 
kuomet Anglija jau kariauja 
ir tan karan sykiu tempia Ka
nadą. Drg. šolomskas ten lan
kėsi pereitą savaitę ir tik per
eitą ketvirtadienį sugrįžo 
aplankymo keletos pačių 
minusių Kanados centrų ir 
tuvių kolonijų.

Po jo kalbos seks klausimai 
ir diskusijos. Komisija.

Radę Daugiau Davinių 
Apie Marks Žudystę

Nužudytosios merginos Fran
ces Marks žudeikos gale per
eitos savaitės vis tebebuvo ne
išaiškinti, tačiau, detektyvai 
skelbė turį naujų davinių. 
Vienu iš tų buvo paveikslas 
jauno, gražaus vyro, rastas 
jos krepšelyje, o kitu—pasku
tinė jos 'vakarienė. Medika- 
lįškų tyrinėtojų nustatyta, jog 
prieš mirtį ji valgė spaghetti, 
tad jieškoma, kur ji tą vaka
rienę turėjo.

Galutinai esą nustatyta, kad 
jinai nenužudyta dėl pinigų 
nei kokio pakvaišėlio žagin
tojo. Misteriška esanti jos fi- 

ma du darbus, vieną dieno
mis, kitą vakarais, ji uždirb
davus apie $30 per savaitę ir 
asmeniškai atrodžius neišlai- 
di, tačiau ji niekad neturėda
vus pinigų ir buvus užsitrau
kus kelias paskolas. Menama, 
kad galėjęs jos gyveniman pa
sipinti koks palaidūnas mylė
tinas, kurin ji savo uždarbius 
sudėdavo.

IW0 Nariai Veikia už 
Wienerio Išlaisvinimą
Tarptautinis Darbininkų Or

dinas, kuriame Robert Wiener 
yra žymiu veikėju, sudarė 
jam ginti komitetą. Jis dar
buojasi pravest Wienerio gy
nimo kampaniją materialiai ir 
moraliai. Daugybėje I W O 
kuopų išnešama proteto rezo
liucijos prieš Wienerio nutei
simą. Jose aiškiai pažymi, kad 
nuosprendis “yra klasės nuo
sprendžiu.”

Ateivių problemoms disku- 
suoti įvyks forumas vasario 
26-tos vakarą, Henry Street 
Settlement patalpose, 466 
Grand St., N. Y. Bus aiškina
mi prieš ateivius taikomi 
liai.

Lepkes Teisinas 
Baigiama

Louis (Lepkes) Buchalterio 
teismas eina prie galo. Perei
tą penktadienį iššaukta pa
skutiniai jo liudininkai, tame 
skaičiuje ir teisiamojo žmona 
Betty. Teismo pasekmių tiki
masi šią savaitę.

___ .. . i

William Winslik, 45 m., 244 
15th St., geležies darbininkas, 
užmuštas dideliam mediniam 
kyliui užkritus jam ant gal
vos dirbant ant Culver linijos 
prie Shell Rd. ir W. 6th St.

Roy C. Albright, buvęs ka
sininkas, . prisipažinęs pasiė
męs Trommer Bravoro $25,- 
220 ir pralošęs ant arklių, nu
teistas nuo 2 iki 6 metų į Sing 
Sing.

Savininkas Nuteistas 
už Gaisro Mirtis

Pirmu kartu šalies istorijoj 
nuteistas namų savininkas 
Isadore Smith už gyventojų 
žuvimą gaisre dėl nesilaikymo 
namų saugumo įstatymo, žino
mo, kaipo Multiple Dwelling 
Law. Iki šiol galėdavo spir
ginti, kiek kas norėdavo, vis
kas būdavo priskaitoma “Die
vo valiai,” gi jam “summon- 
sus”. negi įteiksi, nes niekas 
nežino, kur gyvena.

Ypatingai turtingos kompa
nijos nepaisydavo gyvento
jams pavojų, nors iš laužymų 
darydavo pelnus.

