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KRISLAI
Reikalingas Daktaras.
Nieko Baisaus.
Besarmatis.
Gerai Sekasi.

Rašo A. B.

Chicagos “Drauge” (ko
vo 6 d.) tūlas Dr. K. M. 
sako, kad Sovietų Sąjungoje 
tik komisarai gauna dideles 
algas, 24 milionai su vir
šum darbininkų tegauna 
nuo 180 iki 110 rublių į 
mėnesį.

Tai dar pusė bėdos. Bet 
ve kokius stebuklus šitas 
“Daktaras” nuporino to
liau :

“Visi kiti Sovietų pilie
čiai nei kokių algų negau
na. Tokių yra apie 140,- 
000,000 žmonių. Atskaitę 
vaikų daliai vieną trečdalį, 
t. y. apie 47,000,000, liku
sieji 93,000,000 žmonių yra 
gryniausieji “ubagai” — 
vargšai, vargo žmonės. Jų 
komunistai neglohoja, pa
galbos neduoda, jiems dar
bo nesuranda.”

Davbo 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.

'Sukilkit!" Šaukia 
Sovietai Helsinkio 
Suomių Kareivius

Per Švedijos Pasidarbavimą Sovietai Sutikę Derėtis dėl 
Taikos su Helsinkio Suomijos Atstovais; Tiem Atstovam 

Nepavyko, ir Jie Jau Grįžtą Namo iš Maskvos.
Helsinki, Suomija, kovo 

11. — Pranešama, kad jau 
grįžtą namo atstovai Hel
sinkio Suomijos, kurie buvo 
nusiųsti į Maskvą derėtis 
apie taikos sąlygas su So
vietais. Tai senosios suo
mių valdžios ministeris pir
mininkas Risto Ryti, gene
rolas K. R. Walden ir du 
kiti.

Helsinkio Suomijos vy
riausybė sako, jog Švedija 
pasidarbavo, kad Suomija 
pasiųstų savo atstovus į 
Maskvą derėtis dėlei taikos i kvoje. 
ir kad per Švedijos tarpi- 
ninkystę Sovietai priėmė 
atstovus senosios suomių 
valdžios.

Tebesant Helsinkio Suo
mijos atstovam Maskvoj, 
Sovietų radio atsišaukė 
suomių kalba į Suomijos

Vadinasi, 140 milionti 
žmonių “nei sėja, nei pjau
na,” nei algos, nei valdžios 
pagelbps gauna, be duonos, 
be drapanų, vienok gyvena!

Kas gi sakė, kad Dievo 
nėra arba kad Dievas ste
buklų neberodo?

Nejaugi Chicagoje nebe- 
siranda gydytojo, kad šito 
Dr. K. M. ir “Draugo” re
daktoriaus galvas išekzami- 
nuotų ir padėtų juos ten, 
kur jie ištiesų priklauso — 
kokiam nors beprotnamyje?

♦ * >!:

Beje, “Draugo” didvyriai 
taipgi labai pyksta, kam So
vietų Sąjungos bedieviai sa
vo propagandą varo už be
dievybę — ir laikraščius 
leidžia, ir agitatorius siun
tinėja tarpe žmonių ir tt.

Bet kas čia tokio baisaus? 
Jeigu tikėjimo skleidimui ir 
palaikymui pristatyta vi
suose kampuose bažnyčių, 
užlaikoma tūkstančiai ir 
tūkstančiai kunigų - agita
torių, davatkų ir misionie
rių, išleidžiama tūkstančiai 
laikraščių ir milionai kny
gų, tai kodėl bedievybė tu
rėtų pati savaime skleistis 
be propagandos ir agitacijos 
už ją? Negalėtų ir 
skleidžia. ‘ Reikia f 
organizacijos ir agitacijos 
jos plėtimui.

Skirtumas tik tame, kad 
bedievybė yra nauja ir pa
žangi idėja, paremta moks
lu, tuo tarpu religija yra 
senas ir reakcinis dalykas, 
paremtas prietarais. ♦ * *

Lietuvos pasiuntinys po-i 
nas Žadeikis išvažiavo iš vi-( 
sų padorumo ribų. Štai ką 
jis pasakė savo prakalboje 
vasario 18 d. Chicagoje:

“...Per 22 metų audrin
gos navigacijos Lietuvos 
valstybės laivas tebėra svei
kas, nors susidurta su dide- derlingumą, 
liais pavojais, kai Lietuvos '-------------------
tfZSk^pK%su-\ Teisėjas Reikalauja Išmest

kareivius:
“Draugai, nustokite ko

voję (už senąją Suomijos 
valdžią) ir dėkitės į Kuusi- 
neno žmonių armiją! Sukil
kite prieš Mannerheimo 
diktatūrą!” (Kuusinen yra 
vadas naujos Suomių Liau-- 
dies Valdžios, kuri įsisteigė 
Terijoki, pietinėj Suomi
joj-)

Sovietų radio ypatingai 
smerkė Risto Ryti, Helsin
kio Suomijos ministerį pir
mininką, tebesant jam1 Mas-

Pusiau - valdiška Helsin
kio Suomijos žinių agentū
ra sako, kad Helsinkio pa
siuntiniai Maskvoje nepri
ėmę Sovietų reikalavimų. 
Bet neparodo, ko Sovietai 
reikalavo, kaipo sąlygų dė
lei karo baigimo.

TIK PUSANTRO SVARO MĖ
SOS PER SAVAITĘ ANGLI

JOS GYVENTOJUI
London. — Anglų valdžia 

nustatė, jog per savaitę as
muo negali gaut pirkt dau
giau mėsos, kaip pusantro 
svaro, arba 36 centų vertės.

Lašinių, kumpio, cukraus 
ir sviesto pirkimas Angli
joj apribotas jau nuo sau
sio 8 d. i

Pagal dabartinį patvar
kymą, tačiau, žmogus dar 
gali pirkt, kiek nori, ke- 
nuotos (konservuotos) mė
sos ir tokių dešrų, kur į 
mėsą įmaišyta bent pusė 
bulvių, miltų ir kitų nemė- 
siškų produktų.

Jaunamečiams skiriama 
tik pusė tiek mėsos, kaip 
suaugusiems.

Uždrausta dėt cukraus į 
degtinę ir kitus alkoholi
nius gėrimus.

ANGLAI DŽIAUGIASI DIP
LOMATINIAI LAIMĖJĘ 
ITALIJOJ PRIEŠ NAZ1US

Senato Komisija Skiria 
Partneriams Žymiai 
Daugiau Paramos

Vokiečiai Sudegino 
Savo Laivą, Užkluptą 
Angly Šarvuotlaivio

Washington. — Jungti
nių Valstijų senato komisi
ja 15 balsų prie 2 patarė, 
kad kongresas paskirtų 
$922,864,668 f a r m e r i ams 
tiesię.ginės paramos ir 
$100,000,000 paskolų per 

nesi- metus; tai $201,940,049 dau- 
žmonių,1 giau, negu Roosevelto val-

džia reikalavo tam tikslui, 
o $297,000,000 daugiau, ne
gu kongreso atstovų rūmas 
nubalsavo farmeriams.

Pirmadienį senatas pra
dėjo svarstyt patarimą se- 
natinės lėšų komisijos taip
padidint pašalpą farme
riams.

Pašalpa skiriama damo- 
kėt už tuos produktus, ku
riuos farmeriai turi parda- 
vinėt žemiau vidutinės kai
nos; pirkt produktų pervir
šius iš jų ir palaikyt farmų

London. — Anglijos šar
vuotlaivis užklupo prekinį 
Vokietijos laivą “Hannove- 
rį”, 5,600 tonų, arti Puerto 
Rico salos, kurią valdo 
Jungtinės Valstijos. Vokie
čiai jūreiviai padegė savo 
laivą ir patys susėdo į gel
bėjimosi valtis, nuleistas į 
vandenį. Jų laivas supleš
kėjo.

Anglai užpuolė “Hanno- 
verį” netoli Panamos Ka
nalo, vandenų ruože, kurį 
Jungtinės Valstijos ir kitos 
amerikinės respublikos bu
vo paskelbusios “bepusiš- 
ku, neliečiamu saugumo 
ruožu.”

London. — Anglija bijo
jo, kad von Ribbentropas, 
užsieninis Vokietijos minis- 
teris, atvažiuodamas j Ita
liją, galėtų pakreipt ją į ka
rą prieš tąlkipipkus. Todėl 
Anglija paliuosavo tryliką 
Italijos laivų. Tie laivai ve
žėsi 100 tūkstančių tonų vo
kiškos anglies.

Kai Anglijos šarvuotlai
viai sulaikė Italijos laivus 
su anglim iš Vokietijos, dėl 
to labai pakilo italų karo 
ūpas prieš Angliją.

Bet kai anglų valdžia 
nusprendė paleist tuos Ita-

kas, Bermontas, Želigovs
kis ir tokie reiškiniai kaip 
P. O. W.*ir Hymanso Pro
jektas.”

Joks doras ir

Šerifą Raketierių
Detroit, Mich. — šerifas 

homas C. Wilcox per me-• ltUUIW v*vx«o » nuoširdus r , , . . .
lietuvis veikėjas niekados Vjs gaudavo daugiau kaip 

U _ ‘ '5 tūkstančius dolerių ky-
ištikimiausį LietuvosHiau-siy }š paleistuvystės namų 
dies sūnų ir kovotoją, skai- ųžlaikytojų ir iš gemblerių 
tyti Lietuvos priešu ir sta
tyti šalia tokių sutvėrimų, 
kaip Bermontas ir Želigow- 
skis.

Iki šiol mes manėme, kad 
mes turime tik vieną tokį 
begėdį, būtent, Pijų Grigai 
tį, bet pasirodo, kad d 
esama ir kito. ♦ ♦ *

Kanados “Liaudies Bal
so” atstovui Z. Jankauskui 
pusėtinai sekasi. J. Ginaftis, 
L.L.D. 52 kuopos sekreto-' 
rius praneša, kad Detroite, 
visiems pasidarbavus,

neišdrįs Vincą Kapsuką, tą.

mmIkI

ŽUVO TRYS ANGLIJOS 
LAIVAI

London. — Vokiečių mi
na nuskandino prekinį An- 

! glijos laivą “Thurstoną,” 
3,072 tonų. Po eksplozijos 
nuskendo anglų laivas 
“Chevychase,” 2,719 tonų, 
Šiaurinėje Jūroje. Trečias 
prekinis Anglijos laivas 
“Maindy Hill,” 1,918 tonų, 
nugrimzdo po susidūrimo 
su kitu laivu.

iždų, kaip kad srities tei- 
ėjas Homer Ferguson kal

tina tą šerifą:
Teisėjas remiasi įrody

mais prieš šerifą Wilcoxą, 
iškeltais aiktėn per grand 
džiurės padarytus tyrinėji
mus, ir prašo, kad Michi- 
gano gubernatorius L. D. 
Dickinson išmestų šerifą iš 
tarnybos.

