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KRISLAI
Ten, Kur Viešpatauja 

‘‘Broliškumas.”
Kaip Pas LDS?
Svarbi Knyga. 
Jau Nebesikiš

Darbo Žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $6.00
Brooklyne $6.00

Metams

Ruoškime žiemi
nes pramogas “Lais- . 
vės” paramai. Jos 
yra didelė atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui. *

t

*

Pereitam SLA pild. tarybos 
suvažiavime buvo pasimota iš
mesti iš vietos SLA sekretorių 
p. Viniką.

šiame tos pačios tarybos su
važiavime pasimota išmesti iš 
vietos “Tėvynės” redaktorių 
p. Jurgelionį.

Matot, vis ką nors mesti ir 
mesti. Nauji ergeliai, nauji 
užsivarinėjimai, naujos intri
gos!

Tuo pačiu sykiu vis skel
biama ir skelbiama, būk SLA 
yra pavyzdingiausia lietuvių 
fraternalė organizacija!

—o—
Paimkim Lietuvių 

ninku Susivienijimą, 
mai smagūs, draugiški, 
ir vieningi.

Jo Centro Valdybos posė- . , . T-
džiai esti draugiški, konstruk- f? ba suot. Kas ten nemo- 
tyvūs. Juose visuomet kalba-; tokių taksų, tam nelei- 
ma ne apie tai, kaip ką nors džiama balsuot rinkimuose 
išėsti, išmesti,, bet kaip gauti jokių Valdininkų.
naujų narių į LDS, kaip pa
didinti organizaciją, kaip ją Darbo Federacija kartoti- 
ekonominiai sustiprinti, kaip! naj jr būtinai reikalavo,

Svarsto Balsavimo 
Taksų Panaikinimą 

Piet. Valstijose

ANGLIJA NORI TIEK ŽIBA 
LO IŠ RUMUNIJOS, KIEK 

JO GAUNA NAZIAI

Washington. — Kongre- guma piliečių, negrų ir yar- 
sinė teisių komisija stengė- gingų baltųjų, negauna bal
si taip padaryt, kad visi už- suot tik todėl, kad jie ne
mirštu kongresmano Geye-1 gali užsimokėt tų taksų.

Įvairios pilietinės organi-Darbi-’rj0 įnešimą, kuris reika-
J° sei- jauja panaikint pagalvius zacijos ir Komunistų Par- 

gyvi taksus, imamus iš piliečių tija taipgi reikalauja išleist 
pietinėse valstijose už tei-

CIO unijos ir Amerikos

daugiau pasėti kultūros sek- ]<a(j kongresinė komisija
los Amerikos lietuviuose.

Argi tai ne reikšmingas 
tarp tų dviejų organizacijų 
skirtumas ?!

—o—
Pas Amerikos lietuvius sto- 

kavo vieno labai svarbaus da
lyko : rankvedžio angliškai 
kalbantiesiems išmokti lietu
vių kalbą.

Galvojome, rūpinomės, kaip 
tokį rankvedį pasigaminti? 
Kas jį galėtų išleisti.

Pereitam “L.” bendrovės šė- 
rininkų suvažiavime adminis
tratorius P. Buknys pasiūlė 
tokią knygą išleisti “Laisvei.” 

Suvažiavimas pasiūlymą pri-; 
ėmė. Na, ir jau galima paša-' 
kyti, kad žodis stojasi kūnu.

Tokį veikalą parašyti ap
siėmė mūsų gerai žinomas li
teratas ir geras kalbininkas 
dr. J. J. Kaškiaučius. Rankve- 
dis bus didelis, 256 puslapiu, 
įdomus. Tuomet, kurie čiagi- 
miai norės lietuvių kalbos iš
mokti, jie galės įsigyti šį 
rankvedį.

—o—
. Taigi mūsų įstaigos nesnau
džia. Kas metai vis išleidžia
ma naujos literatūros—rank- 
vedžių, dailiosios literatūros 
kūrinių, politinių brošiūrų.

Jei mūsų knygų platintojai 
uoliau imtųsi to darbo, tai bū
tų dar daugiau galima knygų 
išleisti.

—o—
Sakoma, Anglija jau nuta

rusi nebesiųsti savo regulia- 
rės armijos į Suomiją Helsin
kio valdžią gelbėti.

Londono valdovai jau pa
matė, kad- tosios valdžios nie
kas negalės išgelbėti. Ji, 
matyt, eis buvusių Varšavos 
valdovų keliais, nes juos turi 
pasirinkusi.

—o—
Šiemet turime tris jubilė- 

jus:
25-keri metai, kai gyvuoja 

Lietuvių Literatūros Draugija,
20 metų, kai (gyvuoja “Vil

nis.” <
10 motų, kai gyvuoja Lietu- 

x vių Darbininkų Susivienijimas.
Visos įstaigos svarbios, kiek

viena iš jų atlieka mūsų gy
venime nepavaduojamą vaid
menį. Todėl šiais metai4 *ir 
turime visas jas Jris remti, 
stiprinti. Į organizacijas gau
kime naujų naritj. Čikagos 
dienraščiui —- naujų prenume
ratorių ir pasveikinimų su 
auka.

Tūlose vietose ALDLD dar
bas buvo gerokai apleistas.” 
Tai įvyko ne todėl, kad žmo
nės nemėgtų Literatūros 
Draugijos leidinių, bet vien 
todėl, kad vietiniai mūsų vei
kėjai kažin kaip sustingo, pa
sidarė neveiklūs, biskelį apsi-

Bucharest, Rumunija. — 
Anglų valdžia padarė pa
siūlymą, kad Rumunija 
parduotų Anglijai bent tiek 
žibalo, kiek parduoda Vo-

Anglai Žada Siųst 
Armiją per Norve
giją prieš SSRS

SOVIETAI REIKALAUJA, 
KAD ANGLIJA TUOJAU .'

PALEISTŲ JŲ LAIVĄ
London. — Sovietų am- . J 

basadorius Ivan Maiski pa
reikalavo, kad Anglija tuo- 
jaus paleistų sovietinį lai- U 
va “Selengą”. Anglų šar
vuotlaiviai sulaikė šį laivą ' • Is 
ir nusivarė į Anglijos kolo
nija Hong Kongą sausio 13 33 
d. ‘ W|

“Selenga” plaukė iš Fili
pinų salų į Vladivostoką; 
vežėsi krovinį cinos, tung- 
steno ir antimonijos meta- 
lu.

Oslo,
mus Norvegijos
laikraštis “Tidens Tegn” 
perspėja, kad Anglija ir 
Franci j a '“jau 'i

“Tr i dn inNorvegija. — Žy- niųjų laikraštis 
dešiniųjų gen” rašo:

“Jokiai svetimo krašto 
kariuomenei nebus leista 

_ _____ _ nusitarė Per mūsų bepusišką že- 
siust kariuomenę į Suomi- Atrodo keista, bet mes 
jų‘ ir* tai yra visiems žino- logiškai gal būsime privers- 

jstatymą panaikinantį bal-' 0,ūog“Rumūiija! mas valdiškas sekretas. O ti kariauti, kad kiti negalč-
savimų taksus. , lneištektu tiek pat žibalo lengviausias ir gal vienin- tų sių_st Suomijai pagalbos

Pagal sutartį, Rumunija 
turi pristatyt .Vokietijai 1,- 
600,000 tonų žibalo per me- 

,tus. Todėl, rumunų valdi- ti kariauti, kad kiti negalė-

Taip, galų gale, kongres-|parduot- Anglijai.
manų komisija dabar ir 
pradėjo nagrinėt tą klausi
mą,

Trečiadienį kalbėjo komi
sijoj San Antonio, Texas, 
majoras M. Maverick, rei
kalaudamas panaikint pa
galvius balsavimų taksus.

Komisijos pirmininkas

per telis tam kelias 
menesių Rumunijoj paga- Norvegiją. Dabar Noiyegi-
minta mažiau kaip 4,000,- 
000 tonų žibalo.

IŠ SUOMIJOS KARO

yra per per musų žemę.

! jos valdžia turi aiškiai pa
sakyt ir pabrėžt, kad 
neleisime talkininkų 
riuomenei maršuot per ,,,, >>

London. — Paprastai iš-

svarstytų Geyerio sumany
mą panaikint balsavimų 
taksus. Šios dvi didžios uni
jų organizacijos nurodė, yra Garnerio demokratas 
kad Texase ir bent septy- kongresmanas H. Sumners, 
niose kitose valstijose dau- to sumanymu priešas.

Maskva. — Nieko svar
baus neįvyko Suomijos ka- Stockholm, Švedija.—Va
ro fronte, sako Sovietų ko-( d° vau j antis Švedijos deši- tus.

mes reiškiantis anglų valdžios 
ka.1 politiką, “London Times” 

mū-.kovo 5 d. šaukė Angliją ir
Franci ją tuoj aus siųsti pla
čią karinę pagalbą Helsin
kio Suomijai, per Norvegi
ją ir Švediją, prieš Sovie-

ĮVAIRIOS ŽINIOS
SLAPTAI TAISO AMERI
KOS DARBO ĮSTATYMĄ

Vokiečių Submarinas 
Nuskandino Didelį An

glų Žibalinį Laivą
London. — Vokiečių sub

marinas torpedavo ir nus
kandino Anglijos laivą “San 
Florentino,” 12,842 tonų 
įtalpos, už kelių mylių nuo 
Anglijos. Laįvas vežėsi ži
balą iš Amerikos.

Du Vokietijos lėktuvai 
bombardavo žibalini anglų 
laivą “Shelbrit”, 2,695 tonų, 
arti Anglijos; sužeidė vieną 
jūreivį. Anglai nesako, kiek 
bombos padarė žalos šiam 
laivui.

Sovietų Atstovas Užgin 
čija Girdus apie Su
tartį su Rumunija

Bucharest, Rumunija. — 
Amerikonų žinių agentūra 
United Press buvo prane
šus trečiadienį štai ką.:

“Sovietų atstovybė šičia 
sakė šiandien, kad Rusijos 
komisarų pirmininkas Mo
lotovas greitai atvyks į Bu- 
charestą pasirašyt nekaria- 
vimo sutartį su Rumunija.”

Pranešimas pasirodė ne
teisingas.

Sovietų atstovybės vedė
jas Paul Kukoliev kovo 6 
d. dėl to sakė:

“Aš nedariau ir negaliu 
daryt jokio pareiškimo” tuo 
klausimu.

“Derybos dėlei to gali

Berlin.—Vokiečių valdžia 
užginčija anglų tvirtini
mus, kad vokiečiai apšaudą 
valtis, kuriomis gelbėjasi 
jūrininkai priešingų laivų,’įvykti kur kitur, ne Bucha- 
kai vokiečiai skandina 
laivus.

tuos reste, — pavyzdžiui, Mask
voje.”

mandieriai. Nukirsta že-š 
myn trys Helsinkio Suomi-1 
jos lėktuvai.

Helsinki. — Senoji Suo
mijos valdžia pašaukė į ar
miją jau 20 nletų jaunuo
lius.

Anglija Bijo Paskelbt, 
Kaip Vedė Derybas 

su Sov. Sąjunga

Protestonai Klausia, Ko- 
dėl Rooseveltas Siuntė 
Atstovą pas Popiežių

Aruba, Holandiška Va
karų Indija.—Be patvirtini
mo pranešama, kad talki
ninkų šarvuotlaiviai sučiu
pę prekinį Vokietijos laivą 
“Seattle.”

Amerikos Paskola Jau Šute: 
kė Daug Ginklų Helsinkiui

“Queen Elizabeth,” Anglų 
Didlaivis, Jau New York ;
New York, kovo 7.—Jau 

atplaukė naujausias Angli
jos keleivinis didlaivis 
“Queen Elizabeth ”

Bergan, Norvegija.—Su
grįžęs iš Amerikos dr. Tr. 
Hoff viešoje kalboje pareis- iki karo pabaigos.

New Yorko uoste jau nuo 
Suomijos vai-(pirmiau prisiglaudę Franci- 

jos keleivinis didlaivis 
“Normandie” ir Anglijos— 
“Queen Mary.” >

kė, kad už Amerikos pasko
las senajai
džiai jau yra nusiųsta į 
Suomiją bent 76 lėktuvai, 
175 kulkasvaidžiai ir 60 mi- 
lionų kulkų.

Lankydamasis Amerikoj 
dr. Hoff rinko paramą Hel
sinkio Suomijai.
leido. Per šį vajų turime pa
kelti ALDLD kuopų narių 
skaičių — padvigubinti. Atsi
minkim, kad per šį ALDLD 
vajų Centro Komitetas neima 
iš aplikantų jokios įstojimo 
mokesties.

—o—
LDS vajus turi būti varo

mas pirmyn taip jau. šiemet 
įvyksta LDS Penktasis Seimas, 
šiemet LDS turi patapti 10,- 
000 narių organizacija.

London. — Anglijos lai
vyno ministeris W. Church.- 
ill žadėjo tyrinėt, kodėl di
delis keleivinis Anglijos lai
vas “Domala” nesigynė, ka- . 
da jį užpuolė vokiečių lėk- Sovietų, 
tuvas.

“Domala” buvo gerai > 
ginkluota priešorlaivinėmis 
kanuolėmis. Bet ją bombo
mis sudaužo ir sudegino 
vienas vokiečių lėktuvas.

London. — Anglijos val
džia 
leist 
apie 
dėlei 
tarp

jau seniai žadėjo iš- 
“Mėlynąją • Knygą” 

nepavykusias derybas 
nepuolimo sutarties 
Anglijos-Francijos ir

New York. — Kunigas 
G. A. Buttrick, pirminin
kas Jungtinės Kristaus 
Bažnyčių Tarybos Ameri-

Washington. — Kongre
so darbo komisija slaptai 
nutarė padaryt pamatinius 
pataisymus Šalies Darbo 
Santikių Įstatymo. Kiek ži
noma, pataisymui perša, 
kad kongresas paplatintų 
samdytojų teises prieš dar
bininkus, ypač prieš CIO 
unijas.

Roma. — Italijos valdžia 
tikisi susiderėt su Anglija, 
nežiūrint, kad Anglija už-

koj, dešimt dienų atgal Pa"j grobia aAglį iš Italijos lai-

Vengrų Valdžia prieš Čecho- 
slovakijos Atsteigimą

Dabar Anglijos ministe- 
* ris pirmininkas Chamber- 
lain pranešė seimui, kad 
valdžia permainė savo nuo
mone ir jau neišleis “mėly
nojo” raporto apie derybas 
su Sovietais.

Ypač Franci jos valdžia 
reikalavus nespausdint “Mė
lynosios Knygos;” sakė, 
kad paskelbimas dokumen

Budapest, Vengrija.
Užsieninis Vengrijos minis- 
teris grafas St. Csaky pa
reiškė seime, kad vengrų 
valdžia yra priešinga suma
nymams, norintiems atgai
vint Čechoslovakiją kaip 
nepriklausoma valstybę. Jis 
teigė, girdi, blogas būtų da
lykas Europos taikai, jeigu 
Čechoslovakija vėl būtų at- 
steigta įr sulipdyta iš įvai
rių tautų.

Tas Vengrijos ministeris: Tuomi japonaj tikisi ar-1 ~ * .J *i *i i • • •' c x
(tarp pabūgusių Lenkijos ir 
i Čechoslovakijos politikie
rių.

siuntė prezidentui Roose- kurie vežėsi tą anglį iš 
veltui reikalavimą viešai yįkietiios 
paaiškint, ar Rooseveltas 
paskyrė M. C. Taylorj tik
tai kaip savo asmenišką at
stovą popiežiaus valstybė
lei Vatikanui, ar tas atsto
vas bus laikomas Amerikos 
a m b a s a dorium popiežiui, 
nors ir laikinu ambasado
rium.

Rooseveltas dar nedavė 
atsakymo į šį klausima.

Kristaus Bažnyčių Tary-

ROLANDU LAIVUKAS 
NUSKANDINO ROLAN

DUOS SUBMARINĄ
Helder, Holandija.—Prie- 

plaukinis holandų laivukas 
netyčia prakirto ir nuskan
dino Holandijos submariną. 
27 
trys

jūreiviai išsigi 
lieka submarine.

taWiai Arabu Suki-
zacija. Jie biio, kad Roose-| (imas dėl Žydu Žemės 
velto pasiuntinys popiežiui 
gali būt pradžia nuolatinio 
Amerikos 
laikymo prie popiežiaus. 
Protestonų vadai sako, jog

Hong Kong. — Japonai ^ūtų blogas dalykas

ninkams.

Japonai Stengiasi Nukirst 
Anglų Prekybą su Chinija

London.—Darbiečiai An-
ambasadoj’iaus^gpjos seįmo atstovai įnešė

papeikimą valdžiai, kad ji
nai uždraudė žydams pirkt 
žemes Palestinoje. Anglų

užkariavo nuo chinų Shekki Ameiikos protestonams, ku- kolonijų ministeris MacDo- 
Kwangtungo Jie. su(xaro didelę daugumą naJd atsakė, kad žydų su-ir Choimei, 

provincijoj, arti vieškelio į šalies gyventojų. pirkinėjimas žemių Palesti-
Macao, Portugalijos koloni-' R°os^ve*tas yia pa-, no j galėtų sukelt prieš An<

WUCCI1 VII, 85,000' V. _ 1 1 J T. • • u x' ------ ”tonų. Iš Anglijos jis slap-1 Pa^ePet. .bendradarbiavimą dyt Anglijos Hong Kongo 
tai išplaukė, vengdamas - - - 
Vokietijos submarinų ir j (. 
lėktuvų. “Queen Elizabeth” n1^’ 
pasiliks New Yorko uoste

I ANGLAI JAU TRUM
PIAU-SULAIKYSIĄ 

AMERIKOS LAIVUS
Gibraltar.

trabandos kontrolė čia iš
laikydavo Amerikos laivus šarna, jog "Švedija tarpinin- 
po dvi tris savaites. Dabar kauja, kad Sovietai darytų 
žada praleist juos po 
tuoneto Valandų.

prekybą, kuri per Macao 
vedama su Chinija.

Švedija Siūlosi Taikyt Suo
miją su Sovietais

r_:reiškęs, jog jis pasiuntė sa-'gliją arabus Egipte, Iraqe, 
vo atstovą pas popiežių, no-j Saudi Arabijoj, Indijoj ir' . 
rėdamas padėt baigt Euro- Transjordanijoj. 1
pos karą; bet Rooseveltas 
tada sakė, kad jo pasiunti- j 129 atmetė įneštą papeiki- 
,nys turės “ambasadoriaus 
laipsnį.”

Seimas 292 balsais prieš

mą ir užgyrė valdžios po
litiką Palestinoj.

Anglų kon-' Stockholm, kovo 7.—Iš 
“patikimų šaltinių” prane-

Rumunija Greit Pasvirsianti 
j Vieną ar Antrą Pusę

Siūlo Išmest Japonų Seimo 
Atstovą, Karo Kritiką.

VOKIEČIAI ŠAIPOSI Iš 
“QUEEN ELIZABETH” 

BĖGIMO

Bucharest, Rumunija. — 
Rumunų valdžia mobilizuo- 

aš- karo paliaubas su Helsin- ja visą savo geležies ir plie
kio Suomija. Sakoma, kad no pramone; ragina gvven- 1 rN •• 1TV* . •i senoji' Suomijos valdžia

duotų Sovietajn įvairių
jog nuolaidų kas liečia strate- 
uŽ- ginius punktus pajūryje ir

ko-Berlin, kovo 7.—Vokieti- Helsinki. — Suomijos
jos valdininkai pašiepia, mandieriai pripažįsta, 
kad dar neužbaigtas Angli- Sovietų kariuomenė yra 
jos didlaivis “Queen Eliza- valdžius tris tiltus vakari- salas. < 
beth” slaptai spruko į Am- niame krante Vįįiorgo už-j ------------------ ..
eriką nuo Vokietijos lėktų- lajos. I Melburne, Australija. —
vų ir submarinų. Vokiečiai ... ---■■■ = §į0 krašto valdžia žada iki
prisimena, jog Anglija jau naziai ir priduria, jog vasaros sudaryt Anglijai 
pirmiau pervežė savo auksą “Queen Elizabeth” Ameri- 90,000 kariuomenės, 
ir istorinius dokumentus į koj turės mokėt po tūjkstan- \ 
Ameriką; “tai tiek Anglija tį dolerių per dieną uz prie
tikis! laimėt karą”, sako glaudą

v. .'šmiMl-- ’ 1'.' ■. ' / :■ . •• 4 • -S' • ■

ORAS. — šį penktadienį 
' šalčiau; gal snigs.

Tokio. — Japonijos seimo 
drausmės komisija patarė, 
kad seimas išbrauktų lau
kan atstovą Takao Saito.. 
Tai todėl, kad Saito kriti
kavo karo vedimą prieš 
Chiniją ir kad jis blogai at
siliepė apie šį karą, kurį 
Japonijos valdovai vadina 
“šventu karu.”

to jus pasiruošt “didžiam 
pasiaukojimui;” rengiasi 
įvest didesnius taksus.

Sumobilizuota iau 1,600,- 
000 rumunų armijos; mobi
lizuoja dar daugiau.

i
Associated Press, ameri

konų žinių agentūra, įžiūri, 
kad Rumunija neužilgo pa
sirinks, su katrais jai iš
vien kariaut — su talkinin- keliu Vokietijai 
kais ar vokiečiais. , Sovietų Sąjungos.