Smitho namuose, 
103rd St., N. Y., 
1939, sudegė Mrs.
Daugnault, 65 metų, Mr. Har
ry Arges, 20 m., ir jo žmona 
Becky, 18 m., taipgi Mrs. 
Anna Le Clair, 52 m. Saugu
mo priemonės, kaip buvo nu
rodyta teisme, galima buvę 
įvesti už $1,000, kuriai sumai 
Smithas, namų savininkų fir
mos viršininkas, būtų turėjęs 
ištekliaus. Smith teisme prisi
pažinęs ir pripažintas kaltu 
“kriminaliame apsileidime.” 
Baudą paskirs kovo 15-tą.

Savaitę tarp 26-tos vasario 
ir 3-čios kovo Brooklyn© paš
tas nori apskaičiuot, kiek ir 
kokio svorio, taipgi į kokį to
lį per savaitę išsiunčia siunti
nių. Pašto viršininkas Frank 
J. Quayle, Jr., prašo tą 
savaitę siunčiamus pundus 
aiškiu paišeliu pažymėt nume
riais pirma zoną, paskiau svo
rį, kaip numeriuojama mėnuo 
ir diena. Tas paštui padėtų, 
nereikėtų persvarstyt - peržy- 
mėt.

New Yorke veikia Piliečių 
Butų Statybos Taryba, kuri rū
pinasi butų klausimą nustatan
čiais įstatymais ir informuot 
apie juos visuomenę. Taryba 
šaukia forumą ateinantį ketvir
tadienį padaryt “Peržvalgą 
1940 metų įstatymų butams.” 
Įvyks Russell Sage Foundation 
patalpose, 130 E. 22nd

Tarptautinei Moterų Dienai 
minėti yra ruošiama įdomus 
vakaras kovo 17-tą, Piliečių 
Kliubo salėj. Bus parodyta dvi 
pasauliniai paskilbusios dra
matiškos filmos “Karo Pabė
gėliai Prieglaudoj,” ir “Mo
tina.” Pirmasis iš gyvenimo 
Francijos koncentracijos kem
pėse, o antrasis — gamintas 
sulyg Maximo Gorkio 
sios novelės “Motina.”

Apart judžių, bus 
prakalba iš Moterų 
istorijos ir apie mūsų šiandie
ninius reikalus
Įžanga tik 25c. Bilietai pla
tinami iš anksto, tad visi pra
šomi juos įsigyti.

Liet. Mot. A. Kl.

John Schneider, 50 metų, 
64-31 Catalpa Avė., važiuo
damas BMT subve pereitą 
ketvirtadienį sušumijo ir pra
dėjo prieš akis keleiviams 
švaistyt geležiniu kriukiu. 
Nustatyta, kad taip įvyko nuo 
girtavimo. Įkalintas.

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškau darbo kaipo šeimininkė 

prie gerų namų. Esu pusamžė mo
teris ir gerai atrodanti, teisingų 
minčių. Būtų gerai, kad darbas ir 
ant visados. Esu patyrusi darbinin
kė, 5 pėdų, 5 colių aukščio, sve
riu 160 sv. Kam reikalinga tokia 
moteris, prašau rašyti sekamu ant
rašu: P. O. Box 68, Station W, 
Brooklyn, N. Y. Meldžiu atsišaukti 
kad ir iš toliau. (48-50)

ESTATE OF

BARRY P. SMAILINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME

Suteikiam garbingas laidotuves į

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai ; 

visose dalyse miesto '
Tel. Virginia 7-4499

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842

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

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kamp. Broadway ir Stone Ave., 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

stočių BMT. Line
Tek: Glenmore 5-6191

Pirmadienis, Vasario 26, 1940
,yOT7ZffiizZZZZZZZ2Z77Z222Z77727?7.

Mokyklos Baigimo Specialai
Mokyklos baigimo žiedai 
Riestiniai laikrodėliai 
Rožančiai

nuo $1.50

■?.»'.A TOV

Maži Rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą.

Visi daimontai Melsvi- 
balti 4ir pertekto

žemos kainos ir 
garantuoti.

Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą

ROBERT LIPTON
J E W

701 GRAND STREET
Bet. Graham &

Įsteigta 1892

Kj k n
BROOKLYN, N. Y.

Manhattan Aves.
Tel. Stagg 2-2173

Lietuviu Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdėsi tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokai .mus be jokio mokesčio.
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BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9508

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes elevetterio, stoties
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