Vokiečiai ir Italai Norį, 
kad Sovietai Taikytųsi su 

Helsinkio Suomija

“Liaudies Balsui” tapo su
kelta apie $54.

Anglija ir Francija Karštai 
Svarsto Karo Planus prieš 

Sovietų Respubliką 
'_________ a------ -

nepadarytų taikos su nuo
laidomis Sovietam. Nes pa
sak anglų ir francūzų val
dovų, tuomet / Švedija ir 
Norvegija nusigąstų Sovie
tų ir vokiečiui ir duotų Vo
kietijai tiek geležies rūdos 
iš Švedijos ir Norvegijos 
kasyklų, kiek tik vokie
čiams reikia.

Anglų ir francūzų kari
ninkai teigia, jog kol Vo
kietija gauna geležies rū
dos iš Švedijos ir Norvegi
jos, o žibalo iš Sovietų Są- 
jungos^ tol labai sunku ar
ba ir negalima su kirst Vo
kietiją. •

Traukia Turkus į Talką 
Prieš Sovietus

Beplanuojant karą prieš 
Sovietus, dabar lankosi 
Turkijos sostinėje Ankaro
je anglų oro laivyno marša
las Sir William Mitchell ir 
francūzų generolas Juan- 
neaud, vyriausias Franci
jos oro laivyno komandie- 
rius Artimuose Rytuose.— 
Jau ne kartą Anglijos ir 
Francijos karininkai skel
bė, kad jų oro laivynai iš 
Artimų Rytų galėtų subom- 
barduot Sovietų žibalo šal
tinius Bakų ir kitur sovie* 
tinėje Kaukazijoje.

Anglija ir Francija tikisi 
gaut stiprios turkų talkos, 
jei būtų pradėtas • karas 
prieš Sovietų Kaukazą.

Anglų ir francūzų politi
kai primena Turkijai, kad 
jinai turėtų praleist talki
ninkų karo laivus per Dar- 
danellų sąsmaugą ir Bospo- 
ro perlają į Juodąsias Ma
rias prieš Sovietus. Sako, 
kad Turkija turėtų juos 
praleist pagal Montreux su
tartį. Nes ta sutartis teigia, 
kad Turkija privalo duot 
praleidimą per Dardanellus 
laivams svetimų šalių, jeigu 
tie laivai plaukia duot pa
galbos užpultai šaliai prieš 
užpuoliką.

Londono ir Paryžiaus po
litikai, vadindami Sovietus

Angly-Francūzy Karininkai Sako, kad Karu prieš Sovietus 
Jie Gintų Suomiją; Tikisi Užimt Sovietų Žibalo Šaltinius, 

Užkirst Švedijos-Norvegijos Geležį Vokietijai
London. — Jau kuris lai

kas Anglija ir Francija 
svarsto, kad gal reikėtų pa
skelbt karą prieš Sovietų 
Sąjungą. Dabar, atsilan
kius į Londoną prezidento 
Roosevelto taikos pasiunti
niui, diplomatai Anglijos ir 
Francijos ypač karštai 
kusuoja klausimą, kaip 
kininkai galėtų užpult 
vietus.

Jie spėja, kad jeigu
glijos ir Francijos armija 
Artimuose Rytuose užpultų 
sovietinį Kaukazą, tuomi 
padėtų senajai Suomijos j to žibalo.

dis- 
tal- 
So-

An-

valdžiai. Talkininkam atro
do, jog kilus karui Kauka
zo fronte, Sovietai turėtų 
persiųst į šį frontą daugius 
savo kariuomenės, ginklų ir 
amunicijos; tai, girdi, So
vietai negalėtų taip štur-

Italija Daranti Pla
tesnę Prekybos Su

tartį su Anglija
London. — Italijos atsto

vai Londone išreiškė pasi
tikėjimą, kad iš naujo bus 
pradėtos derybos dėlei pre
kybos tarp Italijos ir An
glijos.

Derybos buvo nutrūku-
lijos laivus su vokiška an-.sios todėl, kad Anglija rei

kalavo iš Italijos tik orlai
vių, ginklų ir amunicijos 
mainais už anglį ir žalią
sias medžiagas iš Anglijos. 
Italai tada siūlė Anglijai 
tik daržoves, vaisius, aly
vų aliejų, riebalus ir pirš
tines mainais už Anglijos 
anglį ir už žaliąsias me
džiagas.

Dabar pranešama, kad 
Anglija jau sutiks priimt 
ir Italijos laukų ir daržų 
produktus, kaip dalį apmo
kėjimo už Anglijos anglį ir 
kitas medžiagas; o Italija

glim, tuojaus nuslūgo kari
nis italų ųpas.

Anglijos valdovai laiko 
tatai dideliu diplomatiniu 
savo laimėjimu.

Talkininkai Siunčia Helsinkio 
Suomijai Didžiausią Gali

mą Pagalbą
London, kovo 11. — N. 

Chamber lainas, Anglijos 
ministeris pirmininkas, 
pranešė seimui, kad Angli
ja ir Francija tuojaus siun- 
čia senajai Suomijos jaL^rbs Anglijailė’ktuvųinži- 
džiai didžiausios galimos nus jr trokus, kaip kitą da- 
pagalbos ir kad talkininkai k apmokėjimo Anglijai.
rems Helsinkio Suomiją vi
somis jėgomis. Pagal pirmesnę sutartį, 

Anglija turėjo Italijai par
duot 2 milionu tonų anglies 
per metus. Sakoma, jog da
bar jau susitarta žodžiu, 
kad Anglija duosianti 4 mi- 
lionus tonų anglies per me
tus mainais už reikalingus 
Anglijai italų dirbinius ir 
jų lauko ūkio produktus.

/

Anglijos Karo Laivai Arti 
Šiaurinės Sovietijos

Stockholm, Švedija, kovo 
11. — Pranešama, jog vie
nas Anglijos karo laivai 
lėktuvų išvežioto j as ir du 
kariniai Angįijos lai-

Stockholm, Švedija, kovo vai - naikintuvai plaukioja 
11. — Yra manoma, kad ties Petsamo uostu, kuris 
Vokietija ir Italija stengia- yra Sovietų užimtas nuo 
si įtikint Sovietus, kad jie Suomijos; o Petsamo ne
taikytus! su Helsinkio Suo-'pertoli 
mija .1 
kokias Helsinkio valdžia 
galėtų priimti. Tuomet Vo
kietija ir Italija žada užtik- 
rint tuos Suomijos rube- 
žius, kurie bus nustatyti 
per taikos sutartį.

:____________ ____nuo Murmansko,
tokiomis sąlygomis,' šiaurinio Sovietų prieplau

kos miesto.

AR HELSINKIS PRIĖMĖ 
SOVIETŲ SĄLYGAS?

Tokio. — Užsieninė Ja
ponijos ministerija pareiš- pažinus Sovietų reikalavi- 
kę, kad gerėja, japonų san- mus dėlei taikos. Praneši- 
tikiąi su Sovietais. mas nepatikrintas.

muot Helsinkio Suomiją.
Buvęs Anglijos karo mi

nisteris L. Hore-Belisha, 
kuris tebėra narys anglų 
ministerių kabineto, vėl 
šaukia per spaudą, kad An
glija ir Francija, nieko ne
laukdamos, pradėtų karą 
prieš Sovietus. Yra ir dau
giau tokių Anglijos kabine
to narių, kurie ragina tuo
jaus žygiuot prieš Sovietų 
Sąjungą. Jie kalba, kad 
reikėtų užimt Sovietų Kau
kazo žibalo šaltinius; tai 
ir Vokietija negautų pirkt

Bijo Sovietų Laimėjimo
Prieš Helsinkio Suomius
Anglijos ir Francijos val

dovai bijo, kad Sovietai ne
sumuštų Helsinkio Suomiją 
arba kad Helsinkio valdžia

Sovietai Užkariavo Dar 
Dvi Suomijos Salas ir 

Vieną Miestelį
Maskva, kovo 11. — So

vietų komandieriai prane
ša, jog

“Raudonarmiečiai užėmė 
Varjesaari salą Viborgo 
(Viipuri) įlankoje; Nisa- 
lahti miestelį, vakarinėje 
tos įlankos pakrantėje, ir 
Vupratsu salą Ladogos eže
re, į vakarus nuo Pitka- 
rantos.

“Smarkiai veikė žvalgai 
iš vienos ir antros pusės 
srityje Lojmola geležinkelio 
stoties, tarp Suojaervi ir 
Serdobolio (Sortavalos).

“Sovietų lėktuvai ataka
vo priešo kariuomenę ir ka
rinius punktus, 
žemyn aštuonis 
tuvus. ’

“Šiaip nieko
neįvyko Suomijos karo užpuolikais Helsinkio Šuo-

ir nušovė 
priešo lėk-

svarbaus

fronte.”

Apie 12 Miliony Bedarbių 
Jungtinėse Valstijose

mijos, sako, kad anglų ir 
francūzų karo laivų pralei
dimas per Dardanellus, tai 
būtų davimas netiesioginės 
pagalbos Suomijai.

Washington. — CIO uni
jų centras paskelbė, jog, 
pagal tikriausias ' gautas 
skaitlines, dabar Jungtinė
se Valstijose yra 11,936,000 
bedarbių. j talkininkų

CIO mėnesinė apžvalga j barduotų Vokietijos mies- ’ 
“Economic Outlook” pažy- tus. Bet anglų karinis ži-* 
mi, jog per paskutinę ket- novas kapitonas Liddell 
virtį pernai metų 62 korpo- Hart per spaudą perspėja, 

gavo kad Vokietija tuo patim ąt- 
! simokėtų talkininkam, ir jie 
nieko tuomi nelaimėtų.