Sofija, Bulgarija. — Pra
nešama, kad Vokietija de
rasi su Bulgarija apie pra-\ 
vežimą Bulgarijos geležin- 
keliu Vokietijai žibalo iBJwl

ii

HM



Antras puslapis

Iaisv©
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

t The Laisve, Inc. / 
every day, except Sunday

427 LORIMER STREET, BROOKLYN, NE YORK
Tel. Stagg 2-3878

President.......................... Jos. Kairys
Secretary-Treasurer ... J. Gasiunas 
Editor ........ Roy Mizara

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year........................ $5.50
Brooklyn, N. Y.» per year ............... $6.00
Foreign countries, per year ..............  $6.50
Canada and Brazil, per year ........... $5.50
United States, six months ................. $3.00
Brooklyn, N. Y., six months ........... $3.25
Foreign countries, six months ............. $4.00
Canada and Brazil, six months ........... $3.00

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

Act of March 3, 1879.

Ateiviai Privalo Budėti!
Ketvirtoji Amerikinio Komiteto Atei

viams Ginti Konferencija, įvykusi kovo 
2 ir 3 dd. Washingtone davė įspėjimą 
milijonams Amerikos žmonių, kad jie tu
ri budėti.

Šiuo metu Jungtinių Valstijų Kongre
se yra įnešta apie 70 įvairiaspalvių bilių, 
nukreiptų prieš ateivius. Vieni tų bilių 
reikalauja suregistruoti nepiliečius-atei
vius, kiti imti jų pirštų antspaudas, dar 
kiti steigti koncentracijos stovyklas atei
viams, kurių negalima išdeportuot; de
portuoti ateivius.

Reakcininkai kongresmanai ir senato
riai bando visas kaltes sumesti sveturgi- 
miams. Nedarbas viešpatauja krašte— 
ateiviai kalti; šnipysčių, vagysčių atsi
randa krašte—ateiviai kalti. Ateiviai, 
sulyg tais žmonėmis, kalti už kiekvieną 
nelaimę, pasireiškusią mūsų šalyj.

Šitaip darydami, reakcininkai mano 
nukreipti Amerikos žmonių dėmesį nuo 
visų blogumų ant ateivių. Visuomet re
akcininkai suranda tam tikrą taikiklį, 
į kurį jie galėtų šaudyti, kad tik savo 
kailį išgelbėti, kad tik korporacijoms pel- / 
nūs apsaugoti. Jei nebūtų ateivių, tai 
tie patys reakcininkai šauktų, jog žydai, 
katalikai ar kitokį koki žmonės yra už 
viską kalčiausi.

Sveikas sensas aiškiai sako, kad ne
darbas Amerikoje yra ne dėl to, kad čia 
turime ateivių, bet dėl to, kad turime 
tam tikrą sistemą, paremtą išnaudo
jimu; kad samdytojams ir išnaudotu 
jams pelnai eina dideli, o darbininkai, 
kurie viską pagamina, negauna grąžon 
užtenkamai pinigų savo gaminius nusi-. 
pirkti ir sunaudoti.

Jei reakcininkams pavyktų pravesti 
bent vieną tų sumanytų bilių per abu 
kongreso butu, jei jiems pavyktų pada
ryti bent vieną tų bilių įstatymu, tai, ži
noma, pirmiausiai visa reakcijos naš
ta užgultų ant ateivių, o paskui—ant vi
sų Amerikos žmonių—vyriausiai darbo 
žmonių.

Štai kodėl reikia budėti. Štai kodėl ne 
tik nepiliečiai ateiviai, bet ir piliečiai at
eiviai ir visi Amerikos žmonės privalo 
visomis jėgomis kovoti prieš tuos bilius.

Kaip kovoti? Geriausia ir ryškiausia 
kova bus ta: organizuoti Amerikos žmo
nių protestus prieš anti-ateiviškus bilius. 
Reikalauti savo valstijų kongresmanų ir 
senatorių, kad jie nebalsuotų už tuos bi- 
liųs.

Tieji reikalavimai galima pareikšt 
visaip: per masinius mitingus-rezoliuci
jomis; pavieniai — laiškais savo kon- 
gresmanams ir senatoriams.

Kova prieš anti-ateiviškus bilius yra 
kova už civilines Amerikos piliečių tei
ses ir laisves, garantuotas Teisių Biliuje.

Taigi budėkime, broliai ir sesės! Budė
kime visi amerikiečiai! Stovėkime Ame
rikos žmonių laisvės sargyboje!

1930 ir 1940
Kovo 6 dieną sukako dešimts metų 

nuo žymaus įvykio Amerikos darbo 
liaudies gyvenime. 1930 metais, Komu- 
.nistų Partijos vadovystėje, per visą šalį, 
demonstravo virš milionas bedarbių ir 
darbininkų, reikalaujant bedarbiams 
pašalpos, viešų darbų po obalshu. “Work 

or Wages!” Vien New Yorko miesto 
Union Square aikštėje susirinko per 
100,000 darbininkų.

Tais laikais šalyj prezidentu buvo da
bartinis ^labdarys” ir “geraširdis” Her
bert Hoėver. Nors šalyj buvo jau mi- 
lionai bedarbių, bet jo valdžia kalbėjo 
apie “vištą kiekviename puode”, o be

darbius vadino “tinginiais” ir “bbrnkis”. 
Bedarbių ir darbininkų demonstracijas 
pasitiko žiauriai. New Yorke buvo areš
tuota Komunistų Partijos veikėjai— 
William Z. Foster, Robert Minor, Israel 
Amter ir Harry Raymond ir keliems mė
nesiams laiko jie buvo įmesti į kalėjimą' 
už organizavimą demonstracijų. Pono 
Hooverio valdžios akyse bedarbių orga
nizavimas, reikalavimas pašalpos arba 
darbo buvo skaitoma prasikaltimu.

Nuo to laiko prabėgo dešimts metų. 
Dabar kiekvienas mūsų šalies pilietis 
mato, kad Komunistų Partijos reikalą-, 
vimai buvo teisingi. Dabar mūsų šalyje 
jau yra įvesta viešų darbų sistema, be
darbiams teikiama šiokia tokia pagal
ba ir įvesta senatvės pensija. Tiesa, tas 
viskas dar neaprūpina visus ir visas, 
kam valstybės pagalba yra reikalinga, 
ką vargina kapitalistinė tvarka, nes vi
sos tos reformos nėra pilnai tobulos. Bet 
visgi, pradžia padaryta.

Dabar tik patys didžiausi reakcinin
kai išstoja prieš viešus darbus, “securi
ty”, arba teikimą, pašalpos bedarbiams 
ir senatvės pensiją. O dešimts metų at
gal visi tie reikalavimai buvo skaidomi 
prasikaltimu. Kiek darbo liaudis turėjo 
sunkaus vargo ir kovų! Užtenka tik pri
siminti alkanų eisenas į Washingtoną ir 
valstijų sostines!

Pagerinimai, kurie buvo atsiekti, įgyti 
per darbo žmonių kovą, per spaudimą į 
kongresą ir senatą. Kovos už geresnį bū
vį nesibaigė. Dabar, kada vėl yra ma
žinami fondai viešiems darbams, bedar
bių pagalbai, jaunuolių reikalams, ap- 
švietai, tai darbo liaudis dar su didesne 
energija turės kelti savo balsą, kad ne 
vien apginti tą, kas jau išgauta, bet ir 
naujus visuomeninius pagerinimus iško
vojus.

“Tyrimams Pinigų Nėra”
Kapitalistinis pasaulis- mokslo reika

lams, apšvietai, tyrinėjimui visad gaili 
pinigų. Dabartiniu laiku Pietų Poliaus 
tyrimu užsiima admirolas Byrd ir jo 
ekspedicija. Pirmiau jau jis ten vedę 
tyrimą. Vėliau grįžęs atgal tarp žmonių 
pritariančių mokslui sukėlė $255,000 ir 
gavo iš Jungt. Valstijų iždinės $350,000. 
Jis ir jo moksliška ekspedicija pasiruošė 
naujus įrankius, transporto priemones 
ir vėl išvyko tyrinėti Pietų Polių. Darbas 
didelis, sunkus, turįs daug reikšmės ne 
vien Jungt. Valstijoms, bet visam pasau
liui.

Bet tas darbas dar tik pradėtas. Ir 
štai Jungtinių Valstijų kongresas nuta
rė neduoti $250,000 Byrdo ekspedicijai, 
kurių buvo prašyta. Sako, kad tai atlikta 
“taupymo sumetimais”—“nėra pinigų.”

Matote, moksliniams tikslams mūsų 
valdžia nesurado ketvirtadalio miliono 
dolerių. Bet ta pati valdžia jau suteikė 
Suomijai net $30,000,000 paskolą, kurios , 
atgavimas daugiau negu abejotinas, ku
rią skolinant, ponas Hooveris sakė: 
“Duokime ir užmirškime”. Kurią net 
New Yorko “Daily News” vadinasi ne 
paskola, bet “dovana”. Tuom pat kartu 
suteikė ir Švedijai $15,000,000 ir Norve
gijai $10,000,000 paskolą. Kur eina klau
simas apie išlaidas bendrai visuomenės 
mokslo naudai, tai ten ponai atsimena 
“taupinimą” ir kelis*šimtus tūkstančių 
dolerių atsisako duoti, bet kur klausimas 
liečia interesus kapitalistų ir dvarponių, 
tai tiems reikalams skiriama dešimtys 
milionų žmonių taksais sumokėtų pinigų.

“Suvienyta Europa”-- 
Anglijos Pyragas

Dabartiniai Anglijos valdonai, Čhur- 
chill, Chamberlain ir kiti, garsiai pradė
jo kalbėti apie “Suvienytą Europą” po 
karo. Jie nesigaili pagyrų Franci jos an
trašu, kuri laikosi Anglijos politikos ir 
mano, kad visos Europos valstybės turė
tų tą daryti.

Kodėl Anglijos valdonai kalba apie 
“Suvienytu Europą”, nesunku suprasti. 
Jie nagaikos ir pyrago pagalba nori, kad 
visas Europos neutrališkas šalis įtrau
kus karan už jų interesus. Nagaika—tai 
ekonominis spaudimas, blokada, konfis
kavimas laivų, tavorų ir tt. O pyrago 
rolę turi vaidinti pasiūlymas—“Suvieny
tos Europos”. Bet vargiai kas norės to 
“pyrago” Anglijos ragauti. Europėš di
desnės ir mažesnės tautos jau įsitikino, 
ką reiškia angliškas “pyragas” Tautų 
Lygoj, kur Anglija viešpatauja ir su ma
žesnėmis valstybėmis visai nesiskaito.

“Suvienytos Europos” obalsis jau ne 
naujas. Kada tik Anglijos valdonai su
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Keleivinis ir Prekiiji Susisiekimas
Tarp Lietuvos ir Sovietu Sąjungos

Kaip žinoma, nuo praeitų 
metų gruodžio 15 d. tebeei
na Lietuvos geležinkelių at
stovų su Sovietų atstovais 
pasitarimai Maskvoje dėl 
atidarymo betarpio, tiesio
ginio keleivių ir prekių su
sisiekimo g e 1 e ž i n k e liais 
tarp Lietuvos ir (SSSR.

Nors šios derybos užsitę
sė truputį ilgesnį laiką ir 
tenka spręsti tjpi derinti 
tarp abiejų šalių visai nau
jas susisiekimo geležinke
liais problemas, tačiau mū
sų naujojo kaimyno drau
gingas nusistatymas labai 
daug padeda visus klausi
mus išspręsti abiems ša
lims priimtina bei ‘ pagei
daujama prasme.

Reikia pažymėti, kad dėl 
pagrindinių tiesioginio ge
ležinkeliais susisiekimo klau
simų jau beveik susitarta 
ir artimiausiu laiku nu
matoma atidaryti betarpis’ 
keleivių ir prekių geležin
kelių susisiekimas su Sov. 
Rusija. Susisiekimas su 
SSSR geležinkeliais* numa
tyta atidaryti per šiuos pa
sienio punktus: iš Lietuvos 
pusės numatytos šios pasie
nio geležinkelių perdavimo 
stotys: Kena, Stąsylai' ir 
Varėna, o iš SSSR pusės: 
Gudagojis, Beniakonys ir 
Marcinkonys.

Keleivių susisiekimą kol 
kas numatyta atidaryti tik 
per pasienio perdavimo sto
tis Kena—Gudagojis. Per 
šias pasienio stotis arti
miausiu laiku numatoma 
atidaryti naują keleivių tie
sioginio susisiekimo kryptį 
tarp Maskvos ir Berlyno 
per Lietuvą; Jau suderintas 
tvarkraštis šiam tiesiogi
nių traukinių susisiekimui 
per Lietuvą, t. y. Vilnių ir 
Kauną. Pagal susitarimą su 
dalyvaujančiais geležinke
liais numatyta, kad tiesio
giniai keleivių vagonai 
šiuos traukiniuose kursuos 
nuo Berlyno iki rusų pasie
nio stoties Gudagojo. Guda- 
gojo stotyje teks visiems 
keleiviams persėsti į rusų 
traukinį ir važiuoti toliau 
iki Maskvos bei , Tolimųjų 
Rytų per Molodečną bei 
Minską.

Tenka pastebėti, kad ši 
naujoji keleivių traukinių 
susisiekimo kryptis tarp 
Maskvos ir Berlyno jau ar
timiausioje ateityje teikia 
keleiviams daug patogumų 
prieš kitas geležinkelių su
sisiekimo kryptis, pav. per 
Daugavpilį. Šioje kryptyje 
atstumas tarp Maskvos ir 
Berlyno apie 100 km. trum- 

! pesnis negu per Daugavpilį 
ir Bigosovo, ir suderintas 
pagal tvarkraštį- važiavimo 
laikas apie 3 valandas 
trumpesnis negu per Dau
gavpilį, neminint jau bilie
to kainos.

Prekių susisiekimas nu
matyta vykdyti per visas 
tris Lietuvos pasienio per
davimo stotis: Keną, Stasy- 
lus ir Varėną.^ '

Didžiausias prekių susi

siekimas Lietuvos su Sovie
tų Rusija tuo tarpu numa
tomas taip pat per pasienio 
stotis Kena-Gudagojis. Šiuo 
metu rusų platusis geležin
kelis (1524 mm) padarytas 
tik iki jų Molodečno sto
ties. Dėl nepatogaus laiko 
bei kitų priežasčių tuo tarpu 
iki vasaros nenumatoma 
pakeisti esančio nuo Molo
dečno iki mūsų sienos nor
malaus pločio geležinkelio 
(1435 mm) į platųjį gelžin- 
kelį (1524 mm). Tat laiki
nai vagonų ašys bus persta
tomos iš normalaus pločio 
geležinkelių į plačiųjų ir 
priešingai Molodečno arba 
Zdolbunovo stotyje, kai va
gonai bus siunčiami į pietų 
pusę SSSR geležinkelių per 
Varėną bei Stasylus.

Savus Lietuvos geležin
kelių VE (Vakarų Euro
pos) tipo prekinius vago
nus, išskyrus specialinius, 
bus draudžiama siųsti į 
SSSR geležinkelius. Jeigu 
atsitiktinai siuntėjai įkrau
tų į tokį VE tipo Lietuvos 
geležinkelių savą prekinį 
vagoną, tai Lietuvos pa
sienio perdavimo stotas 
turės tokį vagoną perkrau
ti į atitinkamą SSRS gele
žinkelių vagoną. Tokių va
gonų perkrovimo išlaidas 
teks apmokėti išsiuntimo 
stočiai arba siuntėjui.

Visi kiti prekiniai vago
nai, o taip pat visi be išm- 
ties vagonai su kroviniais 
SSSR karinėms dalims Lie
tuvoje, bus priimami iš 
SSSR geležinkelių be mai
nų terminuotam grąžini
mui.

• “fe-A.”
- i ' . .______

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimas:
Gerbiama “Laisvės” Re

dakcija: Aš duodu klausi
mą katalikui, kokią dieną 
Kristus buvo nukankintas 
ir kokią dieną Kristus mirė, 
tai katalikas nežino. Tiktai 
žino, kad yra Velykos. Bet 
ir aš nežinau. Ir taip gin
čijamės, kad nėra Kristaus 
mirimo dienos dėl to, kad 
Velykos labai mėtosi—ank
sčiausia būna kovo 24 d., o 
vėliausia balandžio 23 die
ną. Tai klausimas, kokią 
dieną Kristus mirė, Kris
taus gimimo diena sto
vi ant vietos, būtent, gruo
džio 25 dieną.

Malonėkite atsakyti, ko
kią dieną Kristus mirė?, Iš 
kalno tariu ačiū.

Senas “Laisves” 
Skaitytojas.

Atsakymas:
Mes irgi nežinome, neži

no ir pačios aukščiausios 
bažnyčios galvos. Kaip dau
gelį kitų švenčių, taip Ve
lykas krikščionys pasisavi
no iš senų prieškrikščioniš
kų laikų. Daug anksčiau 
prieš Kristų įvairių tautų

(Tąsa ant 7-to pusi.)

sidūrė su kokiu nauju keblumu, jie pana
šų obalsį kėlė. Kada Francijoj 1789 me
tais kilo revoliucija, tai Anglijos valdo
nai taip pat vienijo visą Europą karui 
prieš revoliuciją. Kada 1917 metais Ru
sijoj kilo*proletarinė revoliucija, tai An
glija ir Franci j a taip pat jungė visą Eu
ropą ir net pasaulį karui prieš revoliu
ciją. Kada 17,76 m. prieš Angliją sukilo 
Amerikos liaudis ir prasidėjo1 Laras, tai 
Anglija ir tada norėjo apvienytvisą Eu
ropą prieš Amerikos “bunt&ūščikus,” 
prieš Amerikos revoliucinę armiją, prieš
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Valdžios kempės darbuotojai Kalifornijoj; tose 
kempėse gauna pastogės migruoją 

laukų darbininkai.

Pastabos
193,3-34 metais šios šalies tų asmeniškus išsireiškimus,

reika-‘kas kam patinka, man kilo 
nauja mintis, kaip čia už
ganėdinti tą jų pageidavi
mą. Parašiau pirmas pasta
bas, bet vardo vienas pats 
negalėjau sugalvoti. Neno
rėdamas eiti su “Laisvės” 
redaktoriais į kompeticiją, 
ant žūt-būt, parašiau ant- 
galvį “Krislai” su priesaga 

mum skiriama ginklai, mir- P. S., “jei vardas ‘Krislai’ 
tis ir sunaikinimas. Už 1940 nepritinka, tai prašau su- 
-41 metų karinę sumą būtų! teikti kitą vardą.” Redak- 
galima pabūdavoti penki torius plunksnos vienu pa
tuksiančiai gerų moderniš-, braukimu mano žinutes pa
kų namų dėl 423,033 šeimy-! krikštino, kaip kunigas Jo
nų, kurios dabar gyvena 
lūšnose. Na, o kiek Ameri
kos baduolių būtų galima 
pasotinti, tai nė įsivaizdin
ti negalima.

valdžia skyrė karo 
lams $540,356,000. Tai tiek 
dėl karo dievaičio tais me
tais. Bet, 1940-41 metų ka
ro dievaitis jau pareikala
vo $2,116,169,000. Todėl be
darbių šalpa, ūkio ir kitų 
įstaigų išlaidų suma tapo 
numažinta veik iki nulio.

Vieton^ šalies pagerinimo,

“Pastabos.”
Norėtųsi žinoti, kas yra 

pastabų krikšto tėvu? Me
nu, kad iš šių vienas yra: 
Rojus ..Mizara, Antanas 
Bimba ar D. M. Šolomskas.

Visų darbininkiškų laik
raščių skaitytojai turėtų 
suprasti, kad mum gaila 
visų Suomijos darbo žmo
nių. Šios šalies karo mon- 
geriai po simpatijos skrais
te varo didžiausią grobšu- 
mo propagandą dėl pelno 
Europos vardu, kad galėtų 
reikalingų reikmenų kai
nas pakelti dangaūs aukš
tumom Mums gaila darbo 
žmonių likimo Austrijos, 
Lenkijos, Abisinijos, Alba
nijos, čechoslovakijos, Is
panijos, Chinijos, ir Indijos 
gyventojų, kurie per du 
šimtu metų neša jungą An
glijos imperializmo.

• * •• "" • •
Būtų gerai, kad į “Pasta

bų” skyrių rašytų bent ke
li iš įvairių miestų, tas pri
duotų daugiau įvairumo ir 
susidomėjimo skaitytojams. 
Nereikia pasitikėti vien ant 
redakcijos štabo. Nesunku 
parašyti “pastabos”, nes ra
šoma trupipos žinutės, pa
remtos faktais. Pastabos 
galima susidiktuoti kad ir 
prie darbo. Draugai, pa
įvairinkime savo dienraščių 
špaltas!

• • — • *

Reiškia, “Laisvė” susi
laukė savo skiltyse naujo 
svečio po vardu “pastabos”. 
Po “Laisvės” šėrininkų su
važiavimo skaitant delega- 

Nėra ko nusiminti. Pono 
Roose velto kairi demokra
tija išdygo, kaip grybas po 
lietaus, taip ji greit ir su
bliūško. Jis išstoja prieš 
Sovietų Sąjungą, bet jis no
ri klaidingai įtikinti Ameri
kos kongreso jaunuolius, 
būk 98 procentai Amerikos 
žmonių remia jo demokra
tija prieš Sovietų Sąjungą. 
Toks pono Roosevelto ašt
rus išsireiškimas labai atsi
duoda Anglijos ir La Belle 
France propagandos dūku. 
Jaunuoliai gal metuose jau
ni, bet tokiem “nonsensam” 
jie netiki ir jis tą žino.

