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60 Italijos Mainieriy Už 
mušta per Eksploziją

Sako: Sunkus Bus Darbas Siimųšt Vokiečius; Duonos 
Reikale Anglija Blogiau Stovi, negu Praeitame Kare

Arsa, Italija, 
eksplozija Arsa 
sykloj užmušė 60 
rių ir sužeidė šimtų,

Vengry Policija Apsupo 
Francūzy Atstovybę, Ku

ri Priglaudžia Cechus

Sovietai Žygiuosią iki 
Bothnijos Užlajos

Belgrad, Jugoslavija. — 
Toliau bus tęsiamos dery
bos ūkiškais reikalais tarp 
Jugoslavijos ir Vokietijos.

Tikisi Paslėpt Tikrąjį 
Anglijos “Liuosnoriy” 

Skaičių Suomijai

Mažiau Anglijos Snapso Aug 
lam, Daugiau Amerikai Lloyd George Per 

spėja Angliją nuo 
Karo su Sovietais

Sovietai Pagerbė Amen 
kos Ambasadorių

Vokietija Žada Užtik 
rint Rumunijos Sienas 

Mainais už Žibalą

Kongresas Nutarė 
Skolint Suomijai 
Dar 20 Milionų

SAUSYJE 1,160,000 
AMERIKIEČIU NETEKO 
DARBU, SAKO VALDŽIA

Kas įvyks per sekantį pus 
mėtį ?

Niekas nežino.

VOKIEČIAI, JUGOSLAVAI 
IR BULGARAI DERASI 
PREKYBOS REIKALAIS

ORAS. —. 
neperšalta

ANGLIJA MĖGINA NUKIRST 
PREKYBA TARP SOVIE

TU LR AMERIKOS

Pusė metų karo! Kiek per 
tą pusmetį žmonija išgyveno. 
Kiek įvyko staigmenų!

Viena didelė valstybė — 
Lenkija

Indų Vadas Sako, kad 
Anglijos Karas Sve

timas Indijai

Kermit Roosevelt—Anglijos 
“Liuosnoriy” Komandierius 

Helsinkio Suomijai

Amerika Turėsianti Galin 
giausius Karo Lėktuvus

Kongre- 
rezoliu- 
kad, jis

Po Trijų Mėnesių.
Gabumas, Pasiaukojimas, 

Technika.
Pusė Metų Europinio Karo.
Kas Bus Po Kito Pusmečio?

Berlin. — Vokiečių val
džia patvirtino sutartį su 
Sovietais, pagal kurių kas
dien skraidys keleiviniair 
paštiniai lėktuvai Vokieti
jos ir Sovietų Sąjungos iš 
Berlyno į Maskvų ir iš Mas
kvos į Berlynu.

Šiomis dienomis sukanka ly
giai pusė metų,' kai Anglija ir 
Francija paskelbė karą Vo
kietijai.

Ten matome visai kitą pa
veikslą. Sausžemyj didesnių 
mūšių ten dar neįvyko. Vokie
čiai bijosi pulti Mažino tvir
tumas, o anglai ir 
bijosi pulti Zigfrido tvirtumas.

Vakaruose įvyksta susirėmi
mų tik vandenyj ir kai kada 

kuomet milijonai abiejų 
kareivių stovi sumobili- 

. be jokio darbo.

submarinus; bet sako, ne 
žinome, kiek naziai pasista 
tė naujų sūbmaHnų.

Kai europinis karas prasi
dėjo, šitų žodžių rašytojas bu
vo Čikagoje. Kalbėjomės tuo
met ten labai plačiai; darėme 
ir spėjimų. Ne visi jie, deja, 
per pusę metų išsipildė. Tūli 
dalykai pakrypo visai priešin
gon pusėn, negu tuomet buvo 
manyta.

Vienas dalykas, tačiau, bu
vo atspėtas. Atsimenu, tuomet 
sakėme, kad per šį europinį 
konfliktą Lietuva galės atgau
ti sau Vilnių. Na, jinai Vilnių 
ir turi. Sovietai (ne Dievas, 
kaip sako tūli kunigėliai) jį 
pervedė Lietuvai.

Copenhagen, Danija, vas. 
29. — Sovietai užvaldė jau 
keturis Suomijos geležinke
lius ir penkis vieškelius Ka
relijoj, tarp Ladogos eže
ro ir Suomių įlankos.

Patna, Indija. — M. K. 
Gandhi, indų vadas, prane
šė Tautiniam Indijos Kon
gresui, kad Anglijos tikslai 
šiame kare yra svetimi In
dijai. Nes Anglija atsisako 
pripažint indam teisę pa
tiem valdyt dndijų.

Tautinis Indijos 
sas dabar gamina 
cijų, kur pareikš,

- Įvykusi 
angliaka- 

mainie-

VOKIEČIAI SUKIRTŲ 
PRANCŪZUS 

Berlin, vas. 29,
praneša, kad jų kareiviai 
laimėjo durtuvų kovų prieš 
francūzus, nužudę keturis 
francūzus, daugelį suėmę į 
nelaisvę, o iš vokiečių pu
sės buvę tik keli sužeisti, ir 
tai nepavojingai/:

Aurora, III
telio valdyba, susidaranti iš 
moterų, grųsina areštuot 
6,000 pavienių vyrų, kurie 
atsisakys apsivest.

Maskva. — Raudonar
miečiai, užėmę Heinjoki, 12 
mylių į vakarus nuo 'Vibo.r- 
go, pradėjo žygiuot apie 
vakarinį Viborgo sparnų.

Budapest, Vengrija. — 
Vengrų policija laiko apsu- 

; pus Franci jos atstovybę 
i Budapešte. Atstovybėje yra 
40 čechoslovakų, pabėgusių 
ią Vokietijos žinybos; tai 
daugiausia buvę profeso
riai, studentai ir Čechoslo- 
vakijos armijos oficieriai.

I Prancūzų atstovybė yra 
išdavus jiem pasportus va
žiuot į Franci jų. Bet Vo
kietija spiria vengrų val
džių visus tokius pabėgė
lius sugrųžint į Vokietijų. 
Vengrijos kalėjimuose da
bar yra šimtai čechoslova- 
kų, pabėgėlių.

London. — Talkininkai 
teigia, kad jų kariniai lai-
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Kirkenes, Norvegija. — 
Pranešama, kad Sovietų 
kariuomenė per Rovaniemi 
ir toliau žygiuos pirmyn iki 
Bothnijos užlajos, kuria 
pasiekus būtų perkirsta 
Helsinkio Suomijai susiekia
mas sausuma su Švedija ir 
Norvegija.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Užsieniuose $6.00 
Brooklyne $6.00 

Metams

Pioneer, B. C., Canada.— 
Sėdėjimu streikuoja mai- 
nieriai aukso kasykloje. Ne
žiūrint valdžios grūmoji
mų, neina iš kasyklos. Jie 
priklauso CIO unijai.

London. — Anglijos val
džia pradėjo derėtis su 
Amerikos atstovu apie įve
dimų anglų kontrabandos 
kontrolės prieš Sovietų lai
vus, kurie vežasi iš San 
Francisco ir kitų vakarinių 
Amerikos prieplaukų gumų, 
ciną ir tūlus kitus produk-

“Dabar bergždžiai guli 
žemės plotai, kurie 1914 
metais davė pustrečio milio- 
no tonų derliaus.

“Vokiečiai dabar turi įsi- 
gabent 5 procentus maisto 
iš už jūrų, o mes turime 
įsigabent 60 procentų mais-

Sov. Užėmė Kelis 
Suomijos Miestelius 

Ir dar 42 Fortus

Sofija, Bulgarija. — Ju
goslavijos atstovai tarėsi 
su Bulgarijos valdininkais 
apie tūlus prekybos klausi
mus, ypač apie reikmenų 
praleidimą iš Bulgarijos 
per Jugoslaviją į Vokietiją.

Vokiečių valdžia nori, 
kad Bulgarija perleistų 
per Jugoslaviją Vokietijai 
reikmenis, kurie Sovietų 
laivais atgabenami per Juo
dąsias Marias į Bulgarijos 
uosta Burgas.

Pagal Bulgarijos preky
bos sutart su Sovietais, ji
nai turi praleist sovietinius 
produktus Vokietijai.

Oro Sutartis tarp Sovietą 
Ir Vokietijos

Be abejo, tiek Francijos, 
tiek Vokietijos karo ekspertai 
labai norės sužinoti, 1 
būdu raudonarmiečiai galėjo 
nugalėti Mannerheimo tvirtu
mas. Jie tą pačią techniką 
bandys pritaikyti kiti kitiems. 
Bet abejotina, ar jie tą galės 
padaryti. Nei vokiečiai, nei 
francūzai neturi tokių karei
vių, -— taip puikiai militari- 
niai ir politiniai išlavintų — 
kaip raudonarmiečiai. Sovietų 
technika yra aukščiausios rū
šies. .

Helsinki, Suomija.— Hel
sinkio suomių kariuomenė 
keliose vietose pasitraukė 
atgal tarp Vuoksi ežerų ir 
Viborgo.

Sovietų raudonarmiečiai 
šturmuoja Helsinkio ka
riuomene į pietus nuo Nau-

Lloyd George priminė, 
jog Anglija šiuo laiku turi 
5 milionus daugiau gyven
tojų, negu praeito karo 
pradžioje, bet šiandien ji
nai turi 6 milionus tonų 
mažiau prekinių laivų negu 
tada.

“1931 metais Anglija įsi- 
vežė 16 milionų tonų mais
to iš svetimų šalių, o 1938 
metais jau 29 milionus to-

...   1 witifr ' ***

Maskva. — Sovietų ko
manda praneša, kad vasa
rio 28 d.:

“Sovietų kariuomenė ir 
toliau išvysto ofensyvą Ka
relijos 1 </ ~ ~ w
mijoj). Priešai mėgino 
kontr-atakuot, bet liko at
mušti su dideliais jiem 
nuostoliais ir toliau trau
kiasi atgal. j.

“Sovietų kariuomenė užė
mė priešų apsitvirtinimus 
šiauriniame pakraštyje Sal- 
menkaita upės ir miestelį 
Ritasaari vakariniame pa
kraštyje Vuoksi ežero; taip 
pat kaimus Malkela, Ham- 
merniemi ir Seijurila, į 
šiaurius nuo Jurapan eže
ro ; miestelį Kaemaerae, 
apie pustrečios mylios į 
pietų vakarus nuo geležin
kelio stoties; Heinjoki ir 
Alasomme, apie pusketvir
tos mylios į pietus nuo Vi
borgo (Viipuri).

“Sovietų kariuomenė, pa
gal dar nepilnus praneši
mus, užėmė 42 suomių ap
sitvirtinimus.”

London. — Anglų libera-; eitą pasaulinį karų; ir jis 
lų vadas Lloyd George, bu-j privedė šitokias skaitlines: 
vęs ministeris pirmininkas 
laike praeito karo, perser
gėjo dabar Angliją, kati ji
nai “neįčiuožtų į karų su 
Rusija.”

Kalbėdamas N a cionalia- 
me Komitete Gynimui Vi-

Lloyd

ore, 
pusių 
z uotą

Maskva. — Sovietų komi
sarų pirmininkas Viačeslav 
M.. Molotov davė pietus 
Amerikos ambasadoriui L. 
A. Steinhardtui, užsieninia
me komisariate. Dalyvavo 
ir kiti Amerikos atstovybės 
nariai, taip pat Sovietų už
sienių vice-komisarai. Pasi
kalbėjimai apie Sovietų ir 
Amerikos reikalus buvo at
viri, širdingi ir mandagūs,

Anglija planuoja savo ka
riniais laivais iš vakarinės 
Kanados stabdyt tokius So
vietų laivus, krėst juos ir 
grobt iš jų vadinamus kon- 
trabandiškus krovinius.

Anglų valdovai sakosi 
biją, kad Sovietai galį’per
leist minimus reikmenis 
Vpkiėtijai. . ,

(Sovietai jau pirmiau pa
reiškė, kad jie nepripažįsta 
panašioj ‘ anglų blokados 
pri^s bepusiškas šalis, ko
kia yra ir Sovietų Sąjun
ga santikyj su Anglija.)

Washington. — Jungtinių 
Valstijų darbo ministerė 
Frances Perkins pranešė, 
jog šiemet sausio mėnesį 
prarado darbus 1,160,000 
žmonių fabrikuose ir pre
kybos įstaigose visoje šaly-

London. — Anglijos val
dininkai sako, kad bus siun- 
č i a m a s d i delis skaičius 
“liuosnorių” į Suomija per 
Norvegija ir Švediją ka
riaut prieš Sovietus. Ang
lija tikisi, jog Švedija ir 
Norvegija viešai sakys, kad 
mažiau Anglijos “liuosno
rių” važiuoja į Suomiją ne
gu iš tikro jų ten važiuo-

Prekybos ministeris Har
ry L. Hopkins raportuoja, 
kad visų amerikiečių įplau
kos šiemet sausio mėnesį 
nupuolė 840 milionų dole
rių , žemiau, lyginant su 
pernai metų paskutiniu mė
nesiu.

Darbininkų gaunamos al
gos sumažėjo aštuoniasdę- 
šimtyje pramonių, kiek jų 
buvo patikrinta.

LAISVES ANTRAŠAS: 427 LORIMER STREET 
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Helsinki, vas. 29. — Se
noji Suomijos valdžia pri
pažįsta, kad Sovietų kariuo
menė kai kur “įlenkė” jau 
antrųjų Mannerheimo tvir
tovių liniją. Suomių koman- 
dieriai daleidžia, kad rau
donarmiečiai užėmė Yla- 
somme • miestelį arčiau ke
turių mylių nuo Viborgo, 
antro didžiausio Suomijos 
miesto.

“Vokietija dabar bloka- 
duojama iš vieno fronto, 
bet jinai turi atdaras duris 
iš užpakalio ir iš šonų.

“Vokiečiai dabar kasdien 
nuskandina dveja tiek dau
giau laivų, kaip per pirmus 
šešis mėnesius 1914 metų 
karo. O jau 1917 metais aš 
mačiau, jog maisto krizis 
ateina, ir buvo toks laikas, 
kad po trejeto savaičių mes 
būtume jau neturėję duo
nos savo šalyje.”

Lloyd George, todėl, ra
gino praplatint Anglijos 
lauko ūkį, pasmarkint jame 
darbus, ir nurodė, jog dar
bininkų dabar yra net per
daug: “Praeitame kare 
mes nežinojome, kur rast 
darbininką, o dabar mes tu
rime pusantro miliono be
darbių, kurių užlaikymas 
kaštuoja šaliai 500 milionų 
dolerių per metus.”

Hel-, daugiau neveš derybų si 
Anglijos karaliaus vietinin

Siautė baisūs šalčiai — per 
virš šimtą metų nematyti šal
čiai. Mūšiai tuomet negalėjo 
įvykti. Taigi per tą laiką Rau
donoji Armija darė pasiruoši
mus Mannerheimo tvirtumoms 
sunaikinti. Kai ji pasiruošė, 
pradėjo ofensyvą vasario mėn. 
pradžioj.

Na, ir šiandien matome pa
sėkas: Mannerheimo tvirtu
mos jau baigiamos daužyti. 
Viborgas raudonarmiečių ap
suptas. šiaurėje, į pietus nuo 
Petsamo, raudonarmiečiai ve
ja suomius.

Komercinės spaudos strate
gai, kurie skelbė būk Manner
heimo tvirtumos neįveikiamos, 
dabar jau kitokią giesmę gie
da: jie sako, būk tos tvirtu
mos nesančios- jau taip labai 
svarbios!. . .

Raudonoji Aronija parodė 
pasauliui, kad ji gali sudau
žyti moderniškiausias ir stip
riausias buržuazijos tvirtu
mas.

New York. — Orlaivių 
fabrikantas Glenn L. Mar
tin, ' kalbėdamas Bankinin
kų Kliube, pranešg su pa
sididžiavimu, kad jau gata
vi planai statyt Amerikai 
tokius karo orlaivius, kurie 
svertų po 125 tonus, galėtų 
nešt po 32 tonu bombų, 
lėkt 380 mylių per valandų 
ir vienų pradėjimu,, be nu
sileidimo, skrist 11 tūkstan
čių mylių', pasilaikydami 
ore triss dienas ir tris nak-

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

Šiandien sukanka trys mė
nesiai, kai tarp Helsinkio vy
riausybės Suomijoj šalininkų 
ir Sovietų Sąjungos prasidėjo 
ginkluotas konfliktas.

šiame konflikte Raudonoji 
Armija parodė nepaprastų 
strateginių gabumų. Prieš tris 
mėnesius ji nebuvo pasiruošu
si didesniam ofensyvui. Todėl 
ji pirmiausiai peržengė Suo
mijos sieną ir užėmė strate- 
giškesnes pozicijas. Jai rūpė
jo įvykinti Stalino posakis: 
“Jei Sovietams kariauti rei
kės, tai jie kariaus p'riešd že
mėje.” Raudonajai Armijai la
bai svarbu buvo užimti Petsa
mo miestą su jo prieplauka. 
Tai strategiškiausia vieta, nes 
ji Helsinkio vyriausybės šali
ninkus atkirto nuo atvirų jū
rų. Be to, Raudonoji Armija 
įsitvirtino ir kitose viotojse.

Hong Kong, vas
Chinai atkariavo Tenghai tsi, netoli Norvegijos rūbe 
miestų nuo japonų. ‘žiaus.

London.— Anglijos mais
to ministerija nukirto 
dviem trečdaliais žemyn 
dirbimų degtinės; sako, rei
kia taupyt grūdus. Bet nuo 
karo pradžios Anglija išve
ža 40 procentų daugiau sa
vo degtinės į Amerika, ne- 

__________ gu paprastai. Nes reikia 
tarpvanflenyj (Šuo-1 gaut dolerių pirkt lėktuvus, 

ginklus ir amunicijų.

Bucharest, Rumunija. — 
Vokiečiai žada n e u ž p u 11 
Rumunijos ir paveikt Ven
griją, kad jinai nereikalau
tų vengriškos Transylvani- 
jos provincijos iš Rumuni
jos. Vokiečių valdžia taip 
pat žada perkalbėt Bulgari
ją, kad ši nereikalautų bul
gariškos provincijos #Do- 
brudžios iš Rumunijos. Vo- 

francūzai i kieti ja, be to, ketina pasi- 
stengt, kad Sovietai nieko 
nedarytų dėlei Bessarabijos 
atgavimo nuo Rumunijos.

Mainais už tai Vokietija 
reikalauja, kad Rumunija 
daug daugiau pardavinėtų 
vokiečiams žibalo, kviečių 
ir įvairių žaliųjų medžiagų, 

kokiu I Abejojama, ar Rumunija 
priims šiuos Vokietijos pa
siūlymus. Nes Rumunijai 
galėtų iš kitos pusės gręst 
milionas Anglijos, Franci
jos ir Turkijos kariuome
nės, kuri sutelkta Artimuo
se Rytuqse. ‘ '

13-ka milijonų ukrainiečių 
ir baltarusių perėjo į naują, 
šviesų gyvenimą — patapo 
didžiosios socializmo žemės 
dalimi.

Istorinė sostinė Vilnius 
tuvai tapo sugrąžintas.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų kongreso atstovų 
rūmas nutarė 168 balsais 
prieš 51 pakelt kapitalų val
diško Eksportų - Importų 
Banko tuom supratimu, 
kad Amerika turi paskolint 
Helsinkio Suomijai dar 20 
milionų dolerių ir gali po 
tiek pat skolint Chinijai ir 
kitiem kraštam, kurie atsi
teisia Amerikai. Senatas 
jau pirmiau yra priėmęs 
tų pasiūlymą.

Republikonas kongresma- 
manas Hamilton Fish, Din
gėti ir kai kurie kiti reika
lavo nu tart , kad senoji 
Suomijos valdžia galėtų už 
tų paskolų pirkt karo įran
kius, kad ir “pragariškiau- 
sius.” Bet kongresmanų 
dauguma nubalsavo duot 
šių paskola Suomijai 
prastiems reikalams ir 
kiniams lėktuvams.

London. — Anglijos 
džia patarė atstovybei 
sinkio Suomijos, kad 
kirtų Kermitų Rioosevelta, ku 
k o m a n d i e r ium Anglijos 
“liuosnorių” k a r i a u t o j ų lis kartus derėjosi su tuom 
Suomijoj prieš Sovietus. Jis (vyriausiu Anglijos valdovu 
yra sūnus velionio Theodo-, Indijoj, bet jis siūlė pa- 
ro Roosevelto, buvusio J. (laukt, kol baigsis karas, ir 
Valstijų prezidentą, išsiža-(sakė, kųd tik tada Anglija 
dėjęs Amerikos ir tapęs An- pradės svarstyt, kiek gali- 
glijos oficierium

Tūkstančiai anglų, kana-Utinių teisių 
diečių ir Anglijoj, gyvenan
čių kitataučių jau surašyti 
į Suomijos “liuosnorius” ir 
gauna algų iš Helsinkio 
Suomijos.