Kapit. Hart rašo, jog 
anglų publika jau prarado

įspėja Anglus prieš Vokie
tijos Miestų Bombardavimą

London. — Anglijoj kaip 
tai pasklido šauksmai, kad 

i lėktuvai bom-

Stockholm, Švedija, ko
vo 11. — Čia gauta prane
šimas iš Helsinkio, kad .se
noji Suomijos valdžia pri-

ORAS. — šį antradienį 
netaip šalta.

racijos Amerikoje 
$265,000,000 pelnų, tai dau-Į 
giau, negu bet kada po 
1929 metų. x

Toronto, Canada, kovo viltį greitai laimėt karą 
11. — Du tūkstančiai kana-'prieš Vokietiją, 
diečių susirašė važiuot j 
Suomiją kaip “liuosnoriai” 
kariautojai prieš Sovietus.
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Viačeslavas Molotovas
Pereitą šeštadienį visoj Sovietų Są

jungoj buvo minėta Viačeslavo Moloto
vo 50 metų amžiaus sukaktis. 50 metų 
amžiaus žmogus—palyginti, dar jaunas 
žmogus. Nemažai rasime valstybės vy
rų turinčių 70 metų amžiaus ir daugiau 
ir savo pareigas gerai einančių. Bet šia
me atsitikime surasime, kad Molotovas, 
turėdamas tik 50 metų amžiaus, darbų 
yra atlikęs daugiau negu tūli labai seni 
vyrai.

Tik pagalvokime: į revoliucinį darbi
ninkų judėjimą Molotovas įstojo turė
damas vos 15 metų amžiaus. Per tą visą 
laiką jis ištikimai dirbo ir dirba tam, 
kad darbo žmonių gyvenimas būtų švie
sesnis. Jis kentėjo caro priespaudą, per
sekiojimus. Ne kartą buvo pakliuvęs į 
žandarų nagus ir kankinamas. Niekas 
tačiau jo pasirįžimo nepalaužė: jis sto
vėjo savo pozicijoje, dirbo išvien su Le
ninu, Stalinu ir kitais žymiaisiais Rusi
jos darbininkų vadais.

Revoliucijos metu Molotovas stovėjo 
pirmose eilėse kovotojų. Ilgai buvo So
vietų Sąjungos Komunistų Partijos or
ganizaciniu sekretoriumi, Stalino padė
jėju. Paskui jis patapo visos Sovietų Są
jungos liaudies komisarų tarybos pirmi
ninku arba premjeru. Na, o pereitais 
metais Molotovas pradėjo eiti dar vieną 
sunkią pareigą—užsienio reikalų komi
saro pareigą.

Molotovo vardas yra tampriai susijęs 
su visa eile stambių pasaulio įvykių. Nie
kas kitas, kaip Molotovas, buvo vyriau
siu pasitarimų dalyviu su Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos delegacijomis, kai buvo 
padaryta apsigynimo sutartys tarpe tų 
kraštų ir Sovietų Sąjungos.

Molotovas—ištikimas darbininkų kla
sės reikalų gynėjas ne tik Sovietų Są
jungoj, bet ir visam pasaulyj. Dėlto tai 
jo , gimtadienio proga pasveikinimus 
siuntė jam ne tik Sovietų Sąjungos įstai
gos ir pavieniai asmenys, bet ir viso pa
saulio darbininkų organizacijos ir pa
vieniai veikėjai.

Ne veltui Molotovui buvo suteiktas 
Lenino ordinas, jo vardu pavadinti du 
miestai ir visa eilė mokslinių ir pramo
ninių įstaigų. Jis to užsitarnavo ištiki
mai dirbdamas socializmo kraštui.

Darbo žmonės yra dėkingi tiems vei
kėjams, kurie atsidavusiai gina jų reika
lus.

USA Komunistų Partijos 
Suvažiavimas

USA Komunistų Partijos Nacionalinis 
Komitetas išleido pareiškimą, šaukiantį 
savo suvažiavimą kandidatams į Jung
tinių Valstijų prezidentą ir vice-prezi
dentą nominuoti. Suvažiavimas prasidės 
gegužės 30 d. ir baigsis birželio mėn. 2 
d. New Yorko mieste.

Suvažiavimo dienotvarkis:
1. Išrinkimas prezidijumo ir komitetų.
2. Nacionalinio Komiteto Rinkimų 

Kampanijai Vesti pranešimas.
3. Priėmimas 1940 metų rinkimams 

platformos.
4. Komitetų raportai.
5. Nominacijos kandidatų į prezidentą 

ir vice-prezidentą.
6. Išrinkimas USA Komnistų Partijos 

Nacionalinio Komiteto.
Suvažiavimas žada būti skaitlingas, 

nes, kaip praneša ‘‘Daily Workeris”, Ko
munistų Parti j on stoja vis nauji tūks
tančiai darbo žmonių.

“Suomiško Styliaus Sukneles"
Šiomis dienomis komercinė spauda pa

skelbė naujų dalykų: Paryžiuje modistai 
sugalvojo moterims naujų madį sukne
les ir jas pavadino “suomiškomis.” Tai 
vis propaganda už “Suomijos civilizaci
ją” Jei Suomija būtų padariusi su So
vietų Sąjunga tokią sutartį, kokią pada
rė Lietuva, tuomet, aišku, ir tų suknelių 
nebūtų reikėję.

Kaip greit Suomijoj pasikeis tvarka, 
kaip greit iš ten bus iškrapštyti Man- 
nerheimai ir kiti, taip greit ir tos “suo
miškos suknelės” Paryžiuje išeis iš ma
dos. Jos bus negražios, jos buržuazijai 
dvoks.

Gandai ir Tikrovė
Šiuos žodžius rašant, dar vis nieko tik

ro nėra žinoma apie tą “taikos ofensy- 
vą”, apie kurį tiek daug yra rašoma per 
spaudą ir kalbama per radijų. Visur gir
dime tik gandus ir girdus.

Kad Sovietų Sąjunga galėjo pareika
lauti Helsinkio vyriausybės liautis ka
riavus, ir pasitraukti, * galima daleisti. 
Ji galėjo pasakyti: “Dabar visi mato, 
kad Mannerheimo linija, į kurią Helsin
kio vyriausybė ir Anglija su Franci j a, 
dėjo tiek daug vilčių, yra sudaužyta. 
Raudonajai Armijai kelias pasiliko atvi
ras į visą Suomiją. Nesiliausi t kariavę, 
nepasiduosit, Raudonoji Armija žygiuos 
pirmyn.”

Sovietų Sąjungos politika—taikos po
litika. Ji niekad karo nenorėjo ir nenori. 
Bet jeigu reikia kariauti,—ji kariaus 
priešo teritorijoje.

Atrodo, kad Suomijos buržuazijoj yra 
pasidalinimų. Viena dalis, tampriai su
sirišusi su Anglija, nori kartą tęsti, o 
kita dalis—blaivesnė ir reališkesnė—no
ri taikytis.

Pakartojame: tos “žinios” apie taiką 
nėra pilnai aiškios ir užtikrinamai tik
ros, todėl neapsimoka apie jas daug ir 
komentuoti.

Vienas dalykas, tačiau, yra tikras: 
Prezidento Roosevelto “taikos pasiunti
nys”, p. Welles, sušilęs darbuojasi kaip 
nors sublokuoti daugiau jėgų prieš So
vietus. Antras: Anglijos 'ir Francį jos 
valdovai daro viską, kad karas Suomijoj 
tęstųsi. Jie nori įtraukti į karą ir visą 
Skandinaviją; jie nori pasiųsti savo ar
mijas į Suomiją, Švediją ir Norvegiją. 
Jei pastarosios dvi šalys Anglijos val
dovams nusileis, tai greitu laiku maty
sime karo gaisrą visam Skandinavijos 
pussalyj. O tas tiems kraštams reikš ne
paprastą smūgį, jei ne visišką pražūtį.

Anglija ir Indija
Didžiausia ir turtingiausia Anglijos 

kolonija, tai Indija. Indija yra Azijoj, 
oras šiltas, nes jos pietinė dalis siekia 
veik ekvatorio juostą. Indija iš šiaurių 
rubežiuojasi su Afganistanu ir Chinija, 
vakaruose su Persija, rytuose su Fran- 
cijos kolonija — Indo-Chinais ir Siamu, 
o pietų jos pusę plauja galingos Indiško 
Didjūrio bangos.

Indija užima 1,808,680 ketvirtainiškų 
mylių žemės plotą ir turi 352,000,000 gy
ventojų. Indija turtinga miškais, aug
menimis ir gamtiniais turtais. Indijoj 
auga ryžiai, kava, kviečiai, miežiai, gurno 
augmenys, tabakas, cukraus nendrės, 
medvilnė, ir kiti augmenys. Gyventojai 
ant 70 nuoš. užsiima žemdirbyste.

Indijoj iškasamas auksas, sidabras, 
deimantai, rubinai, anglis, geležies ru
da, švinas, varis, druska ir daug kitų 
metalų. Indijoj yra daug turtų, bet jais 
naudojasi Anglijos imperialistai.

Indija padalinta į 11 provincijų. Ją 
faktiškai valdo Anglijos prisiųstas gu
bernatorius, kuris vadinasi ir vice-ka- 
ralium. Anglija turi 60,000 savo armiją, 
50,000 karališkos policijos ir 150,000 in- 
dusų armiją, kurios priešakyj 'anglai 
oficieriai. Jiems gelbsti ir* vietos visokį 
kunigaikščiai, kurių yra per 600. Indu- 
sai kunigaikščiai gyvena kaip koki dideli 
feodalai, vietomis jie dar turi vergų.

Indijos liaudies vargai labai dideli. 
Milionais žmonės kasmet miršta badu ir 
nuo įvairių ligų. Pirmame Pasauliniame 
Kare Anglija apgavo indusus žadėdama 
jiems nepriklausomybę, todėl iš Indijos 
gavo apie 3,000 milionų dolerių pinigais 
ir tavorais ir 1,500,000 indusų į Anglijos 
armiją. Bet dabar indusai nepritaria An
glijos karui. Ypatingai daug Anglijai su
darė rūpesčio Indijos Kongresas, kuris 
iš 11 provincijų turi net astuoniose išrin-
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New Yorko zijonistų jauni darbuotojai pikietuoja ties Anglijos konsulatu New 
Yorke, protestuodami,, kam Anglijos valdžia uždraudė žydams pirktis žemės 

Palestinoje, istorinėje “Žydų Žemėje.”

Kas Atidavė Vilnių? ,

PRANEŠIMAS LLD 6 APSKR. KUOPOMS
I

Draugai ir Draugės:
Iš Centro yra pranešimas, 

kad Kanados “Liaudies Bal
so” atstovas drg. Zigmas Ja- 
nauskas atvyksta su maršru
tu į Lietuvių Literatūros Dr- 
jos 6-to apskričio apielinkę. 
Datos yra paskirtos sekamai:

Baltimorės, 25 kp., 27-28 
kovo.