• • •
Sovietų Sąjungai Suomi

joj laimint, Suomijos bur
žuazija pasikausčius padus 
bėga į Švediją su visais 
skudurais. Kad nieko nelik
tų dėl Suomijos žmonių, jie 
sudegina savo namus ir vi
są nepanešamą turtą sunai
kina. Vėliau atsisukę atgal 
žiūri, kaip į Sodomo Gomo- 
ro druskinį stulpą. 

• • •
Indijoj neramumo vulka

nas kunkuliuoja. Anglijos 
imperializmas yra išraiška 
kapitalistinės ekonomijos 
Indijoj. Indijos išlavinti 
darbininkai už 10-12 valan
dų darbo dieną tegauna 30 
centu, skaitant Amerikos 
valiuta. Nelavinti darbinin-

jos vadą Washingtoną, o kas neklausė, 
tuos keikė ir laivus jūrose gaudė, kaip ir 
dabar daro.

Ir dabar Anglija norėtų “Suvienytos 
Europos”, bet kam? Nagi, tam, kad ta 
Europa padėtų jai kariauti prieš Vokie
tiją, o paskui prieš Sovietų Sąjungą, kad 
išgelbėjus Anglijos imperializmą, jos 
viešpatavimą ant 152 kartus didesnių plo
tų, kaip pati Anglija. Taigi, šis Angli
jos “naujas pyragas” yra iškeptas iš tri
jų šimtų metų senumo miltų, ir jis ne
kaip kvepia.

kai už tiek pat valandų už
dirba nuo 7 iki 10 centų 
per dieną. Vaikai nuo pen
kių iki 10 metų už tiek pat 
valandų uždirba nuo 20 iki 
50 centų per mėnesį.

Tokia padėtis viešpatau
ja Indijoj po Anglijos im
perializmo padu. Na, o An
glijos imperialistai be gė
dos skelbiasi pasauliui, būk 
jie šiame kare kariauja už

(Tąsa ant 7-to pusi.)
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"Žmogus - Bomba” KOKIA MIRTIS YRA LENGVIAUSIA Slonius-Dramblys
Didelis naujoviškas karoibas” neša lėktuvai, skrisda- 

laivas kainuoja 50 milionų mi taip aukštai, kad jų ne- 
dolerių ar daugiau. Išlavint i pasiektų kanuolės iš laivų, 
jo įgulą — mechanikus, jū- Kiekvienas lėktuvas turi po 
reivius, oficierius, viso iki vieną milžinišką sparnuo- 
tūkstančio žmonių — taip tą bombą; o bombos kama- 
pat kainuoja daug milionų raitėje vairuotojas sėdi, 
dolerių. 1 taip sakant, raitas ant

Užtat tokį karo laivą su-, sprogstamos medžiagos, 
naikint yra nelengvas dar-1 štai lėktuvas staiga at- 
bas. Submarinas turi patai- kabina “bombą - žmogų.” 
kyt į jį labai stipriu torpe- Bomba su savo prietaisais 
dos šūviu arba net keliais, virsta kaip kokiu sklandy- 
Bet prieit prie karinio did- tuvu, kuris neria žemyn, 
laivio pavojinga, nes aplink Bombos lakūnas kojomis ir 
jį paprastai “siuva” mažės- rankomis valdo jos vairus, 
ni greiti kariniai laivai-nai-; kaip ir tikrame lėktuve. Sy- 
kintuvai. O naikintuvai turi kiu jis žiūri į taikiklį, til
tam tikrus nuklausymo rintį žiuroniškus stebėjimo- 
prietaisus, vadinamus gar- taikymo stiklus, ir taip nu- 
siagaudžius ir elektrinius sitaiko į laivą.
klausytuvus. Jie tik ir seka, i Bombos sparneliai maži, 
iš kurios pusės atneria sub-į svoris didelis, tai jinai ir

žmonės miršta nuo tūks
tančių įvairių ligų; čia apie 
tai ir nekalbėsim. Bet tūks
tančiai, kaip sakoma, tra
giškai žūsta, atimdami pa
tys sau gyvybę: vieni nuo
dijasi, kiti nusišauna, treti 
virvės kilpoje žūsta; ketvir
ti šoka į vandenį ir taip nu
sižudo; o dar kiti išleidžia 
sau kraują... Bet tolimų 
šiaurinių šalių žmonės, no
rintieji nusižudyti, tyčia 
per šalčius išeina iš namų 
ir sušąlą.

Čia pakalbėsime atskirai 
apie tuos savižudžius, kurie 
jau buvo be sąmonės, o kai 
tapo 
savo

atgaivinti, papasakojo 
patyrimus.

NUODAI
Tik įsivaizdinkite, kilo

marinas. skrenda žemyn didžiu met žmogus sveikas ir, pa-
Dabartiniame Europos smarkumu. O čia bombos ėmęs nuodų, turi už valan- 

kare laivūs dažnai puola di- lakūnas, lėkdamas žemyn, dos kitos mirti. Nuodai ne 
deli lėktuvai, bombanešiai. ūap turi manevruot ore, iš- tik suardo jo sistemą, bet 
Tačiau ir pusės tono bom- sisukinėdamas nuo laivo ka
ba, pataikiusi ant karinio nuoliu ugnies.
didlaivio denio, sunkiai te-. Kaf jis atsiranda už pus- 
gali taip sužeist laivą, kad;an^ro tūkstančio ar tūks- 
jis paskęstų. Be to, bom- tančio jardų nuo laivo, tai 
banešis nedrįsta perarti gaiutinai nusitaiko į laivą, 
nusileist, nes karo . laivas . paraukia atkabinimo ran- 
ginkluotas,. Ištobulintomis ^eną. įr taip milžinas bom- 
priešlėktuvinėmis kanuolė- atsiskiria nuo viso sklan-
mis. Todėl bombanešis retai 
kada užpuola karo didlaivį, 
būdamas žemiau kaip už 10 
tūkstančių pėdų. O iš tokio | rįa — kamaraitės - kabinos 
anksčio sunkoka pataikyt atsijaro parašiutą. Vai- 
į judantį karo laivą. Taip ruoįojas turi ir pripučia- 
bombos dažniausiai ir krm- majį “diržą”, kad, parašiu
tą uz keliasdešimties iki tu nusileidęs ant vandens, 
šimto pėdų nuo karo laivo. ga)ėtų išsilaikyt neprigė- 
Sprogdamos, jos taip v^u"' ręS< koi bus keno išgriebus, 
kąecia orą, kad. nupučia . Karininkai sako, jog ši- 
jūreivius ir atskirus įi engi-, tofcs karo laivų bombarda- 
mus nuo laivo,, tačiau pil- vjmas oro daUg tiksles- 
prastai nepajėgia . nuskan-. njs. ne^. jeįgu vairuotojas 
dint Karinį didlaivį. sparnuotos bombos ir žūtų

Pries karo laivus, tiesa, jūroje, tai sunaikindamas 
dažniau pradeda vartot va-1 didžiulį karo laivą, padary-

3 smigimo lėktų- priešui tūkstančius ir 
milionus sykių daugiau 
nuostolių. —K.

dytuvo;
Bomba lekia žemyn, į lai

vą, o pats vairuotojas išne-

paverčia ją į anglį, sudegi
na. Kokias kančias nelai
mingasis perkenčia, negali
ma sveikam net įsivaizduot. 
Vienok nuo nelemtųjų nuo
dų daugiausis žūsta gydy
tojų, gal todėl, kad jiems 
nuodai yra prieinamiausi.

Vienas iš apsinuodijusių, 
paskui atgaivintas, sako: 
“Jeigu kada prisieis žūti 
nuo nuodų, tai aš tik pa-

mislysiu apie nuodus, ir iš 
baimės krisiu negyvas.”

KULKOS
Kaip kulka smarkiai eina 

iššauta iš šautuvo ar revol
verio, taip greit jinai supa
ralyžiuoja žmogaus kūną— 
sykiu ir jo sąmonę. Sako
ma, kad po gera gydytojo 
priežiūra žmogus, nors ir 
pavojingai susižeidęs kulka, 
atgauna sąmonę, bet kūnas 
eina prie pakrikimo.

VIRVĖS KILPA
1929 metais Harvardo 

U n i v e r’ siteto profesorius 
Bush pats užsinėrė kilpą 
ant kaklo, idant patirti, ką 
tokie nelaimingi jaučia. 
Jam laiku buvo nupjauta 
virvė, ir jis pats štai ką 
pasakojo: . /

“Kuomet iš po i mano ko
jų išmušė pastolį, ir kilpa 
kirto smūgį, pirmiausiai su
žaibavo man akyse ir, tar
tum trenkė smarki perkū
nija. Toliaus, žaibavimas su 
perkūnija mažėjo, ir galop 
pasidarė ramu; gal dėl 
kad aš jau buvau be 
monės.”

SKENDUOLIAI
Skenduoliui ' per kelias 

pirmas sekundas vaidentu
vėje atsistoja visas praei
ties gyvenimas; o sekantis

to, 
są-

laikotarpis tai sielvarto 
tarpas: čia jis prisimena ir 
apgailestauja šeimos, savo 
mylimos ir viso likimo.

Reikia pastebėti, jog ly
giai tą patį pergyvena ir 
tie, kurie per langus krin
ta iš aukštų namų.

KRAUJO IŠLEIDIMAS
Kuomet žmogus prasi

pjauna kraujagyslę-veną, iš 
sykio jis nieko nejaučia; o 
vėliau pajunta silpną slėgi
mą ir baimę; bet negali su
daryt spėkų šauktis kitų 
pagalbos; tai taip ir. žūsta 
desperacijoj.

SUŠALIMAS
Sušalti tai yra viena iš 

lengviausių mirčių. Kuomet 
žmogus eina dideliame šal
tyje, jis labai greitai pail
sta ir jį labai ima miegas 
ir noras pasilsėti. Kaip tik 
jis atsisėda, per kelias mi
nutes ir užmiega. Tuomet 
jam vaizduojasi, kad visur 
liepsnos stulpai, šiluma ne
apsakoma. Tas jam vaiz
duojasi, iki jis nustoja są
monės; ir taip šiltai jis už
baigia gyvenimo dienas.

Šiaurės keliautojai ir me
džiotojai šią istoriją nuo se
niai'žino ir tokiem “pasilsė
jimam” nepasiduoda, o su
kaupia visas jėgas ir sten
giasi dasigaut į šiltą vietą.

—Jaunutis.

dalies ir

t. y. Af- 
raistuose

Su drambliu kaip europie-! kus, busus, o iš 
čiai, taip ir mes amerikie-1 traktorius, 
čiai esame mažai susipaži- Savo tėvynėse, 
nę.. Kas turėjo progos ma- rikos ar Indijos 
tyti tą gyvulį cirke ar žvė- bei kalnuose, drambliai gy-
rinčiuj, tas nors žino, kaip vena bandomis. Bandose' 
jis išrodo. Bet kas jo nėra laikytis juos priverčia ta 
visai matęs, tai aš nors apy- aplinka, kad dramblys, a- 
grabai, stengsiuosi supažin- part savo kieto kūloko — 
dinti su drambliu. Dramb-į nosies, neturi kito ginklo 
lio tėvynė tai Afrikos ir In- apsiginti nuo draskūnų 
dijos raistai, kalnai, pakai- žvėrių. Nors, tiesa, jis 
nės — tyrai. O pats gyvulys gamtos apdovanotas vilkui 
tai tų arba kaimyniškų ša- neperkandama oda, bet kė- 

kuris atlieka liems draskūnams apspitus, 
jis vis tiek nepajėgia apsi
ginti ir lieka žvėrių auka. 
O antra, tai jaunus dram
bliukus draskūnai žvėrys be

lių “arklys”, 
sunkiausius darbus, kelio
nes per dykumas ir kalnus.

Dramblio ūgis tarp 8 ir 
10 pėdų aukščio, o svoris

FARMERIAI "AUGINA MUILĄ

tarp 2 ir 5 tonų.’ Tai didelis atvangos medžioja. Todėl, 
su palygint mažomis sma-j ad aPSJpti save n savo 
genimis gramozdas ir anot '?lkus> Jlems tenka .gyve": 
to priežodžio - didelis ir tj. bandose .organizuotai 
durnas. Tačiaus kas iš lie- nuo zyenų. Pavojui
to priežodžio — didelis ir

ištikus ir vadui užtrimita- 
i vus, jie susigrupuoja į ratą 

žiū? kad nepadari klaidos?
Mat, dramblį gamta užmir
šo apdovanoti plaukais ir 
padarė s u d ribusį, susi
raukšlėjusį, apsmukusį, vi

tuvių apkrikštijo tą gyvulį 
“drambliu”, turime pripa-

liai subėga į rato vidurį, ir 
nosimis ginasi nuo užpuoli- 

L kų.
-J Dramblių gyvenimo, kol 

sai netobulą pažiūrėt tvari- ! Re. nepatekę į žmogaus ver- 
nį. Todėl su 
pasiglamonėti 
malonu, kaip 
pasiglamonėti 
— arkliuku 
Dramblys 
šiurkštus, nemalonus, 
tas gamtos tvarinys. O jau

drambliu ir §9^ daugelis iš mūs net ir 
ne taip jau pavydėtume. Jie pasivalgę 
mes mylime žolių, šaknų ar medžių la
su saviškiais subridę į upę bei ežerą
ar karvute.
visame kame

šal-

ne tik maudosi, bet ir žai
džia: prisitraukia j savo 
triūbas vandens ir laistosi, 
kaip iš ugniagesių šmirkš-

tą jo dievo duota ir dribte- vienas ant kito.

4 v

a
t

dinamus “smigimo” 
vus. Jie yra ypatingai grei
ti, lengvesni, gerai šarvuo
ti, nors ir mažiau bombų 
nešasi, negu paprastas bom- 
banešis. Šie lėktuvai- neria 
žemyn, taip sakant, “smin
ga”, ir kai būna gana arti 
laivo, pralėkdami meta bom
bas ir vėl ūmai pleška aukš
tyn. Bet ir “smigimo” lėk
tuvų žygiai pavojingi jiem 
patiem, nes karo didlaiviai 
turi ne tik didesnių priešor- 
laivinių kanuolių; jie taip
gi turi mažesnių, greitai, 
lengvai nutaikomų kanuo
lių ir stambių sudėtinių 
kulkasvaidžių, kur kiek
vienas toks kulkasvaidis, 
vienu sykiu pila ugnį iš 
keturių ar daugiau vamz
džių. •

O vis dėlto, jei įvalias di
delė, gana galinga oro bom
ba /būtų gerai nutaikyta į 
karo didlaivį, jis turėtų žū
ti. Ir šiam tikslui yra išras
ta, nors dar 
v a r t ojama, 
ba.”

Tai ne kas 
linga bomba 
daugiau iki virš keturių to
nų svorio; ir ją vairuoja 
lakūnas.

Ši bomba įrengta, lyg ne
didelis lėktuvas. Ji 
sparnus, 
kamaraitę - > kabiną, turi 
vairus ir visus valdymo 
prietaisus. -O kabinoje lakū
nas guli kniūbsčias.

Didžiulias “žmones-bom-

IššOKO PRO LANGĄ 
MIEGODAMAS

Altenburge, Vokietijoj, 
Walteris Hopfe, elektro
technikas, apsisapnavęs, at
sikėlė 'iš lovos; iš antro 
aukšto nušoko gatvėn ir 
užsimušė.

ŽVEJŲ LAIVUKAI GIN
KLUOTI SUDĖTINIAIS 

KULKASVAIDŽIAIS

praktikoj ne-
“žmogiis-bom-

kita, kaip ga
rnio tono ar

turi
turi vairuotojo

London. — Anglijos žve
jų laivukaį dabar ginkluoti 
dideliais sudėtiniais kulkas- 
vaidžiais prieš vokiečių lėk
tuvus. 'Tie kulkasvaidžiai 
sujungti daiktan ' po ketu
ris sykiu, visi keturi yra 
kartu nutaikomi ir visi sy
kiu šaudo, s

I tali jos Valdžia Apriboja 
Anglies Vartojimą

Roma. — Italų valdžia ap
rėžė anglies vartojimą įvai
riose pramonėse, ir dabar 
teleidžia jom sunaudot1 tik 
60 iki 80 procentų to ang
lies kiekio, kurį tos pramo
nės iki šiol suvartodavo. 
Anglies naudojimas apribo
tas svarbiausiai todėl, kad 
Anglija užkirto kelią Itali
jos laivam gabent anglį iš 
Vokietijos.

Esu tikras, kad šio raši
nėlio antraštė “Farmeriai 
Augina Muilą” nustebins 
ne /vieną skaitytoją, tik į 
antraštę pažvelgus. “Tai 
negalimas daiktas,” pama
nys skaitytojas: “Juk mui
las nėra bulvė, o jeigu jau 
muilą jūs, farmeriai, galite 
užauginti, tai kodėl nesodi
nate kvoderius ir neprisi- 
kasate pusdolerių ar dole
riu, jiems gerai užderė
jus?”

Kvoderių sodinimą ir do
lerių derlių mes pavedame 
broliams miestiečiams, kad 
turėtų už ką nusipirkti mū
sų užaugintą muilą bei ki
tokį iš to paties augalo 
skanėsį, o' kartu ir’ vaistus 
ir sveikatą. Tai medis apie 
25 pėdų aukščio, vadina
mas PAPAYA, ant kurio 
auga “musk melon” (muš- 
melono) didumo ir sudėties 
obuoliai.

Kol tie obuoliai dar ne
prinokę, atsipjovęs jo šmo
telį, gali praustis burną, 
muiluotis barzdą ar skalbti 
skalbinius, tai užaugintas 
muilas. O kada tie obuoliai1

prinoksta, perpjovęs per 
pusę, pasiimk šaukštuką ir 
kabink košelę, kaip iš muš- 
melono. Skirtumas bus tik 
tame, kad papąyą valgyda
mas jaunuolis, apart ska
nėsio, dar gaus vitaminą A, 
reikalingą kūno augimui; 
vitaminą C, kuris būdavo j a 
kaulus bei dantis, ir vita
miną D, kuris randasi cod- 
liver aliejuje. O kas svar
biausia, tai mamei nereikės 
savo vaikiuką ar mergaitę 
tampyti už nosiukių, kad 
įpylus šaukštuką kastorijos 
į jo gargaliuojančią gerklę. 
Yra sakoma, kad arbūzą 
(vuotermeloną) valgy da
mas atlieki net tris darbus 
—pavalgai, atsigeri ir nusi
prausi. Bet šis augmuo pra
lenkė ir vuotermeloną vi
same kame.
Papaya lapai ir žievė labai 

giminingi palmei. Skirtu
mas tik tame, kad su pa
paya lapo ar žievės sultimis 
nusimasažavęs veidą ar vi
są kūną, prašalini odos 
spuogus, šlakus ir kitokius 
odos negražumus. Apart 
čia suminėtų papaya auga-

lėtą nosį, kuria jis maistą 
sau į valgomąją dedasi, re

mtas sutiktų paglostyti, nes 
labai gimininga gyvatei.

Dramblys nėra mėsaėdis, 
juos, bent šiuom kartu, ne-i^e^.^0^s pat.griežtas vege- 
matau reikalo kalbėti. I terijonas, kaip musų ark-

Papaya (pawpaw) tėvy-|^u^as ar jautelis. Tik, su-

lo žmogui dovanų, dar ran
dasi jame ir smulkesnių, 
naudingų žmogaus gyveni-i 
mui dalykėlių, bet apie į

nė tai tropiški, šilto klima
to miškai. Iš tokių miškų 
papaya imigravo į Kubą, o 
Įš Kubos į pietines mūsų 
valstijas, bet ne visur pri
pranta prie mūsiškio kli
mato. Kol kas tas minimas 
grinorius, papaya, apsipra
to R.io Grande Valley apie- 
linkėj, Texas valstijoj, pie-, 
tinėj Californijoj ir dalyj 
Floridos valstijos, Daytona 
Beach apylinkėje.

Tačiaus yra dedamos pas
tangos, kad šio taip vertin
go augalo kuo daugiausia 
galima būtų užveisti šiltose 
Amerikos valstijose, ir ma
noma, kad papaya ne tik 
vaisius, žievė ar lapai turi 
savyje didelės vertės, bet ir 
iš paties medžio dar 
galima išimti daug žmo
gaus sveikatai reikalingų 
dalykų.

Senas Vincas.

bus

j terijonas, kaip musų ark

Dramblys labai retai at
sigula. Jis ir miega ir mirš
ta stovedantas. Jie ir miega 
sustoję į ratą, o viduryj 
rato nosis pakabinę, snau
džia jų vaikai. Dramblys 
gyvena labai ilgą amžį, bū
tent, iki 150 metų.

Senas Vincas.
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SUVALKIJOS MIŠKŲ NYKIMAS
Suvalkijos seneliai. pasa

koja apie miškus, kuriuose 
andai skendo Suvalkija. Ne
daug tėra likę šimtamečių 
senelių, bet jie visi prisime
na, jog kur dabar kaimai ir 
valsčiai, ten prieš šimtą 
metų snaudė neįžengiamos 
girios, o Vištyčio, Marijam-' 
polės, Prienų ir kt. miestai 
tada buvę Xik nedidelės sa
los tarp miškų. ♦ *

Apie 1840 metus Suvalki
joj (tada Augustavo gu
bernijoj ) buvo *412 tūkstan
čių dešimtinių miškų, žymi 
dalis jų_ stūksojo baloje,,

pelkėse, paežerėse. 71-nas 
procentas miškų buvo pu
šynai, apie 14 proc. juod
alksnynai, apie 7 proc. eg
lynai ir apie 8 proc. kitoki.

Miškuose tais laikais vei
sėsi įvairūs plėšrieji žvėrys, 
žolėdžiai ir graužikai. Jų 
dauguma dabar jau išnykę. 
Nebėra' plėšrios žolėdės 
meškos, žolėdžio stumbro, 
mažai teliko lūšių, nyksta 
vilkai.