Pranešama, jog kanadie
čių būrys jau pasiekė Suo
miją.

suomenės Reikalų 
George sakė:

“Mes jau dabar 
pradėję didelį darbų (karų 
su Vokietija). Mums rei
kės pavartot visas jėgas, 
kad jį sėkmingai baigtume. 
Tai nerizikuokite naujais 
žygiais.”
BIJO, KAD NEPRITRŪK
TŲ ANGLIJAI DUONOS

Lloyd George nurodė, 
kad maisto reikale Anglija 
dabar yra blogesnėje padė
tyje, negu pradedant p ra-
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! Meksikos Mokytojai prieš Karą
■ Šiomis dienomis Meksikos mieste įvy

ko to krašto mokytojų unijos suvažia
vimas. Be savo profesinių reikalų, mo
kytojai tarė savo žodį ir kitais visuome
niniais klausimais. Jie pasmerkė Euro
pos karą kaipo imperialistinį. Jie pa
smerkė ir tuos, kurie nori suruošti karą 
prieš Sovietų Sąjungą. Jie pareikalavo, 
kad Meksikos vyriausybė išvytų iš tos 
žemės Trockį, kaipo darbo žmonių prie- v są.

Kalbėdami apie karą, Meksikos moky
tojai griežtai pasmerkė ir socialistų ly
derius, kaipo karo ruošėjus. Priimta re- 
zoliuėija nurodo, jog šių dienų socia
listų lyderiai eina tais pačiais keliais, 
kuriais ėjo socialistų lyderiai 1914 me
tais. Jie išsižada klasių kovos, jie stoja 
imperialistų tarnybon.

Kraštas, kuriame mokytojai stovi to
kiam reikalų supratime, gali jaustis lai
mingu. Nes tai parodo, kad švietėjai ir 
jaunosios kartos auklėtojai dalykus su
pranta pamatiniai ir nesibijo dėl jų savo 
žodį tarti. _____________

Džiaugiasi
New Yorke gyveną žydai pradėjo gau

ti daug laiškų nuo savo giminių iš Va
karų Baltarusijos ir Ukrainos, kurios : 
pirmiau buvo Lenkijos ponų pavergtos, 
o dabar sugrįžo prie Sovietų Sąjungos.

Daug tų laiškų telpa vietiniam, žydų 
dienraštyj “Freiheite”. Veik vienu balsu 
laiškų autoriai reiškia džiaugsmo ir pa
sitenkinimo, kad jie pradėjo gyventi 
naują, laisvą gyvenimą. “Mes džiaugia
mės išsilaisvinę nuo lenkiškų chuliga
nų”, rašo vienas. “Mes džiaugiamės išsi
laisvinę nuo bestijiškų nazių”, rašo ki
tas. “Mes džiaugiamės nauju gyvenimu, 
nes Sovietų Sąjungos žmonės yra labai 

i geri ir aprūpina mus duona, patalpo
mis, darbu ir mokslu”, rašo dar kiti.

Ir kodėl gi tie žmonės nesidžiaugs? 
Jie pradeda gyventi naują gyvenimą, 
kur nėra žmogaus žmogumi išnaudoji
mo, kur kiekvienam žmogui konstituci
ja garantuoja laisvę, darbą, poilsį, moks
lu ___________

“Vakarą Civilizacija.. ’’
Mannerheimo sėbro, — Hea'rsto, — 

“New York Journal-American” kores
pondentas Helsinkyj, Peter De Hemmer 
Gudme, rašydamas (vas. 28 d.) savo 
laikraščiui pranešimą apie karą, žymi, 
kad raudonarmiečiai smarkiai veja suo
mius šiaurėse, į pietus nuo Petsamo.

' Ten pat p. Gudme pažymi:
“Tenai suomiai, pirm pasitrauksiant iš 

savo senų pozicijų į naujas, sudegina vi
sus namus...”

Matyt, jie bus sudeginę ir pat Nautsi 
miestelį, kurį užėmė raudonarmiečiai.

Tai yra bjaurus darbas, kuris labiau
siai atsiliepia Suomijos liaudžiai, bied- 
nuomenei. Tuosius žmones Mannerheimo 
baltagvardiečiai iš namų išveja ir jų na
mus sudegina. Kadaise Mannerheimas 
pasakė vienam francūzų laikraščio ko
respondentui, kad jis sudeginsiąs viską, 
nieko liaudiškai Suomijos vyriausybei 
nepaliksiąs. Na, tai ir degina!

Kai Mannerheimas ir jo baltagvardie
čiai viską, ką tik paspes, sudegins, tuo
met patys neš kudašių į Švediją arba 

(Angliją. Bėgdami, jie pavogs visą auk
są ir išsiveš kitokį turtą, o Suomijos 
liaudžiai paliks griuvėsius.

Tai yra baisus daiktas, bet jis yra.
Akiregyj to, komercinė Amerikos 

spauda, Amerikos ir ^Anglijos valdovai,

Kam Tos Paslaptys?
Spauda praneša, kad prezidento Roo- 

sevelto pasiuntinys Sumner Welles nu
vežė ir asmeniškai įteikė Mussoliniūi 
slaptą Roose velto laišką. Jo turinys sle
piamas nuo visuomenės.

Tai nedaro garbės ponui Rooseveltui. 
Prezidentas skelbiasi dideliu demokratu, 
laisvės šalininku, o tuo pat kartu slap
tai susirašinėja su Mussoliniu!

Pereitais metais į Jungtines Valsti
jas atvyko Anglijos karalius ir karalie
nė, prieš kurių tvarką Amerikos liaudis 
ilgai vedė revoliucinį karą, Rooseveltas 
su jais draugavo. Dabar jis palaiko slap
ius ryšius su Mussoliniu. Kažin kur jis 
velką Jungtines Valstijas?

Lenkų Armija F r and jo j
Francijoj lenkų armijos vyriausias ko- 

mandierius generolas Wladislaw Sikors
kis padarė peržvalgą savo armijos. Sa
ko, kad lenkai ju turi apie 24 batalionus, 
tai yra arti 24,000 kareivių.

Kol kas Anglijos ir Franci jos impe
rialistai neturi kur tą armiją padėti. 
Francijoj yra užtektinai francūzų ir an
glų. Pirmiau buvo planai siųsti ją į Suo
miją karui prieš Sovietus, bet, atrodo, 
kad jie ten nuvykti nesuspės.

Už Kurią Suomiją?
Kapitalistinė spauda garsiai šaukia už 

Suomiją, žinoma, jai apeina kapitalistų 
ir dvarponių Suomija, o ne darbo liau
dies, tai yra, milžiniškos gyventojų dau
gumos.

Ponas Hooveris nesirūpino Amerikos 
bedarbiais; jo valdžia durtuvais ir kul
komis pavaišino pereito karo veteranus, 
kada jie susirinko Washingtone. Bet jis 
dabar net sukaitęs darbuojasi Suomijos 
naudai, skelbia didelį “žmoniškumą”. Ži
noma, jam ir visai turčių klasei rūpi 
padėti Suomijos dvarponiams ir kapita
listams, kurie kovoja prieš to krašto dar
bo liaudį, prieš naują liaudies valdžią, 
kuri paskelbė, kad dvarų ir klioštorių že
mes perduos valstiečiams, o fabrikus ir 
kitas įmones darbininkų kontrolei. Dar
bininkai ir Amerikoj simpatizuoja ne po
nų ir kapitalistų Suomijai, bet darbo 
žmonių Suomijai.

* f

Amerikos Atstovybė Maskvoj
Washingtone reakciniai kongresma- 

nai ir senatoriai dėjo ir deda pastangų, 
kad nutraukti ryšius su Sovietų Sąjun
ga. Kada jiems tas nepavyko tiesiogi
niai, tai buvo sumanę, kad neduoti 
Jungt. Valstijų atstovybei pinigų ir tuo 
būdu nutraukti ryšius. Tokius bilius bu
vo įnešę kongresmanai McCormack ir 
Lodge, bet abu biliai atmesti. Atrodo, 
kad Jungt. Valstijų atstovybė ten pasi
liks, kaip ponas -Rooseveltas sako “in
formacijų dėlei”.

Pavasario Ofensyva
Visi karo specialistai numato, kad 

ateinantį pavasarį baigsis tas “ramu
mas” Francijos-Vokietijos karo fronte. 
Abi pusės ruošiasi. Atrodo, kad ijki to 
laiko ir tarptautiniai susigrupavimai 
daugmaž pasieks savo aukštį. Anglija, 
Francija ir Amerikos imperialistai da
rė viską, kad kuo daugiau neutrališkų 
kraštų įtraukus į karą. Anglija ir Fran
cija siekia uždegti Skandinaviją, Balka
nus ir Artimus Rytus karo ugnimi. Ant 
kiek jiems tas pavyks, dar sunku numa
tyti. _______ __

Teisina Francija
New Yorko “Timese” tūlas Maurice 

Leon teisina Franci jos jmperialistus, 
kad jie neatmoka apie penkis bilionus 
dolerių Amerikos kapitalistams pereito 
karo skolų. Jis rašo, kad Pirmame Im
perialistiniame Kare Francija neteko 
1,385,000 kareivių užmuštais; 2,675,000 
sužeistais ir 446,000 belaisviais ir be ži
nios žuvusiais, o Jungtinių Valstijų žmo
nių nuostoliai buvo daug mažesni. Todėl, 
Leon sako, kad Jungtinės Valstijos turi 
daugiau panešti nuostolių pinigais.

Mums atrodo, kad tai prirengimas dir
vos haujoms Amerikos paskoloms Fran- 

3 ei jai-/ "kad “gelbė jus demokratij ąn. H ’
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Minia Šanghajaus (Chinijoj) gyventojų, susirinkusių prie krautuvės gauti ry
žių; ryžiai—-pamatinis chiniečių dijetos patiekalas, bet jų yra didelė stoka, ka
dangi japonai ryžius rekvizuoja karo reikalams.

Pagelbėkime Ispanijos Kovotojams
Lietuvių pažangi visuo

menė labai gražiai pasiro
dė teikdama pagalbą Ispa
nijos liaudžiai jos sunkioj 
kovoj už laisvę ir kovoto
jams, kurie ten kovojo. Ka
da fašistai laimėjo, tai iš 
Ispanijos per 500,000. kovo
tojų, motėrų ir vaikų per
ėjo į* Franci ją ir atsidūrė 
sunkiose sąlygose. Visi jie 
ir jos buvo sukimšti į kon
centracijos logerius.

Kada prasidėjo Antras 
Pasaulinis Karas, tai dar 
daugiau pablogėjo Ispani
jos pabėgėlių ir užsienio 
kovotojų padėtis. Apie 250,- 
000 ispanų, vyrų, moterų ir 
vaikų buvo priversti grįžti 
atgal į Ispaniją. Vietomis 
Franci jos valdonai po prie
varta juosi; išvarė. Daugelis 
jų, grįžę į savo tėvynę, bu
vo areštuoti, o gal ir sušau
dyti.

Apie 20,000 ispanų pabė
gėlių su pagalba kitų šalių 
išvažiavo iš Francijos į 
Čilę, Dominican respubliką 
ir kitus kraštus. Francijos 
imperialistai pradėjo agi
tuoti ispanus ir kovotojus 
stoti į Francijos armiją. Iš 
Paryžiaus praneša, kad būk 
44,000 ispanų pabėgėlių 
įstojo į Francijos armiją 
arba stojo prie viešų darbų. 
Sako, kad dar 50,000 bus 
paimta į įvairius darbus 
fabrikuose. Koncentracijos 
logerių 
žmonės 
armiją, 
ti, kad 
duonos

Bet dar yra apie 150,000 
ispanų pabėgėlių ir užsie
nio kovotojų koncentracijos 
logeriuose, jų tarpe 45,000 
moterų ir vaikų. Tų kovoto
jų tarpe yra dar ir ameri
kiečių, viso apie 3,000 už
sienio kovotojų, kurie gynė 
Ispanijos liaudies reikalus. 
Jų tarpe yra dar apie 30 
lietuvių.

Mūsų broliai nori grįžti 
atgal į Lietuvą arba kitur 
išvažiuoti. Prieš kiek laiko 
atgal Lietuvos vyriausybė 
suteikė 10 lietuvių leidimą 
grįžti į Lietuvą, bet atsisa
kė užmokėti jų kelionės lė
šas. Mes pasiuntėme jiems 
$50.00, kad jie galėtų pa
siekti savo tėvynę. Bet .dar 
yra kiti 20 kovotojų, kurie 
turi grįžti arba Lietuvon, 
arba gauti leidimą išvažiuo
ti į kitas šalis, o pinigų ne
turi. Neturi nei žmoniškų 
drabužių, nei apsiavų! -Šir
dį skauda, kada prisimini,' 
kad geriausi kovotojai turi 
kęsti tokį vargą!

Taigi, Lietuvių Komite-

tas, kuris pirmiau teikė Is
panijos demokratijai pagal
bą, palaikydamas ryšius su 
tais nelaimingais mūsų bro
liais, prašo Jietuvių visuo
menę padėti jiems grįžti 
Lietuvon. Mes pasitikime, 
kad lietuvių organizacijos 
ir pavieniai lietuviai, kaip 
darbininkai, taip profesio
nalai ir biznieriai padės 
tiems broliams jų nelaimėj 
ir pagal išgalę paaukos.

Organizacijų narius ir 
dienraščių skaitytojus pra
šome išsikirpti šį praneši
mą ir apačioj telpamą blan- 
kutę ir parinkti aukų tarpe

savo pažįstamų. Aukas 
siųskite sekamu antrašu:
Anna Vaznis, 419 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y. čekius 
arba Money Orderius išra
šykite mūsų iždininkės var
du: Helen Kaunas.
Aukos Ispanijos Kovotojų 

Reikalams
Vardas ir pavardė ...$...

♦

Lietuvių Komitetas.

Pavyzdingi Studentai
Gražusis ' jaunuolių gy

venimo momentas tai įvyk
sta mokslus baigiant. Tūk
stančiai jaunų vyrukų ir 
mergaičių a p s i v ainikuo j a 
savo jaunojo gyvenimo, sa
vo sunkaus triūso nuopel
nais, baigdami visokeriopas 
mokyklas, tapdami įvai
riais profesionalais. Toki 
jaunuoliai eis į gyvenimą, 
idant savo įgytu mokslu 
sukus nebesustojamą pa
saulio eisenos ratą. Netru
kus ant tų jaunuolių pečių 
guls visa tai, ką šiandien 
neša jau savo energijas iš
eikvoję seniai jų
draugai, bei jų kaimynai. 
Tarpe didelio 
mūsų lietuvių studentų yra 
daug labai pavyzdingų, mū
sų kaimynų bei draugų sū-
nai. Aišku, kad daugelis iš versitete. Trečias, tai Juo- 
jų baigs šį pavasarį moks- zas A. Valatka, Mass. Uni- 
lus ir taps įvairiais profe- versitete, medicinos kolegi- • 1 • y • v • — i • v 1 • • i • • ________ •______

tėvai,

sąlygos baisios, tat 
yra priversti eiti į 
arba apkasus kas- 

kaip nors pelnius 
kąsnį.

tik keletą mūsų draugų sū
nų gabumus, apie kuriubs 
gerai žinau, gi yra ir dau
giau mūsų draugų, bei 
draugių sūnų ir dukterų, 
apie kuriuos netenka šių 
žodžių rašytojui sužinoti. 
Šiame darbe, man rodosi, 
turėtų darbuotis vietiniai 
“L.” korespondentai, tai 
yra jų pareiga pranešti pa
sauliui apie tėvų ir jų pa
čių biografijėles. Toks dar
bas yra naudingas dėl žmo
nijos gerovės.

J. F. B.

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimas
l..Ar Sovietų Sąjunga ži

nojo, kad Suomijos valdžia, 
su kitų kraštų pagalba, sta
to tokias dideles tvirtumas, 
kaip Mannerheimo ?

2. Jeigu žinojo, tai kodėl 
tuomet Sovietai nieko ne
darė,. bet laukė, kol Angli
jos ir Francijos kapitalistai 
tas tvirtumas pastatys? 
Argi ne lengviau būtų buvę 
Mannerheimo liniją sukriu- 
šinti tuomet, kai ją tik pra
dėjo statyti, negu laukti, 
kol ji bus sustiprinta ir 
taip labai apginkluota?

Atsakymas
1. Taip, Sovietų Sąjunga 

puikiai žinojo, kad tos tvir
tumos yra statomos ir kas 
jas stato. Ji gerai žinojo, 
kad tas viskas yra atsukta 
prieš ją.

2. Sovietai negalėjo tuo
met nieko Suomijos val
džiai padaryti, nes buvo vi
sai kitokia pasaulinė padė
tis arba* situacija. Tik pa-

• galvokit; Mannerheimo 
. tvirtumas statė Anglijos, 
> Francijos ir Vokietijos mi-
■ litaristiniai ekspertai. Tos
• tvirtumos, todėl, yra mo- 
; derniškiau įruoštos, negu 
1 Mažino (Maginot) linija ar

ba Zigfrido (Siegfried) li
nija. Jeigu Sovietų Sąjun-

1 ga būtų tuomet bandžiusi 
tas tvirtumas sudaužyti,

■ tai būtų iškilęs europinis 
karas prieš Sovietų Sąjun
gą. Vokietija, Francija ir 
Anglija būtų gavusios prie-

1 kabę bendrai ant Sovietų 
Sąjungos pulti: per Suomi
ją, per Baltijos kraštus, per 
Lenkiją, per Rumuniją. Pa
ti Sovietų Sąjunga tais lai
kais buvo, palyginti, silpna. 
Štai, kodėl ji negalėjo už
duoti smūgio toms imperia
listų pastangoms. Ji laukė 
geros progos. Kai Anglijos 
ir Francijos imperialistai 
susiėmė už gerklių su Vo
kietijos imperialistais, kai 
Sovietai padarė nepuolimo 
sutartį su Vokietija; kai 
Sovietai padarė bendras 
apsigynimo sutartis su Pa- 
baltijos kraštais, tik tuo
met jie pasirįžo išvalyti pa
sienį nuo tų milžiniškai 
stiprių tvirtumų, atsuktų

• prieš socializmo kraštą. Jie 
tai norėjo padaryti taikiu 
būdu, bet Helsinkio valdžia, 
kurstoma Amerikos, Angli
jos, Francijos ir Skandina
vijos kraštų, atsisakė taikiu 
būdu klausimą išrišti; ji ė- 
mėsi už ginklo ir provoka
cijų. Na, ir dabar, pagaliau, 
Sovietai paminėtąsias tvir
tumas (į kurias yra sukišta 
šimtai milijonų dolerių tur
to) baigia naikinti.

i

gerų draugų Sukackų sū
nus Vitaldas V. Sukackas, 
Cornello Unv. studentas, 
taipgi laužo senų profeso
rių protus su savo gabu
mais. Vitaldas Sukackas šį 
pavasarį baigs filosofijos 
daktaro mokslą ir rengiasi 
įstotį į medicinos fakulte
tą, studijuotį medicinos 
mokslą ir tapti chirurgu 
opfithalmologistu. Tokį sky
rių mokslo gali pasiekti tik
tai toki gabūs studentai, 
kaip kad Vitaldas Sukac
kas. Antras worcesterietis 
studentas, tai žymaus Wor- 
.cesterio biznieriaus ir gerų 
mūsų draugų Nikodemo ir 
Mikalinos Kudarauskų sū
nus, kuris lanko Clark Uni
versitetą, taip pat stovi ant 
garbės sąrašo Clark Uni-

1

skaičiaus

sionalais. Šiuo rašinėliu aš 
noriu atkreipti domę dau
giausiai į keleto mūšų arti
mų draugų sūnus, kurie 
laužo įvairių kolegijų pro
fesorių protus su savo ga
bumais. South Bostone,* Ju
liaus ir
sūnus Stanley Mikalonis, 
kuris lanko Tufts Kolegiją, 
gavo nuo dekano laišką, 
kuriame dekanas Tufts Ko
legijos, nurodo Juliui ir 
Marei, kad jų sūnus tapo 
.padėtas ant dekano garbės 
sąrašo, kaipo vienas iš ga
biausių studentų Tufts Ko
legijoje. Tai yra maloni ži
nia South Bostono lietu
viams. Julius Mikalonis tu
ri apdraudos ir nuosavybių 
agentūrą, taipgi South Bos
tono teismo perkalbę toj as 
ir yra žinomas kaipo geras 
žmogus. Iš Lietuvos Julius 
Mikaldiiiš paeina iš Merki-

- j -: '■ nes.
’•Worcester, Mass., mūsų

Marės Mikalonių

joj, taipgi garbingam sąra
še stovi.

Stoughton,; Mass., vaisti
ninko Povilo Jatulio sūnus 
Ęernardas, kuris yra bai
gęs Mass. Farmakologijos 
kolegiją ir dabar toliau stu
dijuoja Purdue Universite
te (Lafayette, Ind.) ir pra
dėjo į “L.” rašinėti iš savo 
moksliškų patyrimų, ekspe
rimentų straipsnius. Jo 
straipsnis apie vitaminus 
buvo labai, įdomus.