Chesterio 30 kp. 29 kovo.
Philadelphijos kuopoms 30 

ir 31 kovo.
Visų kuopų draugai ir drau

gės dėkit pastangas padaryti 
masinius susirinkimus pasek
mingais taip, kad ant vietos 
galėtumėt sukelti finansų lėšų 
padengimui ir aukų Kanados 
draugams. Jūs žinot nuo pa
starosios konferencijos, kad 
apskričio iždas tuščias, ir dė
lei to visos kuopos nusitarė 
surengti po parengimų, kad 
sustiprinus iždą. Apskričio iž
de finansų nėra, tai ir nesi
tikėkit finansinės paramos iš 
apskričio iždo.

Pasižadėjusios kuopos ką 
nors surengti lig šiol dar nei 
viena nieko nedarė, nieko ne
surengė. Pavasaris jau artėja, 
oras atšyla, į Tai bus geresnė 
proga ką nors surengti, o su
rengimui yra visokių progų: 
svetainėse, namuose ir ant at
viro oro. Mūs apskritis gero
kai apsileidęs buvo ir yra.

Reakcija didėja dėlei eina
mo karo, į kurį norima 
įtraukti ši šalis į pasaulinį ka- 
rą. Visokį biliai taikomi prieš 
ateivius, gal veikiausiai ir 
prieš organizacijas. Dabar 
mums visiems reikėtų juo dau
giau veikti ir vienas kitą ra
ginti.

Iš Centro praneša, kad la
bai lėtai mokasi narių duok
les, o dar yra kuopų, kurios 
neužsimokėjusios už 1939 m. 
Sukruskit, draugai ir draugės, 
nes Centrui reikia pinigų dėl 
išleidimo literatūros.

Apie vajų taipgi kol kas nie
ko nesigirdi, bet pastaruoju 
laiku Philadelphija šūvį jau 
paleido. LDLD 10 kp. du va- 
jininkai jau pradėjo darbuo
tis : E. ’ Mulokaitė gavo 8 na
rius, o A. J. Smitas 10 narių 
vieną dieną, tai viso turime 
18 naujų narių. Philadelphija 
pasirengus gauti 200 naujų 
narių per visas kuopas. Šven
čiant 25 metų sukaktuves LD
LD milžiniškų nudirbtų dar
bų, mums yra proga gauti 
daug naujų narių, kadangi ga
lima priimti tik už vieną do
lerį narį.

Ką darot, draugai ir drau
gės, mūsų organizacijos nau
dai ?

Apskr. Sekretorė,
J. Šmitiene.

Eltos Žinios iš Lietuvos
Vilnius. —- Vilniuje neseniai 

pradėjęs eiti dienraštis lenkų 
kalba “Nowe Slowo” įsidėjo 
straipsnį, kuriuo išaiškinama 
faktinoji ir teisinė Vilniaus 
krašto padėtis nuo Didžiojo 
Karo iki pat galutino Vilniaus 
ir jo srities grįžimo Lietuvai.

Tarptautinės teisės požiūriu, 
po Didžiojo Karo Lenkija ne
turėjo jokių teisių į Vilniaus 
kraštą. Buvusios Rusijos že
mes teisiškai paveldėjo Sovie
tų Sąjunga. Ji turėjo paveldė
tojo teises ir į Vilniaus kraš
tą. Tas teises Sovietų Sąjun
gai pripažino ir naujai susi
kūrusi Lenkija 1921 m. kovo 
18 d. Rygoje pasirašydama 
su Sovietų Sąjunga taikos su
tartį, teisiškai perimdama tam 
tikrą dalį buv. Rusijos žemių. 
Lietuva tokią sutartį su Sov. 
S-ga jau buvo anksčiau pasi
rašiusi Maskvoje, būtent, 1920 
m. liepos 12 d. Ta sutartimi 
Sov. Sąjunga perleido Lietu
vai visas teises j Vilniaus

kraštą, ir tos sutarties niekas, 
taigi nei Lenkija negalėjo 
kvestijonuoti. Dėl to Lenki
ja, prisiėmusi Tautų S-gos tar
pininkavimą ginkluotam kon
fliktui su Lietuva išvengti 
vykstant karui su Sov. Sąjun
ga, sudarė 1920 m. spalių 20 
d. su Lietuva žinomąją Suval
kų sutartį, kuri, neneigdama 
Sov. Sąjungos ir Lietuvos 
Maskvos sutarties teisinės 
reikšmės ir pobūdžio, teturėjo 
sudaryti modus vivendi (su
gyvenimo būdą) tarp Lenkijos 
ir Lietuvos, iki galutinai bus 
išspręsti visi ginčai tarp abie
jų valstybių. Suvalkų sutartis 
nutiesė demarkacijos liniją 
nuo Rytą Prūsijos sienos neto
li Vištyčio iki geležinkelio 
Vilnius-Lyda, palikdama Su
valkus, Seinus, Gardiną ir Ly
dą Lenkijos pusėje, o Vilnių 
—Lietuvos pusėje. Ta linija 
baigėsi Bastūnuose, iš kur tu
rėjo būti nutiesta toliau, kai 
Sovietų kariuomenė bus to-j 
liau atsitraukusi.

kęs savo kandidatus į valdžią, kuris turi 
per 4,500,000 narių ir laike balsavimų 
gavo du trečdalius visų balsų. Indusai 

• reikalauja tautinės laisvės, nepriklauso
mybės nuo Anglijos.

Kaip didelis Indijoj prieškarinis nusi
statymas, tą paliudija ir tas masinis ju
dėjimas, kuris ten plečiasi. Bombay 
mieste 90,000 darbininkų buvo paskelbę 
prieškarinį streiką. Madras mieste prieš
karinėj demonstracijoj dalyvavo iki 
100,000 žmonių. Tik vienoje Aligar pro
vincijoj buvo per 200 prieškarinių susi
rinkimų. Su tuo prasidėjo ir reakcija,- 
areštai, kratos namuose, bet tas dar dąu- . 
giau jungia indusus.

Indija yrą labai svarbi Anglijai kolo
nija. Savo laiku Lloyd Georgė sakė: jei- 
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Suvalkų sutartį jau po dvie
jų dienų lenkai sulaužė, su- 
ruošdami Želigovskio “sukili
mą,’ valiau sukurdami ‘Vidu
rinę -Lietuvą,’ kurią dirbtinu 
‘plebiscitu’ aneksavo prie Len
kijos.

Kada, darydami 1921 m. 
kovo 18 d. taikos sutartį su 
Sovietų Sąjunga Rygoje len
kai norėjo išgauti, kad Sov. 
S-ga pripažintų jų Suvalkų 
sutarties sulaužymu sudarytą 
faktiną padėtį, tai Sov. Są
junga iš savo pusės pareiškė 
tik tiek, kad Vilniaus krašto 
išsprendimas yra Lietuvoj ir 
Lenkijos reikalas, jokiu būdu 
neatšaukdama iš savo pusės 
1920 m. liepos 12 d. sutartimi 
Vilniaus pripažinimo Lietuvai, 
ir vėliau, 1926 m. rugsėjo 26- 
28 d., pasikeisdama su Lietu
va notomis, Sov. Sąjunga 
įsakmiai patikrino, kad visos 
Lietuvos teisės, sekančios iš 
1920 m. liepos 12 d. Maskvos 
sutarties, yra ir ateityje bus 
Sov. Sąjungos gerbiamos, ne
bent Lietuva pati, susitardama 
•su Lenkija, išsižadėtų tų tei
sių dalies.

Vienybė” jau stačiai 
ima posmuot, kad ne Sovie
tų valdžia atidavė Lietuvai 
Vilnių. P. Bukšnaitis re
dakcijos koliumnoje rašo 
(vas. 20):
“Priešlietuviškos krypties 

laikraščiai ir svetimų vals
tybių agitatoriai kalbėto
jai bando mums įkalbėti, 
kad Vilnių ‘atidavė’ Lietu
vai Rusijos bolševikai...”

Kažin, ar šitokia agitaci- t 
ja prieš istoriją pasiseks? 
Toki “priešistoriški” redak
toriai turėtų turėti jeigu ne 
gėdos, tai nors apsirokavi- * 
mo, kad juos skaitytojai ne
pavadintų gyvos istorijos 
žagikais.

Pagalios suktasis redak
torius tą istoriją aiškina 
šiaip:

“Čia tas pat, kaip kad iš
kritusį iš jūsų rankų dole
rį kas paimtų nuo žemės ir, 
paduodamas, sakytų: ‘Štai 
aš tau dovanoju dolerį. Tu
ri man padėkoti už jį’.”

Šitokiam atsitikime žmo- , 
gus padėkoja. Vargiai kuris 
bus tokiu storžieviu, kad 
nutylėtų lyg mumija. Ta
čiau istorija čia vėl darko
ma. Vilnius neiškrito iš 
Lietuvos rankų; jį ginkluo
ti plėšikai atėmė iš jos ir 
pasisavino. Bolševikai tuo
met užkropė tuos plėšikus, 
atėmė iš jų Vilnių ir pas
kui atidavė Lietuvai. Dėko
jimų nereikia. Bet nežagkit 
istorijos.

J. B.

ŠYPSENOS'
Kaunas. — Didėjant Lietu

vos Muzikų Draugijos narių 
(chorų) skaičiui ir užmezgus 
glaudžius ryšius su užsienio 
lietuvių chorais šiaurės Ame
rikoje, Anglijoje bei Pietų 
Amerikoje ir grįžus Vilniaus 
kraštui prie Lietuvos, buvo 
pritrūkę gaidų, todėl, prita
riant švietimo Ministerijai, 
Lietuvos Muzikų Draugija da
bar išleidžia III serijos gaidų 
sąsiuvinio antrą laidą; čia yra 
žymesnių mūsų, kompozitorių 
38 dainų gaidos ir Baltijos 
valstybių himnai.

----------A—

Saugumo Dėliai
Vyras < atitraukia žvilgs- f f 

nį nuo laikraščio ir taria 
žmonai:

—Čia parašyta, kad vie
nas vyras išliko gyvas vien 
tik dėl to, kad plėšiko kul
ka, pataikius į sagą, nukry
po į šalį. Hm... Gal ir tu, 
Onut, geriau padarytum, 
jei į mano liemenę įsiūtum 
trūkstamas sagas.

PALANGA.—Praėjusiais me
tais privačių asmenų gyvena
mų namų Palangoje pastatyta 
per 60, iš jų 15 mūrinių. Ne
gyvenamų namų pastatyta 33, 
prekybai ir pramonei 2 ir vie
nas kino teatras. Iš viso į 
statybą įdėta per 1,270,000 
litų, neskaitant valstybinių 
ir savivaldybinių pastatų, šiais 
metais, jei bus gauta reikalin
gų statybinių medžiagų, Pa
langoj numatoma dar didesnė 
statyba. Visų Palangos gatvių 
ilgis numatomas per 27 kilo
metrus.