Valdiškų miškų tada Su
valkijoj buvo 164 tūkstan
čiai dešimtinių. Šiuos miš
kus prižiūrėjp, iy saugoju IĮ

urėdų, 17 žvalgų, 40 giri
ninkų ir apie 230 eigulių.

Konfiskuotų ir dovanotų 
miškų plotas siekė apie 13 
tūkstančių dešimtinių. Miš
kus carai dažnai perleisda
vo generolam ir kitiem val
džios malonę įgijusiem as
menim. Stambieji miškų 
plotai čia priklausė: baro
nui Ofenbergui — apie 1,- 
630 dešimtinių, Svečinui 
apie 1,620 dešimtinių, Šuli
niui apie 1,130 dešimt., 
Bergui apie* 1,060 deš., Sko- 
belevui apie 950 deš., Steg-

(Tąsa. ą^ 4-to pusi.)

prantama, pagal stukį, ne
mažai reikia ir pašaro. | 
Dramblio spalva tamsiai 
pilka, tarsi apipelėjus, ne
turinti jokio gyvumo, ir jį j 
sunku atskirti nuo pilkos i 
uolos, kuomet jis prie uo-1

Apsauga Nerūdy- 
jančiam Plienui

Dar desėtkas metų atgal 
uolos, kuomet jis prie uo-I buvo mažai gai
los snaudžia. Dramblys ant' ”ama ,*}?rudy}anc!? pieno, 
savo nugaros paneša 
1,700 iki 2,200 svarų, bet jo 
greičiausia eisena, tik 4 my-

nuo Iš pradžios toks plienas bu
vo daugiausiai garsinamas 
kaip medžiaga nerūdijan- 

šakutėm irlios per valandą. Dramblys, ^em peiliam 
lygiai arklys ar jautis, ne abelnai namų reikalam. Da- 
taip jau sunkiai pasiduoda bar kas kita. Šiais laikais 
pajungti prie darbo, ir su daugybė nerūdyjančio plie- 
jais atliekama sunkūs dar- no suvartojama prietak 

sams, kuriais apdirbamas 
pienas ir kiti valgio produk
tai; naujoviškiem trauki
niam, automobiliam, elek
tros pramonei, popieros ga
mybai, ' alaus bravorams, 
lėktuvams, dirbtiniam šilkui 
ir kt.

Bet nerūdyjantis plienas 
turėjo vieną blogumą. Jo 
paviršiuje atsirasdavo duo
butės, ir jos mažu-pamažu 
eidavo platyn ir gilyn.

Bet nerūdyjančiam pliene 
nesidaro duobučių, jei į 
jį įmaišoma' 2 procentai si
dabro. Šį plieną apsaugo 
nuo duobėj imo primaišymas 
molybdeno, mangano ir tū
lų kitų metalų. Jeigu nerū
dyjantis plienas iki tam tik
ro laipsnio pakaitinamas 
patalpose, iš kurių ištrauk
tas oras, tuomi jis irgi žy
mia dalim apsaugojamas 
nuo duobėjimo.

Cannes, Francija. — Mi-? 
re Maxine Elliott, aktorė 
išgarsėjusi Europoj ir Am
erikoj. Ji buy o 67 metų. ( -Į

bai miškuose, prie kanalų 
ir ilgos transporto kelionės 
per kalnus, raistus, kur jo
kių kelių nėra, o tik jų pa
čių pramintais, mūsų tarme 
—šuntakiais.

Dramblį vargu būtų gali
ma pajungti prie darbo ar 
paimti į nelaisvę, jei jis 
neturėtų vieną silpnybę, tai 
labai opias ausis. Su tam 
tikrom replėm už ausies pa
stvėręs dramblį, valdysi ly
giai taip, kaip mus kad rus- 
kas “učitelis”, pastvėręs už 
ausies, vesdavosi, kad ir už 
save didesnį pusbernį, kur 
tik norėdavo. Tik už ausų 
pasižabojęs dramblį afri
kietis ar indietis suvaldo, 
išmokina dirbti ir atlieka 
ilgas, nors ir nesparčias ke
liones su keliauninkais ar 
sunkiais kroviniais.

Jeigu iš afrikiečio, indie- 
čio ar iš kitų ten esančių 
kaimynų kas nors atimtų 
dramblius, tai reikštų tą 
patį, ką ir iš Lietuvos atim
tų arklius, o iš Jungtinių 
Amerikos Valstijų — tro- j ’ .’1 ii i

O
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| Už Ką Reikia Balsuoti S. L. A.
Tarybos Rinkimuose?

SLA Narių Komitetas Daro Savo Pasiūlijimus

Penktadienis, Kovo 8, 1940

J. žebrys 
Kandidatas į SLA 

Iždininkus

J. Miliauskas 
Kandidatas į SLA 

Prezidentus

K. Michelsonas 
Kandidatas į SLA 

Sekretorius

Dabartiniai SLA Pildomosios Tarybos 
rinkimai yra ypatingai įdomūs, ir kiek
vienas SLA narys turi darbuotis, kad 
būtų išrinkti geri, teisingi žmonės į SLA 
vyriausią įstaigą, kuri per du metus 
tvarkys visos organizacijos reikalus.

SLA Narių Komitetas ragina narius 
balsuoti ir darbuotis už visus naujus 
kandidatus, išskyrus vieną—vice prezi
dentą, kuris parodė savo darbais, kad 
jis yra tinkamas tai vietai.

Grigaitiniai politikieriai nori pažan
gių narių tarpe skleisti paskalus, kad 
balsavimas už naujus kandidatus tai su
skaldytų pažangių SLA narių balsus ir 
tada gali laimėti tautininkai, o tas, gir
di, atneštų didžiausią nelaimę dėl SLA. j 
Argi taip būtų? Žinoma, jei laimėtų bile 
kurios srovės visas sleitas, tai galėtų sau 
šeimininkauti. Bet SLA Narių Komite
tas nėra srovinis komitetas. Jis remia 
gerus kandidatus be skirtumo pažvalgų, 
jei tiktai narys yra tinkamas tai vietai.

Beskaitant SLA organą “Tėvynę”, 
mes matome įvairius dalykus, kurie da
romi mūsų dabartinės valdybos narių. 
Jie cenzūruoja mūsų organą, idant na
riai nežinotų tikrosios padėties, kaip tai 
buvo su SLA Kontrolės Komisijos rapor
tu. Jie imasi šimtais dolerių iš mūsų or
ganizacijos iždo dėlei “kelionių ir su
gaiščių.” Jie pakėlė duokles į lėšų fondą, 
jie bando “suvienyti” našlių ir našlai
čių fondą su lėšų fondu, kad pastarąjį 
išgelbėti. Tikrenybėje, kad jame būtų 
daugiau pinigų, iš ko galima geriau sem
tis. Jie kelia duokles ir tuom pačiu sykiu 
kelia sau algas.

Kaipo pavyzdys, kodėl reikia SLA 
Prezidentui mokėti $1,200 į metus al
gos, kada už kiekvieną patarnavimą jis 
padaro kitą bilą? Iš senos valdybos yra 
tiktai vienas narys, J. K. Mažukna, ku
ris kovoja su kitais, kad nenualintų 
SLA iždą.

Kada buvo taisomas “Vienybės” na
mas, kuris kainuoja mūsų organizacijai 
apie $75,000, tai nebuvo vien tiktai Vi- 
niko kaltė—F. J. Bagočius lygiai daly
vavo toje komisijoje. Apie mūsų dabar
tinę Pildomąją Tarybą štai kas pasaky
tą:

“Išmokant sąskaitas, prezidentas, se
kretorius ir iždininkas nepasįelgė gas- 
padoriškai, nes daug čekių buvo pasira
šytų ir išmokėtų be jokio žinojimo arba 
“statement”, už ką ir kokį darbą, kaip 
tai sąskaitos virš kontrakto, kurios buvo 
išmokamos be jokios žymės, apart “due 
$4,000 ir S. A. Cibulskio O. K.” (“Tėvy
nė”, gruod. 8, 1939).

Pildomoji Taryba neleido pilno Kon
trolės Komisijos raporto paskelbti todėl, 
kad nenorėjo dokumentališkai parodyti 
nariams, kas ištikrųjų atsitiko. Tik skai
tome tame pačiame numeryje, kad mū
sų dabartiniai Iždo Globėjai, E. Miku- 
žiutė ir S. Mockus, turėjo progą per
žiūrėti raportą ir dokumentus, sutinka* 
su raportu ir rekomendacijomis, bet ne 
su sekamais punktais:

“P. T. turi surasti tikrąjį kaltininką, 
dėl kurio priežasties ar neišminties tos 
didelės išlaidos pasidarė, jeigu toks kal
tininkas galima surasti.” Iždo Globėjai' 
nenori jieškoti kaltininkų, nors dalei- 
džia, kad jų gali būti, nes Mockus 
su Mikužiute paveda jų suradimą bejė
gei Kontrolės -Komisijai, kuriai Pildo

moji Taryba nepaskyrė pinigų tyrinėji
mą vesti.

Taipgi Mikužiutė ir Mockus nesutin
ka su ta dalimi raporto, kur sakoma: 
“P. T. turi išreikalauti iš sekr. M. J. 
Viniko, kad sugrąžintų Susivienijimui 
sumą $257.50, kurią jis paėmė iš Susi
vienijimo sąskaitomis, kurias Kontrolės 
Komisija rado nepateisintomis.”

Jei Kontrolės Komisija šitaip gali pa
sakyt apie mūs valdybą, tai kai kas yra 
bloga, kai ką reikia mainyti. Mūsų pa
tarimas—šluoti juos laukan ir jų vieton 
pastatyti kitus. Jei per eilę metų da
bartiniai SLA viršininkai neišmoko gas- 
padoriauti mūsų organizacijoj, tai kam 
juos ilgiau belaikyti?

SLA Narių Komitetas ilgai svarstė vi
sų kandidatų tinkamumą įvairiose vie
tose. Jis priėjo prie išvados, kad sekami 
kandidatai yra tinkamiausi:

I Prezidentus: J. Miliauskas
Brolis J. Miliauskas yra pažangus 

žmogus, visą savo gyvenimą veikęs lie
tuvių organizacijose, ypatingai SLA. Jis 
yra susipažinęs su fraternalių organiza
cijų reikalais nei kiek nemažiau, kai da
bartinis prezidentas ir niekas negali jam 
primesti, kad jis būtų kur nors neteisin
gai pasielgęs. Jis yra plačiai žinomas po 
visą Ameriką, kaipo SLA veikėjas.

Pereitais SLA rinkimais, Miliauskas 
kandidatavo į SLA sekretorius ir gavo 
arti 2,500 balsų.

J. Miliauskas gimęs 1892 * metais, at
važiavo į Ameriką 1910 metais, patapo 
piliečiu ir veikia organizacijose. Į SLA 
įstojo apie 18 metų atgal, tai yra rugp. 
13 d., 1922 metais. Nuo pat įstojimo J. 
Miliauskas savo kuopos valdyboje yra 
užėmęs atsakomingas vietas. Jis buvo 
delegatu daugelyje SLA seimų, kaip tai: 
Wilkes-Barre, Pittsburgh, Detroit, Cle
veland ir Scranton. Visados, kaipo dele
gatas, kovojo už narių teises prieš įvai
rius politikierius (kurie jo dabar ir ne
remia dėlei to) ir jų užsimojimus. Det
roito seime delegatai jį išrinko į 
SLA Apšvietos Komisiją. Clevelando 
seimas jį išrinko į Įstatų Komisiją, o 
paskutinis, Scrantono seimas jį vėl išrin
ko į Apšvietos Komisiją, kur jis ir da
bar randasi. Taipgi jis yra buvęs APLA 
fraternalės organizacijos centro sekre
torium. žodžiu, pilnai kompetentiškas ir 
vertas SLA narių pasitikėjimo ir balso 
Prezidento vietai. Iš amato, J. Miliaus
kas yra plieno darbininkas ir gyvena 
McKees Rocks, Pa.

Į Sekretorius: K. Michelsonas
Mūsų organizacijai reikalingas naujas 

kraujas; čiagimiai jaunuoliai turės 
anksčiau ar vėliau tapti mūsų organiza
cijos vadais. Dabar, kada jaunoji karta 
jau užaugus, tai reikia ir jai duoti pro
gą. Michelsonas yra čia gimęs, jaunas, 
simpatiškas mūsų organizacijos narys. Jis 
yra studentas, mokinasi ant advokato. 
Jis yra vienas iš gabiausių lietuvių jau
nuolių kaip moksle, taip ir organizacijų 
veikime šioj šalyje. Labai puikiai varto
ja lietuvių kalbą. Jis jau du terminu 
baigia kaipo SLA Jaunuolių Komi
teto pirmininkas. Daug jis negalėjo nu
veikti toje komisijoje, nes pati dabar
tinė Pildomoji Taryba, kuri kietai laiko 
užgniaužus SLA iždą jaunimo organiza
vimui, tik sau atidaro, o organizacijos

reikalams neduoda.
Keistutis Michelsonas yra teisingas ir 

pavyzdingas jaunuolis, ir visi, kurie jį 
pažįsta, gerbia ir pasitiki. Jis yra bai
gęs universitetą ir pilnai kompetentiš- 
kas SLA Sekretoriaus vietai.

Į Iždininkus: J. žebrys
SLA Narių Komitetui, kaip ir dau

geliui mūsų organizacijos napų, atrodo, 
kad reikia pamainyti ir SLA iždininką. 
Viena, tai dabartinis iždininkas j^u yra 
išbuvęs ilgą laiką, o kitas dalykas, tai 
jis . irgi priklauso prie “senos” klikos, 
aklai seka Grigaičio politiką Susivieniji
me, nepaisant, ar tai eitų ant gero SLA 
nariams, ar ne.

J. Žebrys yra pilnai kompetentiškas iž
dininko vietai. Jis mokslą ėjo Lietuvos 
mokyklose ir atvažiavęs į Suvienytas 
Valstijas 1920 metais per 'kelis metus 
ėjo vakarines'mokyklas, kur mokėsi an
glų kalbos ir ėmė biznio kursus. Per 15 
metų J. Žebrys dirbo kaipo menedže
rius įvairiom krautuvėm Clevelande, o 
per paskutinius 5 metus turi savo krau
tuvę.

Jis yra gerai apsipažinęs su biznio ir 
pinigiškais reikalais ir yra pilnai kom- 
petentiškaę užimti SLA Iždininko vietą. 
Jo veikimas įvairiose lietuvių organiza
cijose per apie 30 metų ir abelnai vi
suomenės pasitikėjimas juomi rekomen
duoja jį į tą vietą geriau, negu mūsų 
žodžiai. Labai seka savo organizacijos

reikalus ir yra buvęs delegatu Chicagos 
ir Scrantono seimuose. J. Žebrys yra 
pažangus ir tolerantiškas žmogus. To
kių ir reikia mūsų Pildomojoj Taryboj. 
J. Žebrys gyvena Clevelande.

Apie kitus kandidatus paduosime in
formacijų vėliau. Užtenka dabar pasa
kyti, kad kaip vienas, taip ir visi kiti 
yra kompetentiški SLA Pildomojoj Ta
ryboj užimti vietas. Kad ir mūsų orga
nizacijos senas veteranas, Dr. Graičū- 
nas, kurs, kaipo gydytojas, yra užsitar
navęs sau vietą kaipo SLA Daktaras 
Kvotėjas. Jis yra daug apšvietos pasklei
dęs lietuviuose sveikatos ir kitais klau
simais.

SLA nariai—jūsų priedermė, jūsų or
ganizacijos ateitis reikalauja, kad jūs 
remtumėt sekamus kandidatus į Pildo
mąją Tarybą šiuose rinkimuose:
Ant Prezidento:

J. Miliauskas
Ant Vice Prezidento:

J. K. Mažukna
Ant Sekretoriaus:

K. Michelsonas
Ant Iždininko:

J. žebrys
Ant Iždo Globėjų:

Povilas Dar gis ir
J. Januškevičius, Jr.

Ant Daktaro-Kvotėjo: 
Dr. A. L. Graičūnas.

kijos lygumose, neturėjo 
teisės tuose miškuose nusi- 
kirst kad ir mažiausią me
dį be pono ar urėdo leidi
mo.

Kai kuriem miestam taip
gi priklausė didesni ar ma
žesni miško plotai; taip an
tai, Vištytis valdė apie 650 
dešimtinių miško, Lipskas 
apie 240 dešimt., Virbalis 
apie 740 dešimt., Augusta
vas apie 1,100 dešimtinių 
miško.

Iš miškų buvo stengiama
si išspaust tiek naudos, 
kiek tik galima. Bet miškų 
savininkai anais laikais ne- 
kažin kiek iš to pelnydavo. 
Nes valstiečiai menkai te
galėjo miško (įpirkt. Pavyz
džiui, valdžios miškai per 
metus vidutiniškai duoda
vo tik apie 20,000 rublių 
pelno. Vis dėlto ponai, pri
vačiai miškų savininkai 
daugiau pasipelnydavo, nes 
jie labiau paspausdavo val
stiečius, negu patys cariniai 
valdovai.

Detroit, Mich.
Iš LLD 52 Kp. Veikimo
Vasario 18 d. kuopa laikė 

mėnesinį susirinkimą. Narių 
dalyvavo nedaug, mat, susi
rinkimai yra perkelti iš šeš
tadienio į sekmadienį, tai gal 
nekurie nariai nepatėmijo 
pranešimo laikraščiuose. Atei
tyje nariai privalo dalyvauti 
susirinkimuose skaitlingiau. 
Kurie dalyvavo, visi atydžiai 
sekė susirinkimo eigą.

Pramogų komisija pranešė, 
kad LLD 52 ir LDS 21 kuo
pos rengia įspūdingą persta
tymą “Kerštinga Meilė.” Įvyks 
kovo 24 d., Draugijų Svetai
nėj, 4097 Porter St.

Iš Civilių Teisių Federaci
jos delegatas raportavo, kad 
Federacija deda visas pastan
gas atremti reakcionierių už-

kas sušelpimui lietuvių, Vii-, 
niaus krašto nukentėjusių nuo 
karo Lenkijos su Vokietija, 
bet Lietuvos x valdžia tebelai
ko kalėjimuose politinius ka
linius, kurie yra įkalinti už 
kovojimą dėl atsteigimo Lie
tuvoj demokratijos. Kuopos 
nariai, visapusiai apkalbėję 
politinių kalinių klausimą, 
vienbalsiai nutarė ir pagami
no tinkamą rezoliuciją ir pa
siuntė Lietuvos valdžiai reika
lavimą, kad tuoj paliuosuotų 
politinius kalinius iš Lietuvos 
kalėjimų.

Lietuvių Literatūros Drau
gijai šiais metais sukanka 25 
metai nuo susiorganizavimo. 
Šios organizacijos tikslas bu
vo ir yra skleisti apšvietą tar
pe Amerikoj ir kitose šalyse 
gyvenančių lietuvių, leidžiant 
moksliškas įvairaus turinio 

(Tąsa ant 7-to pusi.)

simojimą prieš, ateivius nepi- 
liečius. Suvienytų Valstijų 
kongresui yra paduota apie 
90 bilių, atkreiptų prieš atei
vius. Karo kurstytojų tikslas 
sunaikinti pirma progresyvį 
judėjimą, tada jie jaučia ga
lėsią šalį įtraukti į europinį 
imperialistinį karą. Amunici
jos fabrikantai jaučia, kad 
karo priešininkus prašalinus 
iš kelio, Amerika galės ne tik 
siųsti daugiau karo pabūklų, 
bet ir atvirai prieš Vokietiją 
ir Sovietų Sąjungą išstoti. Bet 
vargiai šios šalies darbinin
kai duosis amunicijos magna
tams būti kanuolių pašaru.

Dabar, siaučiant reakcijai, 
daug progresyvių suareštuoja
ma už prieškarinį veikimą ir 
laikomi kalėjime. O kad juos 
paliuosuoti, reikia už areštuo
tus uždėti kaucijas. Civilių 
Teisių Federacija suorganiza
vo kaucijų komitetą, kurio i 
tikslas sujieškoti kaucijas dėl Į 
paliuosavimo areštuotų. •

LLD 52 kuopa nutarė pri-į 
sidėti prie minimo komiteto, 
bet šis klausimas • bus per
svarstytas sekančiame susirin
kime.

Detroite yra susiorganizavu
si nauja organizacija po var
du “Stanley Novak New 
Deal.” LLD 52. kp. turi iš
rinkusi delegatą į tą organiza
ciją. Delegatas raportavo, 
kad yra siunčiamos peticijos 
su piliečių parašais Michigan 
valstijos gubernatoriui Dickin- 
sonui, kur reikalaujama, kad 
sušauktų nepaprastą valstijos 
seimelio sesiją ir tuoj paskirtų 
pinigų šelpimui bedarbių, ku
rie yra paleidžiami tūkstan
čiais iš pašelpinių WPA dar
bų. O miesto įstaigos atsi
sako duoti pašelpą; sako, nė
ra pinigų. Bedarbiai randasi 
blogoj padėtyj.

Lietuvos politinių kalinių 
reikale buvo plačiai kalbėta. 
Amerikos lietuviai renką ąu-

KaSK

ĮVAIRUMAI
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

manui apie 890 dešimtinių, 
Okunevui apie 580 dešimt., 
ir kt.