Lawrence, Mass., jaunuo
lis akių gydytojas Juozas 
A. Gaidys, užbaigė Mass. 
Optometrijos Kolegiją ir 
perėjo valstybės kvotimus 
vos tik būdamas 21 metų 
amžiaus. Dabar jis studi
juoja gamtos mokslą Mass. 
Institute of Technology. 
Juozas A. Gaidys rengiasi 
dar siekti toliaus. Jis eis į 
medicinos kolegiją ir studi
juos chirurgo - opthamolo- 
gisto • mokslą.- • čiar • paduodu
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Kiekvienas apšvietę bran
ginantis žmogus privalo bu- « 
ti dalininku dienraščio “Lai
svės” bendrovės-
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Virto Padegėja
Kaip Mes Matome Spalvas SUOMIŲ ‘JERVi; ‘ŠUO,’ 

I ‘SALMI,’ ‘SAARI’
Sausio 12 d. Marijampo

lės apygardos teismas 
Lazdijų valsčiaus Galinių sprendė Patilčių bažnytkai- 

kaimo gyventojas. Vladas :mj0 (Marijampolės ap.) 
Budrevičius pernai, spalių 1 muštynių bylą, kurioj kalti-
d., naktį gana vėlai grįžo ninku ir liudininkų buvo 33. 
namo iš vakaruškų. Kaip Tų muštynių 
paprastai, apėjęs trobesius, j jau bausti karo komendan- 
nieko įtartino nepastebėjo į0 jr apskr. viršininko ad- 
ir ramiai atsigulė. Tačiaus ministraciniu būdu, o dabar 
staiga išsiplėtusi šviesa pa- teismas padarė paskutinį 
kėlė jį iš lovos, ir jis pama- sprendimą.
tė liepsnojantį klojimą. Ug- _ . .
nis taip greitai plėtėsi, kad -^US/nooS ^UV°
subėgę kaimynai nepajėgė didelių atlaidų 1938 m. ge- 
ugnies užgesinti ir liepsno- i £uzės 8 d. vakai e. 1 ą die- 
se žuvo geras trobesys, ne- n^’ besivaisindami. lestora- 
kulti javai, žemės ūkio pa- ne’ susibarė Užupių <aimo 
dargai ir kt. turtas, už apie gyventojas Ant. įsiunas 
1q ooo litu su Vincu Augustmavicium.

Įsikarščiavęs Misiūnas Au- 
Niekas neabejojo, kad šis gustinavičių pavadino uba- 

gaisras kilo iš padegimo; gU įr išėjo iš restorano, 
taip pat Budrevičiai įtarė, 
kad klojimą padegė Lazdi
jų valse. Udininkų

kaltininkai

Apie 6 vai. vakare, Mi- 
kahno1 siūnas važiavo namo ir ne- 

........... ant kelio 
kuria anks- i b a ž n y t k aimyj stovinčius 

Vincą Augustinavičių ir 
Motiejų Bagdonavičių, ku
rie čia pat pareiškė, kad, | 
jei ponas nemoka važiuo-

Gyvanašlių - Lenkių 
Miestelis LietuvojRašo Dr. J. F. Borisas

luoba. Antras luobas vadi
namas indiniu luobu, nes ja
me yra daug kraujinių 
dėlių, kurie iškloja iš 
daus pirmutinį.

Sietukas padengia iš 
daus indinį luobelį. Nuo

Žiūrėdami į Suomijos ka
ro žemlapį arba skaitydami 
laikraštyj apie mūšių vie
tas, dažnai užtinkame var
dus, kurie baigiasi galūnė
mis “jaervi” (ištart “jer- 
vi”), “salmi,” “saari,” “jo
ki”, “šuo”, “lahti”; o kai 
kurių vietų vardai sudaryti 
iš poros tokių žodžių-žode- 
lių.

Jei sužinosime jų reikš
mę, tai pasidarys aiškesni 
Suomijos miestų ir kitų 
vietų vardai, net pati Suo
mijos gamta.

Suomių kalboj “jaervi” 
reiškia ežerą, “salmi”—są
smauką, taigi Salmijaervi 
miestas ženklins “ežerą ties 
sąsmauka.” “Šuo” reiškia 
pelkę, “saari”—salą, “lahti” 
—įlanką, “niemi”—pusiau- 
salį; o Suojaervi tai bus 
“pelkių ežeras.”

SUOMIJOS GAMTA
Šiaurinė ir rytinė Suomi

ja tai “nepereinamų” pel
kių ir akmens dykumų 
kraštas.

Suomijoj yra 70 tūkstan
čių ežerų, ir jie dengia vi
są aštuntąją dalį Suomijos. 
70 procentų Suomijos že
mės apdengta miškais ir 
trečdalis .— pelkėmis. Did
žioji dalis Suomijos miškų 
taip pat yra pelkėse.

Visa rytinė Suomija tai 
daugiausiai milžiniškos pel
kės, apaugusios pušų miš
kais. • Dauguma tų pelkių 
net per smarkiausius šal
čius neužšąla. ,

Tinkamų žemės dirbimui 
plotų daugiau yra pietinė
je ir vakarinėje Suomijos 
dalyse, o kitur tik retai 
kur sklypai tinkamos lau
kams žemės tarp miškų ir 
ežerų, sraunių upių ir pel- 
kių-klampynių. Tai per šio
kias vietas eina ir Suomi- 
jos-Sovietų rubežius, kuris 
yra tokio ilgio, kiek yra to
lio nuo Kauno iki Romos.

Akies sudarymas. Mūsų 
matymo aparate yra apie 
dvyliką veiksnių. Įdomiau
si mums tuo atveju tai ma
tymo dirksnis ir sietukas, 
kadangi paskutiniajame 
kaip tik ir yra tie organai, 
kurių sužadinimas suteikia 
mums spalvos pojūtį. Ma
tymo dirksnis, įeidamas 
akie obuolin, išsiplečia pa
našiai į spindulius, sudary
damas savo siūlais vidujinį 
sietuko sluoksnį. Tie siūlai 
paskiau užsilenkia iš vidaus 
į viršų. Pačiame tų siūlų 
gale yra ypatingi prietai
sai arba organai, kurie va
dinami lazdutėmis arba Slo
gutėmis. Šlėgutėms dau
giausiai priklauso spalvų 
judėjimas, nes jos turi to
kį judėjimą padaryti jaut
rų. Yra daugelis paukščių 
ir gyvulių, kurie gyvena 
nuolat tamsoje, pav., pelė
dų, kurmių, beveik nejunta 
šviesos, ir akyse jokių šlė- 
gučių jie neturi.

Tokios rūšies procesai 
įvyksta galutiniuose prie
taisuose, kurių dėka mes 
pajuntame spalvą. Tuos 
procesus mes užvadiname 
fotocheminiais p r o c e sais, 
tai yra chemiška medžiaga 
išsiskirsto šviesos spindulių 
įtakoje.

Akis yrą į rutulį panašus 
kūnas, kurio siena sudary
ta iš trijų luobų. Pirmas iš
orinis, baltymo luobas arba 
sklera. Priekinėje akies pu
sėje sklera darosi' daugiau 
įsilenkusi bei pramatoma

in- 
vi-

Visi važiuoja pasižiūrėti 
atgautosios sostinės Vil
niaus, važiuoju ir iš.

Kaip alytiškis, į Vilnių, 
vykau artimiausiu keliu —. 
per Varėną.

Pirm didžiojo karo Varė
na Antroji buvo tik gele
žinkelio stotis, apie kurią 
išdygo keliolika namų ir 
kiek stambesnis nakvynės 
namas pakeleiviams perna
kvoti. Namukuose gyveno 
gelžkelio tarnautojai ir pa
dieniai darbininkai; be to, 
buvo viena krautuvėlė. Ta
čiau tą kraštą užgrobus 
lenkams, o Varėnai Pirma
jai likus Lietuvos pusėj, į 
Varėnos Antrosios gražias, 
sveikas apylinkes lenkai at- 
kreipė dėmesį.

Per smėlynus vingiuojąs 
Merkys, pakalnėse dunksą 
ežerėliai, o ypač žemi sa
kingi pušynai, kurie Varė
ną Antrą dviems sparnais 
apsupa ir, be to, noras len
kinti lietuvius dzūkus ska
tino lenkus Varėną Antrą 
pasirinkti vietove, kur len
gvomis sąlygomis karinin
kams buvo išdalinti skly
pai, duotos statybos med
žiagos ir čia metai po me
tų dygo karininkų namai.

Tuo būdu Varėna Antra 
išaugo į gražų miesčiuką- 
kurortą, žymiai pralenkda
ma savo vyresniąją seserį 
Varėną Pirmą ir seną kai*k 
myną — Valkininkus. Vilo4; 
se, kurių yra* apie 100, gy-y 
veno karininkai su šeimo-' 
mis, todėl užsižiebus vokie- 
čių - lenkų karui, karinin-’į 
kai išvyko į frontą, o šei-* 
mos liko ir pateko mums. '

Prie Alytaus Žemės Ūkio. 
Draugijos atidaryto koope-’ 
ratyvo sustoju ir stebiu ne
mažą būrį pirkėjų. Sutemų 
ruškenoj šviesoj matau ke- 
lioliką sermėgių, kurių tar
pe, kaip “lelijos tarp erš
kėčių,” kelios karakulį pal
tuose ir skrybėlėtos poniu
tės laukia savo eilės žibalo 
ir druskos pirkti. , ’ •

—Pšeprašam. Pan ben- 
dzie laskavy pozvolic popi- 
roską,—iššokus iš eilės pri
sistato laiba vikri poniutė.

Pirmajai užsirūkius, iš 
eilės išsprūdo dar trys ir 
apsupa mus. Pasiūlau ir 
joms užsirūkyti. Lanks
čiais, grakščiais gestais ir 
perdėtais' padėkos žodžiais 
pademonstruoja, vaišinda- 
mosio popierosais. Tuo- 
jaus jos pradeda skųstis, 
kad vienos vyras esąs Ru
munijoj, kitos—Birštone, o 
dvi pačios nežino, ar jų vy
rai žuvo, ar kur internuoti 
(sulaikyti kaip belaisviai).

Eilėj stovi dzūkai; ma-

Vi
tos 

vietos, kur sklera pereina į 
raginę luobą, tęsiasi verti
kalė pervarą, tai yra ora
rykštės luobas, kurio cent
re yra nedidelė apskrita 
skylutė arba, kaip mes už- 
vadiname, lėliukė.

Orarykštės luobo užpa
kalyje guli abipusiai išlenk
ta pupelė arba, kitaip pa
sakius, kristaliukas.

Sritis tarp kristaliuko ir 
sietuko pripildyta medžia
gomis — stiklinės išvaizdos 
kūnas. Sietuko viduryje 
yra duobelė arba geltonasis 
taškas, tai yra aiškiausia 
matymo vieta. Nuo sietuko 
skleidžiasi atskiri siūlai, 
kurie susijungia į matymo 
dirksnį, ir kiekvienas švie
sos jautrus elementas turi 
tris įvairius siūlus ir reika
le iššaukia tam tikrą po
jūtį.

Iš tų trijų siųlų sužadini
mo galima įsigyti visų 
spalvų pojūčius, žiūrint, ko
kiame laipsnyje sužadintas 
kiekvienas iš tų siūlų. To
kiu būdu lengvai galima 
matyti, kad iš nurodytų tri
jų siūlų įvairaus sužadini
mo laipsnio galima išaiš
kinti visų galimų spektro 
spalvų atspindžio jutimą.

Taipgi galima išaiškinti 
baltos spalvos pojūčio atsi-

gyventoja Marijona Arba- ^clYa uzbhudė 
čiauskaitė, su 
čiau VI. Budrevičius drau 
gavo.

Apie įvykį buvo praneštai 
policijai, kuri ties klojimu ti, jį reikia apversti su ve- 
užtiko aiškias pėdas, ve- | žimu. Ant. Misiūnas įspėjo 
dančias į Arbačiauskaitės girtus draugus, o kai tat 
namus.Tardoma mergina nepadėjo, iššoko išr vežimo 
prisipažino padegusi kloji- įr smogė kumščiu Augusti- 
mą ir aiškinosi tatai dariu- navičiui.

Kilo bažnytkaimy j triuk
šmas. Ir viena, ir antra pu
sė turėjo draugų, kurie 
mielai atsisakė bepusišku- 
mo. Į darbą buvo paleisti 
kuolai, štaketai, lazdos, ak
mens, plytos, kumščiai. 

’ Ant. Misiūno pusėje “kovo
jo” Juozas Matulaitis, Juo- 

: zas Dabašinskas, Jurgis 
Matulaitis, Mikas ir Vladas 
Stroliai. Vincui Augustina- 
vičiui padėjo muštis Leonas 
Vaškelis, Klemensas Vait
kevičius, Motiejus Bagdo
navičius.

Vis tik šios žiaurios muš
tynės- baigėsi gana laimin
gai, nes tik vienas Vladas 
Strolys liko sunkiai sužalo
tas. Jis gavo kažkokiu 
daiktu į ranką, ir nuo smū
gio lūžo rankos kaulas per 
alkūnę.

Karo komendantas ir ap
skričio viršininkas tuoj pat 
nubaudė mušeikas, ir apy
gardos teismui teliko tik iš
spręsti sužalojimo klausi
mą.

Muštynės buvusios tokios 
karštos, kad buvo sunku 
nustatyti, kuris draugas ar 
priešas sudavė tą skaudųjį 
smūgį. Liudininkai pasako
jo, kad jau anksčiau Vla
dui Stroliui į ranką įspyrė 
kumelė ir kad jis ilgai tą 

i ranką gydęsis. Dr. Bagdo
nas, kuris buvo pakviestas 
ekspertu, išaiškino iš X- 
spindulių paveikslo, kad 
iau tada tasai kaulas lūžęs, 
bet buvo apgijęs, o dabar
tinis lūžimas yra senoje 
vietoje, kuri buvo likusi la
bai neatspari. Nebūtina 
gauti gerą smūgį, kad lūž
tų tokis sužalotas kaulas. 
Užtenka pačiam stipriai su
duoti, ir gali atsitikti ta 
nelaimė.

Kadangi prokuroras atsi
sakė kaltinti karo komen
danto ir apskrities viršinin- 

t ko jau baustus už tas muš
tynes kaltinamuosius, tai 
apygardos teismas nubaudė

si keršto sumetimais.
VI. Budrevičius su ja il

gai draugavo, žadėdamas 
ją vesti. Apie tai žinoję jos 
tėvai ir broliai, kurie dabar 
jai išmetinėja “už atvirą 
širdį.”

Ji laukė, gal V. Budrevi
čius apsigalvos ir grįš pas 
ją, bet jis visai ją užmiršo 
ir net pradėjo pletkavoti, 
kad jinai turėjusi vaiką... 
Ji neiškentė ir padegė ruse
nančia durpe, kurią atsine
šė iš namų į jo klojimą, ti
kėdamasi, kad ugnies pada
ryti nuostoliai sutrukdys 
bent laikinai jo vedybas su 
kita, o per tą laiką jis gal 
apsigalvos.

V. Budrevičius aiškinosi, 
kad ši “40 metų sužadėti
nė” jam labai įkyrėjusi, 
persekiodama, jį vakaruško
se ir suėjimuose, o apie ve
dybas su ja jis negalvojus.

Marijampolės apygardos 
teismas sausio 11 d. spren
dė šią bylą; Marijoną Ar
bačiauskaitę, 38 metų am
žiaus, pripažino nusikaltu
sią ir nubaudė 5 metais 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

“Dangaus Duona”

lelijavą ir • žalią 
ir’ priversime jį 

suktis, tai mes 
mėlynos spalvos

visas esančias

atmainos, ku- 
mūsų kūno

SUŠALI 10 TŪKSTANČIU METU ATGAL 
ARKLIAI ATRODO KAIP GYVI

Biblija sako, kad senovės 
žydai, eidami per dykumas 
ir gyvendami, jose, mitę 
“manna,” kuri krisdavus 
jiems iš dangaus. Bet nie
kas negali įrodyti, kas iš 
tikro buvo ta manna.

Pas įvairias tautas yra 
kelios maisto rūšys, kurios 
vadinamos mana. Taip kar
tais vadina net kvietinius 
kruopų grūdelius.

Vengrijoj, Italijoj ir Si
cilijoj, Italijos saloj, yra 
tam tikras medis, kurio sa
kai saldūs, maistingi ir va
dinami mana. Botanikoj, 
moksle apie augalus, tas 
medis yra pavardintas 
Fraxinus oraus.

Profesorius Harold O. 
Wittnall rašo žurnale “Am
erican Weekly”, kad Sovie
tų akademikas Griaznovas 
rado Altajaus priekalnėje 
arklidę, 50 pėdų gilumoje, 
“amžinai” sušalusioje že
mėje, ir ta arklidė pastaty
ta nemažiau, kaip 10 tūks
tančių metų atgal.

Dar domiau, kad toje pa
talpoje rasta 10 bėrų ark
lių, pabalnoti ir pažaboti. 
Tai ne griaučiai-skeletai, 
bet tikri arkliai, visai to
kie, kokie buvo gyvi būda
mi, su plaukais ir net neiš- 
nykusiomis akimis.

Per šimtus amžių tie ar
kliai, šalčio paversti statu
lomis, ten išstovėjo, meke
no nekliudomi.

Akademiko Griaznovo pa
dėjėjai kai kuriuos tų ark
lių skrodė ir jų kraujagys
lėse rado kraujo, o skilvyje 
—dar nesuvirškinto paša
ro.

Arkliai toje arklidėje bu
vo pastatyti x dar pirm 
“Maižiešiaus” laikų.

Kūrėsi ir griuvo valsty
bės ir imperijos, o nuo šal
čio “suakmenėję” arkliai 
nejudomai stovėjo po žeme. 
Taip jie būtų išstovėję dar

tik vienų Leoną Vaškelį 3 
mėn. kalėjimo, o visus kitus 
kaltinamuosius išteisino.

tūkstančius metų, jeigu So
vietų mokslininkas ‘ nebūtų 
juos ten radęs.

Dabar profesorius akade
mikas Griaznovas daro to
lesnius kasinėjimus, j ieško 
tų arklių savininkų.

Netoli arklidės surasti 
keli mamontų kūnai, labai 
gerai išsilaikę.—Mamontai 
yra jau seniai išnykę didžiu
liai senovės drambliai. O 
mokslininkai jau išaiškino, 
kad urviniai žmonės-med- 
žiotojai vydavosi mąmon- 
tus ir sekiodavo jų pėdo
mis.

Kokia tai staigi gamtinė 
nelaimė, gal nelauktai už
puolus didelė pūga amžinai 
sniegu užvertė arklidę ir 
arklių savininkus.

O tie žmonės, spėjant iš 
arklių balnojįmo, buvo ga
būs, meniškai amatininkai.

Balnų oda puikiai išsilai
kė; net. pjaustinėtas medis, 
sušildytas, pakvipo smalą; 
o veltiniai pobalniai išlaikė 
savo spalvą ir piešinius.

Mamontų kūnai taip ge
rai išsilaikę, kad jų mėsą 
dabar ėdė šunes, o sustin
gusių tų senovės žvėrių 
taukais vietiniai lapių gau
dytojai tepė savo spąstus, 
ir šie 10 tūkstančių metų 
amžiaus taukai dar ir da
bar gana skaniai lapėms 
kvepėjo, kad jos lindo į 
spąstus, -J.

radimą, kurios nėra spek
tre, tuo būdu, kurį mes tuo
jau atvaizduosime. Vienlai- 
kiai sužadinkime visų trijų 
pirmiau minėtų siūlų vaiz
dą, tada gausime baltos 
spalvos pojūtį. Todėl, kad 
vienu metu sužadinus visų 
trijų rūšių siūlus, reikia 
smarkiai sukti ratelį arba 
ratą su raudonu, žaliu ir le- 
lijavu sektoriais. Tada rau
dona spalva pradės žadinti 
raudonai juntančius siūlus, 
tačiau nesuskubs praeiti tų 
siūlu 'sužadinimas, kaip ap
sireikš lelijavai juntančių 
siūlų sužadinimas. Tos trys 
sužadinimo rūšys susilieja į 
vieną, ir iš to susiliejimo 
atsiranda baltos spalvos po
jūtis, kas, kaip rodosi, pa
tvirtina Helmholzo teorijos 
teisingumą.

Jeigu mes rately j atvaiz
duosime 
spalvą, 
smarkiai 
gausime
jutimą, kilusį iš vienlaikinio 
lelijavai ir žaliai juntančių 
siūlų sužadinimo tam tik
roje proporcijoje. Šitoki ir 
panašūs bandymai yra, 
esant šviesą juntančiuose 
elementuose trims įvai
riems elementams, kad ga
lima pajusti 
spalvas. '

Cheminės 
rios įvyksta
struktūroje gali įvykti to
se medžiagose, ir dalytis į 
dvi rūšis, būtent, į medžia
gos išskirstymą ir susirin
kimą. Tų ar kitų spalvinių 
spindulių įtakoje, ta ar kita 
medžiaga gali išsiskirstyti; 
tačiau, kitų spalviniu spin
dulių įtakoje' arba iš mai
tinančių medžiagų prisiau
gina ir vėl susirenka. Todėl 
yra labai svarbu, kad mū- 
ih maistas turi būti įvai
rintas, dėl gero regėjimo; 
tada mes negausime spal
vos aklumo.
Kas Yra Spalvos Aklumas?