Spūstyje
—Aš aikštėje per mitin

gą taip buvau suspaustas, 
kad negalėjau pajudėti ir 
dėl to nė kalbėtojų nema
čiau.

—Bet juk tamsta esi pa- v 
kankamai aukštas! ?

—Aukštumo, tai aukštas, 
bet kad ten aš žemyn galva 
pakliuvau.

(Surankiota)

Klausimai ir 
Atsakymai

Kaunas. — Atatinka m o s e 
įstaigose iškeltas sumanymas 
ir projektuojama ir Lietuvoje 
įvesti “vasaros laiką,” pava
rant laikrodį viena valanda 
pirmyn, šis projektas netru
kus bus įteiktas Ministrų 
Tarybai apsvarstyti.

gu mes neteksime kokios kitos kolonijos, 
tai dar išsilaikysime, bet jeigu neteksi
me Indijos, tai galas Anglijos imperijai.

Pereitais metais Indijos industrija da
vė 1,500,000 tonų špyžo; apie 1,000,000 
tonų plieno; per tą laiką iš Indijos iš
vežta virš 540,000 tonų medvilnės, 15,000 
tonų vilnų ir daug kitų reikmenų.

Indijoj vis garsiau girdisi balsai už In
dijos nepriklausomybę. Anglijos impe
rialistams vis mažiau kas tiki, kad jiems 
apeina Lenkijos, Čechoslovakijos, Aus
trijos ar kokios kitos šalies nepriklau
somybė, kada jie laiko pavergę Indiją 
ir kitas savo kolonijas. Jeigu Anglija 
gaus smūgį kare su Vokietija, tai Indija 
atsimes nuo jos ir bus tautiškai laisva 
valstybė. 

■

Klausimas
Gerbiama “Laisvės” Re

dakcija: Kur dingo Šven- 
čioniškis su savo raštais, 
kad niekada jo daugiau ne
besimato? O gal nė gyvo 
nebėra? Jisai su savo raš
tais žmones labai užintere- 
suodavo.

J. Bridickas.
Atsakymas

Taip, daugelis mūsų skai
tytojų 
niškio 
niškis 
gyvas
dirbtuvėje ir nors, kaip jis 
pats sako, darbą vidutinį 
turi, tačiau vakare jau jau
čiasi pavargęs ir raštiškam 
darbui spėkų mažai belieka. 
Tik todėl sustojo rasinėjęs. 
Šiaip, priklauso organizaci
joms ir lanlęo didesnius pa
rengimus.

pasigenda Švenčio- 
raštų. Bet švenčio- 

(V. Paukštys) tebėra 
ir tebekruta. Dirba
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Anti-Alien Bills Now 
Before Congress

“For many years America has been the haven for refugees 
from political or religious persecution. The Bill of Rights and 
particularly the Fourteenth Amendment to the Constitution 
recognize the rights of all newcomers to free expression o*f 
opinion, by guaranteeing the same rights to all persons living 
under the jurisdiction of the United States.

“Unfortunately the meaning of these guarantees is being 
forgotten. Numerous bills have been introduced in Congress 
intended primarily to limit the privileges of aliens and ex
pressing a fear of free discussion that bodes ill for political 
freedom. Aside from the restrictions of the rights of the 
alien, the bills are so drawn that they give opportunity for 
attacks upon the freedom of citizens Ufor in organizations in 
which citizens and persons who are not yet citizens unite in 
joint labors, the proposed bills permit restriction of the acti
vities of all members. Has our faith 
come so weak that we no longer dare 
of criticism and to the formulation 
difficulties of our times?”

in 
to 
of

our institutions be- 
listen to expressions 
wishes born in the

—Franz Boas.

WOODRUM AMENDMENT to the INDEPENDENT OFFICES 
APPROPRIATIONS BILL 
H. R. 7922 
Passed by House.
Now on Senate Calendar

Woodrum Amendment provides that no part of appro
priation for U. S. Housing Authority “shall be available for 
payment to any public housing agency for expenditure in 
connection with any low rent housing 
which is occupied by any person other 
U. S.”

Would exclude 
families from future

project any part of 
than a citizen of the

aliens and alien 
housing projects.

members of citizen

REYNOLDS BILL
S. 409
On Senate Calendar
S. 3201
On Senate Calendar

Registration of all aliens. . . Restriction on immigration 
for five years. This bill was somewhat liberalized in com
mittee and is, therefore, now unacceptable to Sen. Reynolds 
who has asked for it$ withdrawal and^has introduced as a 
substitute S. 321 which... Prohibits issuance of im
migrants’ visas to quota immigrants. . . prohibits admission of 
aliens.

McCORMACK AMENDMENT to the
FEDERAL SEDITION BILL.
H. R. 6075
Now in Sen. Judiciary Comm.

The amendment provides drastic penalties for mere ver
bal advocacy of overthrow of government by force and viol
ence. This strikes at the first amendment to our Constitution 
prohibiting Congress from making any laws abridging free 
speech.

WHAT THEY MEAN
Bills, such as these, are aimed at the rights of foreign- 

born Americans in our democratic country. Each attempt to 
gag and separate them from the current of American life 
is a threat tn our own liberties. Every Lith-American who has 
any love and concern for the welfare of his Lithuanian-born 
parents should inform his Senator of his opposition to such 
bills. Tell him that this is still America.

FRANKLY SPEAKING
BIRUTE FULTON.

not only authorities but 
noses in the modern 
smell keenly and ap-

Our Language demning it, but showing the shap-
The language we speak is no Ion- ’ ing factors supplying the vitality, 

ger referred to as English — that’s the livingness, the makeup of the 
distinctly old fashioned, for accord- language we speak in the United 
ing to "The New Complete Desk States. I should say that Dr. Maw- 
Book” by Mawson and Robson, just,son sees the creative potentialities 
published, a complete new and dis- of slang, and rather admires it for 
tinct language has grown up dif- its virility, although there is a 
fering from the mother tongue as frowning down upon the conscious 
much and perhaps more than, the deliberate coiners of words as Win- 
Canadian English and the Australian' chell, with his, at times, awkward 
English do. It is a sane, compre-, artificial, and clumsy results, 
hensive, attractive and informative 
book, very modern and very unscho
lastic (in the dry sense) because the 
writers are 
have their 
world and 
preciatively.

The opening chapter, 
rican Language as a 
Style,” < 
gorous note: “....the American 
language is responsively alive, and 
more expressive and more powerful, 
possessive of redder, longer-living 
genes and germ cells, than its trans
atlantic mother, tongue.”

It goes on to say that rules should 
not be followed slavishly but should 
be understood completely and ap
plied as efficiency and function dic
tate. As to punctuation and gram-' 
mar: “A history of the development 
of the American language—as dis
tinct from that of the speech of 
England—makes it obvious that it is 
the language itself which is the bo
dy of the dog, and that such mat
ters as punctuation and its cousins 
are the tail that it wags.”

Further and surprisingly: "It was 
word-wise old Noah Webster’s con
tention in 1827 or 1828 that his 
countrymen had not only a right to 
adopt new words, but were obliged 
to modify the language to suit the 
n.ovelty of the circumstances, geo
graphical and political, in which 
they were placed.’ ... Webster’s phi
losophy is more vitally applicable 
today than it has ever been.”

The chapter then describles slang, 
dividing it into argot, barbarisms, 
dialect and vulgarisms, hardly con-

one cannot detect the 
of one’s work to

re- 
be- 
the

) Dr. Mawson died before he fi
nished the book but left copious 
notes for Mr: Robson to work upon, 
and the latter in the same spirit 
continued to the finish with the 
suit that 

' ginning
The Arne- other’s.

auguagc as a Basis for , 
contains a healthy and vi-' Robson (or Mawson) thinks the 

"Times” has, in its sure-fire slacky- 
wick (my own) wordage, influenced 
journalism tremendously, determining 
the pace. One phrase "bully-rag
ging” methinks was used long be
fore “Ties” printed it. I have Paul 
Robeson singing "Ah Still Suits Me” 
on a Victor record where “bully-rag
ging” spells the henpicked husband’s 
lament. I should find out, And will.

The book 
It takes in 
“Spelling,” 
talisation,” 
paring an Index,’ 
nuscript,” "Reading Proof” and ma
ny others. It is really a concen
trated authority on American 
every one who can afford it 
really wants to use the best in 
dem American and appreciates 
modern trend in writing should 
have it on his book shelf, or, better 
still, at arm’s reach on his desk. 
Any ticklish problem will have its 
answer in between the covers.

Mass. Notice
Special announcement to all cho

ruses affiliated with the 2nd District 
of the LMS. j

On Sunday, March 17, at 10 a.m. 
in the club rooms of the So. Boston 
Lithuanian Citizens Club, there will 
be an important meeting. We shall 
expect to see representatives from 
South Boston chorus, Lowell, Gard
ner, Bridgewater, Norwood and Wor
cester. We would also like to see 
any other singing, musical or dra
matic group that would like to join 
up in the cultural work of the Lith
uanian Art League’s 2nd district, 
Massachusetts. They may send a de
legate.

Don’t forget, March 17, 1940, 10 
So. Bostoji, Mass., 375 Broad-a.m., 

way.
LMS 2nd Dist. Comm, 

per J. Kizys.

Immortelle
(Ere she beyond 

all gath’ring timeless
Dust)
Thou of beauty 

deep eyes 
deep with exalted 
waiting

Trust
(Will some 

one
Day
Say in your 

gentle graced
Way
O Christ 

this gift of life 
that had 
one

Hour
And I slow held 

a white
Flower)

Donald Kirpatrick

Sharecroppers 
From Wall Street

1937 
pro-

Ad- 
that

What New York State farmers 
secured the highest benefit in 
under the federal farm aid 
gram? You’d never guess.

The Agricultural Adjustment 
ministration reported Saturday
it had paid out $257,095 to that dis
tressed farmer, the Metropolitan 
Life Insurance Company, which 
owns or controls assets of thirty- 
three billion dollars.

The New York Life Insurance 
Company, another distressed farmer 
got $315,382. The Equitable Life In
surance Co. was one farmer not so 
sorely in need of federal aid. It 
pouched only $206,962.

Mexican Indians suffering- from 
tuberculosis have a goat tied to their 
bed.- They believe the goat’s odor 
strong enough to kill the germ.