Bet žymiai daugiau miš
kų priklausė Lenkijos-Lie
tuvos didikams — apie 235 
tūkstančiai dešimtinių. To
kių didikų buvo 79, ir vidu
tiniškai kiekvienam išpuolė 
po 3 tūkstančius dešimtinių 
miško. Bet ir didikai buvo 
ne lygūs miškų savininkai. 
Kai kurie turėjo po kelias
dešimt tūkstančių dešimti
nių miško, o kai kurie tik 
po porą-trejetą šimtų de
šimtinių.

Šimtai tūkstančių valstie
čių, gyvenusių tada Suval-

Kai tapo panaikinta bau
džiava, buvo trumpu laiku 
iškirsta daug miškų nau
jom statybom.

Per kiek metų pirm pra
eito pasaulinio karo, dideli 
medžių kiekiai buvo par
duodami į užsienius. Per 
patį karą vokiečiai, užėmę 
tada Lietuvą, ypač daug 

(miško iškirto ir išvežė į 
j Vokietiją.

Dabar kiek didesni miškų 
plotai yra likę vėl vokiečių 
užimtoj Suvalkijos daly j 
tarp Augustavo, Suvalkų ir 
Seinų. Nemaža dar miįkų 
yra Kapčiamiesčio-Kučiūnų 
a p y 1 i n k ėse, kur baigiasi 
garsios Augustavo girios. 
Yra miškų ir tarp Kazlų- 
Rūdos ir Lekėčių ir kai kur 
kitur.'

Bet šie miškai jau tik še
šėlis seniau buvusių Suval
kijos miškų. —V. D.

OPEN 
EVENINGS

Pirmu kartu savo gyvenime 
juos už žemiau kaip $29.50. 
liaus matrasų konstrukcija. . .

G> O Sekite Mūsų Specialus
Lietuvių namų rakandų krautuvė.

niai, padaryti taip, kad nereikia guzikučių ir suteikia puikų

Šių mattasų 
visokio dydžio, 
gausite w 
g VO lovos. . 
prašome užeiti 
pamatyt matro
sų ir kitų na""* 
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mes parduodame 
Naujoviškiausio sti- 
minkšti kaip pūki- 

. . ------- ---- v miegojimui patogu
mą. Užvalkalas išmargintas kai braižiniais, mirga ryškiom spalvom, kurios--------

tuotos. .
vidujines dalelės tokios, kokio* randama tik aukštesnių kainu matrasuose... apda
ryti is abiejų pusių su storu susiuvinėtu vailokiniu iškimšimu. Taipgi atsižymi dvi
spalvių kraštų apvedimu. . . diržinės rankinos lengvam apvertimui ir sanitariniai 
oro ventiliatoriai.

GRAND CHAIR CORPORATION
• Lietuviai Rakandu Išdirbėjai, Ant. Petraitis, Biznio Vedėjas.

409 ir 436 Grand St. Tel- Evergreen 7-84si Brooklyn N. Y.

lomai nai ui aidimai o, imi g<t l ysKiom spalvom, kurios garan-
• neblunka nė nuo saulės šviesos nė nuo sudrėkimo. Ringiuotų sprendžinų

ryti is abiejų pusių su storu susiuvinėtu vailokiniu iškimSimu. Taipgi atsižymi dvi- 
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Harrison, N. J. — In a thrilling 
basketball game played here this 
past Sunday the Newark Lodestars 
defeated - the invading Maspeth Ca
valcades to the tune of 31 to 25.
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govern
or assis-

very good and I 
keep it up. But

war 
pay 
that 
and

did 
we

future activity under 
Regime.”
we are quite busy 
for our "Spring Fro-

of- 
the

Skeets and 
scored goals and Zukaus- 
Szablow scored fouls. Si- 
the only Maspethite to

was
Mo

the business meeting, the 
of the LDS Olympiad were 
Following this, sandwiches, 
pretzels, marshmallows, cof- 

tame

who, from 
good deal 
activities, 
that you 

"Kuprotas

to 
in- 
re-

— The Aido 
fierce month- 
last Friday, 
few disagree-

out your 
now, and 
27, 1940,

of extreme pleasure course 
one as youngsters discuss 
arrangements without con- 
involving themselves in

Lew 
Texas; 
Tippy 
sey, in 
or less. We have an idea it’ll be
"or less.” Both of these boys are 
terrific ciouters and when punchers 
of this type intermingle, something 
just has to happen. Jenkins is tab-

to be, "he 
for former 
fight long.” 
tramp

after the storm comes the 
and calm, and so it came 
end of our meeting.
chorus, after its usual busy 
weason, is now beginning to

bed at 7 to 5. Just to 
we like Larkin.

In the semi-final,

5
—Albert Makatenas.

ft

1
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MAN ABOUT TOWN
by JOSEPH SACAL

to smash a trade union whereas the 
other, a union of Lithuanians.
Comparisons

A fast weekend trip to New York 
City brought me face to face with 

I a number of oustanding features.

Meeting people with a variety of 
views, actions and reactions, is 
nothing new nowadays. In more 
ways than one the discourse one in-(The first of these features, is the 

amazing thoroughness and business
like conduct of activity as is carried 
on in Lithuanian youth circles.

Throes 
through 
and plan 
sistently 
some silly personal grievance. Prob
ably for that reason great steps of 
progress are being made in the cul
tural and educational field.

Certainly such groups as the “Aid- 
balsiai,” the Aido Chorus and the 
LDS “Builders,” whose talent in the 
field of culture is most outstanding, 
could never have advanced if the 
dominant scene was one of personal 
controversies and antagonisms. It 
was straight organizational know
ledge and understanding that put 
them in the position they are in to
day, and at the rate they are trav
eling no obstacles large or small 
seems to faze them.

The reason we make specific, men
tion of the New York groups is to 
bring to the attention of , some 
people the correct formula for a fast 
growing and inspiring youth group. 
There is no reason in the world why 
other groups cannot and have not 
advanced to the same proportion as 
say, Chicago, Massachusetts and 
New York. The road to success is 
not through petty squabbles, per
sonalities, fame seekers and the "I 
know it alls,” but through friend
ship, understanding and the know
ledge that the aid you give helps 
to raise our Lithuanian youth groups 
to the heights they rightfully 
serve.

dulges in is enlightening on the 
part of both parties. To discuss any 
controversial question intelligently 
aids in solving most any problem, 
especially if it be political or orga
nization!.

However, in this quaint world of 
ours one does come across people 
with one track minds and whose 
knowledge of facts is derived from 
hearsay and the lone streamer that 
emblazons our local dailies.

Personally, I like an argument 
with any individual. Matching wits 
is a hobby of mine, providing the 
whole proceedings are conducted on 
an intelligent basis. Facts, figures 
and some knowledge of the debated 
Subject are essential.

Some people, however, never seem 
to realize these necessities because 
of their blind prejudices toward a 
certain subject or that a study of 
this subject might lead him astray 
or "tainted” to a certain degree. To 
discourse with such a personage 
sometimes is sheer stupidity. Bopp
ing one’s head against a tree twen
ty times a day would be the equal 
of such a discussion. The effect of 
the tree bopping, in my opinion, 
would leave you in a healthier stage.

I know of many former scabs who 
today are fine union men because 
of union "treatments.” They use 
their own brainpower now instead 
of somebody else doing it for them.

I know of many Lithuanian youth 
today who would make fine leaders 
once they started to use their own 
brainwork and listened less to the 
mouthings of reactionary anti-Lith- 
uanian and anti-progressive leaders 
whose sole attack against progres
sive groups has been the "question 
of Communism.” Naturally any 
dumbheaded stooge that fell for 
their line was a gold mine and could 
be used as their stooge in disruptive 
activity. Such an individual can be 
classed in one catagory, — a scab. 
The only difference is that one tries is slipping ? ? ? ? ?

Pittsburgh
Although we are quite late in 

fering condolences, w© do so to 
Ordens of Ambridge, whose step
father died on February 29th.

Questions are being popped life 
and right, about two writeups that 
didn’t appear in the last issue of 
“Tiesa” ... Can it

“Help Finland” Reminiscent of 1917s 
“Help Belgium”; People Wary 
of War Involvement

Greater Pittsburgh Youth Hold Confab 
Plan Joint Activity for Council

Soho and Ambridge are capable 
and are organizing sports activity. 
Ambridge may accept a challenge 
to play ball with Wilmerding.

To have the social event of the 
Youth Council in a hotel ballroom 

| was one suggestion made. To have 
a better orchestra and a less ex
clusive ballroom was another. Much 
discussion was held on this point. 
Plans will be announced later. 

| The date for the affair hasn’t been 
'made definite, but it is known that 
it will be held in the fall, the plan
ning to be begun now.

After 
movies 
shown, 
cookies, 
fee, and plenty of ale and 
water” (pop or soda to the New 
Yorkers) was served by the hostes-

Aido Chorus has 
Active Song Prog. 
Want More News

It’s an awful sad

PITTSBURGH, Pa. — Representa
tives from Ambridge, Esplen, North 
Side, and Soho 
meeting of the 
Youth Council 
the North Side
the proceedings was Joe Sacal.

Three important matters were 
done, that is: reports on individual 
progress of the branches, plans and 
suggestions made for the annual 
affair to be held by the Youth 
Council, and the showing of the mo
vie pictures of the Olympiad held 
in Pittsburgh during the LDS con
vention in 1938.

Little by little a bit of progress 
has been made by all branches; the 
most progressive being Ambridge, 
which has accepted a membership 
challenge with the North Side and 
is now reaching toward the goal of
victory by having signed six new ?es of the North Side, 
members. Nice going, for them. —Alice Mažeikis.

BROOKLYN, N. Y. 
Chorus held a rather 
ly business meeting 
There were quite a 
ments, and maybe a member or so
of the female sex did feel like giv
ing a good, healthy, tug at her girl
friend’s new permanent, but, as al
ways, 
bright 
at the

An all-lightweight card is being 
presented at Madison Square Gar
den to-night that shapes up to be 
chock full of action, on paper at 
any rate. And at popular prices too, 
for a change.

Last week we picked the winners 
in advance for you and as it turned 
out there was no show. This time 
we’ll just give you the line-up and 
the odds at the moment and let 
you be your own judge.

Jenkins, of Sweetwater, 
tops the card along with 

Larkin, Garfield, New Jer- 
the main event of 15 rounds,

“Frank Zerk”
Due to another scribe’s column 

titled "The Observer” this column 
hereafter will be named “PIT
TESQUE REPORTER.” —apologies 
to the writer for the use of his cap
tion.

WILMERDINGERS. A few days 
more and their membership party 
will have its premier—so all you 
gals and guys get together and 
make it a bigger success than "Gone 
with ‘the Wind.” —the date, Satur
day, March 16—Lithuanian Hall, 
State St., Wilmerding—tickets 15c— 
dancing, refreshments, free peanuts 
—so come on you Lith clubs, put 
on your fun bag and attend.

A picnic and a boat ride is al
ready listed for the coming sum
mer schedule of events. Plans and 
dates will, be announced later.

MAN ABOUT TOWN—As to that 
information, please write to Albert 
Wallace, 127 Watkins Ave., Wil
merding, Pa. or better still attend 
the membership party—I’m sure you 
will be duly informed.

SPORTS. The Wilmerdingers ac
cept that bowling challenge—will 
the clubs accepting, please write to 
Albert Wallace, 127 Watkios Ave., 
Wilmerding.—Place, time and 
then can be arranged.

LITH ACQUAINTANCES, 
Bennett, Lithuanian rtack star, 
duated from Pitt—best in the 
jump—Set record of 6 ft. 2% in. for 
high jump at Pitt which was beat
en anly a week ago by McDowell of 
Pitt by jumping 6 ft. 3% in.—rank
ed as one of the 10 best high jum
pers in USA—member of American 
Lith Olympic Team that toured 
Lithuania—never beaten in- Europe 
—got offer to stay and teach there 
—another Lithuanian boy we should 
be proud of.—Lives in Bridgeville.

etc

In reading the news from abroad (where, 
there are 
tices that 
Headlines 
face value, 
banner head is usually a positive 
statement that may or may not re
flect truthful and confirmed 
Care should be exercised to 
headlines with the stories 
them in the following way. 

: examine .the dateline which 
1 the place of origin. If the 
described occur in one country and 
the dateline gives another country, 
turn on your doubt full blast.

Correspondents abroad have many 
dubious "sources” which they cover 
up with trick words that make the 
story seem plausible. Here are a 
few of the words with an explana
tion of what they more often mean 
in actuality:

"Alleged”: Guesswork.
"Unconfirmed”: Sheer rumor.
"It is said here”: Picked up any-

news, 
check 
under 
First, 
gives 

events

“Hitherto unimpeachable sources”: 
.A tipster who might have been right 
once.

"Local diplomatic circles”: Small 
talk at consular embassy functions.

"A person high in the 
ment”: Someone’s secretary 
tant.

“Advices”: Local press
"Authoritative sources”: 

may not be unless they are
"A high officer”-: Strictly private 

opinion of a military man of doubt
ful rank.

Remember too that correspon
dents cable their news in very ab
breviated form with few exceptions. 
These messages in "telegraphese” 
are then rewritten by men at 
cable desks in the offices of 
newspapers or news services 
ceiving. Thus in rewriting they 
be "angled” and colored to suit 
editorial policy of the paper or 
vice. p

I The 
winter 
prepare for the spring and sum
mer picnics. In the meantime, 
though, we have accepted to sing on 
March 9, at Laisve Hall, at a con
cert given by the Ateities Žiedelio 
Children’s Group. Most of our cho
rus members are "graduates” of this 
Lithuanian School. Because of this, 
we were very glad to sing at this 
concert, so as to get a glimpse of 
the future members of our chorus.

On March 31, we will sing at our 
own banquet and dance to be held 
at the Lithuanian American Citi
zens Club in Brooklyn. Tickets for 
this dinner and dance can be bought 
for $1.25 from any one of our mem
bers. Admission to the dance alone 
is 40c.

On April 14, we are going to take 
a trip over the river to sing at a 
concert in Elizabeth, given by the 
L.D.S. It is rumored that Bangos 
Chorus of Elizabeth, and Brooklyn’s 
"Stygų Orkestrą” will also perform.

This may not be the proper time 
and place, but while I remember, 
we would like to hear from 
other choruses of New York 
New Jersey. Yes, very often we 
good, interesting' columns in
youth section, about the Baltimore, 
Philadelphia, and other more distant 
choruses. This is 
think they should 
what about:—

Pirmyn Chorus
Long Island? We’ve 
thing about a play to 
the Pirmyn Chorus to 
sometime this spring, 
know much about it, 
you, Pirmyn members, 
rested.

Bangos Chorus of Elizabeth? We 
heard from you quite a while ago, 
through "Wavelet.” It would be 
nice to hear from you more often.

| Sietynas Chorus of Newark? You 
have an excellent coTrespqpdent for 
the Lithuanian paper, 
time to time, gives us a 
of information on your 
We learned through him 
are preparing the play 
Oželis” for April 21, and have had a 
good winter of successful activity,

CHICAGO, 
day on LaSalle St.

Deep in the city’s 
yon, a richly-furnished office closed 
shop and today there’s a “For Rent” 
sign on the door. This was the 
headquarters of the Finnish Relief 
Fund, Inc., which died a slow death 
from lack of nourishment.

The report of Philip R. Clarke, 
Chairman of the Chicago Committee, 
gives one reason for the closing of 
the office, but his secretary tells a 
different story.

"Funds \\ere just trickling in,” 
Miss Kate Birkhoff said. “Today, we 
received only two contributions.”

The report sent to members of 
the committee reveals even more. A 
breakdown of the income for Man
nerheim in Chicago shows that 73 
per cent came in via fat checks 
from big corporations and wealthy 
individuals who were solicited di
rectly.

But the income from the labor 
unions, churches and fraternal 
organizations aggregate only two per 
cent of the total funds.

"Yes,” said Miss Berkhoff, "the 
bulk of the money came from big 
corporations, but the labor drive—' 
well, that wasn’t very successful 
here.”

Chicagoans sensed that something 
was phony about the “Finnish Re
lief Fund” when Herbert Hoover 
emerged as its 

, when the whole 
taken under the 
Bank, the smell

the 
the 
re
can 
the 
ser-

Great Neck, 
heard some- 
be given by 
be presented 

We don’t 
but I assure 
we are inte-

patron saint. But 
local campaign was 
wing of the Dawes 
of it gave competi

tion to the stockyards.
This is the same Charles G. 

Dawes who became notorious in the 
Lorimer Bank scandal. It was his 
bank which was handed $90,000,000 
by the Hoover administration while 
that great relief proponent was ap
plying his way through the worst 
crisis the nation has ever seen.

it came to winning wide popular 
support.

“Finnish Relief” got off to a bad 
start in Chicago with a “mass meet
ing” in Chicago from which’ the 
masses were entirely absent. The 
people stayed away in droves. And 
while the LaSalle St. tycoons came 
across with the heavy money, the 
attempt to collect the Hoover hand
out from the unions and the workers 
in the shops during the “Labor 
Week” of the drive was disastrous. 
The workers passed up the collec
tion cans like cold soup.

Beat Maspeth 
Cavalcades, 31-25

Pete Lello, 
Chicago’s Polish paralyzer, is rated 
at 2 to 1 over Tony Marteliano, of 
our own East Side. We had a look 
at Lello at Stillman’s Gym 
Monday.

If Pete boxes to-night as he 
in the gym on that day, all
have to say is that the boys who lay 
the odds are in for an awful head
ache following this bout. We’ll 
string along with Lello and keep 
our fingers crossed.

Toss a coin for the winner of 
the Itving Eldredge vs. Tommy 
Spiegel eight rounder and you’ll 
have as much chance as the next 
fellow of winning. Spiegel is 
choice at 6 to 5. Reserved Seats 
available at $2.30, $3.50, $4.00 
$5.75. General Admission $1.15. 

* * *
Jack Sharkey, former heavyweight 

champion, recently took a part in- 
trest in Clint Moran, 218 pound 
Boston boxer. In his first start un
der the ex-champ’s banner Moran 
was kayoed in the second heat. Mo
ral for that item sees 
who sings to fight 
champs, doesn’t live to 
Abe Simon, 248 pound
the one who put the kibosh to 
ran, by the way.

*. * *
Billy Burke (Barkauskas) 

Craig Wood advanced to the semi
finals of the International four ball 
tournament by a remarkable display 
of golf in beating the top-heavy fa
vorites, Ralph Guldahl and Sam 
Snead. Burke and Wood pulled two 
almost impossible shots to come 
from behind on the last three holes 
and win the match 1 
twelve under par pace 
ty-six holes.

On the thirty-fifth
found his second shot sixty feet over 
the green and on an uphill lie. Af
ter looking the shot over carefully 
Billy stepped up to the ball and 
chipped it directly into the can to 
send his team ahead and there they 
stayed. /

The gblfing Lithuanian plays 
again this Saturday. We bet that 
the local Lith golfers will eagerly 
buy the 
suits.

up, with a 
for the thir-

hole Burke

Pete 
gra- 
high

papers to find out the re

The Brooklyn BuiLDerSr so long 
unheard of, except through the 
victories of the boys’ bowling team, 
are once more coming to life. Ever 
since the beginning of the year, 
when the girls, quite appropriately, 
took over, there has been quite a bit 
of talk about 
the “Female

Right now, 
making plans 
lie” to be held at the Lithuanian 
American Citizens Club, on April 
27. This is the first public notice 
of this dance, so, please, all other 
LDS. branches and other organiza
tions, take note of this date, refrain 
from planning any affairs on April 
27, and plan to have a good time 
with us at our “Spring Frolic.”

We girls have received quite a 
bit of teasing, so therefore, we are 
quite determined to make this a 
successful affair 
can have a good time.

So, you’d better take 
little black book, right 
mark down 
"Spring Frolic” by BuiLDerS, at 
Lithuanian American Citizens Club, 
Union Avenue and Stagg Street, 
Brooklyn.

HAVERHILL, Mass, 
activity after a period of more than 
three years rest, the Haverhill 
Laisve’s Chorus held its monthly 
meeting at the Gedimino Club, 
March 3, 1940. Nine new Junior 
members were initiated.

Reports were received from the 
various committees, including the 
Song Comm, and the Tamyja ope
retta, committee. It is expected that 
the chorus will revive this operetta.

After a prolonged discussion, it 
was decided to dismiss our present 
chorus insrtuctor, K. Kindaras. 
committee of three was chosen 
communicate with our former 
structor, B. Patrick of Lawrence 
garding future plans.

It was decided by the Junior 
Members of the Laisves Chorus to 
hold a dance April 13, 1940 in the 
Gedimino Club. The committee 
chosen were: William Gulazauskas, 
chairman; . Josephine Jurgelevičiūtė; 
Virginia Pečiukoniūtė; Olga Gudins- 
kiūtė; Leo Chulada and Albert Dva
reckas.

The meeting was adjourned by 
our chairdaly, Antoinette Račkaus
kienė. The next meeting will be held 
April 7, 1940. —Bee Gee.

It was in a brokerage office in 
Dawes’ City National Bank Build
ing, at 200 S. LaSalle St. that the 
Finnish Relief Committee had its 
offices. Philip R. Clarke, president of 
the Dawes Bank, was the chairman 
of the committee. Chester L. Price, 
advertising manager of the Dawes 
Bank, was the publicity manager 
for the drive. Dawes Bank tellers 
and clerks were the office staff of 
the Finnish Relief Fund.

i But even with the financial re
sources of such a set-up, the drive 
to bolster the collapsing Manner
heim Line fizzled completely when

The first quarter ended with the 
score standing at 6 to 4 in favor 
of the Newark boys. 
Stensler 
kas and 
bol was 
score.

In the
made a set shot and Marson a lay 

Į up shot. This, together with Szab- 
low’s foul, made the score 11 to 11 
at the half. •

| With both teams on the defen
sive the score at the end of the 
3rd period was 17 to 15 in favor 
of Newark.