I

Asmenys, kurie kenčia tą 
trūkumą, nors vadina pa
vyzdžiui, raudonus daiktus 
raudonais ir žalius—žaliais, 
tačiau, jeigu jiems į ran
kas duosi žalią daiktą ir 
raudoną, tai jie negali jų 
atskirti. Tankiai siuvinėto
ja, turinti raudonos spal
vos aklumą, gali savo siuvi
nyje išsiūti žalia spalva pa
našią į rožę gėlę, o lapus— 
raudona. Tą spalvų aklumo

Daugybė Anglies po Maskva
Maskvos miestas stovi 

ant didžiulių “akmeninės” 
anglies klodų. Ties Maskva 
dabar pradėta kast anglis 
iš vieno tokio klodo, ir tik 
jame esą apie 325 milionus 
tonų anglies.

Vokiečiai vakarų fronte 
sužeidė į galva ir paėmė į

reiškinį galima išaiškinti • nelaisvę gabiausią iš Fran- 
tuo, kad asmenys su šiuo • cij°s katalikų jaunųjų po- 
trūkumu, pav., akli raudo-1 Patricijų de la Tour
nai spalvai, neturi raudo
nai juntančių siūlų, arba 
apskritai jie pas juos ne
veikia, todėl raudona spal
va visai nejuntama; o dėl 
šiokio tokio jos panašumo į 
žalią spalvą, ji ir sumaišo
ma su paskutiniąja, arba 
priešingai.

Esti aklumas ir kitų spal
vų, pav., lelijavos. Taigi ir 
spalvų aklumo reiškiniai, 
kaip rodos, visai pakanka
mai išaiškinami, nes tai 
daugiausiai priklauso nuo 
įvairių elementų, kurie su
daro mūsų juntamų spalvų 
įvairumą.

Chemiškai" mūsų kūnas

di Pin.

susideda iš 16 elementų; 
kiekvienas iš jų turi vie
nokį bei kitokį darbą atlik
ti ir gimdyti mumyse juti- tydami ponias godžiai siur- 
mą.

Kuomet žmonija pasieks 
aukštesnį laipsnį ir turės 
geresnį supratimą apie 
maistą ir gerai jį mokės su
taisyti, kad elementų ba
lansas nuolatos mūsų kūne 
turėtų lygsvarą (dismiliaci- 
ją ir asimiliaciją), nėra 
abejonės, kad tada žmogus 
galės gyventi apie 150 me
tų arba ir dar daugiau, ir 
jo regėjimas' bus geras.

j biančias dūmus ir girdėda
mi mūsų pokalbį, tarp sa
vęs apkalba:

—Ot ko joms reikia. Pir
miau • pačios nežinojo, kaip 
darkycis, cik mandravo ir 
baliavojo. Darties nesibri- 
dzina su mužikais stovėc 
akaleinoj, kad gautų gazo 
ir druskos.

—Podlos ir vyrų pasiil
gi, cik graina apie tą poną, 

(Tąsa ant"4-i'o pusi.)
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ĮVAIRUMAI

ant viskoAugustas Zmitra, 
Bronė /mitraitė, 
Viktorija Zmitraitė.

Stan- 
Fow- 
City, 
Mrs.
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Ketvirtas puslapis

Kaip Eina ALDLD Vajus?
Iki šiol Centro 

tas yra gavęs sekamai 
jų narių duoklių: 
19 kp. Chicago 
123—Gary, Ind.
22—Cleveland 

104—Chicago 
145—Los Angeles

52—Detroit, Mich. 
187—Chicago 
51—Middlefield 
25—Baltimore 
28—Waterbury 
79—Chicago 
81—Brooklyn 
92—Cicero

Žinoma, daugiau 
jau gauta naujų 
sprendžiant pagal kores
pondencijas, 
dar neprisiuntė jų duokles 
į centrą. Padirbėkime šį 
vajų, kada naujus narius 
priimame tik už vieną do
lerį. Tokio vajaus nebus 
vėl per ilgus laikus. Chica
gos apskritys nusitarė gau
ti 250 naujų narių, kaip 
praneša sekretorius d. S. 
Viešys.

“šviesa” No. 1

■MrBHf

Komite- 
nau-

yra 
narių,

bet kuopos

tur išvažiuoti, bet neturi lė
šų. Lietuvių Komitetas, ku
ris teikė ir teikia tiems ko
votojams pagalbą, atsišau
kia į demokratinę visuome
nę finansinės paramos. Mes 
manome, kad mūsų kuopos 
ir nariai padės tame darbe.

D. M. šolomskas,
ALDLD CK Sekretorius, 

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

Washington. — Kai ku
rie Amerikos kongreso na
riai ketina Reikalaut, kad 
būt uždrausta pardavinėt 
talkininkam molybdenas ir 
kiti metalai, “reikalingi pa
čiai Amerikai ginkluotis”.

kurį gub. 
darbininkų 

Pramoninėj

E. W. EDWARDS,

Lehman paskyrė 
atstovu Valstijos 

Taryboj.

Lietuvos Žinios
NUMIRĖ DOVAS 

ZAUNIUS
Vasario 22 d. vidurdienį 

Kauno Miesto ligoninėje, šir
dies smūgio ištiktas, mirė Dr. 
Dovas Zaunius.

Dovas Zaunius kilęs iš Prū
sų Lietuvos susipratusių lietu- 

' vių šeimos. Pas jo tėvus Til-
“šviesos” No 1 už 1940 Ž&-Ragainės apskrityje kai- 

. . j zerio laikais rinkdavosi visi
m. jau UZ diepos, kitos bus j prQSy lietuviu veikėjai. Pasi- 
gatavas ir išsiuntinėtas vi- i turįs ūkininkas, jis visus vai
siems nariams. Šis numeris kus išauklėjo lietuviškoje dva- 
bus ne vien turtingas ras-!šioje ir leido į aukštąjį moks
lais, bet ir išeis su nauju, lą 
pagražintu viršeliu.

Narių Duoklės
Jau kovo mėnesis, o 

tre dar mes tik keleto 
pų gavome duoklių už 
metus. Tuo kaitų mes jau jurjcjinjus mokslus Vo- 
išleidome “Šviesos” No. 1, kietijoje, kur 1917 m. gavo 
reikia pirkti daug popieros|jUr daktaro laipsnį. Vėliau 
knygai ir “Šviesai”. Pinigų! dalyvavo pasauliniame kare 
reikia. Prašome visus na- vokiečių armijoje, vėliau, 
rius nieko nelaukus, bet Kaip mokąs lietuvių kalbą, bu- 
tuojaus mokėti duokles ir

- siųsti į centrą.
Janausko Maršrutas

Zigmas Janauskas, ‘Liau
dies Balso’ redaktorius da
bar jau yra Jungtinėse 
Valstijose su prakalbomis. 
Dabar jis randasi Chicago j 
ir jos apylinkėj. Iš Chica
gos važiuos į Clevelandą, 
Pittsburghą, Philadelphia ir 
Brooklyną, o iš Brooklyno 
į Massachusetts valstiją.

Reikia gerai rengtis prie 
Z. Janausko prakalbų, ge
rai išgarsinti jas. Jis kalba 
ne vien apie Kanados padė
tį, bet ir abelnus pasauli
nius įvykius.

Ispanijos Kovotojai
Francijoj dar yra nema

žai lietuvių, kovotojų, kurie 
kovojo už Ispanijos liaudies 

. reikalus. Jie trokšta grįžti 
atgal į savo tėvynę arba ki-

Vienas sūnų liko Vokieti
joje, tėvų ūkyje, be to, buvo 
savo gimtajam apskrityje 
(Ragainės) valdišku apskri- 

Cen- ^es vrier. gydytoju. Kita duk- 
kuo- —rned. ūdytoja Klaipėdo-
1Q40 rie> h’, bene jauniausias Dovas, 

(gimęs 1892 m. birželio 19 d.,

niu Čekoslovakijai, o nuo 
1924 m. lapkričio 4 d. ir Ru
munijai, 1925 m. vasario 12 
d. tuo pačiu titulu Šveicari
jai. Tais pačiais metais kovo 
17 d. buvo paskirtas nuolati
niu atstovu prie Tautų Sąjun
gos. 1927 m. gegužės 23 d. 
vėl grįžo į centrą ir buvo Už
sienių Reikalų Ministerijos 
.Teisių-Administracijos ir Eko
nominio departmentų direkto
rių. 1928 m. spalių 1 d. pa
skirtas gen. sekretorių (vice
ministru) ir nuo 1929 m. lap
kričio 9 d.—užsienių reikalų 
ministru, kurio pareigose išbu
vo iki 1934 m. birželio 13 d. 
Po to jis pasitraukė iš Užsie
nių Reikalų Ministerijos ir bu
vo išrinktas vienu iš Lietuvos 
Banko direktorių ir, eidamas 
tas pareigas iki mirties, buvo 
Valiutų Komisijos pirmininku.

Mes, Sydney lietuviai, iš
girdę iš vietinės spaudos, kad 
Lietuva atgavo Vilnių, su di
džiausiu džiaugsmu vykome 
vienas pas kitą tos linksmos ir 
svarbios žinios pranešti. Spa
lių 14 dieną daug lietuvių su
sirinko į šeimyninį butą pas 
pp. Augustaičius, nes klubą 
paimti nebuvo laiko, kadangi 
visi norėjo kuoskubiausiai su
sirinkti ir dalintis džiaugsmu. 
Sugiedojo Lietuvos ir Anglijos 
himnus. Tai buvo tikras 
džiaugsmo metas. Iš džiaugs
mo susijaudinimo neapsiėjom 
ir be ašarų. Kiekvienas svei
kinosi, bučiavosi, dainavo dai
neles. Pasakyta daug kalbų, 
kalbelių. Ypatingai džiaugėsi 
Sydney lietuviai kareiviai, 
anuomet buvę Vilniaus daly
se ir lenkams spaudžiant turė
ję jį apleisti. Visi labai džiau
gėsi atgautu Vilnium ir savo 
širdyje giliai prisiminė ginklo 
draugus, dėl Vilniaus nusto
jusius gyvybės.”

Šis laiškas iš Australijos 
buvo išsiųstas 1939 m. spalių 
15 d., o Kaune buvo gautas 
1940 m. sausio 29 d.

Kaunas. — Nemiškinguose 
rajonuose gyventojams mišku 
aprūpinti steigiami prie gele
žinkelių specialūs sandėliai, iš 
kurių gyventojams miško me
džiaga bus pardavinėjama be 
varžytinių, šiuo metu tokie 
sandėliai jau veikia Vilkaviš
kyje, Kalvarijoje, Joniškyje, 
Pasvalyje ir Marijampolėje. 
Greitu liku tokie sandėliai į- 
steigiami Kėdainiuose, Rokiš
kyje, Skuode ir Linkuvoje.

gina Kabat; F. ir M. Gobeęs; 
Mrs. H. Rich-Mosier; Fowlers 
Beauty Salon Ir Mrs. G. 
ley ir Hilda Van Kuren;
lers Club; ir iš Johnson 
N. Y.—sekanti: Mr. ir

Padėkos Žodis

Išreiškiame savo širdingą
padėką visiems draugams ir A. Dūda; E. J. Workers Re- 
draugėms ir geriems kaimy-lief; ir nuo Kaimynų.
nams,- už suteiktą užuojautą1 Širdingai ačiū d. R. Mizarai 
ir pagelbą, laike mūsų bran-iš Brooklyn, N. Y., už širdin- 
gios mamytės ir mano myli- gą užuojautos laišką. Taipgi 
mos moters Zofijos Zmitrie-ačiū 
nės mirties. skyriui

Širdingiausiai
mūsų tikrai draugei

Kompartijos vietiniam 
už suteiktas gėles, 

dėkavojamikuomet mama dar sirgo, ir j 
l Uršulei taip pat gėlininkam Vaiče- 

šimoliunienei, kuri tiek daug kauskam.
pagelbėjo mums laike mamos Ačiū visiems Už širdingą 
ligos ir, per šermenis. Be jos užuojautą mūsų didžiausioje 
pagelbos būtumėm sunkiai'nuliūdimo valandoje.
apsiėję. Ačiū jums, Uršule,j 
mes tavo geraširdingumo nie
kuomet nepamiršime.

Taipgi ačiū fotografui A.
Klimui, kuris daug pagelbėjo 
laike šermenų ir laidotuvių. 
Dabai ačiū.

Širdingai dėkavojame mūsų 
geriem draugam fotografami 
Vaineikiui ir Mašanauskui, 
taipgi dd. Walter ir Stella

už Rooseveltą visašališkam 
demokratų partijos suva
žiavime, kuris nominuos sa
vo kandidatą į prezidentus.

Senatorius Claude Pep
per iš Floridos, kalbėda
mas bankiete Chicagos de
ni o k r a t ų, t v i rtino, kad 
“Rooseveltas yra geriausias 
biznio draugas iš visų, ku
rie 
me

bet kada buvo Baltaja- 
Rūme.”

Chicagos Majoras Remia 
Roosevelto Kandidatūrą

i vo priskirtas prie vokiečių ka
ro štabo Kaune ir Vilniuje. 
Čia jis susipažino su Didžio
sios Lietuvos veikėjais ir, ku
riantis Lietuvai, stojo jos tar
nybon. Sausio 15 d. 1919 me
tų buvo paskirtas Užsienių 
Reikalų Ministerijos patarėju. 
Tais pačiais metais, rugsėjo 
10 d.—Politikos Departamen
to direktorium, 1920 m. va- 
sario 8 d.—charge d’affaires 
Latvijai, 1921 m. lapkričio 10 
d. ten pat ir Estijai ministru 
—rezidento titulu. Išgirdęs 
apie sukilimą Klaipėdoje, 
pradėjo nerimti ir prašėsi leis
ti vykti į tą kraštą. Atvyko į 
Klaipėdą po prijungimo. Lie
tuvių buvo paduotas kandida
tu į aliantų sudarytos krašto 
Direktorijos pirmininkus, bet 
nebuvo priimtas, kaip gimęs 
ne pačiame Klaipėdos krašte, 
o Prūsuose, tad grįžo į Kau
ną, kur po trumpo buvimo 
Užsienių Reikalų Ministerijo
je centre, 1923 m. birželio 5 
d. buvo paskirtas įgaliotu mi
nistru ir nepaprastu pasiunti-

Prekių Apyvartą Su Vokietija 
ir SSRS Dar Labiau Praplės

Prekių mainai tarp Lietuvos 
ir Vokietijos bei Sovietų Są
jungos artimoje ateityje bus 
dar labiau suintensyvinti. Tam 
daromi jau konkretūs žygiai.

Kaunas. — Pereitais metais 
ūkininkai, su žemės Ūkio Rū
mų pagalba, pastate 280 bu
tų lauko darbininkams (1938 
m. buvo pastatyta 202 butai), 
iš kurių pusė yra mūriniai. 
Daugiausia tokių namų (ku
metynų) pastate Panevėžio 
apskrities ūkininkai — 60 bu
tų, Šiaulių apskr. — 36, Ma
žeikių — 15 butų, ir pan.

i ■ I II

Gildijos prezidentas Kenneth G. Craw-Laikraštininkų
ford, pareiškęs Kongreso komitetui, kad visi laikras 

čiai turėtų samdyti tik unijistinius laikraštininkus.

Kaunas. — Nesenai duoti 
leidimai steigti du elektros 
lempučių ir du dviračių fabri
kus Lietuvoje. Patogumo dėlei 
leidimų gavėjai nutarė susi-

Chicago. — Demokratų 
vienybės pokily j e, Chicagos 

Klimams, už jų patarnavimą, miesto majoias Kelly tvii- 
ir užuojauta. " ‘ tino,. kad visi 58 _ Illinojaus

Siunčiame širdingiausią pa- valstijos delegatai balsuos 
'dėka d. D. M. Šolomskui iš 
Brooklyn, N. Y., kuris parodė 
didelį draugiškumą, sugaišda- 
inas dieną ir pasilikdamas pas 
mus iki laidotuvių ir už pasa
kymą gražios ir užjaučiančios 
prakalbos namie ir ant kapi
nių. širdingai ačiū visiems už 
dalyvavimą laidotuvėse ir už 
suteikimą automobilių lydint į 
kapus.

O jums, dd. O. Mikaloju- 
niene, ir E. Žemaitiene, ačiū 
už jūsų vargą, kur be mieg’o 
išbuvote per dvi naktis prie 
mamos 
širdingai taipgi dd. Strakalie- 
nei ir M. Sadonienei ir U. 
moliunienei, kurios taipgi 
naktį sėdėjo be miego.

Nuoširdžiai dėkavojam 
kantiem geriem draugam, 
rie nešė grabą:—F. S. Rakau
skui, J. Gabužiui, J. Degu
čiui, J. Kireliui, A. Bagdonui, 
ir M. Matey, širdingai ačiū 
P. Pabalio šeimai, kurie atva
žiavo iš Scranton, Pa., į lai
dotuves. Širdingai ačiū visiems 
už prisiųstus gėlių vainikus; 
d. S. Sasna iš Brooklyn, N. Y., 
dd. Černauskam iš Rochester,

(Tąsa nuo 3 pusi.) 
—pridūrė kitas valstietis.— 
Kad bizna, tai 
bizna.

Po to teko su 
čiau išsikalbėti, 
neaiškia savo ateitim. Dau
gelis nežino, kur vyrai; 
darbo dirbti beveik nė vie
na demoka. Gyvena dar iš 
iškeistų už zlotus litų. Ką 
toliaus 
uoliai 
norėtų 
davėjų

jomis pla- 
Skundžiasi

darys, nežino. Visos 
niokosi lietuviškai; 
gauti kur nors par- 
vietas.

karsto. Ačiuojame

ši- 
po

se-
ku-

Pradės Tabako Auginimo 
Vajų•

šį pavasarį numatyta pra
dėti platų vietinio tabako au
ginimo vajų. Siūloma įsteigti 
tokią pat bendrovę kaip Lie
tuvos Cukrus, kuri sudarinėtų 
sutartis su tabaką auginan
čiais ūkininkais. /

Pagal naujausią akcijų ir fi
nansinių monopolių įstatymo 
pakeitimą finansų ministrui 
duota teisė nustatyti, kokiais 
kiekiais fabrikai turi primai
šyti vietinio tabako. Tokia 
tvarka įgalins sunaudoti visą 
krašte užauginamą tabako 
kiekį.

jungti, tokiu būdu, vietoje po ; N> y. dd. Saunoriam. ir Emili- 
du, bus po vieną lempučių. Tr | jaį įš Rochester, N. Y 
dviračių fabriką, užtad abudu 
bus didesni.

NUSIIMK TUOS TAMSIUS AKINIUS
I/'AS iš jų! Žiemos saulė nėra gana skaisti ir jo- 

kiu būdu nesirodo gana ilgai, kad prispindėtų 
vitamino D, kurio mum visiem reikia. Tai apgai
lėtina, nes kaip tik dabar labiausiai reikia vitami
no D ir jaunuoliams ir suaugusiems. Šis Saulinis 
Vitaminas, jūs žinote, padaro, kad kalkės ir fos
foras esami piene iš tikro ima veikti, budavodami 
sveikus dantis ir stiprius kaulus. Jis sulaiko ir 
nuo riketų. Štai kodėl mes sukrutome ir vieną 
dalyką dėl to padarėme.

Taip, kaimynai, mes suradome būdą, kaip pri
dėt vitaminą D prie to puikaus pieno, kurį gauna
me nuo Žalmargės Borden Karvės. Ir viskas, ką 
jūs šiandien turite daryt, kad gautumėt vitaminą 
D, tai tik pasakyt Borden žmogui, kad jum pri
statytų Borden’s Irradiated (peršviestą) Vitaminu 
D Pieną. Nepraleiskite šio reguliario, patikimo 
Saulinio Vitamino D pristatymo. Borden’s Farm 
Products.

JEIGU BORDEN’S, TAI TURI BŪT GERAS!

... .

J. De
gučiui iš Owego, N. Y., ir se
kantiems binghamtoniečiams: 
L. ir U. Šimoliunam, J. Ga-^ 
bužiui, A. Klimui, ir J. Ma- 
šanauskui, G. ir E. Slesorai- 
čiam ir dukrelei Ritai ir A. 
Bardzevičienei, M. Bekerienei 
ir O. Bekeriutei; H. žukienei 
ir H. žukaitei-Pine; A. ir T. 
Bagdonams; S. ir J. žvirbliams 
ir E. žvirblienei; V. Kamins
kienei; J. ir K. Vaicekaus
kam ir šeimai; M. žvirblienei, 
dukrelei Florence, ir W. ir O.

Naujų Girniam ir šeimai, Rose Tka
chuk, Helen Shirhall, ir R,e-

žemes

Pradžia 6 v. v

|žanga $1.25

■ . ....gi

Užtai gausite skanią vaka
rienę ir 1 šalto alučio.

Gaukite “Laisvei" 
Skaitytotu.