Goat whiskers have been used in 
the manufacture of rugs and carpets.

A Summary

Plan Publication of a "learn Lithuanian” 
Handbook for Lith-Americans

Hundreds of American-born i The price of the book will be
■ 1 * 1 • 1 • 1 . 1 "1 FT — — A. — . _ , a — — —r» **» # 1Lithuanians have long wished 

for a handbook that would 
teach them the Lithuanian 
tongue. The Lithuanian Daily 
“Laisvė” appreciates that de
sire on the part of Lith-Ame- 
ricans and is now taking steps 
to fulfill it.

The Daily “Laisvė” has un
dertaken the big task and 
fnancial risk in publishing 
such a book so that the Lithu- 
a n i a n-American generation 
may be able to learn the lan
guage of their fathers.

An agreement 
made with 
vich who 
handbook, 
an excellent linguist, speaking 
German, Russian, Greek and 
French with equal fluency as 
Lithuanian and English. He is 
the author 
anian books 
translated a 
on natural 
erai knowlege. For this reason 
we are glad that Dr. Kash
kevich has undertaken to pre
pare such a book on learning 
the Lithuanian tongue. We 
believe that his linguistic abi
lity will make the book a 
simple and practical way of 
learning and understanding 
Lithuanian.

This book will have 256 
pages, size 5% x 8. It will in
clude a vocabulary of all 
words used. and ' will have 
chapters explaining the Lithu
anian grammar and syntax.

$1.50, but whoever orders and 
pays for it in advance before 
July 1, 1940, will have the 
book for $1.25.

Dr. 
will 
Dr.

has been 
J. J. Kashke- 

prepaYe the 
Kashkevich is

of several Lithu- 
on health and has 
number of works 
science and gen-

Discuss “Lietuva...”
There

Tuesday evening ,at

BROOKLYN, N. Y. 
will be a special “forum evening” 
sponsored by the Liaudies Teat
ras litis 
8 p. m.

The meeting will 
Laisve Hall and the 
discussed will be the play “Lie
tuva ...” which was produced on 
February 25 and created so much 
controversy among
because of its technique 
so seldom used among 
nians.

be held 
topic to

at
be

Lithuanians 
which is 

Lithua-

Two women placed together 
makes cold weather.”—Shakespeare.

The American Youth Act

The publishers must know 
in1 advance what the demand 
will be for the handbook. We 
do not wish to speculate with 
the cost. The book will be 
published as soon as we get 
sufficient subscriptions in ad
vance for $1.25. In order to 
be sure of getting your copy 
as soon as it is published,, or
der it now.

Send your ordters to: Lais
vė, Lithuanian Daily, 427 Lo
rimer St., Brooklyn, N. Y.

We believe the book will be 
ready in July of this year. We 
will wait for your subscrip
tions.

—P. Buknys.

the

nail

two 
the

was
ries
of Richelieu were now the estab
lished policies of the civilized 
tions.

Trečias puslapi:!

‘"War Boom” Boomed Away info Nothing 
Talk of War Prosperity Fake

One million, one hundred sixty 
thousand employees of industry losi 
their jobs during the month of Jan
uary, the U. S. Department of Labor 
revealed last week in the monthly 
report of its Bureau of Labor Sta
tistics.

Secretary of Labor Perkins, com
menting on the report, revealed that 
employment in retail trade, manu
facturing, construction and transpor
tation fell off. During January fac
tory employment fell off 2.4 per 
cent, the. report declares, and facto
ry payrolls fell off 5.3 per cent.

Col. Harrington, WPA administra
tor, in a report issued last week 
confirmed Department of Labor fi
gures on rising unemployment, add
ing the information that farm em
ployment also was "abnormally low” 
in January. His report revealed that 
there were 700,000 fewer jobs on 
WPA* this February than in Febru
ary,1939.

"The effect of. this decline in em
ployment is to wipe out practically 
all the gains which have been made 
since August,” Col. Harrington re
ports.
Wage Totals Drop

Last week the U. S. Department 
of Commerce reported a sharp drop 
during January of the total of sa
laries and wages paid to industrial 
workers. The report revealed that 
WPA wages paid out in January of 
this year were $50,000,000 less than 
in January, 1939.
More Pink Slips On Way

Lack of a sufficient WPA approp-

riation is expected to force the fir 
ing of several hundred thousand 
WPA workers between April 1 and 
July 1. In all, it is estimated that 
from 500,000 to 700,000 more will be 
laid off before the 1941 government 
fiscal year commences July 1.

The Administration budget just 
adopted by Congress slashed the 
1941 WPA appropriation by nearly 
$500,00,000 which will force further 
drastic curtailment of the work pro
gram after July 1.
Men Want Work

Last week in New York City 85,<■ 
000 persons competed in civil ser
vice examinations held in 23 high 
schools for 2,500 jobs in the street 
cleaning department. The jobs will 
not be available until next fall.
Tho Country is Walting

The new budget, presented by Pre
sident Roosevelt on Jan. 4 and 
quickly adopted by Congress with 
few changes, raised expenditures for 
military purposes by $574,000,000.

It cut WPA by $477,000,000. It 
cut $300,000,000 from the public 
works program. The appropriation 
for the CCC was cut $60,000,000, the 
National Youth Administration was 
cut $15,000,000 and the Farm Relief 
program was cut $400,000,000.

In presenting the budget President 
Roosevelt said:

"Relief expenditures should be 
closely geared to actual needs. If 
conditions fail to meet our hopes ad
ditional funds may be necessary. I 
may, therefore, submit revised es
timates later in the session.”

The Epic of Lithuania
by Walter Kubilius 

CHAPTER XI
GHASTLY HORROR of the

1 Cossack revolt in 1648 bared the 
weaknesses of the Polish state to 
the world. Sweden and Russia began 
to watch with great interest the 
tragic course of events.

John Casimir was elected King of 
Poland in 1648 and he immediately 
tried to bring peace among the 
Poles, Lithuanians and Cossacks; 
but the terms demanded by the Cos
sacks were so high that he dared 
not accept them.

So it was that in 1649 the Cos
sacks, allied with the Turks march
ed into Poland once more. Victory 
would have been their’s, but here 
the Cossack chieftain, Cmielnicki, 
made the samd mistake that the 
Lithuanians had 
their wars with 
Knights. Instead
straight into the interior to para
lyze the enemy’s supply lines and 
deal a smashing blow to their mo
rale, the Cossacks stopped at each 
individual fort to capture it before 
marching op.

This gave Casimir (Kazimer) a 
chance to recuperate his forces. A 
stalemate was reached and a treaty 
was soon signed. The economic 
problems of that time took voice in 
religion — the treaty said that here
after all official dignitaries in the 
Orthodox palatinates of Lithuania 
should be held only by the Ortho
dox 
gion 
rule, 
ries
homeland’s ?

Quality of Leadership 
new type of political system 

developing in Europe. The theo- 
of Machiavelli and the practices

often 
the 
of

made in
Teutonic 
marching

gentry. The issue behind reli- 
was not whose religion was to 
but whose priests and dignita- 
were to rule: Poland’s or the

The Advantage Seized
The Cossacks slumbered because 

of the temporary victory. In 1651 
they were utterly defeated and now 
we can close their bright spark 
page in this history.

The revolt of the Cossacks pub
licized the weaknesses of the Polish 
ruling classes. Russia marched in 
and began one of those brutal wars 
so common at that time. Sweden 
declared war and before long had 
half of Poland under her control. 
The corpse of Poland was stinking 
to the high heavens but yet it per
sisted in breathing and living. And 

, the force that gave it life 
force so bitterly hated by 
bility and gentry — the 
people.

The American Youth Act, previously introduced into Congress in 1936-7-8 
has recently been introduced again by Senator Thomas, Chairman of the 
sub-commitee on Education and Labor.

Outstanding features of the Act are.
1. Eligibility, any young person between the ages of 16 and 25 who is

not otherwise employed and not enrolled in a full-time course of study 
in any school. ,• '

2. Employment and aid provided: system of non-profit, non-private 
public works projects on which regular wages equal to prevailing hourly 
wage rate for similar work done in that locality.

Academic Work Projects: Part-time employment for persons enrolled 
for study in accredited institution of higher learning, not able to continue 
study without financial aid; regular wages to be paid for this work equal 
to prevailing rate of wage for similar work in locality but shall not be 
less than $.50 per hour and added to other sources of income shall not 
yield less than total of $30 monthly.

Federal Scholarships: young persons officially enrolled in a high school,! 
secondary school or vocational school to receive up to $5 weekly in order j 
to continue study; and b) persons officially enrolled in a technical or Gates) and Mother Mary’s Holy 
professional school (medicine, law, engineering, etc.) to receive sum suf- Picture at Vilna became widely 
ficient to pay board, lodging, books and laboratory equipment and school known for miracles. The successful 
fees. ' ,

3. Supplementary vocational education: each young person so employed 
must enroll at least four hours per week in a course of study approved 
by the Administration of this Act; the Administration Shall employ voca
tional advisors whose services shall be available without charge to young 
persons affected by this Act.

4. Compensation: if any person employed under any .section of this
Act is,injured in course of such employment he shall continue during pe
riod of disability, to be paid at rate of one-half of weekly compensation 
earned by him under this act and shall receive in addition all necessary 
.medical expenses. / . ,

was the 
the no- 
conimon

Religious Fervor
In face of the nobility’s defeatism 

I the people still had hope. This pe- 
I riod was characterized by an un
usual national and religious fever.

The Aušros Vartų' (Heavenly

Ęj——-------------------------------------
where the old Lithuanian princes 
had roamed and fought. Smolensk, 
Syeversk, Chernigov and all of 
eastern bank of the Dnieper.

Sliding into Russia
The sore-spotted patient took

long time in dying. Russian influence 
in Poland and Lithuania was quick
ly growing. The Lithuanians were 
being absobed by the Russians and 
all their influence, however slight, 
in the south and east was being 
systematically pushed away. In 
these few chapters we are dealing 
mainly with the currents of Polish 
policy because the minor events in 
Lithuania and among Lithuanians 
were insignificant compared to the 
general trend of events in the Po
lish capital. r

If we speak too much of Poland 
it is only because the course taken J these deals. Openly placing himself 
by Poland was the course that led under the protection of Louis XIV 
to Lithuania’s absorption by Rus-j of France Sobieski (Sobeiskis) con- 
sia and its three hundred year spired for the seizure of the Polish 
death as a nation and a people throne, 
that could raise their heads high. (To be continued).

Europe became a camp for 
dynasties, the Hapsburghs and 
Bourbons. Every nation in Europe 
entered the European chess game.