In the last quarter three baskets 
by Skeets and three baskets by 
Stensler of Newark, with three 
baskets by Maspeth’s Sibol, featured 
the exciting play.

The final score ended with New
ark standing at 31 and Maspeth at 
25. The defensive play of Dobinis 
stood out in the game. Žukauskas 
was held to 3 points because 

. was closely guarded.

Newark 
Žukauskas 
Skeets 
Stensler 
Makatenas 
Szablow 
Dobinis 
Marson /

G 
1 
5
4 
1
2 
0
1

F 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0

TP
3 

10
8 
2 
6 
0
2

* * *
to L. D. S’rs: We got a tip 

that a golf tournament

but how about telling it to us in 
English ?

No, I’m not stooging for Wally, 
our Youth Section’s editor, I really 
mean it when I 
very much like 
more regularly

Now back to
gular rehearsal will take place this 
Friday, 8 p. m. at 419 Lorimer St.

Emily Klimas.

Maspeth 
P. Luke 
Vallen 
Sibol 
Rankauskas 
Pūras

G
1
1
8
0
0

F
2
1
0
1
1

Cliapter X

The seventeenth century 
of Polo-Lithuanian history is 

curious and fascinating for the tra
gic lesson it teaches us.

Zygmant Vaza, who became King 
in 1587, had before him the greatest 
opportunity of making the Polish 
nation one of the most powerful in 
Europe. The death of the Russian 
Czar Boris opened the way for the 
final smashing of that perennial 
enemy, Russia. The Thirty Years 
War in the West had greatly weak
ened the German Empire. All that 
was necessary was a strong hand 
at the reins of state and Poland 
would have become a powerful King
dom.

Let us examine, more closely, the 
roots of the corruption that smashed 
whatever future Lithuania and Po
land may have had.

PHILADELPHIA, Pa.
now that the Lyros Chorus has had 
its first "Open-House” party at the 
red meeting house, 735 Fairmount 
Avenue, we can well look forward 
to the next party.

As yet, we haven’t decided on 
what kind of novelty party to make 
it. But it will be novel. Eh, Al? 
Some kind person was brilliant 
enough to suggest making it a Leap 
Year Party.” Thus making the girls 
hostesses this time. "This time” in
deed! Just who, may I ask, did all 

work? I mean the real work? 
course, the girls—the 
all affairs. Yes, 
well, we’ll get

the 
our 

it be

Aside 
recently 
will be run in conjunction with the 
regular L. D. S. Olympiad, which 
will be held in Brooklyn this year 
by the bye. Roy Mizara will lay 
down the rules it is said and they' 
will have to be strictly adhered to 
or out you go. We hope this acts as 
an advance warning to a certain 
few. (I wonder who he means?)

ly isn’t the only thing you have in 
mind to enliven the interest of 
young folks. After all, everyone 
can’t play. Even the round-the-table 
technique doesn’t satisfy everyone’s 
curiosity. For a short time, yes, 
but not continually.

Come one, E. Committee, get bu
sy. You started out swell What’s 

| happened ? Don't give me that old 
excuse again. You don’t work all 
the time. How’s that, Larry? Ouch!' 

i But no fooling. I hope the next par
ty, will be bigger and better. We’ll 
see. Here’s hoping.

—Tillie Gegnas, Sec’ty

backbone 
backbone.

revenge.
good. But

forty
I’ve

proceeds are to

people at 
failed to

the
Of
of
Oh
Smack. Smack. Will
so much for that.

There were some 
the shindig, which 
mention before. The
go for a new ping-pong table cover 
or something.

Say, what’s happened to 
tertainment Committee ? 
sort of, kind of, fallen down 
of the great ideas they had 
for us. \

Getting the ping-pong outfit sure

our En- 
They’re 

on some 
in store

In less than three years’ time the 
railroads of the United States spent 
more than fifty million dollars to 
air-condition and service more than 
6,000 passenger coaches.

South African gold, miners expect 
greater production since the instal
lation of an air-conditioning system 
in the subterranean miiles.

Termed by some of the Lords as 
"the poison-saturated atmosphere,” 
the English House of Lords is con
templating installation of 
conditioning system 
one recently built 
States Senate.

similar 
ip the

an air- 
to the 
United

tional struggles in Vilna or who left 
Lithuania in search of a better life.

Because they feared the rapier 
attacks of the Tartars the Lithua
nians, who were gradually being ab
sorbed by the natives, banded toge
ther in small military cliques and 
gradually, bit by bit, became the 
aggressors instead of defenders.

The Union of Lublin, which was 
the death-rattle of independent 

serfs to 
leave the country to escape Polish 
taxes and oppressions. The Cossacks, 

Į with increasing numbers, grew more 
daring. They now began to loot the 
Poles, Russians and Turks all 
with equal indifference and feroci
ty.

Vladislov, who became King of 
Poland in 1632, began to use the 
Cossacks as a fulcrum in his poli
tical maneuverings. For years the 
Cossacks had resented Polish domi
nation and the King believed the 
time was ripe to use this dissention 
to strengthen his own position. But 
the diet was too politically astute 

Į for him. Vladislov lost out in his 
planning, and upon his death in 
1648, the pent-up fury of the Cos
sacks was unleashed.

Polish and Lithuanian intellectuals 
realized that the political future be
longed only to the well-organized, 
centralized and disciplined govern
ments. No nation composed of 
squabbling children could endure for 
long.

The eagerness with which Zyg
mant clung to his hereditary rights 
to the Swedish throne caused Po
land to be involved in a series of 
unnecessary and useless wars when Lithuania, forced many 
her soldiers were needed elsewhere 
and at home. This, too, weakened 
the nation.

Thę diet, the parliamentary bo
dy which controlled the financial 
strings, was miserly in its appro
priations. Critical national needs 
were ignored. And whenever money 
was urgently required they saw to 
it that the bdrden of the taxes fell 
upon the people who were least able 
to pay. In short, “soak the poor.”

Even in the middle of the 
with Sweden the diet did not 
its soldiers — with the result 
parts of the army mutinied 
marched away.

Side Notes on the Century
The first Lithuanian book ever to 

be' printed was a translation of Lu
ther’s shorter Catechism. It was 
published in Konigsberg in 1547. 
During the sixteenth and seven
teenth centuries practically the only 
books published were those of a li
turgical nature. The utter stagnation 
of this period killed whatever fine 
literature the Lithuanian people 
could have produced.

Vilna had long been the capital of 
Lithuania, and Cracow (Krakova)

There is no avoiding the issue, 
the rottenness of the Polish State 
was due to the provincial egotism 
and stupidity of the Polish and 
Lithuanian gentry and aristocracy.

The inevitable collapse came be
cause no nation can long exist when 
a ruling clique can see no further 

' than the belt of its full stomach. 
/Their tremendous selfishness made 
it 4mpossible for a modern unified 
nation to exist. They clawed at 
every attempt to make minor sacri
fices for the common good. They re
garded with cohtempt all those who 
sought to advance the interests of 
the mass of the people. In short, 
they smashed the nation rather than 
give up some of their petty baro
nial rights on their estates to stren
gthen. the centralized government.

Dying Feudalism
America was now a new world. 

I The world was opening up. Trade 
I routes were expanding and new em
pires were built upon the ashes of 
the old. A self-centered feudalism 
was dying and giving way to an 
active, lively world of trade and ny of the Lithuanian soldiers settled 
contact.

This was a 
1 events. Only

Cossack Rebellion
The Poles now paid for the stupi

dity of their acts. The long-suffering 
peasantry in the southeast arose 
and hunted down the rich gentry 
who had oppressed them. Every 
castle and manor house was de
stroyed. It was also at this time 
that the historic Lithuanian castles 
of Trakai, Lyda and Vilna fell into 
ruins. Every Catholic priest who 

i was caught was strangled and hung~ j T __ I was caugnt was strangled ana nunghad been capital of Poland In * en a J(?w
order to bring Lithuania and Po- The economic despair of the
and together Zygmant established manifest in the

i\/irx’jiiq u/nnr wnc tn hn inn HAW ~in Mozuria what was to be the new 
Polo-Lithuanian capital, Warsaw.

The Cossacks
For over two hundred years .the 

vast steppes of south-eastern Europe 
and the Ukraine were run-over by 
the Lithuanian armies under Gedi
minas, Algirdas and Vytautas. Ma-

j in the Ukraine and they were soon 
time of epoch-making joined by their brothers who were 
a small minority of forced to leave because of the fac- i

religious antagonisms that existed at 
that time. The Polish army was de
feated. Poland and Lithuania were 
overrun by enemies.

The revolt of the cossacks had 
laid bare to the world the brutality 
and corruption of the rule of the 
Polish gentry. Lithuania was al
ready dead. Her\ successor, “Poland, 
was soon to follow the road to the 
grave.

(To be continued)
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Sestas puslapis ’ Penktadienis, Koyo 8, 1940^

Bostono ir Apielinkes Žinios
Kubiliūno radio programa 

nedėlioj, kovo 10, iš stoties 
WCOP, 1120 kcs., prasidės 
8:30 vai. ryte. Programą pil
dys armonistas Walter Wal
lace, Modernistic Orkestrą ir 
Ignas Kubiliūnas.

Lietuvių Radio Programos: 
šeštadienio, kovo 9, progra

ma per stotį W0RL, 8:30 iki 
9 vai. ryte, bus sekanti:

1. Eugenija Caigauskaitė iš 
Cambridge duos patarimus 
apie veido grožę.

2. Muzika ir dainos.
3. Pasaulinės žinios.

—o—
Sekmadienio, kovo 10, pro

grama per stotį W0RL, 9:30 
iki 10:30 vai. ryte, bus se
kanti :

1. Trijų žvaigždžių orkestrą 
iš Hudson o.

2. Dainininkė Jieva Sidariū- 
tė iš Hudsono.

3. Dainininkės Katrė Pered- 
nienė ir Ona Murkunienė iš 
Hudsono.

Steponas Minkus,
Garsintojas.

matote, čia yra ‘Lais- 
pereitą metą rugsėjo 
savo editoriale rašė,

tars
Tai matote,

Maike su Tėvu Sake 
“Spyčius”

Kovo 3 d. So. Bostone, Lie
tuvių Salėj sakė ‘prakalbas“ 
“Keleivio“ redaktorius S. Mi
chelsonas ir “Naujosios Ga
dynės“ redaktorius Juozas 
Stilsonas.

Kuomet įėjau į salę, tai 
radau Michelsoną kalbant 
apie Suomijos karą su Sovie
tais. Michelsonas smerkė So
vietus, kam jie “užpuolė“ 
Suomiją.

Nors peržengsiu literatinę 
etiką, pakartodamas tų men
ševikų kalbų dalis, bet tegul 
lietuviškas pasaulis žino, ant 
kiek jie suniekšėjo. Dabar tik 
paklausykite Michelsono tira
dos :

“Ar 
ve.’ Ji 
mėnesį
kad dabar Sovietų Rusija yra 
galinga ir jai svetimos žemės 
nereikalingos. (Aišku,, jei jai 
būtų reikalingos, tai būtų ne
atidavusi Lietuvai Vilniaus ir 
jo teritorijų.—J.) O šių metų 
‘Laisvė’ jau rašo, kad Suomi
ja turi prigulėti Rusijai (Aš 
šio dalyko “Laisvėj“ nepaste
bėjau. Čia pati “Laisvė 
savo žodį.—J.)
buožgalvis taip greitai neiš
sivysto į varlę, kaip komunistai 
greitai permaino savo takti
ką.

“Pereitą metą man į redak
ciją atnešė vienas žmogus la
pelį ir sako, kad tuos lapelius 
mėtė iš orlaivio. Paskui kitas 
atnešė tokį pat lapelį, irgi sa
kė, kad juos mėtė iš orlaivio. 
Aš pats to orlaivio nemačiau. 
Bet vėliau vietinis ‘Laisvės’ 
korespondentas ve rašo, kad 
‘Keleivis’ bjauriai meluoja. 
Girdi, tokių lapelių komunis
tai ne tik nemetė iš orlaivio, 
bet kaip svietas gyvena, ko
munistai nėra tokių lapelių 
spausdinę. O ve vienas iš tų 
lapelių“ (rodo publikai).

O tikrumoj toj korespon
dencijoj, kuri tilpo “Laisvės“ 
No. 253, 1939 m., ve kaip 
buvo pasakyta, žodis žodin:

“ ‘Keleivis’ No. 42 ant pa
skutinio puslapio išspausdino 
bjaurią melagystę prieš ko
munistus, būk komunistai pa
sisamdė . orlaivį ir skleidė la
pelius po So. Bostoną. Šiuomi 
informuoju lietuvišką 
menę, kad komunistai 
niekad samdę orlaivio 
liams skleisti.

“Komunistai skleidžia
liūs kiekvienu svarbesniu 
įvykiu, bet jie nenaudoja or
laivių, o patys paskleidžia 
darbininkų apgyventuose dis- 
triktuose.“

Toliau Michelsonas tęsia:
“Bolševikai iš Vilniaus iš

vežė viską, tik paliko guzikus 
ir spilkutes, kuriuos vėliau 
bolševikų kareiviai išpirko, 
gerai užmokėdami Sovietų 
bliais. Bet kas iš to, kad tų 
bliu nėra kur padėti, nes

visuo-
nėra

lape

ra

ra

vietai iš užsienio rublių

ru- 
ru- 
So- 
ne-

priima. Dabar Lietuvoj, Lat
vijoj ir Estonijoj galima So
vietų rublius pirkti po du 
centu ir net po centą. Jeigu 
tie pinigai būtų švarūs, tai 
būtų galima nors silkę susi
vynioti, o dabar jie neturi jo
kios vertės. Pati Lietuvos val
džia bolševikams pataikauja.

“Bolševikų spauda giriasi, 
kad Anglijos darbininkai pri
taria Sovietams ir net Angli
jos socialistai jiems simpati
zuoja. Bet štai Anglijos so
cialistų žurnalas ugnimi 
spjaudo ant bolševikų.

“Pačioj Rusijoj didžiausias 
vargas ir badas. Vaikai vaikš
čioja sutinę. Nėra kuro ir 
maisto. Laikraščiai praneša, 
kad toj ir toj krautuvėj rytoj 
bus duonos, tai žmonių di
džiausios lainės iš vakaro su
stoja ir laukia, kad tik gautų 
duonos. Kad ten ir būtų kiek 
maisto, tai komisarai išvagia.

“Bet nereikia nusiminti, nes 
darbininkų klasė nežus ir 
įsteigs socializmą.“

Taip Michelsonas užbaigė 
savo tiradą, gaudamas šešias

lapkričio 4 d., 1939 m., ir 
atpasakoja “viską,“ kas dėjosi 
1918-1920 metais. Jis priminė, 
kad jis buvo ant lenkų karo 
fronto ir tik per biskį būtų 
gavęs bonka į galvą.

Šią Stilsono prakalbą būtų 
galima palyginti prie tos tau- 
tininkės “prakalbininkės,“ ku
ri anuo metu tautininkams pa
pasakodavo, kaip ji meilinos 
su savo vyru ir kaip jai skau
dėjo, kuomet gimdė kūdikius. 
Jai gimęs vienas kūdikis su 
tokia didele galva, jog vos ji 
išlikus gyva.

Stilsonas verkšleno, kad bu
vę generolai ir aukšti viršinin
kai buvo pastatyti prie sienos 
ir sušaudyti.

Norėtųsi Stilsono paklausti, 
o kaip su Ispanijos generolu 
Franco arba Suomijos Man- 
nerheimu ? Šiedu budeliai sa
vo šalių liaudis paskandino 
kraujuose, nes jie parsidavė 
svetimų šalių avantiūristams. 
Tai ar nebūtų buvę geriau, 
jeigu liaudis būtų nudėjus 
juos, negu liaudies goriausių 
sūnų žūsta šimtais tūkstan
čių? Juozai, kas brangesni— 
du budeliai, ar milijonai liau
dies sūnų?

Stilsono prakalba buvo tiek

neįdomi ir nuobodi, kad iš 
poros šimtų publikos pasiliko 
tik pora desėtkų žmonių. Vi
sa laimė tame, kad Stilsonas 
pavartojo “gabią“ politiką: 
Pirma negu visi išvaikščios, 
jis užbaigė savo prakalbą.

Reikia pastebėti, kad iš pu
blikos kaikas darė kalbėto
jams obstrukcijas, žinoma, so
cialistai dabar sakys, kad tas 
obstrukcijas darė komunistai, 
bet tikrumoj taip nebuvo. Vie
nas šalia manęs sėdėjo, aš jo 
niekuomet nesu matęs mūsų 
parengimuose, bet jis obstruli
tavo ant kiekvieno kalbėtojo 
punkto. Vėliau patyriau, kad 
jis yra “Keleivio“ skaitytojas.

Jaunutis.
—o—

Klaidos Atitaisymas
Rateliečių aprašyme įsi

spraudė klaida. Ten buvo pa
sakyta, kad monologus lošė 
Šmitienė ir Simanavičienė; o 
turėjo būti šurilienė ir, Sima
navičienė. Jaunutis.

Berlin. — Vokiečių spau
da vadina “visiška nesąmo
ne” gandus apie naują pre
kybos sutartį tarp nazių ir 
Turkijos.

WORCESTER, MASS.
Mūsų Naujienos

Vasario 25 d. įvyko T1LD. 11 
kuopos susirinkimas. Organi
zatorius d. S. Janulis, duoda
mas savo raportą, pridavė ir 
dvi aplikacijas naujų narių, 
kuriuos susirinkimas vienbalsiai 
priėmė. Už skaitlingą atsilan
kymą visiem draugam bravo.

šis susirinkimas gražiai pa
sveikino “Vilnies“ ateinantį ju
biliejinį suvažiavimą, sumesda- 
mi $5. Pora savaičių atgal 
LDS. 57 kp. taipgi $5 sukėlė 
savo susirinkime. Aš turiu su
rinkęs $7. Pradžia graži.

Čia ir d. S. Janulis įsitraukė 
į šią rinkliavą. Ką sakot, drau
gai ir draugės, ir “Laisvės“ 
skaitytojai? Sukelkim bent $50 
“Vilnies“ jubiliejui. Juk tai 
gražiam darbui mūsų auka. 
Amerikos buržujai renka aukas 
suomių korikams, o mes sustip- 
rinkim mūsų apšvietos tvirtovę 
vakaruose, čia pat, Amerikoj.

D. Skliutas davė gerą raportą 
iš tarptautinių organizacijų 
bazaro. Sakė, jis turįs daug do
vanų surinkęs dėl Lietuvių sta
lo. Atrodo, kad March 15-16 
bus šaunus bazaras, 29 Endicott

St. svetainėj. Arba išgirdę kokią naujieną,
Drg. J. J. Bakšys išdavė sau-’tuoj parašykim į “Laisvę,“ Pa

nų raportą iš “Laisvės“ vajaus sidalinkim su visais žmonėm 
ir dienraščio metinio su važia-Į mūsų gyvenimu, mūsų patyri- 
vimo. Iš jo raporto susirinki- mais. Labai gražiai rašo Aido 
mas daugiausiai diskusavo trū- ’ Choro korespondentas iš choro 
kurną korespondencijų, čia d. darbuotės. Yra pageidaujama, 
Janulis pasižadėjo rašyti, kad ir kad ir angliškame skyriuj iš
retkarčiais. Mum trūksta žinių 
iš tikrojo gyvenimo darbo žmo
nių, tai yra, iš dirbtuvių.

Taip, aš iš veikimo parašau 
korespondencijas, bet iš dirb-1 
tuvių, nedirbant jose, žinių ne

choro būtų rašoma.

turiu. Draugai, rašykit iš dirb
tuvių., Didelio mokslo nereikia. 
Po mažas t rumpas korespon
dencijas berašydami po kartą I 
savaitėj, priprasi!, bus nesun
ku. Tada mūsų “Laisvė“ turės 
visokių žinių iš visokių dirbtu
vių. Tada visi mylės dar dau
giau “Laisvę“ skaityti. Tada 
mūsų d. Bakšys gaus dar dau
giau skaitytojų.

Kokį tik miestą paimkim, 
kur yra daug korespondentų J 
rašančių “Laisvei,” ten daugiau 
ir skaitytojų. Nes laikraštis pa-' 
sidaro įvairus, patraukiantis 
skaityti įvairias žinias. Nerei
kia atsidėti ant kito mokančio 
rašyti. Mes Worcesterio “Lais
vės“ skaitytojai rašykim iš tos 
įstaigos, katroj mes dirbam.

Dabar visi laukite 7 d. ba
landžio. Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 57 kp. rengiasi 
perstatyti labai juokingą kome
diją “Vyrų Vergija.” Worces- 
teris seniai jau tokį parengimą 
turėjo, čia yra surinkti mūsų 
geriausi aktoriai, taip, kad vi
siem šis veikalas patiks. LDS 
57 kp. prašo kitų draugijų tą 
dieną nieko nerengti. J. M, L.

Helsinki. — Socialistų 
laikraštis “Suomen Social- 
demokraati” šaukiasi dau
giau skubios “pasaulio” pa
galbos Helsinkio Suomijai 
prieš Sovietus.

London, kovo 6.—Vokie
čių lėktuvai bombomis nu
skandino Norvegijos laivą 
“Vestfoss,” 1,388 tonu. f f c

karštas delnų plojimo katutes.
Kaip sau norite, bet jeigu 

šiose prakalbose buvo žmogus, 
kuris nepažino Michelsono, jis 
manė, kad kalba lygsvaros ne
tekęs žmogus, nes sveiko pro
to žmogus turėtų gėdą per 
akis meluoti.