Rengia Lietuvių Meno Sąjungos 3-cias Apskritys

Sekmadienį, Kovo 3 March 
4

KLIM AITE
Ji dainuos laike vakarienes

ŠOKIAMS GROS GE(X KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ
Šokiai prasidės 7 v. v. Vien tik šokiams įžanga 35 centai

Programoj dalyvaus Ensemblis Aidbalsiai, vadovau
jant B. šalinaitei; A. Klimaitė, ir taipgi turėsime vieną 
žymų menininką, kuris aiškins visuomenei Meno reikšmę 
ir mėninipkų tikslą. Užkviečia L. M. S. 3-čias Apskritys.

su 
ne- 

Vilniaus

žemės 
darbams, 

siekia

Vilnius. —Paskutiniu metu, 
labai pagyvėjus Vilniuje gy
ventojų judėjimui, padidėjo ir 
vežikų skaičius. Prieš porą 
mėnesių Vilniuje vežikų buvo 
apie 500, dabar jau yra apie 
600. Kadangi vežikų uždarbis 
neblogas, tai daug ir kaimie
čių atvažiuoja į miestą uždar
biauti.

NEW JERSEY LIETUVIŲ
RADIO PROGRAMA

Iš Stoties WHOM 1450 KIcs.
Kiekvieną sekmadienį 9-tą valandą iš ryto.
Visados būna graži dainų programa ir orkestrą.

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

Dėl pasiskelbimų prašome kreiptis į programos vedėją:

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

Vilnius. — Devyniolika 
viršum metų gyvendamas 
laisvės gyvenimą 
kraštas daugelyje sričių yra
gerokai atsilikęs nuo Lietuvos 
gyvenimo, žemės ūkis visoje 
Lenkijoje, ką bekalbėti apie 
Vilniaus kraštą, buvo daug 
žemiau pastatytas, negu Lie
tuvoje. Kai Lietuvos
Ūkio Rūmų metinė sąmata, 
skiriamą konkretiems 
ūkio kultūrinimo 
paskutiniaisiais metais
7-8 milijonų litų, tai Vilniaus 
žemės ūkio Rūmų, kurie prie 
lenkų aptarnaudavo maždaug 
tokio pat didumo teritoriją, 
kaip visa laisvoji Lietuva, są
mata 1939-1940 metams tebu
vo truputį daugiau už vieną 
milijoną zlotų (1,152,000 zl.). 
Tad nestebėtina, kad atgauta
me Vilniaus krašte dar rasta 
nemaža tokių vietų, kur žmo
nės nežino, kas yra... plūgas.

Kaunas. — Išeivis A. Bau
ža atsiuntė iš Australijos į 
Kauną laišką, kuriame apra
šo, kaip ten buvo sutikta ži
nia apie Vilniaus grįžimą Lie; 
tuvai:

Pasaulinė Paroda 
Jūsų Namuose

LIETUVIU AMERIKOS 
PILIEČIŲ KLIUBE
280 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Laike vakarienės graži 
muzikale programa

New Yorko Pasaulines Parodos ir New Yorko miesto 
Paveikslų Albumas. Didelio formato knyga, 9><12, iš 
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 24 egzempliorių, 
kaina po 2oc už egzempliorių, nuo 25 ir daugiau— 
po 15c už kopiją.

Prašome tuojaus siųsti užsakymus šiuom antrašu:

427 Lorimer St. Brookiyn, N. Y.
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off?” Rušs
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Basketball is played by eighteen 
million persons.

Educational
Civil Liber-

the Earl

In cities of 100,000 to 1,000,000 
greater percentage of men and wo
men smoke than in cities of more 
than a million people.

| HARTFORD, Conn.

who do not have re- 
on the committee, 
a delegate or some

right now is the “Prof’s1

8 p. in.
6. Admis- 

Dancing 
is 40c.

Mary Brown, 
President.
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and
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Johnny Broaca, bespectacled right 
hander, has signed his 1940 contract 
with the Cleveland Indians. Broaca

overtaking 
typical of 
come into 
face lines

we’ll 
stif-

Pittsburgh
Oh beautiful city of smoke and 

soot, of your bathless wonders I 
dream__ ____

WORCESTER, Mass, 
friends, 
time since anything has appeared

for 
re

Greetings, 
it has been rather a long

It 
or- 
oc- 

For

rapidly when 
Boils at nothing

to continue our “reve- 
soon as the required 

available. Meanwhile we

and 
then 
cuse 
one
incidents like that in our chorus.

Well—now that most of our sing
ers are back, I think that it would 
be a good time to start on some |Pakstis 
operettta.

fens
that 
iron
our

At this point might we make a promise.

York Worlds Fair ... 
guy ... great personality.

we go on. Thus, 
youth to the extent 
insist upon coming 
gather followers on 
bigger and better

follows. The last three 
stopping brings last 
up for air.

.i i ii-iit-h'i—i

Stanley Hasrato. So we invest i 
finif on Webb to beat Hasrato 
twenty minutes or less later we 
a ten instead of a fin.

in this section from Worcester, ever ; The Polish Home is on 215 Cleve- 
since our boys and girls took to 1 land Ave., between 2nd and 
other things. Some took up the art Street. Please come down 

cheer for the boys!

3
—Al Maketenas.

SPORTS CHATTER
........ —--------- .with TOM YERMAL

Penktadienis, Kovo 1, 1940

suggestion. Just in case some of you 
think there may be a chance of our 
being slightly nuts, why not run, 
not walk, to the nearest phone and 
put in a call for the wagon that 
carries two huskies and is equipped 
with a straight-jacket. Getting back 
to our get-rich-quick scheme, we 
close the book for the night, figur
ing three hundred bucks a good 
starter.

Our next step is to find a reliable 
book-maker (as if such a person 
ever existed) and to sink our roll 
on Dolly Vai to win the 50,000 dol
lar Widener Cup to-morrow (Sat.) 
at Miami, Fla.

If that one clicks we’ll let good 
enough alone and take a needed 
rest after all that head work. Just 
in the event that any of you take 
up our suggestion and follow our 
prediction and come looking for us 
with a forty-five, in the morning, 
we’ll save you the trouble by telling 
you that we will be out of town for 
an indefinate period.

Savold Tackles Pastor at Garden. 
Lith Zamaris also on Card

Having nothing to do and plenty 
of time in which to do it we thought 
we’d sit us down and figure out a 
way whereby we’d get rich quick 
so as we could do our future figuip 
ing out on a big motor boat in some 
warm climate with a fishing pole 
In our hands whilst we dozed.

All of you folks that harbored 
this same idea at one time or an
other in your lifetime and done no
thing about it might just as well 
climb aboard our band wagon 
(there’s lots of room) and spend 
the rest of your natural existence 
in the same manner of the far- 
famed Riley.

Now that we’re all set all we’ve 
got to do is pray that our parlay 
clicks.

The first thing we do is to take in 
.fights at the Madison Square Gar
den to-night and make sure that 
we have an extra fiver for invest
ment purposes. The first six round 
bout brings together Jimmy Webb 
and 
our 
and 
got

In the next sixer we bet our ca
pital on Tommy Tucker to clip 
Chief Red Bull’s (Ernie Collins) 
feathers. Our original five-spot is 
now a twenty dollar bill

Our next choice Frankie Zamaris, 
the fighting Lith from Orange, New 
Jersey, an under-dog of at least 6 
to 4 against Anton Christoforidis 
will bring our bankroll up to 
skins.

In the stellar attraction 
take 5 to 1 that Lee Savolcį

Bob Pastor, all of which means
we will have three hundred -is said to have asked for 8,000 dol

men in our jeans in place of.lars and the club offered 6,000. It 
measly original five. I was reported he agreed to a com-

Al Blozis, the six foot four inch, 
230 pound, (every time I look Al 
shrinks an inch or two and loses ten 
to twenty pounds), Georgetown 
University sophomore, who boosted 
his week-old indoor shotput record 
to 55 feet 8 and three-quarter 
Inches, is due to break the world 
discus mark tomorrow night.

Seems we’re full ot predictions 
to-day. Maybe we should bet the 
whole roll on that one? Al is really 
a discus specialist. The shotput is 
just a side line.

Now that the moonshine era has 
dwindled into the past, remnants 
of its heyday still remain. Today 
its use is confined to the cleansing 
of wash under the name of-“Moon- 
shine Cleaning Fluid”. Its ingred
ients are approximately the same as 
the original “mooney.”
Oomph

Super-speed street cars of Pitts
burgh with their jerk-jerk motion 
and that hollow feeling in ones 
stomach that 
jerks before 
weeks dinner

publication of the LDS^-the “Tiesa”, 
which comes out at the end of each 
month in English. This publication 
is sent free to each member of the 
LDS. If you do not receive the 
“Tiesa” and require certain infor
mation, by communicating with me 
at 1217 Beaver Ave., N. S. Pitts
burgh I can transmit the required 
information.

Lithuanian Press Lauds Military Opera
tions of Soviet Army in Finland

“Open House” Party 
By Philly Chorus

, By Frank Zerk
WILMERDINGERS: The date 

previously announced for their mem
bership Party was moved one week 
ahead... instead of the,9th the par
ty will be held on March 16th... 
all clubs take notice... reason for 

I this change was that another club 
is holding an affair on that date.

PHILADELPHIA, Pa.—For some
times now, the Phila. Lyros Chorus 
has thought of giving an “Open 
House” party to welcome back many 
of ita, old members and also to at- 
ract the attention of any possible 
new members.

Finally, they have gotten down to 
wprk, and have arranged a shindig - .
that I’m sure everyone will want | The Wego Club of Wilmerding,^a 
to attend after hearing of the va
rious types of wholsesome entertain
ment we have arranged for them.

Undoubtedly (we hope) they 
shall again wish to return and fur
ther the enjoyments they have pro
cured through the acquaintances they 
have heretofore made, or the old 
ones that have unfortunately been 
neglected.

This gala occasion will take place 
on March 1, 1940, at the Russian- 
American Club, 8th and Fairmount Į 
Avenue at approximately 9 or 9:30 AMBRIDGE: Will the secretaries of 
to (?). The admission will be only 
15c. to the men folk (ahem!) and 
10c to the women -folk (ahem!). 
Reasonable, eh? The party will take 
place downstairs where it is nice 
and cozy. There will be refresh
ments to please everyone.

There will be card games; ping- 
pong played either by couples or 
around-the-table methods; dart
shooting and tournaments; party 
games; and I almost forget, DANC
ING of every species. Jitterbug 
style, we have records of all the 
latest hot jive music; the smoothest 
ballads for those who go in for 
the less strenuous dancing; and last 
but not least—polkas for the true- 
bloods. This” is just a few of the 
many interesting lines of entertain
ment we have in store for you.

We hope that through this affair, 
we will gather members to our 
chorus, and if not, at least that you 
will enjoy being in on our clam
bakes. If this is proven a success, 
we intend to hold more and bet
ter parties as 
we’ll enliven the 
where they will 
and in that way 
our road to a 
chorus and means of entertainment 
of Phila. Lith Youth.

young mens club of over 50 mem
bers, just gave its promise to the 
Wilmerdingers that it will support 
anything the young Liths sponsor.. . 
also the Happy-Go-Lucky Club of 
East Pittsburgh, gave their promise 
to do likewise ... this organization is 
composed of young men and ladies 
that are employed at the Westing
house Electric Mfg. Co.... another 

1 reason why the Wilmerdingers are 
prospering by leaps and bounds.

ESPLENDERS, BELVEDERS,

New Activity of 
Hartford Chorus

these clubs please send the names 
and addresses of their membership 
to the Wilmerdingers for their mail
ing list?... Send lists to Helen 
Svętoka, Westinghouse Ave. Wil
merding, Pa.

LITH ACQUAINTANCES ... At
torney Edward Shultz ... offices in 
the Law and Finance Building, 
Pgh ... graduated from Pitt Univer- Brooklyn, 
sity ... Played varsity football... 
assistant football coach under Jock 
Sutherland . .. Prominent in young 
Lith affairs ... Headed committee 
from Pgh. district that sent Lith
uanian sportsmen to participate in 
the Lithuanian Olympics in Lith
uania a few years back ... also 
headed committee that sent the 
Young Pittsburgh Chorus to partici
pate in Lithuanian Day at the New 

grand

Newark LDSers 
Win Two; Will 
Meet Maspeth

Hartford 
seems to be making an heroic come
back to the Youth Section, proving 
that we do have some people ca
pable of writing when, and if, they 
feel the urge.

I The uppermost thought in our 
minds 
leave for a short vacation. Our 
leader, Mr. Visockis, finds it impos
sible to direct our chorus at this 
time so he has taken leave for a 
few months. During his absence 
Beatrice Roman, a chorus member,\ 
has very graciously 
vacancy.

Since she is new in 
sure that we will do 
cooperate. We had previously ac
cepted invitations to sing, so please, 
all, attend regularly as it is impor
tant that we keep the reputation 
which we have built. By so doing, 
we will prove to ourselves and 
“Prof.” that his teachings have 
been in vain. Then too, Beatrice 
know that we are standing by.

Although a little previous, 
Hartford folks have already cele
brated Lithuania’s independence. 
The chorus and orchestra present
ed a short concert which was fol
lowed by a lecture by Mr. Bimba

. The attendance was 
'good and the speech was enjoyed as 
it enlightened us with many 
about present day conditions.

I hope I don’t seem critical 
I say that “Confucius” doesn’t 
as wise as would be expected, 
article seemed to indicate that our monthly meeting at Mrs. 
choristers are fickle and inclined home (our sponsor). A number of 
to being troublesome which is not our members didn’t show up. At

blocks the way to all important 
centers in Finland. As is known, 
hitherto, both belligerent sides in the 
West have not dared 
enemy fortifications, 
fortified lines were 
same engineers who 
ginot and Siegfried 
opinion of objective 
Finnish fortified lines were just as 
strong as the French and German 
fortifications.

“The Soviet offensive against the 
Finnish fortified lines is the first 
operation of this kind in the history 
of modem wars. It should be re
membered that the German and 
Italian Legions were unable for two 
years to storm such a weak fortress 
as Madrid which was surrounded 
from three sides by the armies of 
the enemy and which had no tech
nical equipment whatsoever to de
fend itself with against the enor
mous amount of armaments of the 
technically equipped enemy. And 
despite all this Madrid was taken 
only as a result of disruption from 
within.

“After sixteen days, a modern 
fhese predictions were not Maginot Line has for the first time

KAUNAS, Lithuania.—The news
paper “Ovenblat” published here 
prints a review of military operations 
in Finland which declares that the 
Soviet offensive against the Finnish 
fortified lines is the first operation 
of this kind in the history of modern 
wars. The breaking through of the 
Mannerheim Line, which was car
ried out on an unprecedented scale 
and with unparalleled organization, 
declares the paper, hastens the end 
of the war.

“Military operations at the begin
ning of the war in Finland, “says 
the paper, “were actually only of 
a preparatory character. The Soviet 
Army in those days acquainted it
self with conditions of warfare in 
Finland. . In the center of Finland 
the Red Army deeply wedged itself 
into Finnish territory, but the cold 
spell, the first of its kind, these 
past hundred years, led to a lull 
in Finnish operations. Foreign jour
nalists predicated that the USSR 
would meet with the same defeat 
in Finland as that suffered by Na
poleon in Russia in the winter of 
1812. MO XMX —-___
justified. | jn history been broken through and

“Retreating Finnish Army des- this experience will undoubtedly be 
troyed and burnt everything on its 
way, forcing the Red Army men 
to remain under the open sky with 
the. frost registering 50 degrees cen
tigrade below zero. Now the Red 
Army has decided to break through 
the Finnish defence line which

Forums Held by 
B more LDSers

to attack the 
The 

built by 
built the 
lines. In 
experts

Finnish 
the 

Ma-

widely used by the belligerent po
wers on the Western Front. The 
breaking through of the Manner
heim Line which was carried out 
on an unprecedented scale and with 
unparalleled organization hastens 
the end of the war.”

Notice to LMS 
2nd District

There will be held on Sunday, 
March 3^ at 10:00 A. M. a meeting 
of the L.M.S. 2nd District Com
mittee.

We urge all members of the 
committee to be present as this 
will be a very important meeting to 
clear up old 
future plans.

All choruses 
presentatives 
should send
member to represent the chorus.

Don’t forget,— March 3, Sunday, 
I at 10 A. M. in the Citizen’s Club, 
327 Broadway, South Boston, Mass.

L.M.S. 2nd
District Comm.

the meeting we had important things 
to discuss and the coming affair on 
April 27. Although this affair is al
most two months off we have 
chance books to sell and prepara
tions. Oh, Boy! We are sure get
ting popular and pretty ambitious.

February 18, 1940: Sunday, the 
Balto. Leaders had an educational 
meeting. Time and place of the 
meeting was arranged by the chair
man Ida Balses (me!).

The subject of the 
meeting was “Jobs, and 
ties.” At the meeting 
Browder case was discussed. Be
cause he was a communist his Civil 
Liberties were taken away. An edi
torial out of a Evening Sun by Ge
rald W. Johnson says, I quote:

“The ideas that the Bill of Rights 
should be invoked to protect men 
whose ambition it is to destroy the 
Bill of Rights is a hard one for 
many people to accept; but it is 
a fundamental part of American
ism. Thomas Jefferson loathed some 
of the men he pardoned in 1801 
because they had been indicted un
der the Sedition Law. It is necessa
ry to protect all people. It is ne
cessary to maintain the liberties 
Democracy. What the courts do 
a Communist today, they may do 
a Democrat, but as long as it is 
legal to jail a man for belonging

' any. group not engaged in crime, 
then it must remain illegal to jail 
a man for being a Communist.”

true. Such an article is liable to 
cause misunderstandings and hard 
feelings which is unnecessary. Let’s 
restrict our columns to news of act
ivities and more pleasant subjects, 
just to be on the safe side.

Now that we are settled in the 
new quarters, let us have some of 
those gatherings that we enjoyed. 
If we don’t perk up, we’ll soon be 
minus members. We all like a good 
time so let’s have some right at 
home.

“The early bird gets the worm,” 
so I am taking it unto myself to 
announce that the Conn. L.M.S. 
Apskritys concert will be held, at 
the Odd Fellows Hall, 420 Main St., 
Hartford, Conn., April 14th, 1940.

This is a real reunion of Con
necticut choruses and we’ll be look
ing forward to seeing old friends 
and making new ones.

With all good intentions,
—Small Fry.

CHORUS MEMBERS:
Don’t forget to attend chorus re

hearsals Friday evening at 8 p. m. 
sharp. We sing until 9:30 and then 
for the Party. Also don’t forget to 
bring your contributions. Every little 
bit helps. Everyone should have a 
wonderful time, and so until then,

I remain,
Tillie Gegnas, Sect’y.

At our Educational were visit 
ors who participated in the dis
cussion and stressed very well on 
the point that the Dies Committee 
is destroying the civil 
of progressive people.

Our next Educational 
scheduled will include a 
and Discussion on the Youth Con
gress. As I was a temporary chair
man at the past meeting Alfred 
Ekewise was chosen as a perma
nent chairman.

P. S. To 
Leaders: The 
LDS Division 
it’s too late 
although your 
first, 
the Baltimore Lithuanian 
for two years now and the chang
ing of our name would be start
ing from the beginning.

Ida Balses,
LDS Correspondent.

Gazing around LDS terrain, no
ticeable activity comes to lig^it. 
Ambridge is concentrating on their 
mushball team, whereas the “Belve
deres” are working for a choral ap
pearance on March the 27th. This 
Saturday however, a second “Win
ter Picnic” is being sponsored by 
the “Belvederes.” The affair will 
take place at the lodge at North 
Park, Pittsburgh.

‘Alexander Nevsky’

That “at home” feeling 
you as familiar sights 
New York’s East Side, 
view. Real people with 
of hard work and toil and a makeup 
of soot and smoke, parade past. 
A smattering of a dozen or so 
languages permeates the air as also 
does an aroma of a nearby market.

Giris, beautiful girls, dominate 
over all. The come hither smile one 
receives as a “on the make” female 
strolls by. Saturday nite sees hund
reds of joy seekers moving through 
the variety of dance halls and beer 
gardens. Truly one feels as if he 
is in another city, vįhereas the fact 
of the matters is - that a river 
separates the cold drab outline of 
the main city center from this 
small teeming metropolis of its own.
Observer

To the Wilmerding “Observer” we 
apply for more concrete knowledge 
on our "revelations.” We are always 
in a position to listen to reason and 
would appreciate more staple facts. 
Our writeups, regardless what the 
subject may be, are not pursued 
with the aim of disgracing or 
“knocking” anybody. We write as 
we see and hear. Would appre
ciate more information from your 
side of the fence.

Two LDS ers were down with the 
bumps the past week. Al Kairys, 
treasurer of the “Belvederes” was 
down with the touch of the flu, 
whereas Mary Orman, a staunch 
LDS worker was badly shaken after 
a fall.

NEWARK, N. J. — After losing 
a game last Sunday, the 'Newark 
LDS LoDeStars bounced back 
won a doubleheader.

In the first game the LDSers 
the Tigers, 45 to 44. It was a
tight game. The all-around play of 
Szablow stood out. After, 10 minutes 
rest the LDS team took on the D. 
F.„ C. in the second game. The Lo
DeStars won this game, 41 to 35.

On Sunday, Mareli 3, the Newark 
L.D.Sers will play the Maspeth 
L.D.S. Cavalcades. The game will 
start at 11 o’clock in the morning.

We invite all Newark and Mas
peth LDS members to come down 
to watch the game. There will be 
no charge to just see the game.

The contest will be played at the 
Polish Home in Harrison, N. J.

Special Meeting 
Of Aidos Tonite

We hope 
lations” as 
material is 
do wish to say that even though the 
subject deals specifically with Pitts
burgh, the same holds true 
almost every Lithuanian colony 
gardless of the site.