Vienna and Paris spent fabulous 
sums yearly in order to buy and 
bribe important individuals. The va
lue received by France and Austria 
from their hirelings .in Poland was 
the betrayal of the country.

John Sobieski, the hero of-every 
textbook for his delivery of Vienna 
from the Turks, also took part in

MAN ABOUT TOWN
by JOSEPH SACAL

to one

being 
second

The sobbing and tear drying ac
companying the grand finale of a 
heart-throbbing melodramatic film 
appearing in a local movie house. 
"Good bye, dearest,” moans the be
reaved one, "I’ll wait even unto 
death for your return.” Meanwhile, 
female audience nose honking and 
slurping put the finishing touches 
to the great drama.

Why is it that women are so emo
tional and expressive when these 
tearjerkers are viewed, is beyond me, 
but one thing that I do know is— 
that they enjoy every moment of 
their emotional outburst! Having 
never been a woman, I naturally | 
find it 
specific 
sobbing, 
opposite 
ject has

One woman
it her business to witness most tear- 
jerkers “because I feel s© good after 
a cry.” Another female sits through 
several shows "because it was so 
sad.” Others, of course, have their 
own personal reasons. Possibly the į 
answer to the involved subject lies 
in the reincarnation of some similar 
moment that took place in their own 
female lives, yet, where does the 
answer come in insofar as those 
young women who as yet, have not 
witnessed the trials and tribulations 
of life and loVe?

All in all, the subject is as deep ; 
as it is wide, however, to me, when 
in a movie, the reaction of a crying 
audience is more melodramatic than 
the "film itself.

impossible to describe the 
type
but
sex
shed

of joy derived from 
conversation with the 
on this specific sub- 
a bit of light

... To the defunct "Polo Professors 
Club” we suggest a revival...
Varieties

In speaking of snappy comebacks, 
now and then I call on the phone 

• the residence of three sisters. In
quiring as to which one is answering 
the phone, Bess, one of the sisters 

Į replies: “the bess one.” Pretty cute, 
hey wot ?

Some of the things that gets a 
fellow down are the antics of pro
fessional snoopers and busybodies. 
Usually these people are divided in
to two groups. If you don’t drink, 
don’t get drunk, don’t play around 
with women or, in other words, be 
the perfect specimen of the species, 
(if there is anything like that) you 
must be queer, according

acouaintancė makes 'grOup' If ypU do drink’ do do !he
4 irro onv nnrmol human Hnincy• . things any normal human 
does do, according to the 
group, you are a bum and a ????. 
Seems like no matter what you do, 
nothing seems to please the busy
body and the snooper. "Hand me 

1 down that buckshot Hank, seems 
like there’s only one way to deal 
with these varmints.”

in arms

'r. 
I

J

and 
and 
mo- 
the

----- v ----- ! • . , I an(j ready to defend their country; 
ft. Discrimination: no young person shall be denied benefits provided by seemed bright, Russia was defeated

that all 
all.

covers a lot of ground. 
"Misuses of Grammar,” 
“Abbreviations,” "Capi- 
*Word Division,” "Pre- 

‘Preparing a Ma- •»
-1 '

1667
The prospects of Poland’s future, 

now that the people were

fF- ■ -A
SiAwSwEwkSiw, wfiMHjMHMwBKiiawRN

I defence of a monastery brought pa
triotism to such a height that even 
the King, who had run away and 
left the people to their fate, even 
he came back. In 1660 Poland made 
peace with Sweden, ceding to her 
all of Livonia, directly north of 
Lithuania.

The only difference between a big 
town and a small one is — in a big 
town you can do anything and get 
away with it, even discuss politics. 
In a small town you also can almost 

.do everything. But the minute you 
discuss politics — you’re a Commun
ist!

Chicago’s Subway freight tunnels 
provide the cooling air for theatres 
and restaurants in the vicinity. Air 
is pumped from the subway where a 
constant temperature of 55 degrees 
is maintained.

this Act because of sex, race, color, religious or political opinion,, past or , jn battle and it appeared 
present participation in strikes, or refusal to work at wages lower than would turn out well after

But again the narrow provincial
ism of the Polish gentry spelt disas
ter. A polish prince revolted and ci
vil war broke out. With discord at 
home and in the rear Poland signed 
the Truce of Andrussowo in 1667 
with a weak and trembling hand.

By this treaty Poland received 
part of Livonia, Vitebsk and Po
lotsk. But she lost forever the land

specified or under unsafe or unsanitary conditions or where hours are 
longer than maximum prescribed, etc., '

6. Administration: a National Youth Administration to consist of 9 mem
bers, appointed by the President and drawn from labor, civic, youth, edu
cational and social-service organizations; President shall appoint a Na
tional Youth Administrator, salary not.to exceed $6,500.

7. Appropriation: $500,000,000 to be appropriated out of money .in the 
Treasury not otherwise appropriated for purposes of carrying out provi
sions for one year from date of enactment of this Act

If this world was less infested 
with jitterbugs and their type of 
music, headaches would be on the 
minimum. No matter where one may 
go it’s practically impossible to 
evade C)e dominance of jitterdom « 
and the constant blare that makes a 
sane person a psychopathic case and 
instills an urge to start wrecking 
things. Nine out of ten jitterbugs if 
questioned about their knowledge of 
music couldn’t give a reply. Prov
ing that jit music isn’t music, but 

vm* ______,... ..w v-..........,a monotone that preys upon the
broke all rules and regulations cf hidden sadistic impulses of a human 
the "Bachelor Club,” we wish luck being.,

Out of Town
We throw out an appreciative ges

ture to Olga Chepinski of Bayonne, 
New Jersey, whose kindliness has 
me involved in a chain letter rigma
role .. 7'c "Nursie” we inquire for 
a comp Itle wxitcup on certain 
events that have taken place recent
ly in your town... To A. of A. we 
can vouch that her deductions are 
seventy f ve percent wrong ... Tr. 
the IDS female office staff, we 
send our regrets... To my pal who



Visi Laikrodžiai Garantuoti

nė j,

rezoliu-

re i-

vai.

nutarta

darbai,

I

f
niai, padaryti taip, kad

5

d.
3

Fin. sekr. J. Skiparas, 64 
West 11th St., Bayonne, N. J.

Iždininkas J. Janiūnas, 128 
W. 49th St., Bayonne,.N. J.

Cleveland, O., ir apielinkėj 
kovo 22, 23, 24 ir 25. Galuti-

kp., 
kp., 
kp.,

I

reika- 
remti

raportų kalbėjo Centro 
ir pranešė, kad randasi 
kuopos II apskrityje,

PROTOKOLAS
LLD 2-ro Apskričio Metinės 
Konferencijos, Įvykusios Sau
sio 7, 1940, Liberty Hali, 329 

Broadway, Bayonne, N. J.

So. Boston, Mass.

Šolomskas.
Raportai 

sirgo ilgą lai

5iu matrMV 
visokio dydžio, 
gausite sulig sa 

VO lovos.
prašome užeiti 
pamatyt matra- 
sų ir kitų uamų 

rakandų-

Fontaninių plunksnų 
ir paišelių setai, 
žemos kainos ir 

garantuotL

Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą

ROBERT LIPTON
JEWELER ’

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

įsteigta 1892 Tel. Stagg 2-2178

me- 
Janiūnas, | Sraži programa.
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Ketvirtas puslapis Antradienis, Kovo 12, 1940

Saulėtame Angelų Mieste
Rašo M. Baltulioniutė

Gamtos Nuskriausti ir žmonių 
Apleisti žmones

Kartais, esant Los Angeles miesto biz
nio distrikte arba ten, kur daugiausia 
gyvena šio miesto vargdienių, ot, taip ir
norisi apsistoti kur nors ant gatvės 
kampo ir pasižvalgyti į šio miesto pra
eivius, į sunykusias žmonių figūras, su
džiūvusius, pilnus rūpesčių, geltonus jų 
veidus. Tikiu, kad neapsiriksiu pasa
kydama, jog šiame mieste pastebėsime 
daugiau negu kur nors kitur virš sumi
nėtų gyvenimo nuskriaustųjų.

Rodos, jau teko gan daug kur pagy
venti arba pervažiuoti ir visuomet ma
no pirmieji naujos vietos įspūdžiai, buvo 
pasižvalgymas į žmonių veidus* ir į jų 
bendrą gyvenimo padėtį. Manau, kad ir 
kiekvieno iš toliaus atvykusio turisto, 
ypač į šį kraštą, patraukia akį ne vien 
nepaprasti Kalifornijos gamtos gražūs 
vaizdai, bet ir gyventojų veidai. Kodėl 
gi mes čia tų vargdienių pastebime dau
giau negu kur nors kitur? Todėl, kad 
čia daug tokių vargdienių privažiuoja iš 
kitų pasaulio dalių. Daug tokių vargšų 
čia atvyksta, manydami pataisyti savo 
sunykusią sveikatą, ir, vos kelis dolerius 
arba nei tų neturėdami, mano bei turi 
viltį sustiprinti save. Kalbamų žmonių 
likimas skaudus ir apverktinas. Atvy
kusiais žmonėm į nežinomą kraštą, be 
sveikatos, be cento, be draugų ir be pa
žįstamų nieks nesirūpina, jokios pagel- 
bos nieks jiems neteikia. Tuo būdu kiek
vienas gali sau įsivaizduoti, koks tokių 
žmonių laukia likimas.

Tiesa, daug tokių gyvenimo nus
kriaustųjų važiuodami mano susirasti 
šiokį tokį lengvą darbelį bei tikisi gaut 
kokią nors pagelbą iš kitur. Tačiau gy
venimas parodo jiems visai ką kitą. Visi 
tie jų prieš išvykstant supinti vaizdai ir 
kartu paskutinė gyvenimo viltis išnyks
ta ir viskas žūsta. Jie slankioja gatvė
mis, panašūs į gyvenimo šešėlius ir iš 
šių žmonių veidų lengvai galima išskai
tyti vidujinį jų skausmą ir kartu prie
kaištus gamtai ir bendrai visai žmoni
jai. Tiesiog žmogus gauni baisų vaiz
dą pažvelgęs į kalbamų žmonių' veidus.

Žmogui be sveikatos ir neturint ištek
liaus verta dalyką visapusiai apsvarsty
ti, apgalvoti pirmiaus negu pasiryžt jį 
vykdint gyveniman. Ant vietos gyve-

nant visuomet yra didesnė viltis gaut 
šiokią-tokią pagelbą. Vien oro prielan
kumas niekados sveikatos nepataisys, jei 
iš kitų pusių ligoniui priežiūros nebus.