Kalbant apie Suomiją, tai 
kas pirmas pradėjo šaudyti 
per rubežių? Aišku, suomiai. 
Ar Sovietai kariauja Suomijoj 
tikslu pavergti suomių liaudį 
ir jos žemių plotus? Visai ne. 
Sovietams užėmus Valkjarvį, 
tuoj buvo paskelbta nauja 
suomių liaudies valdžia ir už
baigus karą Sovietai paves pa
čiai suomių liaudžiai valdytis.

Kas liečia išvogimą Vilniaus, 
tai su tokiais žmonėmis neuž
simoka ginčytis, nes' net kata-’ 
likų spauda atšaukė tuos me- 
lūs. O kas liečia tuos Sovietų 
pinigus, tai visa bėda, kad Mi
chelsonas nepažįsta valstybės 
struktūros. Faktas, kad Sovie
tų pinigai pigesni užsienyj. 

[Bet ir Bostone už Canados de
šimtuką mes tegauname tik 8 
centus. Lietuva su Sovietais 
veda prekybą ir Lietuvos vals
tybės bankas Sovietų pinigus 
iškeičia pilna jų valiuta. Kiek
viena valstybė kiek galėdama 
vengia, kad užsienyj privačiai 
žmonės nespekuliuotų jos va
liuta. Neseniai Lietuvoj per 
spaudą kilo dėl to net skanda
las, kad Francijoj varoma 
spekuliacija su Lietuvos litu, 
žinoma, Michelsonui toki da

lykai nėra žinomi. Kad Sovie
tų pinigai “nešvarūs,“ tai, 
mat, tik dėl to, kad jie yra 
darbininkų pinigai. Jie yra 
tik dėl darbo liaudies. Ateis 
laikas, kad visi ponai ir darbo 
liaudies mulkintojai turės pu
sėtinai savo poniškas rankas 
supurvinti, iki gaus tų “ne
švarių“ pinigų.

Tas tiesa, kad Anglijos dar
bo liaudis eina su Sovietais, o 
socialistų gaivalai, viršūnės 
spjaudo į Sovietus ugnimi. 
Bet tą mes turime ir čia A- 
merikoj. Pavyzdžiui, Michel
sonas ant Sovietų spjaudo ug
nimi, bet tie patys “Keleivio“ 
skaitytojai spjauja Michelso
nui į barzdą, meta skaitę 
“Keleivį“ ir gina Sovietus.

Kad Sovietuose dabar ba
das, netenka čia kalbėti, nes 
tai yra grynas melas. Manau, 
kad Michelsonas pirma susi
kompromituos darbininkų kla
sėj, negu Sovietai “išmirs ba
du.”

Pertraukoj buvo renkamos 
aukos. Pirmininkas paskelbė, 
kad aukų surinko apie dešim
tį dolerių. Mat, 
kai,
aukų surinko.

Išeiną kalbėti “i 
vas“ (Stilsonas). 
jis mums “prirodė, 
vickis ištikro buvo 
las. 
si žino, jog Krivickis 
rolaą.
“generolo
“Saturday Evening Post“ už

Jūs rasite šį užgirtą tikietuką prie 
dekvieno vacuum valytuvo, lempos 
ir proso, čia siūlomų. Jis užtikrina, 
įrankį, "kaip saugų, tvirtą, tinkamai 
dirbantį,” pagal griežtus patvarky
mus Elektrinių Tikrinimų Laborato
rijų. “E.T.L.” turi pasauliniai gerą 
vardą už teisingus patikrinimus ir 
tyrimus.

EDISON’S
NAUJAUSIAS BEGENĄS

T

demokratiš- 
nepasakė nei kiek t ų

Maikio Tė- 
Pirmiausiai 
“ kad Kri- 

genero- 
Na, tai dabar, kada vi- 

gene- 
Stilsonas paima to 

raštus iš žurnalo

, .i ' . '".į’/. /Ad'i 'V-4 ’■
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IR DAR

NAUJAUSIAS

Nereikia stumdyt 
sunkius ^baldus

su 4 lemputėmis a

■

į&į
S

■

$2.45 tuojau (kas padengia ir 72c N.Y.C. 
$2.45 į mėnesį per 15 mėnesių . . . Valy-

Vacuum valytuvas, 
pirkinių taksus) ir 
tuvąs, lempa ir prosas, $2.45 tuojau (padengia ir 82c N.Y.Č. 
pirkinių taksus) ir $2.45 į mėnesi j>er J7 mėnesių. Tėmykite, 
jog kostumeriai Consolidated Edison Systemos Kompanijų 
gauna ir lempą ir prosą su valvtuvv už tik 2 priedinius mė
nesinius (mokėjimus po $2.45. šios sąlygos padengia ir visas 
išmokesčių lėšas ir pirkinių taksus.^
PO .ŠIOS kampanijos, kaina kiekvieno prietaiso bus daug 

aukštesnė pagal reguliarį kainų sąrašą.
Užsistatykite kas Antradienis, WEAF, 7:30-8 

"Echoes of New York”

PROCTOR Ncieik-kdt PROSAS
Reguliari kaina sąraše $12.50

$195
(jei perkamas su valytuvu ir lempa)

JOS SUTAPOTE $10.55

I. E. S. LEMPA
Reguliaru kaina sąraše $21.90 

$095
(Jei perkama su valytuvu)

JŪS SUTAUPOTE $18.95

mėnesy •

DE LUXE |
TANKO RŪŠIES VALYTUVAS

IR MŪSŲ KOSTUMERIAI, KURIE PERKA VALYTUVĄ, 
GAUNA DAR ŠIĄ

Specialę Pirkinių Pirmenybę

Valytuvas, kurio visada norėjote

Lengva valyti 
užlaidas

Purkščia 
vašką au 

grindų

Lengvai 
nudulkina

■

usteli koja 
pasilenkimo

Puikiausias naujas "tanko rūšies," ką G-E dirba! 
Nieko sunkaus- stumdyt—čiužinėja ant sklandy- 
tuvėlių.
VALO karpetus, užlaidas, matracus, radiatorius 
ir po baldais.
NUDULKINA viską—Venerines užlaidas, rėmus, 
lempų gaubtuvus, pagalvius, knygas—net piano 
—ir drabužius.
LIAKEĮIIUOJA grindis ir klijonkes.
PURKŠČIA medžiagas naikinančias brudą, skys
čius prieš kandis, maliavas, tinką — net laisto 
daržą.
Suima visą purvą I Kiekvieną colį jūsų kambario 
pasiekia. Didelis teleskopiškas maišas viduj tan
ko--nesipainioja po kojų - lengva greit ištuštint. 
Lengvo svorio. 'Tylus motoras niekad nereikia 
tepti . . . Mažiau trukdo radio. Strymlainytas ■ ■ 
juodu ir chromo viršum. AC-DC.

GATAVAI SU VISAIS PRIETAISĄIS

REGULIARE KAINA SĄRAŠE $62.50... JŪS 
SUTAUPOTE $26.50

DABAR TIK .$36.00 
su jūsų senu valytuvu

AR $2 - TUOJ... $2~ I MĖN. per 15 MENESIŲ

jcsu
$945

ši 6-riopa I.E.S. Grin
dinė Lempa taupo 

jūsų akis
Tikrumoj šešios lem)K>s vie
noje. Paspaudus knypkj. jūs 
Raunate platų skirtumą . . . 
nuo nežvilgančios, netiesio
ginės šviesos, kuri apšviečia 
visą kambarį, iki mažos pri
dengtos naktinės šviesos. 
'Tinka skaitymui, siuvimui, 
darbui ar lošimui.

Padaryta. kad puoštų 
kambarį . . . Nulieta Fla
mandų žalvariu . . . sukvol- 
duoto gryno dažyto Francu- 
ziško šilko gaubtuvas \(ran
komis pasiutas), su rayono 
pamušalu.

Gatava

Pasikelia pats!
Spustelėkite knypkj — ir 
jis pats pasikelia pirma
galiu aukštyn ant savo 
kojelių. Kitą kartą palies
kite rankeną : jis vėl nu
sileidžia! Užbaigia "pro- 
sinimo nuovargį." AC pro
są* turi ir rodyklę nusta
tančią skirtingą karštį 
materijom ir naują 8-jopo 
greičio parinkėją. AC-DC 
prosas turi tik aukšto, vi
dutinio ir žemo karščic 
rodyklę. Oru vėdinama 
rankena, paramstis nykš
čiui, jbudavota viela, pa
keltas smailgalys, jbudavo- 
ta 8 pėdų apsaugota vie
la, 4% svarų, 1000 watts. 
Puikiausias iš visų prosų 
— garsinamas žurnaluose 
po $12.50. Grožiško sty- 
liaus; atidarytas juodai, 
raudonai ir chromu. 3-mc- 

užt ikrinimas.

lim.

S Y E M

SERVICE
PARS ĮDUODA kooperuojančiose 
KRAUTUVftSE. UŽSAKYMAI PRIIMAMI 
IR MŪSŲ PARODŲ KAMBARIUOSE. 
ARBA PER BILE TARNAUTOJĄ SIOS 

SYSTEMOS KOMPANIJŲSERVING THROUGH BROOKLYN EDISON COMPANY, INC
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Penktadienis, Kovo 8, X9į40 Septintas puslapis

PASTABOS
(Tąsa nuo 2 pusi.) 

demokratiją ir mažų tautų 
išlaisvinimą. Pasityčiojimas 
iš demokratijos ir iš tų 
žmonių, kurie Anglijos to
kiai demagogijai tiki.

J. P. Morgan ir kiti Am
erikos bilionieriai yra tik 
nykštukai prieš Indijos ku
nigaikščius, gubernatorius 
ir dvarų baronus, kurie tą 
žemę valdo Anglijos ribose 
po Anglijos globa. Mat, An
glija Indiją pasidalinus veik 
per pusę su Indijos kuni
gaikščiais. Indijos kunigai
kščiai atvažiavę* į Paryžių 
dieną-naktį baliavoja ir 
trankosi po kabaretus. Jei 
kabaretų linksmintojos 
jiems patinka, tai kaip silp
napročiai saujom mėto pi
nigus į šokikes.

nius. Jiems da vis iš gal
vos neišgaruoja 1919-20 me
tų Leningrado ir Maskvos 
apsupimas. Rodos, ir kūdi
kis supranta, kad dabar So
vietų Sąjunga yra stipri- 
galinga ir žengia pirmyn 
nepaisant visų grąsinimų.

Pacific.

ginimo šios organizacijos.' i
Sekantis susirinkimas įvyks 

kovo 17 d., 2 vai. po pietų, 
Draugijų Svetainėj, 4097 Por
ter Street.

Kuopos Koresp. J. B.

Klausimai ir Atsakymai

diečių Grupė ir ♦ taipgi dalyvaus K. 
Petrikienė, Moterų Tarybos Sekreto
rė iš New York. Pradžia 6 v. v. —
Kom. (58-59)

Cleveland, Ohio
LDS Mokykla jau gatava 

ir užkviečia tėvus atsivest sa
vo vaikus ir patiems ateit į 
mokyklos klases, kurios pra
sidės 10 d. kovo, 10 vai. 
te. Bus mokoma kalbos, 
šybos ir dainų — vėliau.

- Laikinas mokytojas J. 
Petrauskas. Klasės 
kliubo kambariuose, 
79th St.

Artimoj ateityj bus duoda
mos prelekcijos įvairiais 
klausimais—suaugusiems.

J. W. P.

ry- 
ra-

W. 
įvyksta 

930 E.

Binghamton, N. Y.
Tarptautinė moterų diena 

Darbo žmonės,{jau čia pat. Mes ją apvaikš- 
dirbdami ilgas valandas be^iosime 10 d. kovo, 
apsistojimo per apvalainą 
metą, jei sutaupina 20 do
lerių į metus, tai labai ge
rai. Darbininkai nuo meti
nių įeigų turi mokėti val
džiai 70 procentų. Anglijos 
valdžia visų šalies įplaukų 
50 procentų išleidžia mili- 
tarizmo palaikymui savo 
interesams.

Indija turi 355 milionus 
gyventojų.

. Bus su- 
1 lošta drama. Dainuos vietinis 
tarptautinis choras angliškas 
dainas. Taipgi bus viešnia kal
bėtoja iš New Yorko, draugė 
Margareta Cowl - Kavaliaus
kaitė. Ji ne tik yra gera kal
bėtoja, bet ir rašėja. Tštikrųjų 
bus puikus parengimas — ap- 
vaikščiojimas šios svarbios 
moterų darbininkių šventės.

Tas viskas atsibus Lietuvių
Indija yra turtingiausia viršutinėj svetainėj. Pradžia 6

šalis pasaulyje, ten nieko 
netrūksta. Bet dėl darbo 
žmonių tikras pragaras- 
pražūtis. Šimtais tūkstan
čių kas metai miršta nuo 
bado, nuo džiovos, nuo ma
terijos. Daugiau kaip trys 
šimtai tūkstančių vaikų 
miršta kas metai dėl trūku
mo maisto, sanitarijos ir 
medikalės pagelbos gimdy
mo laiku.

vai. vakare. Įžangą 25c
tai. Kviečiame jus visus 
lankyti.

Moterų Dienos 
Rengimo Komitetas.

ypa- 
atsi-

Kaip žinome, Amerika 
paskolino Chinijai ir Suo
mijai po 20 milionų dolerių. 
Bet Chinija tokia Dėdės Ša
mo simpatija nesidžiaugia 
ir supranta, kuris yra ge
resnis kostumeris. 1939 me
tais Japonija pas Dėdę pir
ko blekės, aliejaus, švino, 
bovelnos ir kitko. O tas, ku
ris gelbsti ar parduoda virš 
57 procentą karo reikmenų 
priešui, negali būti draugas 
Chinijai su čysta sąžine. 
“He who aids eųemy of 
friend doesn’t come clean!”

44-

“Šviesą,” 
į namus 

organiza- 
naudingo

Pasaulio kapitalistai su 
imperialistais veda derybas 
ir daro planus, kaip būt ge
riau užpulti Sovietų Sąjun
gą per Balkanų pussalį ir 
paimti Bakų aliejaus šalti-

Detroit, Mich.
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

knygas, kurių yra išleidusi
tą leidinį. Nariai mokasi me

ilinių duoklių $1.50 ir gauna 
to meto išleistą knygą dova
nai.

Taipgi organizacija išleidžia 
kas trys mėnesiai mokslo ir 
literatūros žurnalą 
nariams prisiunčia 
dovanai. Jokia kita 
cija Amerikoj tokio
darbo neatlieka, kaip ALDLD.

Su vasario 1 d. šių metų 
organizacija paskelbė vajų, 
liauji nariai gali įsirašyti tik 
už vieną dolerį ir gaus šių 
metų išleistą knygą ir žurna
lą.

Progresyviai lietuviai visi ir 
visos turėtų priklausyti prie 
šios vienintelės apšvietus or
ganizacijos.

Amerikoj augęs jaunimas 
taipgi turėtų prisirašyti prie 
šios organizacijos. Kurie skai
to anglų kalboj,’ organizacijos 
centras aprūpins anglų kalboj 
knygomis.

Taigi visi progresyviai lietu
viai esate kviečiami prisirašyti 
prie LLD ir prisidėti prie au-

Jūsų Asmeniška Dėže
ATEINA TIK Į

'JŪSŲ NAMUS—k

Tik visai-naujos ste
rilizuotos dėžės atei
na jum j namus, ka
da jūs perkate pieną 
Econo-way. Nieks jų 
nevartojo — ir niekad 
nevartos. Kai jos 
tuščios, jūs numetate 
jas šalin. O tai reiš
kia, nei jokių purvi
nų butelių neplauja- 
te. Taupote vietą šal
dytuve. Ir taupote pi
nigus, taip pat. l»/2c 
ant kiekvienos kvor
tos, ką perkate!

REIKALAUKIT BORDEN’O ŽMOGAUS ECONO-WAY

PATERSON, N. J.
LLD 84 kp. susirinkimas įvyks sek

madienį, 10 d. kovo, 2:30 vai. po 
pietų, Bakanausko Svet., 62 Lafay
ette St. Visi nariai malonėkite pri
būti laiku, taipgi atsiveskite ir nau
jų narių. Bus raportai iš “Laisvės” 
dalininkų suvažiavimo, iš Patersono 
lietuvių bendro komiteto veikimo ir 
iš atsibuvusios blynų pares. Taipgi 
prašome užsimokėti duokles už 1940 
m. — J. Bimba, Sekr. (58-59)

LINDEN, N. J.
LDS 135 kp. rengia “Card Party,” 

sekmadienį, 10 d. kovo. A. Rupšio 
Svet., 16(h St. ir Wood Ave., pra
džia 4 vai. po pietų. Įžanga 35a 
Kviečiame draugus dalyvauti ir link
smai laiką praleisti. Bus gražių do
vanų ir gardžių užkandžių. Kviečia
me visus dalyvauti. — Rengimo 
misija. (58-59)

Ko-

NEWARK, N. J.
Am. Liet. Kongreso N. J. Apskr. 

Komiteto posėdis įvyks kovo 8 d., 
8 v. v., Liet. Svet., 180 New York 
Avė. Prašome Apskričio narių daly
vauti, turime svarbių reikalų aptar
ti, taipgi prisirengti prie pikniko, 
kuris įvyks Patersono. Kviečiame 
Patersono draugus Vilką ir Šimėną, 
pranešti kaip eina darbas prisirengi
mui prie pikniko. — G. Jamisonas, 
Sekr. (57-58)

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
ir rasių žmones apie tą lai
ką iškilmingai ir specialiai 
linksmindavos kasmet pasi- 
tikimui pavasario, gamtos 
atgimimo. Krikščionys pri
jungė Kristaus vardą ir pa
darė savo šventėmis.

Kelius šimtus metų ėjo 
karšti ginčai jų tarpe, kaip 
nustatyti Velykų dieną. Žy
dų kilmės krikščionys rei
kalavo, kad būtų prisilaiko
ma žydų tradicijos ir Vely
kos švenčiamos 14-tą. mėnu
lio dieną, bet kiti krikščio
nys užsispyrusiai reikalavo, 
kad Velykos būtų švenčia
mos pirmą sekmadienį po 
mėnulio pilnaties, po susi- 
lyginimo dienos su naktimi.
Tą klausimą atvejų atvejais! SO. BOSTON, MASS, 
svarstė bažnyčios kongre- j žemaitlšką vakariene su muzikale

. . f . . I programa įvyks sekmadieni, kovosai. Dar ir šiandien ne visi(io d., 6:30 v. v. Liet, Am. piliečių 
pasaulio krikščionys Vely
kas švenčia tą pačią dieną.

Tiek tik aišku, kad ne 
Velykos tapo pritaikytos 
prie Kristaus mirimo arba 
prisikėlimo, bet Kristaus 
mirimas ir prisikėlimas bu
vo bažnyčios pritaikytas 
prie Velykų. Kada jau buvo 
nusitarta Velykas švęsti 
pirmą sekmadienį po mėnu
lio pilnaties, po susilygini- 
mui dienos su naktimi, tai 
tada nustatyta, kad Kristus j 
buvo nukryžiavotas prieš 
Velykas penktadienį, ka
dangi, pagal tradicijas, jis 
iš numirusių prisikėlė tik
tai trečią dieną po nukry- 
žiavojimo.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR J
HARRISON-KEARNY, N. J.

Harrison ir Kearny rengia pasi
linksminimo vakarėlį, vasario 9 d., 
15-17 Ann St., Harrisone. Šokiams 
grieš M. Matulionis. Draugai kvie
čiami dalyvauti ir linksmai laiką 
praleisti. Bus gardžių užkandžių ir 
gėrimų. įžanga 15c. — Kom.

(58-59)

HARTFORD, CONN.
Prakalbos ir Koncertas įvyks ko

vo 10 d. Liet. Parapijos Svet., 2 v. 
po pietų. Kalbės anglų kalboj adv. 
J. Griffin, o lieutviškai, drg. D. M. 
Šolomskas. Koncertą išpildys L. Sty- { 
gų Orkestrą, vadovystėj V. Visoc- ' 
kio ir solistės panelės S. Griškiūtė, 
W. Kaunetaitė ir B. Ramanauskaitė. ' 
įžanga veltui. Visus kviečia Lietuvių 
Ūkėsų Kliubas. (58-59)

CHESTER, PA.
30 kp. susirinkimas įvyks sekma

dienį, 10 d. kovo, 2 vai. po pietų, 
Lietuvių Kliube, 4th ir Upland Sts. 
Malonėkite atsilankyti visi nariai, 
nes turime daug svarbių reikalų ap
tarti; susirinkime laiku. — Sekr.

(58-59)

--------------, - - —
LLD 6 kp. susirinkimas, iš prie- I 

žastieg’ blogo oro, yra nukeltas į 
pirmadienį, kovo 11 d., vakare. Liet. 
Taut. Namo kambariuose. Visi na-' 
riai būtinai dalyvaukite, nes yra la- Į 
bai svarbių reikalų, kuriuos turime 
svarstyti. — G. Shimaitis 
Sekr. (58-59)

MONTELLO, MASS.

Fin.1

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kp. susirinkimas įvyks 

madienį, kovo 10 d., 2 vai. po 
tų. Progresyvių Kliubo, 325 E. Mar
ket St. Visi nariai dalyvaukite šia
me susirinkime, nes reikės rinkti de
legatus į 10 Apskr. konferenciją, ku
ri įvyks 31 d. kovo, Shenandoah. — 
O. Zdanienė, Sekr. (58-59)

sck- 
pie-

kp. ruošia teatrą, "Visi 
kovo 10 d., Svetainėj,

NEW HAVEN, CONN
LDS 16

Pamokyti,’
243 Front Street. Pradžia 3 vai. po
pietų. Vaidins Waterburio artistai. 
Kviečiame visus dalyvauti, pamatyt 
įdomų veikalą. — Rengėjos, s 
(58-59)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

pas draugus Praleikus, sekmadienį, 
10 d. kovo, 2 vai. po pietų, 401 Elec- 
rtic St. Visi nariai būkite laiku. 
Atsiveskite ir naujų narių. — Org.