Chemistry:- 
uWoman”

At the “Greater Pittsburgh Youth 
Council” meet last Saturday, a 
number of subject were discussed. 
Among them was a plan for 
an annual shindig with ail groups 
throwing all their resources and 
power behind it. Among other items 
discussed was an acceptance of the 
“Observer’s” challenge in sports. 
Bowling is the specific sport at 
present. By communicating with any 
one of the groups, this writer 
believes suitable arrangements for 
a tourney of some sort can be ar
ranged.

Commenting on the “Youth Coun
cil” in answer to a query, we re
mark that the “Council” is a re
presentative group of LDS youth 
groups throughout Pittsburgh, 
is not a council of- Lithuanian 
ganizations, although we do on 
casions work with other groups, 
the benefit of those who inquire 
about the activities of the “Council” 
we suggest they read the official

Symbol—WO. ,
Member of the human family. 
Specific Gravity — Variable; mo

lecular structure exceedingly va
riable.

Occurrence—Can be found wher
ever man exists.

Physical properties — All colors, 
sizes and shapes.

Generally appears in disguised 
condition; natural surface rarely 

,free from an extraneous covering of 
textiles or film > of grease 
ments.

Melts 
treated, 
freeze at any moment.

Ordinarily sweet; occasionally 
sour, and sometimes bitter.

Chemical properties
ingly volatile, highly inflammable anč 
dangerous in the hands of an in
experienced person.

Possesses great affinity for gold, 
platinum, silver and precious stones 
of all kinds.

Capable of absorbing astonishing 
quantities of expensive foods and be
verages of all kinds.

Reacts violently when left alone. 
Turns green when placed next 
a better appearing specimen.

Ages rapidly.
S. R. Chuberkls.

of dancing, others stepped up higher 
in , singing and perhaps feel they 
are too good for us, then others 
would rather pursue . the art of 
pasteboards, and still others mourn 
for the late Colonel Ruppert.

All in all, we still have a grand 
bunch of singers. Our men sections 
have swelled up a bit. Then the 
girls are swell too. And we are also 
picking up all the songs that were 
once shunned and I think they sound 
pretty good too.

At present we are preparing for 
our grand celebration, our 25th 
Anniversary! Twenty-five years as a 
chorus! Oh, but I must not steal 
the glory from the ads committee. 
So watch for further details in 
later issues of this paper. *

Did you ever v/alk along 
street and have some one run

smack you on your back and 
the person would say, “Ek- 

me, I thought you were some- 
I knew.” Well, we have little

Newark LDS 
Žukauskas 
Szablow 
Skeets 
Dobinis 
Makatenas 
Martinko 
Marson

FIRST GAME 
G 
6 
8 
3 
1 
1 
2 
0

Tigers 
Symski 
Bacmeister 
Palmoffey 
Cahill 
Murtha 
Hart . 
McGrath

G
6
5
0
4
4
0
1-

0 
0 
2
1 
0 
0 
0

3 
0 
0 
0 
0
1 
0

SECOND
Newark LDS
Dobinis
Makatenas
Skeets i
Žukauskas

I ransiiS
Į Marson
Szablow

GAME
G
1
4
3
5
1
2
4 ■

F 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1

TP
12
16

8
3
2
4
0

TP
15 
10

0 
8 
8 
1 
2

TP
2
8
6

10
2
4
9

BROOKLYN, N. Y.—There 
be a chorus business meeting 
Friday. Rehearsals will begin promp
tly at 8 p. m. All members and 
“rėmėjai” please attend. Those com
mittees who have to give reports, 
be sure to attend.

The chorus is having' its Annual 
Supper and Dance, Sunday, March 
31, at the Lithuanian-Amer. Citizens 
Club. Dancing begins at 
while the supper starts at 
sion to the supper, $1.25. 
to George Kay’s orchestra

That old demon, “Lack of Space,” 
lias squeezed out the Epic of Lith
uania from this issue. The Epic, we 
are sure, will make a strong come
back in the Tuesday LYS!

The Editors.

the Cleveland, Ohio, 
Baltimore Leaders of 
are sorry to report 

to change our name 
branch had the name 

We are becoming known hs 
Leaders

HARTFORD, Gpnn. — This Sun
day afternoon the Lithuanian Lite
rary Association (Branch 68) is 
having a special motiori-picture pre
sentation of ALEXANDER NEV
SKY at the Lyric Hall, corner Park 
and Broad Street, Hartford, Conn.

All expecting to attend please get 
your tickets now so you may be 
sure of a seat. • Tickets, 30c each, 
are on sale by all members.

ALEXANDER NEVSKY is a war 
picture about the times the Rus
sians defeated the Teutonic Knights 
in that famous battle on Lake Pei
pus. Captions are in English.

Walter B.

D. F. C.
M. Protzel
I. Protzel
B. Protzel
H. Urback
G. Urback
I. Stern
S. Stern
S. Smith

G
2
1
8
0
0
0
4
1*

1 
1
1 
0 
0 
0
0 
0

TP
5

3
17

0
0
0
8
2

Upon thy girl 
new youth tint of 
and

Clear
Is high 

glorious blinding 
to across the 
eyes 
and brings an 
exalted

Tear
As from 

your lips 
slow in 
very

Grace
, Are deeds 
and you 
past 
blacker space 
to the stars 
to your

Place
—Donald

(Concluding)
Believe me Anderson came to! He 

was a killer and he had been hurt 
and he went wild, started swarming 
all over Russ, swinging them from 
his ankles, throwing caution to the 
winds and just swinging. Russ cov
ered up and waited for the storm 
to blow over, but as soon as he 
opened up, bingo! one of those cra
zy swings caught Russ on the chin 
and knocked him flat. I’m shouting 
for him to get up and all the time 
I’m thinking that the big chance 
at the chąmp and thirty thousand 
berries is laying out there op the 
canvas. By some miracle Russ got 
up at eight and started to back 
pedal around the ring with Young 
Anderson after him like a wild- 
man. I stood there, biting my lips, 
and praying that Anderson wouldn’t 
catch up with him.

The bell rings and as 
to his corner, I yell! 
didn’t you finish him
just shakes his head and he’s a little 
glass-eyed and he said: “It’s funny, 
but I’ve seen that guy before. You 
don’t forget a face like that.”

“Listen kid, you got to pull your
self together. Everything we’ve been 
shooting for, the champ, the 
money, and the rest, is gone if 
clown hits you again. He can 
Keep him off. I^on't take

An “8 cent pack” of 'cigarettes 
is tax-exempt because there are 
only 5 to the package. But the 
five are four times the size of the 
ordinary cigarette and may be cut 
to equal the size tmd number of, 
the taxed variety.

Tobacco cultivation is prohibited 
in Egypt. Most of the Egyptian 
tobacco comes from Turkey.

big 
this 
hit!
any 

chances with him. 'Stay away from 
him and outbox him. Decision him 
and we get the champ and all the 
juicy dough. Another thing, don’t 
let that cut over his eye heal. Keep 
it open, don’t let a scab form. 
Keep...”

“That’s it!” Russ yelled, coming 
to life suddenly, and jumping off 
his seat likp he got a ghot in the 
arm.” I told you seen him

some place before. Scab! That’s 
what he was, a scab! He was one 
of those thugs in the street car 
strike.”

As the bell rang and I shoved 
Russ into the ring, I had one look 
at his eyes and they looked so 
hard and cold that I got a chill. 
Russ shot across the ring, surprised 
Anderson in his own corner, stepped 
back from Anderson’s first swing, 
and then smacked Anderson with 
the fastest left hook I’ve ever een. 
The punch bounced Anderson into 
the ropes and as he came out he 
ran into a straight right that broke 
his nose. Talk about killers, Russ 
just propped Anderson against the 
ropes and banged away with every
thing he had, and he had plenty! 
I never saw him like that before, he 
could have beaten anybody in the 
world at that moment. Anderson 
just slumped against the ropes, his 
face a bloody mess.

Of course the ref jumped in and 
stopped it. But now I’m busy. If 
I can only prove that the champ 
was a scab, I’ll have a new champ
ion on my hands. But I don’t think 
it will Work, as the champ is a 
nice guy and has never been a rat.. 
Maybe Russ will just outbox him.
------------------- END--------------------

In the period from 1921 to 1933 
consumption of cigarette tobacco in
creased from 45 billion to 109 billi
on annually in the United States.

Glycerin, or a chemical equivalent 
of it, is usually added to the 
bacco to reduce dry irritation 
keeping the cigarette moist

to
by



Bestas puslapis

Bostono ir Apielinkes Žinios
A. Urbon.

Hudson, Mass
iš

ir

Stasys Pauras.So.

Lu-

La-

Jaunutis.

Hartford, Conn

Ramanaus-

Vakarienė

melodijų, ir 
labai puikiai 
daug kredito

chorų, tai 
jie lenkty-

pro- 
920 
vai.

Programa
3, prasidės 

iš stoties 
Programą

LMS 4-to Apskričio Chorams 
ir Visai Conn. Valstijos 

Visuomenei

pro- 
920 
vai.

girdėtis iš 
sakyti, kad 
kad pasirodyti geriau,

Pastaraisiais laikais buvo

iš Washingtono val- 
kad vietoj skirti bili- 
dolerių ginklavimuisi, 
daugiau pinigų pavar-

Manau,

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

nius
Aleksandras

su-
Dr. Repšio žmona.

| nies 
šio

Kubiliūno Radio
Nedėlioj, kovo 

8:30 vai. iš ryto 
WCOP, 1120 kc.
pildys Montello Lietuvių Mo
terų Grupė, vadovystėj daini
ninkės Onos Mineikiutės, 
muzika.

IMU:

Nariai United Wholesale & Warehouse Employees 
unijos laisvu laiku lavinasi paveikslus daryti.

Lietuvių Radio Korp. 
Programos 

šeštadienio, March 2 
grama per stotį WORL, 
kilocycles, 8:30 iki 9:00 
ryte bus sekanti:

1 — Emilija Sinkienė iš
Bostono duos lietuviškų dešrų 
receptą.

2— Dainos ir muzika.
3— žinios.
Sekmadienio, March 3 

grama per stotį WORL, 
kilocycles, 9:30 iki 10:3C 
ryte_bus sekanti:

1— Wally Jasons orkestrą iš 
So. Bostono.

2— Dainininkė Adeline 
šiutė iš So. Bostono.^

3— Dainininkas Povilas 
pėnas, Jr. iš So. Bostono.

Steponas Minkus, 
garsintojas.

Penktadienis, Kovo 1, 1940

rutės, Keistučio Dainininkų 
Grupė, Saulutės Mergaičių 
Choras, armonistų trio, žvaig
ždučių šokėjų Grupė, ir radio 
smuikų orkestrą, švenčiant 6 
metų Minkii vadamų radio 
programų sukaktuves, kovo 
31, Municipal svetainėje, So. 
Bostone, 8 vai. vakare. Apart 
muzikališko teatro, bus kon
certinė dalis, kurioj dalyvaus 
dainininkė Julija Metrikaitė, 
dainininkas Jonas Tamuiionis 
ir kiti, apie kuriuos girdėsite 
vėliau.

Nuplovė
Vasario 21 d. bevaikštant 

prie dirbtuvių užėjau į žuvų 
prieplauką (fish pier). Ten 
bežiūrint, atrodo į skrusdely- 
ną. Tiek ant laivų denių, tiek 
pačioj prieplaukoj, kelia, ne
ša, veža, ;stumia, puola, ke
lias. Ant vieno laivo pama
čiau vėliavą nuleistą iki pu
sės (Stiebo. Nežinodamas ką 
tai reiškia, priėjau pas laivą 
pasiteirauti. Gana ilgai prisi
ėjo stovėti ir žvalgytis, kad 
pamačius žmogų, kuris apsi
stotų ir neturėtų ką veikti. 
Galų gale pamačiau, kad vie
nas išsiėmęs popiero rašinėja. 
Priėjęs atsiprašiau už tai, kad 
pertraukiu jo darbą ir užklau
siau : ką reiškia nuleidimas 
vėliavos iki pusės stiebo?

—Pereitą naktį vieną dar
bininką nuplovė nuo šio laivo.

Iš Susirinkimo

Kubilius plačiai nušvietė, ką 
reiškia draugijos ir organiza
cijos mūsų gyvenime. Tai bu
vo gana nuosekli kalba. Jį 
pasekė ir Dr. Repšys. Dr. Pil
ka ilgiausia kalbėjo. Jis savo 
kalbą užvardino “skymu:” 
Pilka sakosi, kad jis sugalvo
jo ir išdirbo projektą, kurį 
kels į spaudą ir busiamajam 
ALS seime. Jo tas “skymas” 
toks, kad lietuviai suorgani
zuotų specialį' fondą, iš kurio 
būtų galima šelpti tuos lietu
vius, kurie dabar gyvena iš 
valdiškų pašalpų, nes, anot 
Pilkos, lietuviai negali pragy
venti iš tokių pašalpų.

Kad niekas negirdėtų, aš 
Pilkai pasakysiu į ausį štai 
ką: šioj šalyj yra užtektinai 
pristatyta prieglaudos namų 
ir šelpimo tinklas toks platus, 
kad gali pasiekt kiekvieną 
reikalaujantį pašalpos. Tai ar 
nebūtų geriau, kad Pilka, vie
toj naujo fondo, organizuotų 
tuos bedarbius ir su jais reika
lautų 
d žios, 
jonus 
skirtų 
g-ėliams ir našlėms.
kad tokiais fondais mes ne- 
užlopysim suplyšiusių kapita
lizmo kelnių, nes jos perdaug 
suplyšusios!

Koncertinę programą išpil
dė vaikučiu choras, sudainuo- C f

damas Lietuvos himną ir ke
letą liaudies dainų. Jauna 
Andrušiutė sudainavo “Berne
lis mane myli” ir “Atnešė de
das kukulių puodą.” Andru
šiutė turi labai malonų-švelnų 
balselį ir labai aiškiai taria 
lietuviškus žodžius. Jeigu ji 
nepatingės lavintis ir toliau, 
tai susilauksime geros daini
ninkės. Trejetą dainelių 
dainavo
Publika gėrėjos jos dainomis. 
Po dainų sekė perstatymas 
“Kerštinga meilė” ir buvo 
pasakyta du monologai. Pa
sakė Šmitienė ir Simanavičie- 
nė.

pietų, Odd Fellows Hall, 420 
Main St., Hartford, Conn. Po 
koncertui bus šokiai prie ge
ros stygiečių orkestros. Bus 
gardžių užkandžių ir gėrimų. 
Gaspadinės. jau dabar susirū
pinusios, ką jos duos svečiams 
po koncerto. Well, tai jau jų 
dalykas.

Komisijos Narė.

Detroit, Mich

Choras deda 
kad pasiro- 
taip, kaip ir 
chorui pasi-

Važiuojam “Vilnies” Jubilė- 
jinin Koncertan!

Detroito Aido 
visas pastangas, 
džius Chicagoje 
pridera stipriam
rodyti; taip, kaip choro drau
gai ir rėmėjai norėtų, kad jis 
pasirodytų. Aš jus užtikrinu, 
kad choro nariai ir vadovybė 
negaili jokių pastangų, nei 
laiko, kad tik geriau, kad tik 

' šauniau pasirodžius. Juk paga
liau mes tik dėlto ir važiuoja
me Chicagon, kur yra apie de
šimts lietuvių chorų, kad įro
dyti čikagiečiams, kad ir de- 
troitiečių choras gali sudai
nuoti neblogiau už bile kurį iš 
jų chorų. Mes esame pasiryžę 
tai įrodyti ir išlaikyti Detroito 
lietuvių kolonijos vardą pri
deramoje aukštumoje. Jums 
gerai žinoma, kad mes vieni, 
be paramos iš Detroito pro- 
gresyvės publikos, vargu be
įstengtume tą užsimotą žygį 
atlikti. Mums prisieina pa
tiems pasidengti kelionės iš
laidas, nes “Vilnis” nėra tiek 
turtinga, kad galėtų apmokė
ti. Tiesa, dalį primokėti suti
ko. Didžiuma choro narių ne
dirba ir turi gauti iš tėvų cen
tus ir dolerius įvairiems reika
lams, o ne visų tėvai taip ge
rai stovi finansiniai, tad dėl 
finansų (kelionės išlaidų) da
lis choro narių negalės važiuo
ti. Choro iždas irgi yra per- 
mažas padengti kelionės išlai
das.
iš dviejų: 1) važiuoti tik tiem, 
kurie turi iš ko pasidengti iš
laidas, kitiems, neįstengian
tiems sukrapštyti kelionei pi
nigų, pasilikti namie, arba: 
2) važiuoti visiems, atsikrei
piant į publiką, rėmėjus ir 

, draugus dėl finansinės para
mos. Mes pasirinkome antrąją 
išeitį. Ruošiame du parengi
mus Draugijų Svetainėje su
kėlimui fondo padengimui ke
lionės išlaidų. Pirmas įvyks
17'4ą kovo, sekmadienį. Ne- kės bando ką nors surengt. 
maža programa bus priruošta, Prakalbą pasakys draugė M.

visi, kurie galite paremti mū
sų gražų tikslą, atsilankykite.

Antras parengimas įvyks 
balandžio 6-tą, šeštadienį, 
kuomet skani vakarienė bus 
patiekta.

Transportacijos komitetas 
pasišovė gauti bent porą tu
zinų pašaliečių važiuoti į tą
jį istorinį “Vilnies” jubilėjinį 
koncertą; kelionės sąlygos yra 
patogios ir prieinamos. Būtų 
labai gražu ir didelė parama 
dienraščiui “Vilniai,” jei bū
rys “Vilnies” skaitytojų iš 
Detroito nuvyktų su choru. 
Esam nutarę vykti didžiuma 
traukiniu.

Kas tik norite važiuoti, esa
te labai pageidaujami. Mes 
norime, kad kuo geresnį pasi
sekimą užtikrinus šiam kon
certui. Jei norite smulkiau su
žinoti apie kelionės sąlygas, 
kreipkitės šiuo adresu: Mrs. 
Ann Tysen, 7747 Navy Ave., 
Detroit, Mich., arba bile pas 
kurį iš choro narių. Visi “Vil-

” rėmėjai prisidėkite prie 
žygio.

Sukackienė Worcesterio.
Kviečiam skaitlingai dalyvaut 
kaip vietinius, taip ir iš apy
linkės. Tikietas įžangos 35c

Lietuvių Piliečių Kliubas 
nutarė surengt paskaitas apie 
sveikatą. Kalbės Dr. A. Bori
sas iš So. Bostono. Paskaita 
įvyks kovo 17 d., 2 vai. po 
pietų, Piliečių Kliubo Svetai
nėje, 17 School St. šios pa
skaitos yra labai svarbios, ka
dangi dr. Borisas dar pirmu 
kartu kalbės apie galvos, akių 
ir abelnai visą žmogaus siste
mą. Tad visiem bus žingeidu 
išgirsti. Prašom įsitėmyti die- 

1 na ir laika. *. *

Mūsų Naujienos
Per šį laikotarpį ir vėl 

mūsų kolonijos žinučių nesi
mato, rodos, buvo susirinkimų 
ir yra rengiami parengimai, 
bet niekas apie juos neprisi
mena. O tai yra svarbu pažy- 
mėt, kaip iš lietuvių, taip ir iš 
tarptautinio veikimo.

Vasario 3 vietinis Hooverio 
komitetas buvo surengęs ris- 
tynes gelbėjimui Finijos balt- 
gvardiečių. Buvo garsinta per 
vietinę spaudą, kad rengia 
apie kelios kolonijos, kad tik 
sutraukus daugiau publikos. 
Nulindau ir aš pamatyt dėl 
teisingumo. Paklausiau, ar aš 
galiu matyt vieną čionai žmo
gų. Atsakė, taip, galiu. Perė
jau, pamačiau, kad apie šim-

Belieka pasirinkti vieną ftas publikos susirinkę ir tie vi
si jaunuoliai, kurie daugiau
sia myli matyt grumtynes. At
rodo, iš tokios publikos mažai 
galės pelno likt del Finijos se
nosios valdžios palaikymo.

atbėgęs iš kur tai pasiutęs šuo 
ir keletą' apkramtė. Sužinojus 
policija vienų šunis nušovė 
.greitai, kitus visus turėjo vest 
po prievarta pas daktarus dėl 
ištyrimo.

Šį vasario mėnesį kaip pas 
mumi, taip ir visoj Naujoj 
Anglijoj, labai daug sniego 
prisnigo, daug blėdės pridarė. 
U. S. Rubber Co., kuri stovi 
keli metai uždaryta, -vieno 
apartmento visos viršutinės lu
bos sukrito su sniegu į vidų.

Mūsų organizacijų narys, 
“Laisvės” skaitytojas ir senas 
Hudsono gyventojas, gerai vi
siem žinomas, draugas Ignas 
Lazauskas dar ir po šiai die
nai nelabai gerai jaučiasi. Jo 
liga labai yra ilga ir įkiri — 
paralyžius. Nors ja usu lazde
le gali biskį pavaikščiot, bet 
greitai pavargsta. Džiaugias, 
kurie draugai jį atlanko, pa
sikalba. Dauguma draugų per 
laiškus paklausia apie jo svei
katą. Jis visiems dėkuoja.