(58-59)

WORCESTER., MASS.
Sekmadienį, kovo 10 d., Lietuvių 

Svet., 29 Endicott St, įvyks puikus I 
koncertas ir bankietas atžymėjąpui 
LLD Moterų kp. (155) 25 m. gyva
vimo ir veiklos. Programoj dalyvaus 
Ona Mineikiūtė iš Montello, Vikto
rija Mickevičiūtė, smuikininkė, Ai-

Rcn- 
vieti- 

bus 
geros

Kliubo Svet., 376 Broadway, 
gia bendrai N. A. M. Sąryšio 
nes organizacijos. Vakarienė 
skani, nes išrinktos sekamos 
gaspadines: P. Žukauskienė, B. La
zauskienė, C. Kubarkienė, Šukienė

ESTATE OF

BARRY P. SHALLINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS.

Licensed Mgr.
84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiatn nemokamai 

visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7.-4499

draugėms.'gyvuoja 2 metai ir puse. Kas sek-’ Brockert’s Bravaro išdirbimo alaus. 
Vėliauš prasidės užkandžiai ir gė
rimai. Juozas Tautvaiša yra daug 
pasidarbavęs dėl Lietuvių Tautiško 
Namo. Du metai atgal jis buvo ga
vęs paralyžių, dabar atsitaisė, bet 
dirbt dar negalės. Todėl D. T. N. D. 
rengia jo naudai šį parengimą. 
Įžanga $1.00. Kviečiame dalyvauti.
— A. Sauka. (57-58)

ir jaunuole Šukiute su ** **..
įžanga 50c. Kviečiame dalyvauti. —'madienis' rytais nuo 9 iki 10 valan- 
Rengėjos. (57-58) Idai. Šį sekmadienį, kovo 10-tą, dai-

----------------- nuos per radio Antanas Višnjaus-
HUDSON, MASS. įkas, iš Bayonnės, N. J. ir Teresė j 

ALDLD 103 kp. Moterų Grupėj” *' 1 * TTni~”3~ ™ T
rengia vakarą paminėjimui Tarp
tautinės Moterų Dienos. Įvyks šeš
tadienį, kovo 9 d., 7 v. v. Kliubo 
Svetainėj. Bus skanių valgių ir pui
ki programa. Šokiams gros B. Ka- 
vccko orkestrą. Kalbės Am. Mote
rų Tarybos Centro narė M. Sukac
kienė. Kviečiame dalyvauti, susipa
žinti su šių dienų moterų proble
mom. Įžanga 35c. (57-58)

Biškauskiene iš Hillside, N. J. Pra
bom skaitytojus paklausyti. Radio 
vedėjas Juozas Ratkus. (57-58)

NEWARK, N. J.
Kortavimo vakaras su 

įvyks sekmadienį, kovo 10 d.{ Liet. 
Svet., 180 New York Avė. Pradžia 
4 vai. įžanga 35c. Bus skanių už
kandžių, šiltos kavos, laimėtojams 
dovanos ir gera muzika mylintiems

į šokt. Šį vakarą ruošia Sietyno Cho
ras. Malonėkite dalyvaut. (57-58)

šokiais

RADIO
N. J. L. RADIO VALANDA. Ko-I 

vo 9-tą dieną turės Kazyrių Barę.; 
Bus lietuvių Politikos Kliubo salėj, 
134 Schuyler Ave., Kearny, N. J. 
Prašo visus radio klausytojus, apsi
lankyti ir paremti N. J. lietuvių Ra
dio Programą.

N. J. Lietuvių Radio Valanda jau

MONTELLO, MASS.
Liet. Taut. Namo Draugovė ren

gia parę naudai Juozo Tautvaišos. 
įvyks šeštadienį, kovo 9 d., L. T.1 
Namo Svet. Pradžia 6 v. v. Nuo 7 
vai. iki 8 vai. bus rodomi dabartį-1 
nio Europos karo paveikslai ir

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

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberiai

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurants

Gaminam valgius i) 
turimo Amerikos 
išdirbinio ir impor
tuotų degtinių, vi

sokių vynų ir 
gero alaus.liquor#

JOSEPH ZEIDAT
Savininkas

411 Grand Street
Brooklyn, n. y.

NEW JERSEY LIETUVIŲ
RADIO PROGRAMA
Iš Stoties WHOM 1450 Klcs.

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.

Mokyklos Baigimo Specialai
Mokyklos baigimo žiedai 
Riestiniai laikrodėliai 
Rožančiai

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

nuo $1.50 augštyns

Visi Laikrodžiai Garantuoti

K f U rW.•.•č.v.’cav.V

£ VIRGINIA

į 1 Maži Rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą.

.„A,|!WAY J.2?-7.5.
Visi daimontai Melsvi- 

balti ir pertekto
Fontaniiiių t plunksnų 

ir paišelių šetak 
žemos kainos ir 

garantuoti.

Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą

ROBERT LIPTON
/ JEW
701 GRAND STREET

Bet. Graham &
Įsteigta 1892

E L E R ’ ■ t-
BROOKLYN, N. Y.

Manhattan Aves.
Tel. Stagg 2-2173

mMmhKmHh

Mateušas Simanavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

ir impor- 
degtinės ir 

geriausių

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stotie*;

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

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Brooklyn, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

660 Grand Street

—on

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

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

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

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

S S s E 
t E S 
i S s E E S E S ?<

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name

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

namų darbo, kilbasai ir kepta paršlena; gaspadoriškal 
ųuvirtl kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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



Penktadienis, Kovo 8, 1940

Pastarieji lietūs atrodė gau
sūs, kam. teko sušlapk, bet 
miesto vandens ištekliui jie 
tiek reiškia, kaip lašas j ki
birą,

CIO Unija Laimėjo
Streiką
Unijistai darbininkai savo

Kas Ir Kada Vaidins 
“Kontrolį”

Kaip jau daug pastebėjote, 
komedija “Kontrolis” bus su-

Kviečia Rengtis j
Metinę Iškilmę

Lietuvos moterys, kaip ir

Transportininkai Įgaliojo Savo Unijos 
Tarybą Skelbt Streiką

geru susitarimu ir masiniu pi- 
kietu išlaikė Liquidometer 
Cor p. šapą, 35-16 — Sk i 11 m a n 
Ave., Long Island City, visai 
uždaryta per tris dienas. Tas
davė greitas pasekmes — tre
čią dieną firma pasiūlė taiką 
ir streikas baigta su laimėji
mu po 5c per valandą dau
giau mokesties. Taipgi gaus
pilną algą už du šventadie
nius per metus ir uždaros ša- 
pos sąlygas. Sutartis galios 1 
metus. Paliečia 115 darbi
ninkų.

Nesunaudotą streiko fondą, 
$100, paskyrė Underwood- 
Elliott-Fisher strei kiuriams.

Motery Dienos Mitingai 
Prieš Kary

Šiomis dienomis visame 
mieste vyksta eilė masinių mi
tingų ir įvairių pramogų mi
nėt Tarpt. Moterų Dieną ir vi-’ 
suose juose pirmoj vietoj sta
toma obalsis : “Aš neauklėjau 
savo sūnų būt kariu už Wall 
Strytą.”

Šį vakarą įvyksta mitingas

Lietuvės moterys minės tą 
dieną kovo 17-tos vakarą, Pil. 
Kliube.

Nauja Orkestrą
Artimoj ateityj pasirodys 

nauja lietuviškos ir ameriko
niškos muzikos 
rią sukūrė ir
jaunas ir energingas 
Feliksas 
Puščius).
orkestrus kreipkitės į Feliksą
Puščių, 60 Hudson Avenue, 
Brooklyne. A. P.

orkestrą, ku- 
suorgahizavų 

lietuvis 
Puščius (Felix Vis-

Reikale samdymo

T. 
ir 

asmenų, 
“ro'do,”

Gaisras Orports Ištikęs 
Pripuolamai

Gaisragesybos maršalas 
P. Brophy po ištyrinėjimo 
apklausinėjimo eilės 
pareiškė, kad viskas
jog gaisras LaGuardia Orpor
te iškilęs pripuolamai. Jis 
sakė esąs įsitikinęs, kad sa
botažo nebuvę, tačiau tyrinė
jimas tęsiamas.

vaidinta šį nedėldienį, kovo 
10 d., “Laisvės” salėje.

Puiki ir turinti sveiko juo
ko komedija. Kontrolis aiški
na :

“Pats finansų ministeris 
spaudė man ranką ir liepė aš
triai kontroliuoti valstybės iž
dinę, ii- nesvyruoti nei jokiuose 
atvejuose...”

Šis
Jęs 
su

JONAS LAZAUSKAS
jaunas Dzūkijos sūnus ilgai buvo- 
Lietuvoje ir artimai susipažinęs 
Lietuvos ponais ir valdininkais, 

šiuo kartu vaidins Kontrolių rolę.

Bet kai šiuo kartu jam po 
rankomis pasisuka mikli kaip 
žilvitis, .švelnute kaip pūkas 
ir žavėjanti iždininko žmona 
—kontrolis pamiršta tą vals
tybės iždinę, paskęsta roman
se su žavinčia iždininko žmo
na. Reporteris.

Ditchik Pripažintas 
Kaliu Rakete

amerikietės, taipgi viso pa
saulio moterys kasmet iškil
mingai apvaikščiodavo Tarp
tautinę Moterų Dieną.
jos energingai rengiamasi ir
šiais metais. Prašome visuo-' 
menę — vyrus ir moteris, su
augusius ir jaunimą, kaip ir 
praeityje, pagelbėt padaryt 
šią pramogą sėkminga.

New Yorko transporto dar
bininkai, pašaukti į savo uni
jos mitingą Royal Windsor 

Prie'salėn, West 64th St., perpildė 
salę, susirinko virš 9,000 iš-

Tarpt. Moterų Dienai minėt 
šiemet pramoga bus skirtinga 
nuo kitų. Gauta du puikūs ju

odžiai: “Karo Pabėgėliai Prio- 
'glaudoj” ir “Motina.” Pirma
sis iš jų parodo, prie ko žmo
nes privedė karas, o antrasis 
parodo liaudies veiklą prieš 
išnaudotojus ir karo rengėjus 
ir kaip didvyriškai moters, 
ypač motinos, ranka tęsia dar
bą, neša laisvės ir taikos vėlo
ką tolyn nuo tos vietos, kur 
jį paleidžia kritusio jos sū
naus ranka.

Minėtose dramose yra daug 
ko pamokinančio, yra ir gar
džiai prajuokinančių momen
tų.

Įvyks sekmadienį, kovo 17- 
tos vakarą, Liet. Amerikos Pi
liečių Kliubo salėj, 280 Union 

j Avė., Brookly.no. Bilietai tik 
25 centai. Prašome bilietus įsi
gyt iš anksto. Jie gaunami 
pas Liet. Mot. Apšvietos Kliu
bo komisiją—Augutienę, Viš- 
niauskiene, Depsienę — ir pas 

i daugelį kitu kliųbiečių ir 
. kliųbiečių darbuotojų.

klausyti -savo unijos viršininkų 
pranešimo ir pareikšti savo 
valią dėl majoro pasikėsinimo 
paneigti jų teisę kolektyvėms 
deryboms ir kontraktus pra-

mitingus — du Brooklyne ir 
vieną New Yorke -— 20,000 
darbininkų dalyvavo ir įgalia- 
vo unijos tarybą šaukt strei
ką, jei tam bus reikalas. Toks
masinis ir vieningas darbinin
kų išstojimas prieš pasikėsi
nimą ant teisės kolektyvių de
rybų ir jų turimų kontraktų 
su IRT ir BMT kompanijomis,

im im iviivĮiMĮM.MiuiMiVĮiMfUjM m mi

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4 th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

✓

DR. ADAM V. WALMUS
DANTŲ GYDYTOJAS

705 Fourth Avenue

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties išanksto.
Tel. SOutli 8-1551

be abejo, darbininkams užti
krina laimėjimą, nežiūrint, 
kokių priemonių imsis jų 
priešai. T—s.

vedant linijų apvienijimą.
Unijistai pusėtinai akėjo šį 

LaGuardijos pasisukimą. La
Guardia prieš tai nekartą pa
sireiškė esąs darbininkų teisių 
čampionu ir kaiprf į tokį dar
bininkai atsinešdavo su didele 
pagarba ir meile, jam. pasiro
džius darbininkų mitinguose 
ar paminėjus jo.vardą, nuai
dėdavo gausingi aplodismen
tai. Gi pereito trečiadienio 
vakarą įvykusiame transporto 
darbininkų mitinge matėsi vi
sai pakitėjęs tonas. Kalbėtojų 
kiekvienas priminimas “Mažo
sios Gėlėlės, kurią mes, atei
tyje žinosim Mažuoju Hypo- 
kritu” iššaukinėjo taip vadi
namą “Bronx Cheer”—ujimą.

Pasirodo, darbininkuose per
nykščiu kapitalu neilgai būsi 
garsus, stebėtinai greit dabar 
darbininkai susigriebia, paste
bi įvairių viršylų pasisukimus 
ir sulyg to priima jų vadovy
bę arba atmeta, nežiūrint 
aukštumo jų užimamos vietos.

Paliečia Visą Šalį
Austin Hogan, Transporto 

Darbininkų Unijos didžiajame 
New Yorke prezidentas, ku
ris pirmininkavo mitinge, pa
reiškė. kad klausimas paliečia 
ne vien vietos reikalus, bet 
“yra vienu iš didžiausiu, ko
kius CIO bent kada matė.”

II o gan as ir vėl, kaip ir nir1- 
mesniuose dviejuose unijistu 
mitinguose, pakartojo, kad 

pakartotinai stengėsi 
, t nwkhnm sueit su majoru pasitart. ‘ IjU nlbUlll ų ;

Šiandien pakulinė '

Menininkams
LMS Teatro Komisijos mi

tingas penktadienį, 7:30 va
kare.

LMS Centro Komiteto mi
tingas bus sekmadienį, 10 v. 
ryto. Sekretorius.

no-

Manton. Suktas Teisėjas, 
Pasimokėjo Baudą

Martin T. Manton, buvęs J. 
V. Apylinkės Apeliacijų Teis- 

vyresniuoju teisėju, ,per-
Dr. Abraham Ditchik, 

dentistas, 43 m., gyvenąs .,29 mo 
W. 75th St., N. Y., Brooklyno eita trečiadieni per slavo ad- 
Aukščiausiame 
žinias kaltu
įvairių kaltinimų 
mu, kyšininkyste 
mais iškolektavus 
mis užsiimančių 
$47,500.
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Didelis Išpardavimas
Nupigintom Kainom

SIUTAI ir OVERKOTAI
Išparduodami dabar už

Iškilus gaisrui batų krautu
vėj, 9 W. 42nd St., N. Y., su
bėgo 10,000 žiūrovų. Ugnis 
greit užgesinta, bet aukštų 
kulnų nitro-celluoziniai apda
rai paleido kalnus dūmų ir iš 
bildingo išrūkė gyventojus.

Isaac Luckman, per keturis 
metus jieškotas teist kaltinimu ; 
buvus “fikseriu” DruckmanoĮ 
byloje, antradienį pats pasida-- 
ve. Sulaikytas po $10,000 
kaucijos.

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškau darbo. Esu patyręs buče- 

ris (mėsininkas). Per daugelį metų 
išdirbęs toje srityje. Dėl daugiau in
formacijų prašau rašyti arba ypa- 
tiškai kreiptis j “L.” Administraciją: 
427 Lorimor St.. Brooklyn, N. Y.

(57-59)

SUSIRINKIMAI
I • < ! • (

NAMŲ SAVININKAMS
Šiuomi pranešamo, kad Didžiojo 

New Yorko lieutvių namų savinin
kų organizacijos svarbus susirinki
mas įvyks penktadieni, kovo 8 d., 
7:30 vai. vakaro, grab. Shalin-Ša- 
linsko įstaigoi, 84-02 Jamaica Ave., 
Woodhaven, N. Y.

Atstovai dalyvavę Albany konfe- 
renciioj, taksų klausimu debatuose, 
patieks savo raportus. Turėsime ir 
svetį kalbėtoją. Nepaprastos svar
bos reikalai šaukia visus namų sa
vininkus akcijon! Taigi, nariai ir 
nenariai — visi atvykite j virš mi
nėtą susirinkimą. — Valdyba.

(57-58)
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Naudokitės Mūsų Patogiu

kainos.
10 Išmokėjimų Planu

NARINS
670 Grand St., corner

Brooklyn, N. Y.

SONS
Manhattan Avė.
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Lietuviui Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

pasimokėjo baudos 
pardavinėjimą 
esąs jau pasi-,

Teisme pripa- vokatą 
11-koj punktų $10,000 

suokalbiavi- j teisdarybės ir 
ir grąsini- ruošęs pradėt dvieju metu ter- juni]a 
iš aborciįo-!mina federaliame 

daktarų kalėjime. 1_
Jis buvęs raketie- diena jo pasidavimui. , 

rių grupės kolektoriumi. | Manton būsiąs
Raketo tikslu buvę sekiot nuvežtas mašina, 

aborcijų daktarus ir pagrąsi- nesmagumo važiuot traukiniu 
nūs pavojumi paskiau pažadėt, prirakintam prie kito kalinio 
teismuose apsaugą už nadik- ar sargo, kaip paprastai ve
tuotą stambią sumą pinigų. žami kaliniai.

kalėiiman 
kad išvengt ve

ATEITIES ŽIEDO VAIKŲ IR STYGŲ 
ORKESTROS PARENGIMAS .

Šį šeštadienį, kovo (March) 9 d., “Laisves*’ Svetainėj, 419 Lorimer St., įvyks 
puiki pramoga. Skanūs valgiai, gorimai ir graži muzikališka programa. >

Ateities Žiedo Vaikų Draugijėlė

A. ž. V. mokiniai sakys prakalbeles, eiles ir dainuos visos mokyklėlės choras. 
Stygų orkestrą skambins puikiu^ muzikos kavalkus. Dainuos garsusis Aido 

Choras, vadovystėj Aldonos Žilinskaitės.
šokiams grajis Geo. Kazakevičiaus orkestrą (

Įžangos bilietas 35c. Pradžia 7 v. v. Kviečia visus Rengimo Komisija.
L:

“Ne dėl streiko nrieš val- 
. džia,” pareiškė Ho^anas. “bet 
aptart kontraktus ir kolektv- 

derybas no suvienijimo.” 
Mos prašėm duonos. Jis 

I mums davė akmenį,” tęsė to
liau Iloganas. “Ir kuo gi yra 
tas žmogus, kuris iškilo į ankš
tumas ant darbininku pečiu ? 
šalvie nėra tokio, kas salėtu 
spirti 
veidan. Politikieriai yra snar- 

i de darbininkus seniau, bet šie 
j yra 1940 metai.” sakė Hogan, 
“ir mes turime Industriniu Or
ganizacijų Kongresą (CIO), 
kuris to nepriima nei nuo vie
no.”

Po Kogano kalbėjo James 
Fitzsimon, Transnorto Darbi
ninku Unijos Didžiajame New 
Yorke sekretorius, kuris smer
kė majorą “veidmainiu,” no
rinčiu supainioti klausimą.

Majoras Tyli

darbininku judėjimo
Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

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

ir pasivažinėjimam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN, N. Y.

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

Telefonas EVergreen 7-1661
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

Vienatinis Lietuviškas J

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas

Muzika ir Floor Show kiekvieną 
penktadienį ir šeštadienį

Vėl pereito trečiadienio va
karą majoras LaGuardia turė
jęs pasitarimą su John H. De
laney, Transportacijos Tary
bos pirmininku, Miesto Salėj. 
Reporterių užklaustas apie tą 
pasitarimą majoras atsakė1 
kalbėjęsis su Delaney apie1 
važiuotos apvienijimo proble-! 

, mas.
“Nemažas darbas perimt 

važiuotę, jūs tai žinote,” ma
joras pareiškė jį užklaususiem 
reporteriam.

Primintas apie milžiniškus 
^transporto (BMT) darbininkų 

milingus, įvykusius antradie
nio vakarą ir trečiadienio ry
tą Brooklyne, kur darbininkai 
įgaliavo Transporto Darbinin
kų Unijos viršininkus šaukt 
streiką, jei reikės, ir užklaus
tas, koki jo planai, jei toks 
streikas kiltų, majoras, moste
lėjęs rapka, atsakė:

“Mes to dabar nediskusuo- 
sime.” 3 j

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves- 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6191

Degtinės, Konjakai, Vynai 
Alus ir Valgiai •

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N.

Prie R. K. O. Republic Teatro

tuvių, kitokių

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

Darbininkai Vieningi
Per visus tris jau įvykusius'

■ ■ f-. . V ■

TeL Stagg 2-0783
NIGHT—-IIAvemeyer 8-1158

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated
{l ? i •
J. LeVANDA E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

OPEN DAY AND NIGHT

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Managed by

RHEA TEITELBAUM

I I Vapor Room,
II Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber 
2—-Ml Shop, Sleeping Accc^nodations.
Admission 50c, day & night, Saturday night 75c.

SPECIAL RATES PER WEEK

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

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., Fri., Sat. and 

Sun. all day and night

SKELBKITES “LAISVĖJE

Brookly.no