Hudsonietis.

“LAISVĖS” SPAUSTUVE
Daro visokius spaudos dar

bus organizacijom 
ir biznieriam

Draugijų Atydai!
Parengimuose naudokite barčekius su savo draugijos 

vardu. “Laisvės” spaustuvė padarys jums aiškius, gražius 
barčekius su jūsų draugystės vardu ir su diena kada 
įvyksta parengimas. Kainos labai žemos. Specialė nuo
laida iki 1 d. balandžio-April,

Už

Už
Už
Už
Už
Už

1940.
$50.00 vertės barčekių€ $1.25
$100.00 “ U $1.50
$200.00 “ ii $1.85
$300.00 “ ii $2.25
$400.00 “ a $2.50
$500.00 “ a $2.75
$600.00 “ a $3.00
$700.00 “ a $3.25
$800.00 “ it $3.50
$900.00 “ it $3.75
$1000.00 “ a $4.00

vienas

Šis tas iš Bostono Apielinkes 
Įspūdžiai, kurie pasiliko iš 

praeitos M inkų radio progra
mos, transliuotos į Lietuvą 
vas. 18, yra sekanti: Matyt, 
buvo daug sunkaus darbo ir 
prisiruošimo Minkai ir daly
viai įdėję prirengimui taip 

. gražiai prirengtos programos, 
kurią išpildė šie dalyviai: 
Franklin Vyrų Choras iš Mon
tello, vadovaujant Adolfui 
Krušui, kuris pasirodė gana 
gerai. Paskiau sekė Radio 
Smuikų Kvartetas, kuriame 
dalyvavo sekanti smuikinin
kai: Longinas Buinis, Jr., Al
bina Antanavičiūtė, Irene Pal- 
tanavičiutė ir A. Kristenas. 
Jie išpildė veikalą, prirengtą 
jauno Longino Buinio, tai yra, 

f 

i • “Overture”, kuris susidėjo iš 
I gražių lietuviškų

tai buvo atliktas 
ir reikia suteikti 

| jaunam Buiniui.
Toliau dalyvavo šešios Bi- 

rutės, kurios yra Marytė Du- 
sevičiutė, Adeline Lušiutė, 
Emilija Rudokiutė, Eugenija 
Vaigauskaitė, Ona Kirkliaus- 
kiutė, ir Frances Gaidamavi
čiūtė, po vadovyste Valentinos 
Minkienės. Sudainavo jos pa
čios parašytą dainelę, “Vil- 

Mūsų Yr’ ”, Solistas 
Vasiliauskas iš

N. Y., žinomas kaipo geriau
sias lietuvių tenoras, atliko 
savo užduotį kuo geriausiai, 
ypač dainuodamas dainelę “Į 
Tėvynę Grįžt Norėčiau”, mu
zika Kurdinaičio. Gabus smui- 
kininkas Longinas Buinis, Jr. 
pagrojo vieną iš klasiškų kū
rinių, kurį atliko labai gerai. 
Oficialiai 
konsulas 
Bostono.

Greitu laiku Naujos Ang- 
Os lietuviai turės progą iš- 

ti gražų muzikališką vei
kalą “Jaunystės Dienos”, kurį 
Htato sujungtos Naujos Angli
jos jėgos, kaip’tai : šešios Bi-už atsilankymą. Profesorius

Vasario 22 d. ALDLD 2 kp. 
laikė susirinkimą, šiame susi
rinkime “Laisvės” bankieto 
komisija išdavė raportą, nors 
nepilną. Bet užtenka ir to, 
kad bankietas gerai pavyko ir 
“Laisvei” liks pelno.

Toliau susirinkimas nutarė 
rengti pikniką su Montellos 
draugais. Taipgi nutarė, kad 
kurie gavo ir perskaitė knygą 
“Lietuvių Tautinio Atbudimo 

susi- 
savo 
apie

pasveikino Lietuvą
Antanas šalna iš

Drg. Dambrausktii

Draugas Dambrauskas per 
“Laisvę” labai piktai puola 
draugus, kad jo “sunkioj li
goj nelanko.” Netiesa, keli 
draugai aplankė ir aš pat bū
čiau aplankęs, bet paties 
Dambrausko paduoto antrašo 
nebuvo galima išskaityti. Ki
tas dalykas, draugas išsikėlė 
gyventi toliau nuo Bostono ir 
da pas turčius, kas neparan
ku lankyti. Bet pereitą metą 
aš išsilaužiau koją ir niekam 
nesakiau.

Mūsų draugės moterys nusi
tarė kovo 9 d. surengt šaunią 
vakarienę - šokius su prakal
bom, atžymėt Tarptautinę Mo
terų Dieną, kuri pripuola ko
vo aštuntą. Tą' dieną viso pa
saulio susipratusios darbinin-

Barčekių kaina — 5c
į pluoštukus po $10 vertės. Jei rengėjai norėtų, galima 
padaryti po mažiau.- Tuojau užsisakykite barčekių 
draugijų parengimams.

Naudojimas barčekių iš rolių, kuriuos gali kas tik nori 
nuėjęs į krautuvę nusipirkti, yra nepraktiškas ir nesau
gus dalykas. “Laisvė” padarytų barčekių su jūsų draugi
jos vardu, niekas negalės nusipirkti ir negalės nuskriaus- 

, ti draugiją.
, Prašome įsitėmyti, kad už tas kainas, kaip aukščiau 
pažymėta, galite gauti tik iki pirmai dienai balandžio. 
Vėliau kainos bus aukštesnės.

čekiukas. Jie bus susegti

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

Pionieriai”, sekančiam 
rinkime turės pareikšti 
nuomonę, ką jie mano 
šią knygą.

Broadway Pakeitė Savo 
Išvaizdą

Mūsų rėmėjas ir visiem ge
rai žinomas inteligentiškas 
biznierius, Barney Petruševi
čius, pora savaičių tam atgal 
padidino ir išremontavo savo 
įstaigą, jog dabar ant Broad
way tai tikra naujenybė. Šioj 
įstaigoj telpa apie penki šim
tai žmonių. Visus patenkina, 
kas tik atsilanko.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Vasario 25 d. Ratelietės 
buvo surengusios lietuvių ži- 
nyčioj vakarienę. Publikos bu
vo pilna salė. Pati vakarienė 
labai būva skani. Priklauso 
ratelietiem didelis kreditas.

Programa susidėjo iš kalbų, 
dainų, monologų ir buvo su
loštas veikalukas “Kerštinga 
meilė.”

Pirmiausia kalbėjo Ratelio 
pirmininkė Sinkienė. Ji džiau
gėsi skaitlingu publikos atsi
lankymu ir visiem paačiavo

Visi 4-to apskričio chorai ir 
Laisvės Stygų Orkestrą rengia
si dalyvauti savo metiniame 
koncerte. Visi chorai mokinasi 
naujas dainas, stygų orkestrą 
mokinasi naują “Overture”, 
ko dar niekas iki šiol nebuvo 
girdėję. Laisvės Choras taipgi 
energingai mokinasi naujas 
dainas su savo nauja ir jauna 
'mokytoja Biruta 
kaitė.

Kiek 
galima 
niuoja,
kiek kada yra iki šiol pasiro
dę. Bus solistų ir duetų pui
kioje Odd Fellows Hali. Hart
fordo lietuviai dar pirmą sa
vo koncertą laikys tokioj pui
kioj svetainėj.

Chorams ir solistams dai
nuojant bus mainomos spal
vuotos šviesos, kas sudarys 
gražų vaizdą.

Todėl visa pažangioji 
Hartfordo ir apylinkės visuo
menė turėtų dalyvauti šiame 
koncerte ir paremti mūsų cho
rus. Todėl, kad progresyviai 
chorai ir stygų orkestrą remia 
progresyvį judėjimą. Mūsų 
jaunuolius visur matom graji- 
nant ir dainuojant be jokio at
lyginimo. Todėl gerbiama vi
suomenė paremkite juos, atsi
lankydami į jų parengimą 14 
d. balandžio, 2 valandą po

R
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Linden, N. J
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Penktadienis, Kovo I, 1940

Vasario 26 dieną, 8:14 vai. 
ryto, mirė K. Staniulis. Mirė 
staiga, Elizabethe, prie krau
tuvės po num. 35-7 Washing
ton Ave. Spėjama, jog drg. 
Staniulis staiga mirė širdies 
liga.

Velionis K. Staniulis buvo 
narys Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo 135 kuopos ir gy
veno po num. 1814 Clinton 
St., Lindene. Mirė sulaukęs 53 
metus amžiaus. Bus palaido
tas penktadienį, kovo 1 d., 10 
vai. ryte. Giminės, draugai ir 
pažįstami kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse.

A. Vertelienė.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Publika įver- 
po kelis kar

kontralto, tai

kandidatai. T. Yutchas išpildė 
didesnę dalį savo programos 
ant violincello, 
tindama iššaukė 
tus.

Anna Yurkin,
tikrai žavėjantis balselis. Pu
blika norėjo, kad ji dainuotų 
ir dainuotų. Ir V. Bartulis ne
atsiliko, davė vieną piano so
lo “Rhapsody in Blue”, Ger- 
shwin’o, bet to neužteko, tu
rėjo duoti dar porą kitų šmo
tų.

Apie V. Bartulį reikia pa
sakyti, kad jis turi nepapras
tų gabumų piano skambinime, 
taipgi didelio prasilavinimo. 
V. Bartulis siekiasi būti muzi
kos vedėju. Gero pasisekimo, 
Victor.

Reporteriui, So. Boston, 
Mass. — Apie Moterų. Ę&telio 
sukakties parengimą, buvome 
g-avę kiek anksčiau nuo kito 
korespondento. Todėl atleisi
te, kad jūsų korespondencijos 
negalėsime sunaudoti. Prašo
me dažniau mums rašinėti.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PHILADELPHIA, PA.

ALDLD 141 kp. susirinkimas 
įvyks sekmadienį, 3 d. kovo, 2 vai. 
po pietų, 1812 S. Front St. Prašome 
dalyvauti susirinkime, atsiveskite ir 
naujų narių. — Kom. (52-53)

Prakalbos

Norwood, Mass
Rengiasi Minėti Moterų Dieną 
su Puikia Dainų ir Prakalbų 

Programa
Lietuvių Moterų Apšvietus 

Kliubas rengiasi prie prakal
bų, kurios įvyks kovo 3 d., 
3-čią valandą po pietų, Lietu
vių Svetainėje. Kalbėtoja bus 
K. Petrikienė iš Brooklyn, N. 
Y. Tai viena iš gabiausių lie
tuvių moterų kalbėtojų. To
dėl visos merginos ir mote
rys, taipgi ir vyrai, ąusirinkim 
skaitlingai paminėti Moterų 
Dieną. O ypatingai svarbu 
šiuo audrų-kovų laikotarpiu. 
K. Petrikienė kalbės opiau
siais dienos klausimais, su ku
riais susipažinti bus svarbu 
visiems.

Apart Petrikienės prakal
bos, bus. ir dainų programa, 
kurią pildys: Montello Mote
rų Kliubo Dainininkių Grupė, 
po vadovyste Onos Mineikiu- 
tės; Ona Mineikiutė duos ke
letą dainelių solo, ir Lietuvių 
Lavinimos Ratelio Vyrų Cho
ras, vadovystėj M. K. Bolio, 
sudainuos keletą dainų.

Įžanga visiems dykai.
Iš Socialist^ Prakalbų

Kalbėjo St. Miciielsonas, 
Maikio tėvo redaktorius, va
sario 25 d., Lietuvių Svetainė
je. Kalbėjo temoj “Ko Rusija 
nori iš Suomijos - Finliandi- 
jos?” Visa prakalba susidėjo 
iš niekinimo Sovietų Sąjungos 
ir komunistų. Matyti, Michel- 
sonas pamokas ėmė iš Grigai
čio ir Stilsono. Taip ir matomi, 
kad dabartiniu laiku njekas 
taip gerai n-epasitarnauia dėl 
imperialistinio kapitalizmo, 
kaip dabartiniai mūsų “socia
listai.” Susidėję į vieną kom
paniją su buvusiu- Vokietijos 
kaizeriu, Italijos Mussoliniu 
ir Amerikos Hooveriu, visi iš 
vieno gina Suomijos budelišką 
“demokratiją.” Taip lygiai, 
kaip pasaulio kapitalistai 
trokšta Sovietų Sąjungos su
naikinimo, ir mūsų “socialis
tai” dar su durnesniu apetitu 
trokšta to sunaikinimo. Pub
likos buvo mažai ir pritarimo 
kalbėtojui nereiškė: baigus 
kajbėti, vos keletas pliaukš
telėjo.

A,išku, K. Petrikienė kal
bės, apart moterų reiklų, ir 
apdž . einantį karą. Tai< bus 
kaip ir atsakymas į St. M"i- 
chelsono pliovones. Todėl visi 
ir visos būkit šį sekmadienį 
Lietuvių Svetainėje, 3-čią va
landą po pietų.

Moterų Kliubo Koresp.

Važiuodamas iš Kanados, d. 
Šolomskas sustojo' (gerai pa
darė) ir pasakė gerą prakal
bą apie Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktį, apie vakarų 
frontą ir Sovietų-Finų karą 
(Kada? — Red.). D. šoloms- 
ko prakalba apie Finų-Sovie- 
tų karą davė didelio nušvieti
mo. O dabrtiniu momentu 
veik visi daugiausiai ir domi
si šiuo klausimu.

Kalbėtojas fabai vaizdžiai 
aiškino šių dienų nuotikius, 
kaip paties karo eiga, kursty
tojų pastangos ir jų rėmėjai. 
Bet vieną kartą buvo publika 
net išsigandusi, kuomet pasa
kė, kad Mannerheimo linijos 
Sovietai nepaims, nes ta lini
ja eina ten, kur jis pats eina: 
už savaitė^-kitos gal tam po
nui reiks nešdintis į Švediją, 
tai jo ir linija ten bus “tai 
kaipgi tu paimsi,” sako šo
lomskas. Po to pasigirdo gar
daus juoko. Draugas šoloms
kas yra ne tik kalbėtojas, bet 
ir geras humoristas. Savo kal
boje padaro ir juoko, kas 
klausytojams labai patinka.
• Po prakalbos buvo gerokas 

skaičius klausimų, į katruos d. 
Šolomskas atsakinėjo. Pagal 
trumpumą laiko garsinimui, 
tai klausytojų buvo vidutiniai.

Aukų surinkta, rodosi, virš 
$8.

Daugiau tokių prakalbų!
Buvęs Visur.

Mass. Audėjai ir Roosevel
to Kandidatūra

Boston, Mass. — Valsti- 
jinis CIO Audėjų Unijos di
rektorius J. Salerno tvirti
na, jog 40,000. tų audėjų- 
verpėjų pageidaują, kad 
Rooseveltas vėl kandida
tuotų į prezidentus. Nors

ir raugytų. Šokiams gros Golden 
Bells orkestrą. Įžanga 50’c. — Kvie
čia Kom, (51-52)

BALTIMORE, MD.
LDS 48 kp. rengiami šokiai 

kovo, neįvyks. Priežastį sužinosite 
kuopos sekančiame susirinkimo, ket
virtadienį, kovo 7 d. Prašome narių 
dalyvauti susirinkime, atsiveskite 
naujų narių. ’ (51-52)

2 d.
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HAMTRAMCK, MICH. -
LLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

naujoj vietoj, pas drg. Latožą, 1035 
Caniff, penktadienį, kovo 1 d., 7:30 
v. v. Visi nariai būkite laiku, nes 
yra daug svarbių reikalų aptarti. At
siveskite ir naujų narių. — A. V., 
Sekr. (51-52)

HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

3 d. kovo, 2:30 vai. po pietų, 15-17
Prašome narių dalyvauti

Vakarienės ko-
Ann St.
šiame susirinkime.
misija išduos pilną raportą, taipgi 
-turėsime rinkti darbininkus rengia
mam
narių
šome

parengimui, 9 d, kovo. Kurių 
duoklės dar nemokėtos, pra- 

užsimokėti. — K. K. Sekr.
(52-53)

PATERSON, N. J.
Lietuvių Ūkėsų Neprigulmingas 

Piliečių Kliubas rengia lietuviškus 
“Show.” Bus rodoma filmą, Lietu
vos šalies gyvenimas. Filmą nuėmė 
Lietuvoj p. VI. Mučinskas, buvęs 
švedų Amerikos linijos lietuvių sky
riaus vedėjas. Bus rodoma 3 d. ko
vo, 6 v. v., 62 Lafayette St., Baka
nausko Svet. Įžanga suaugusiems 
35c, vaikams 15c. Kviečiame daly
vauti. (51-53)

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, kovo 3 d., 2:30 vai. po 
pietų, Lietuvių Kliube, 4th ir Upland 
Sts. Visi nariai dalyvaukite ir būki
te laiku. — Sekr. (52-53)

HARTFORD, CONN.
Sekmadienį, kovo 3 d., Lyric Svet., 

kampas Park ir Broad Sts., bus ro
domi paveikslai “Alexander Nev
sky.” Pradžia 2 vai. po pietų. Sty
gų Orkestrą, vadovaujant V. Visoc
kiu! 
40c. 
pa.

pagros keletą kavalkų.- Įžanga 
Visus kviečia ALDLD 68 kuo- 

(52-53)

BOSTON, MASS.
2 kp. Moterų ekstra su- 
įvyks sekmadienį, 3 d.

SO.
ALDLD 

sirinkimas 
kovo, 3 vai. po pietų. Lietuvių Am.
Piliečių Kliubo Svet., 376 Broadway. 
Visos draugės dalyvaukite, nes turi
me svarbių reikalų, kurie turi būt 
atlikti. Atsiveskite ir naujų narių. 
Po susirinkimo, 6 v. v. prasidės pa
rengimas, kuriame galėsime pavaka
rieniauti ir linksmai laiką praleis
ti. — H. T. (51-53)

PLYMOUTH, PA.
LDS 60 kp. ruošia kazyrių parę ir 

kilbasų vakarienę, dd. Krutulių 
kambariuose, 72 Nesbitt St. Sekma
dienį, 3 d. kovo, 2 vai, po pietų. 
Vakarienė 6 v. v. Kviečiame daly
vauti, galėsite skaniai pavalgyti, bus 
ir alučio. Kas mylės kazyriuot, pra
šomi savo kazyrėm lošti. — Kom.

(51-53)

PATERSON, N. J.
LDS 123 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 3 d. kovo, 2 vai. po pie
tų, S. Bakanausko Svet. Visi nariai 
būkite laiku, nes turėsime daug da
lykų aptarti. J. Matačiūnas. (51-53)

HUDSON, MASS.
ALDLD 103 kp. susirinkimas 

įvyks 2 d. kovo, 8 v. v. Prašome vi
sus narius dalyvauti, turėsimo daug 
svarbių reikalų apkalbėti. — M. 
Kazlauskienė, f in. ęekr. (51-52)

WORCESTER, MASS.
Automobilistai ir trokų vai- j 

d y to j ai; 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) i

CHARLES7
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę, Barberiai

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Minint Lietuvos -Nepriklausomybės 21 
Metų Sukaktuves, Platinkime Žmonėse 

Labai Svarbią Brošiūrą

LIETUVOS LAISVES
DRAUGAI IR PRIEŠAI

Knygelė pilna 
kas kovojo ir 

ir

PARAŠE

KAINA TIK 5 CENTAI

istorinių davinių ir faktų, įrodančių, 
kovoja už Lietuvos nepriklausomybę 
Lietuvos žmonių laisvę. "

Kiekvienam masiniam mitinge, kiekvienam parengi
me turi būti platinama ši brošiūra.

Draugai literatūros platinimo agentai, siųskit 
kuoveikiausiai užsakymus.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HA vemeyer 8-1158

n

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LeVANDA E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas
Zfflthe Gaminam valgius i) 

turime Amerikot 
išdirbinio ir impor- 
tuotų degtinių, vi

sokių lynų ir 
gero alaus.HiQuor#

JOSEPH ZEIDAT
Savininkas

411 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

Vasario Mėnesio Išpardavimas!
NUŽEMINAME KAINAS ANT 30 NUOŠIMČIŲ

Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis kainomis.
Pasirinkimas didelis.

BEDROOM SETS — PARLOR SETS
STUDIO COUCHES—KITCHEN SETS 

DINETTE SETS, MATRASAI IR SPRINGSAI

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

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

Tol. EVcrgreen 7-8451 » '

Septintas puslapis
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VARPO KEPTUVE
36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi
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CAMDEN, N. J.
CIO unijų pirmininkas J. LDS n8 ir aldld 133 kp.
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Arti Chester Aventie 
NEWARK, N. J.

sirinkimai įvyksta penktadienio 
kare, 7 vai. pas J. Lastauską, 
Central Avė. Dėl blogo oro praeitam 
susirinkimui neįvykus, tad visi drau
gai būtinai dalyvaukite šiame susi
rinkime ir atsiveskite naujų narių į 
kuopas. — S. V., Sekr. (51-52)

Roosevelto terminą, 
anot Salerno, tai CIO 
demokratinė organiza- 
ir jai priklausančios

su- 
va- 
686

“LAISVE”
427 LORIMER ST.MONTELLO, MASS.

Sekmadienį, 3 d. kovo įvyks svar
bios prakalbos, 7 v. v. LTN Svet. 
Kalbės Moterų Tarybos sekretorė K. 
Petrikienė iš Brooklyno. Bus graži 
muzikalu programa. Moterų Apšvic- 
tos Kliubas kviečia visus dalyvauti.

(51-53)

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

I 530 summer Avenue SVARBIOS KNYGOS

DINGUS ROŽYTE
Parašė Pranulis

kūrinys. . Tik dabar išleido dienraštis 
“Laisvė.”

PUSLAPIŲ 32, KAINA 15c.

• KRIKŠČIONYBĖS TRAGIZMAS
Patašė Kun. Povilas Jakas. Jis nurodo, kaip krikš

čionybė daro skerspaines progresui ir pažangai.
93 puslapių.

’ KAINA 50 CENTŲ

FOTOGRAFAS
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, kokie! pa
geidaujama. Tai
pogi įątmaliavoju 
įvairiom spaĮv.pm.

JONAS STOKES
512 Marion St,, Brooklyn 

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

stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6191

• Lietuvių Kalbos Gramatika
. Parašė Kun. Dr. Jonas Starkus

> Mariampolės Kolegijos Profesorius
' ' KAINA $1.00

L. Lewis išstojo prieš tre
čią 
bet, 
yra 
ei j a, 
unijos gali remt rinkimuo
se, kokius tik nori kandi
datus. O kas liečia unijinę 
veiklą, “tai mes visi šimtu 
procentų Remiame Lewisą 
organizavime darbininkų į 1 
industrines unijas didžio
siose pramonėse,” pareiškė 
Salerno.

BRIDGEPORT, CONN.
LDS 74 kp. rengia silkių vakarie

nę ir šokius, šeštadienį, kovo 2 d., 
407 Lafayette St. Pradžia 7.30 v. v. 
Gaspadinės sako, kad vakariene bus 
skani, nes duos silkių kęptų, virtų

a

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas

Muzika ir Floor Show kiekvieną 
penktadienį ir šeštadienį

Rochester, N. Y

Gražių eilių

427 "Lorimer St.

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

CIO organizatorius Chi- 
cagoje, Ernest Pugh, 
gelbsti streikuojantiems 
laikraštininkams, Gildijos 

nariams* Mot

Koncertas-Prakalbos
Jaunuolis Tadas Yutčias, 

pabaigęs Eastman mokyklos 
muzikos mokslą violincello 
buvo pasirengęs sau koncertą 
Gedemino D-tės svetainėje. 
(Reikėjo pažymėt dieną. — 
Red.) Akompanavo Victor 
Bartulis, lietuvis, ir dainavo 
Anna'Yurkin, ukrainietė, kon
tralto. Minimi trys jaunuoliai 
davė virš dviejų valandų pui
kios programos. Klausytojas 
sėdėdamas gėriesi programa 
ir m’islini, kad tie jaunuoliai 
darbininkų tėvynėj darytų 
pragyvenimą iš savo profesi
jos, o'mūsų šalyje tai bus tik

ft

Brooklyn, N. Y.

rrmTrrm

SIUTAI ir OVERKOTAI
Išparduodami dabar už

kainos
Naudokitės Mūsų Patogiu 10 Išmokėjimų Planu

NARINS

s

s
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Degtinės, Konjakai, Vynai 
Alus ir Valgiai ~

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

Prie R. K. O. Republic Teatro

4 »1 J

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama Poliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stolleii 

• Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.
Siunčiame duoną pen paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

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

E 
E 
E

E 
E

5 s

Didelis Išpardavimas 
Nupigintom Kainom

670 Grand St., comer
Brooklyn, N.

SONS
Manhattan Avė.

i
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Aštuntas puslapis
X

Mirė Alena Kaulinienė Jones Byla Atidėta

va-

vy-

ir

BUS SKANIŲ VALGIŲ,

dar nebaigtas — ateik už po
ros savaičių.” • Deimantą jis 
rado rugpjūčio 6-tą ir lig šiol 
niekas neatsišaukė. įstatymai 
nusako, kad už 6 mėnesiu ra-

pas
660

McElligott ir šešių kitų 
aukštų viršininkų -rezignacija 
atmesta.

Du jauni 
kaltinimu įžeidus 
Moran restaurane

' Myrtle Ave.

Katalikų labdarybės įstai
gos sekama savaitę turės savo dinys pereina io radėjui, jei 
vajų sukelt reikiamus fondus, n^susiranda savininkas.

kon-1 .__________

Browno Bėdos Nepasibaigė
James T. Brown, negras ra-

0

vyrai sulaikyti 
policistą 

prie 408

A LĖK A S VELIČKĄ
Tenoras

sa- 
ap- 

gydymą” 
“nusine-

Taip skundė- 
p-lė Lillian Ohne- 
m. Ir ne tik skun- 
aną dieną pasitai- 
progai — teisma-

NewYorko^A^Zlnlos
Bronxo Telefonistai 

Gaus Paramos

UŽSIMUŠĖ LANGU 
VALYTOJAS

SUKNIAS1UVIAI TURĖS 
RINKIMUS

John Gressman, langų 
lytojas, nukrito mirtin nuo 31- 
mo aukšto iš McGraw-Hill bil- 
dingo, W. 42nd St., N. Y. Ko
kiu būdu, dėlko nelaimė jį iš
tiko, niekas tikrai nežino. Bil- 
dingo vedėjas aiškinęs, kad jo 
saugumo diržas ir užkabos 
rasta tvarkoj.

Šimtai žmonių ant gatvės ir 
pro apylinkių langus matė, 
kaip jis išėjo pro langą ant 
siaurutės palangės toj svaigi
nančioj aukštumoj, ruošėsi 
darbui ir kaip krito. Dauge
lis vos nepastyro išgąstyje ma
tydami nelaimę ir negalėda
mi žmogų iš jos gelbėti.

Gressmanas ten dirbęs ke
lis metus. Liko žmona ir maža 
dukrelė.

Naktį iš kovo 28 dienos į 29 
staigiai mirė draugė Alena 
Kaulinienė, 38 metų amžiaus, 
gyvenus 879 DeKalb Ave., 
Brooklyne. Pašarvuota 
graborių M. Bieliauską, 
Grand St.

Sirgo tik kelias dienas, 
liko dideliame nubudime
ra Kazį Kaulinį, gimines ir 
draugus. Buvo narė darbinin
kiškų organizacijų. Reiškiame 
didelę užuojautą drg. K. Kau
liniu! šioj nuliūdimo valandoj !

Laidos šeštadienį, kovo 
2'-rą d., 2’ vai. po pietų, Aly
vų kalnelio kapinėse.

Thomas Russell Jones’o by
los laiku pereitą trečiadienį 
teismabutin suėjus grupei li
berališkų advokatų, atstovau
jančių žymias Bay Ridge or
ganizacijas, policistas prašė 
teisėjo bylą nukelti. Teisėjas 
Ramsgate prašymą patenkino.

Jones, negras advokatas, 
buvo areštuotas už vadovavi
mą pikietui judžio “Gone 
With the Wind,” priešnegriš- 
kos f ii mos.

Sekmadienį, Kovo 3-čią 
Nepaprasta Diena

Viešai Diskusuos Alkio 
Skurdo Atsiliepimą j 

Žmonių Sveikatą

Iš Ryto LMS 3-čio Apskričio 
Metinė Konferencija, Vakare 

Bankietas
Lietuvių Meno Sąjungos 3- 

čio Apskričio vienetų delega
tai iš Elizabeth, Newark, 
Great Neck, taipgi iš kitų šio 
didmiesčio apylinkių ir iš pa
ties Brook lyno pradės metinę 
konferenciją 10 vai. iš ryto, 
Liet. Am. Piliečių Kliube, 280 
Union Avė., Brooklyne.

Konf. bus viršutinėj svetai
nėj, o žemai gaspadinės triu
šis, gamins valgius vakarienei, 
kuri prasidės 6 valandą vaka-

Kovo 1-mos vakarą, Church 
of All Nations, 9 Second Ave., 
N. Y., tos apylinkės Workers 
Alliance šaukia masinį mitin
gą. Jame bus visuomenei ra
portuota apylinkės biednuo- 
menės vaikų sveikatos padė
tis, kaip ją rado daktarai, ku
rie neseniai pravedė specia
lius sveikatos egzaminus.

Jų suglaustam praneši
me spaudai sakoma, jog dau
gybė vaikų rasta menkučiais, 
jų dantys ir tonsilai sugedę. 
Kaip į juos ta padėtis galės 
paveikti ateityje, plačiai tai 
aiškins sveikatos žinovąi.

Susirinkime taipgi liudys at
leistieji iš darbų WPA darbi
ninkai, Jaunimo Kongreso at
stovas Washingtone, džiovi
ninkas chinietis, kuris dėl dis
kriminacijos kelias dienas tu
rėjo išbūt visai nevalgęs, nors 
tas jo padėtyje labai pavojin- tiksliai pasikvietus vyrą, kad 

‘, po priedanga draugiškų per-

re. Laike vakarienės bus duo
dama alaus. Vakarienei bilie
tas $1.25.

Taigi, gerbiami Brooklyno 
ir apylinkių lietuviai, prašo
me įsigyti iš anksčiau vaka
rienei bilietus. Tuomi pareng
site menininkų veiklą ateityje. 
Taipgi linksmai laiką praleisi
te, nes bus graži .. muzikalė 
programa, gražių kalbų pasa
kyta, ir šokiai prie Kazakevi
čiaus orkestrus. Tik šokiams į- 
žanga 35 c.
širdingai kviečia Rengėjai.

Virš 500 didžiojo sukniasiu- 
vių lokalo 22-ro (ILGWU) ei
linių narių susirinko į savo 
grupės mitingą pereito trečia
dienio vakarą, Cornish Arms 
Hotel, N. Y., ir čia išsirinko 7 
savo atstovus lokalo rinkimų 
komitetan, kuris prižiūrės 
pravedimą rinkimų.

Unija rinks viršininkus, biz
nio agentus ir konvencijos de
legatus.

Šį pirmadienį, antradienį ir 
trečiadienį, tuojau po darbo, 
Manhattan Center, bus lokalo 
narių mitingai, kuriuose bus 
išrinkti pilni rinkimų ir pasi
priešinimų komitetai ir nomi- 
nuot kandidatai. Mitingai į- 
vyksta dalimis dėlto, kad viso 
narių lokale yra apie 28,000, 
jokia salė nesutalpintų visus 
kartu.

Bronx telefonistai sako 
sunkumų su New Yorko Tele
fonų Kompanija, su kuria da
bar vedama derybos darbo są
lygas ir algas liečiančiais 
klausimais. Darbininkai, sa
koma, turį būt pasirengę vis
kam. , Dėlto darbuojamasi 
gauti kitų organizuotų darbi
ninkų parama, taipgi daugelis 
liuosnoriai aukoja streiko fon
dam

Henry Mayer, telefonistų 
organizacijos advokatas, sako, 
kad galimas daiktas, jog ir ki
tų kompanijos departmentų 
darbininkai dalyvaus tokioje 
veikloje, kokios telefonistams 
prisieis imtis, kad atsiekt tei
sėtus reikalavimus.

Penktadienis, Kovo 1, 1940

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

turį

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4 th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

VALANDOS:
8—10 ryte
1—2 p. p.

8 vak.
Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

Po Traukiniu Išsigelbėjo 
Nuo Arešto

Užsidusino, Kad Vyrą 
Neatiduot Kitai

Daktaras Liepęs Būt 
“Dėkinga” už...

Bedarbis Ekspertas Savo 
Žinybą Rado Naudinga 

Tik Nusižudyti

Mrs. Pvenate Weskberg, 36 
m., kurios vyras prieš porą sa
vaičių ją divorsavo, kad apsi- 
vest su kita, rasta savo apart- 
mente, 240 Mt. Hope PI., 
Bronx, užsidusinus gasu. Ten 
pat rasta ir buvęs jos vyras ir
gi be sąmonės, bet dar gyvas. 
Ant stalo radę degtinės. Tyri
nėtojai mena, jog gyvanašlė

Edward W. Talbert, Jr., 29 
metų, negras elektristas, per! 
du metus ištiso jieškojimo ne
pajėgęs gaut darbo, nuspren
dė, kad jo didelėmis pastan
gomis pasiekta žinyba galinti 
patarnaut tik vienam tikslui—■ 
nusižudyti. Jis savo kambary^- 
jeK 272 McDonough St., prisi
taisė elektros kėdę ir joj nu
sižudė.

Vaikinas buvo baigęs 
Brooklyno techniškąją viduri
nę mokyklą. Buvęs šaldytuvų 
įrengimo ekspertas.

Detektyvas Francis Travers, 
Times Square stotyje ėjęs su
imt 3 vyrus, lošiančius korto
mis. gemblerišką lošį. Jį pa
stebėję, Vyrai pradėję bėgt, 
bet jis du pagavęs. Tačiau ne
užilgo vienas ištrūkęs ir me
tęsis po ateinančiu traukiniu, 
žiūrovai suspigo išgąstyje. 
Bet pirmas vagonas, kaip at
rodė, perėjo per jo galvą. 
Traukinys greit .sustabdyta ir 
pradėta jieškot kūno. Išjieško- 
jus pasirodė, kad ten nebuvo 
negyvo nei gyvo žmogaus, jis 
pabėgęs.

Gausa Naujagimių

ga.
Mitinge bus pasiūlyta rezo-'skyry sykiu nusižudę, jį ne- 

liucija užgirt American Stan- atiduot kitai.
dards Bilių, kurį šalies 
gresan • įnešė kongresmanas 
Vito Marcantonio. Bilius siūlo 
tuojau duot tris milionus WP- 
A darbų ir prašalint varymo'dejas $10,000 vertės deiman- 
per šerengą metodą išduodant to. nuėjęs sulyg įstatymo jam 
darbus. priklausančio brangumyno at

siimti, sužinojo, kad jo 
Red Hook projekte išduosi- ' r ū p e s č i ų dar tik pra

mani vienam leidimui laikyt džia. Jam pasakyta: “tyrimas 
degtinės monopolį tikimasi 
daugio aplikacijų. Jas pradės 
priimt kovo 4-tą.

Yorkvillės teisme eina 
votiška /byla — klientė 
skundė daktarą už “ 
jos bučkiais ir kitkuo 
šus į kambarį, 
si teisme 
muller, 23 
dėsi, bet 
kius gerai
būtyje pamačiusios skundžia
mąjį Dr. Leslie P. Adams vie
ną sėdint—jinai su motina už
klupusios ir gerokai apkede- 
nusios dar likusius plaukus. 
Jis esąs 38 m., biskį praplikęs.

Su daktaru jinai susipažinu
si dirbdama klinikos raštinėj 
ir jis būdavęs jai labai prie
lankus, “tėviškas.” Po to jis 
karta pakvietęs ateit į jo ofi
są. Jis ten ją nusigabenęs lo
von saviškai “gydyt” ir j jos 
protestus atsakęs, kad ji už 
tai turinti būti jam dėkinga, 
nes “niekas kitas negalįs pa
gydyt jos nervingumą.”

L.D.S. 1-os Kuopos Vakarėlis
Šį šeštadienį, kovo-March 2 d., “Liti s vės” salėje, 419 Lorimer St, Brooklyne vyks 

L. D.S. 1-mos kuopos vakarėlis 
gėrimų ir graži muzikališka progroma

LILLIAN KAVALIAUSKAITE 
Mezzo-sopranas

duos gražių duetų, Kavaliauskaite padainuos solų, o vietine 
vaikų draugijėle duos kitokių pamarginimų. Šokiams gros Geo. Kazakevičiaus orkestrą. 

Visi L. D. S. nariai ir pašaliečiai yra širdingai kviečiami dalyvauti, šiameparen
gime. Čia linksmai praleisite laiką ir pasimatysite su daugeliu savo draugų.
Įžanga tik 25c. Pradžia 7 v. v. Rengimo Komisija.

PETRAS G RA BAUSK A S 
Baritonas

Velička su Grabausku

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

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties išanksto.
Tel. SOuth 8-1551

DR. ADAM V. WALMUS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

705 Fourth Avenue

Mokyklos Baigimo Specialai
Mokyklos baigimo žiedai 
Riestiniai laikrodėliai 
Rožančiai

nuo $1.50

Visi Laikrodžiai Garantuoti

t

augštyn|gg

Maži Rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą.

žemos kainos ir 
garantuoti.

Visi daimontai Melsvi- 
balti ir pertekto

S®i
—OM

Pereita savaitė buvo turtin
giausia naujagimiais iš visų 
savaičių šiais metais, viso per 
savaitę Brooklyne gimė 897.

Numažėjo susirgimai skar
latina, tymais ir plaučių, užde
gimu. Padaugėjo 
difterija, kokliušu,

Viso mirė 554, 
plaučių uždegimu, 
auto nelaimėse.

Priminkite šį skelbimą ir gausite
Aidiečiams

Kehlerio Teisme

SKELBKITES “LAISVĖJE

5
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New Yorko 23rd St. Sąjun
ga užprotestavo prieš griovi
mą; 9th Avė. aukštojo gelžke- 
lio “EI.”

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

Pajieškau savo giminių ir pažįsta
mų ir jeigu kas žinote apie mano 
brolį Juozą Gedminą, kuris girdė
jau mirė sausio mėnesį, 1940 m. Pa
ėjo iš Ylakių vals., Mažeikių Apskr., 
Kauno rėdybos. Paskutiniu laiku gy
veno Brooklyn, N. Y. Už suteikimą 
žinių atlyginsiu. Frank Gedminas, 
808 Marsac St., Bay City, Mich.

(51-56)

minėtų biznių, prašome 
šiuo antrašu: J. Mokola, 
Eyck St., Brooklyn, N. Y.

(52-54)

PAJIEŠKO.TIMAI
Jieškau pirkti biznį, restauraciją 

su gėrimais, batų krautuvę, keptu- 
! vę, kriaučišką biznį arba kokį kito- 
l kį stambesnį. Norinčių parduoti bi 
I kurį iš 
pranešti 
49 Ten

susirgimai 
influenza.

iš tų 37 
Trys žuvo

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

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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

Telefonas EVergreen 7-1661

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA
417 Lorimer St — Brooklyn — “Laisvės” Name

REIKALAVIMAI
Reikalingas patyręs presorius dir- 

, bti prie vyrų gerų paltų. Prašome

St., New York City, N. Y.
(50-52)

ROBERT LIPTON
J E W E L E JR 

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

Įsteigta 1892 Tel. Stagg 2-2173

Dainininkams ir Rėmėjams
Aido Choras šio penktadie

nio vakara, kovo 1-ma, turės 
biznio mitingą ir pamokas. Vi
si nariai ir rėmėjai prašomi 
dalyvauti. Pamokos prasidės 
lygiai 8 vai. Komitetas ir ko
misijos, kurie turės išduot ra
portus, būtinai dalyvaukite.

Choro metinis bankietas ir 
šokiai įvyks sekmadieni, kovo ' atsišaukti: S. Markowitz, 119 Greene
31-mą, Liet. Am. Piliečių 
Kliube. Vakarienė 6 v. vaka
ro. Bilietas $1.25. šokiai 8 v. 
v. prie G. Kazakevičiaus or- 
kestros. Jžanga 40c.

Mary Brown, pirm.

pirmų dienu Kehlerio 
teismo dėl užmušimo nazių 
konsulato sekretoriaus Dr. 
Walter R. Engelbergo, atrodo, 
kad gynėjai bandysią užmu- 
šyste aiškinti kaipo Hitlerio 
bandymą prašalint iš kelio sau 
nebepatinkama asmenį. j

Advokatas Leo Healy argu-1 
mentavo, kad Engelbergas bu
vęs stuboje pats vienas per 36 
valandas prieš atradimą jo- 
kūno, kad durys buvusios at
daros ir kad bile k?« o-alėiea 
jį nudėti.

Patsai kaitinamasis, buvęs 
kumštininkas Ernest W. Keh- 
ler, esąs prisipažinęs sudavęs 
Engelbergui, kada pastarasis 
bandęs su juo atlikt lytišką 
aktą.

Iš

Telephčne: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
i Išbalzamuoja ir laidoja numi- 

rušius ant visokių kapinių; 
parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

» ir pasivažinėjimam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN, N. Y.

Lietuviu Kuro Kompanija
ĮDEDAME master-kraft oil burners 

I JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

Charles E. Ramsgate, buvęs 
miesto korporacijos patarėjo 
padėjėju, įvesdintas Bay 
Ridge Teismo teisėju, vieton 
Troy, kuris dabar pakaltas į. 
Specialių Sesijų teisėjus.

Central Brooklyne gyvena 
apie 300 indijonų. Jie didžiu
moje jau esą susilieję su kito- • 
mis tautomis, tačiau tebemoką 
savo kalbą ir prisilaiką pa
pročių. 7

W. Boone, 49 m., Florai 
Park, L. L; įšauktas stoti 
teisman dėl girto važiavimo, 
išvakarėse tižsidusinęs auto 

wd u jomis savo, mašinoj.

-------------------------
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Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

,■ Visose dalyse miesto
) į Tel, Virginia 7-4499

ESTATE OF

BARRY P. SHALLINS 
(Shalinskas)

FUNERAL HQME
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.
84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.