Meksikiečių Suvargusios šeimos
Štai, besižvalgant ant to pačio kam

po prabėga pro šalį mažo ūgio, tamsios 
išvaizdos, sudžiūvus, prastai apsirengus 
moteriškė, su keliais mažais kūdikiais. 
Tai Meksikos tautietė. Iš jos susirūpi
nusio veido taip pat galima pastebėti 
kad jos protą slegia rūpesčiai. Už kiek 
jinai šiandien galėsianti pirkt savo šei
mai vakarienės. Ji savo mintimis bėgio
ja nuo vienos maisto rinkos prie kitos, 
kad suradus tokią, kur būt galima pirk
tis maisto už žemiausią kainą.

Štai, čia, apie Broadway ir Trečią gat
vę, randasi didelė įvairių maisto produk
tų rinka, kur reikmenys parduodamos 
gal kiek pigesne kaina, negu kurioj ki
toj miesto dalyj, ypač prieš rinkos už
darymą, nes maistui pradėjus gesti, aiš
ku, bandoma jį parduot už pigesnę kai
ną, kad neprisieitų visai išmesti. Ot, čia 
ir kitose panašiose vietose ir tenka pa
stebėti daug suvargusių žmonių, ypač 
šeimininkių, slankiojančių, laukinėj an
čių, kad prieš rinkos uždarymą patai
kius įbėgt ir nusipirkt, kad ir apgedusio 
maisto sau ir savo šeimai. Net ir tuom 
jos patenkintos, nes gal jau buvo daug 
dienų jų gyvenime, kad nei tokio nebu
vo už ką pirkti.

Visur vargo žmonėms sunkus gyveni
mas, ypatingai auklėjant dideles šeimas, 
.tačiau man atrodo, kad didžiuma Mek
sikos tautiečių dar skurdžiau gyvena, 
net už kitų tautų žmones. Didžiuma 
meksikiečių auklėja dideles šeimas, jie 
dirba už žemesnes kainas, prastus, svei
katai pavojingus darbus.

Bendrai imant, meksikiečiai atrodo fi
ziškai silpni, suvargę, mažo ūgio, sausi, 
sudžiūvę žmonės. Didžiumoj jie gyvena 
prasčiausiose miesto dalyse, jų nameliai 
dažniausiai pačių šiaip taip sukalti, tad, 
aišku, kad šių žmonių gyvenimas nepa
vydėtinas. Jie savo krašte skurdžiai gy
veno, prastai maitinosi, tą patį randa ir 
į Ameriką atvažiavę. Tačiau jų tautos 
žmonės išskirstyti, kaip ir kitų tautų, 
vieni gyvena geriau, kiti vargingiau.

(Tąsa bus)

leidimo Draugės S. Sasnos Prakalbų Maršrutas Nauju Gydytojų Skaičius 
Sovietuose ir Amerikoj

Konferenciją atidarė orga
nizatorius A. Gilman 11 vai. 
ryte.

Paskirta mandatų komisija 
iŠ šių draugų: E. Tamuliniūtė, 
Wareson ir Janiūnas.

Pakol mandatai buvo tvar
komi, pakviestas d. D. M. šo-
1 Omskas pakalbėti. Jis nurodė, 
kad nariai turi daugiau kreip
ti atydos į užsimokėjimą duo
klių laiku, taipgi pagelbėti 
tiems nariams, kurie neturi pi
nigų užsimokėti į LLD. To
liau kalbėjo apie dabartinę si
tuaciją šioj šalyj ir Europoj, 
kur yra karas.

Konferencijos pirmininke 
tapo išrinkta dr-gė E. Tamu
liniūtė iš Maspeth, N. Y.

Mandatų komisija pranešė, 
kad dalyvauja 13 kuopų su 
39 delegatais. Dalyvauja šios 
kuopos:

1 kp., Brooklyn, N. Y., 8 
delegatai.

5 kp., Newark, N. J., 6 del.
23 kp., New York City, 1 d.
24 kp., C. Brooklyn, 1 del.
72 kp., Great Neck, N. Y.,

2 delegatai.
77 kp., Cliffside, N. J., ,1 d.
81 kp-, moterų, Brooklyn, 

N. Y., 3 delegatės.
84 kp., Paterson, N. J., 2
136 kp., Harrison, N. J., 

delegatai.
138 kp., Maspeth, N. Y. 

delegatai.
185 kp., East New ^ork, 

N. Y., 1 delegatas.
200 kp., Hillside, N. J., 2 d.
212 kp., Bayonne, N. J., 4 d.

de skirtumo.
Pikniko komisijos narys pri

buvęs į konferenciją išdavė 
pilną raportą. Pelno liko 
$88.44. Kadangi tas pats 
draugas tvarkė ir apskričio iš- 
laimėjimo bilietukus, todėl 
pranešė, kad liko apie $65 
nuo jų. Visi raportai priimti.

Kuopų Raportai

Atskiri delegatai išdavė ra
portus iš savo kuopų veikimo. 
Jų raportuose skambėjo, kad 
mažai narių lanko susirinki
mus tūlose kuopose. Finansi
niai daug yra parėmę svarbias 
įstaigas ir abelnai organizaci
jas, reikalui esant. Tokiu bū
du mažai kuopų turi daug pi
nigų savo ižduose. Vienas iš, 
pažymėtinų dalykų pasirodė 
su Bayonnės kuopos raportu, 
nes jie ne tik savo organizaci
joj veikia, bet taipgi yra pa
dovanoję LLD išleistų knygų 
į miesto knygyną.

Kaip ir visuomet, draugių 
moterų 81 kp. raportas gavo 
entuziastišką priėmimą. Mas- 
petho kuopa stovi gerai su na
riais.

Po 
sekr. 
tūlos
kurios labai silpnai stovi. Pa
tarta apskričio valdybai rū
pintis tuo reikalu. Visi kuopų 
raportai priimti.

Pertrauka Vienai Valandai 
Pietum

Antra sesija prasidėjo 2:15 
po pietų.

Apkalbėjus LLD jubiliejinio 
vajaus reikalą, konferencija 
užgyrė'Centro padarytus pla
nus, kaip tai, nųpiginimas mo- 
kesties iki $1 į metus. Cen
tras mano, kad kuopos pa
rengs ką nors, kad pagelbėti

nų žinių dar negauta.
Pittsburgh, Pa., kovo 27 d., 

7:30 vakare, Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo Name, 
1320 Medley St., N. S. Pitts
burgh. Bus programa. Kal
bės ir draugė Ema Sliekienė.

Prašome visų rengimo ko'- 
misijų pradėti prirengiamąjį 
darbą, garsinti per susirinki
mus ir Šiaip kalbėti su lietu
viais apie šias prakalbas. Pla
katus dar tik už kelių dienų 
tegalėsime išsiuntinėti, nes ne 
iš visur gavome užsakymus, 
tad nežinome, kiek daryti. 
Garsinti galima iškabinus šį 
pranešimą svetainėse ant bu- 
letino.
Maršruto Rengimo Komisija.

žemiau talpiname “Laisvės” 
redaktorės ir žymios mūsų 
judėjimo veikėjos S. Sasnos 
prakalbų maršruto laiką ir 
vietas. Tų. Chicagos apylinkės 
kolonijų lietuviška visuo
menė kviečiama skaitlingai 
dalyvauti jos prakalbose, nes 
ji turi daug ką gero ir naudin
go pasakyti.

"brg. Sasna lankysis ir kal
bės sekamose vietose:

Kenosha,, Wis., kovo 12 d., 
7:30 vai. vakare, German- 
American Home, 1715—52nd 
St. Rengia Lietuvių Moterų 
Pažangos Kliubas.

Sheboygan, Wis., kovo 13 
d., 7 vai. vakare, J. Beniulio 
svetainėj, 735 Indiana Avė. 

10.00' Rengia LLD 8 apskritis su pa- 
10.00 8'elba 167 kuopos.
10.00
10.00 7-30 vai. vakare, Darbi-
10 00 Mnkų Svetainėj, 10413 Michi- 

. 10.00
. . 10.00

pikniko

ti. Užgirtas ir knygų 
planas.

Nutarimai

1. Palikta apskričio
vietą parinkti naujai valdy
bai.

2. Kad parašyti laiškus vi
siems, kurie yra skolingi pini
gų apskričiui, idant atsiteis
tų kaip greit galint.

3. Nutarta apmokėti “ra
dio” apgarsinimo bilą dėlei 
apskričio pikniko.

4. Išrinkta komisija peržiū
rėti Centro ir apskričio kny
gas. Komisijon įėjo šie drau
gai : Kovas, Waresonas ir Ru- 
šinskienė.

5. Kad drg. K. Lukauskas 
atstovautų II apskr. “Laisvės” 
suvažiavime.

6. Paaukoti sekamai:
“Laisvei” ..............
“Vilniai” ........ ,..
LLD Centrui ..... 
Browderio gynimui 
Apšvietos Fondui 
Liet, polit. kalin. 
Vilniečiam ............
“Liaudies Balsui“
7. Kad II apskritis dalyvau

tų su kitais apskričiais Lietu
vos nepriklausomybės ap- 
vaikščiojimo parengime, kuris 
bus vasario 25 d., Labor Ly
ceum, Brooklyne.

8. Pasiųsti delegatą nuo 
apskričio į Ateivių Gynimo 
suvažiavimą, kuris įvyks kovo 
mėnesį, Washingtone.

9. Nutarta rengti ekskur
siją su kitais apskričiais spau
dos naudai.

10. Kad kuopos šiuose mies
tuose: Elizabeth, Paterson, 
Newark ir Bayonne per atei
nantį vajų turėtų nors vieną 
vakarą moterų reikalams.

Plačiai kalbėjo drg. Sasna 
moterų reikalais, pranešdama, 
kad bus leidžiamas buletinas- 
laikraštukas moterų 
lams. Patarta visiems 
tą jų naują žygį.

Skaitytos sekamos 
ei jos ir priimtos:

1. LLD organizacijos 
kalais.

2. Spaudos reikalais.
3. Lietuvos klausimu.
Išrinkta valdyba 1940 

tams iš šių narių: 
Maziliauskas, Skiparis, Dep- 
sienė, Gilman, Kasperas ir Li
deikienė. Alternatais Wareson 
ir Stasiukaitis.

Sekanti konferencija nutar
ta laikyti Paterson, N. J.

Prieš užbaigiant, pirmininkė 
pakvietė delegatus atsistojimu 
pagerbti tuos draugus, kurie 
mirė pereitais metais.

Konferencija užsidarė 5:30 
vakare.

Pirm. E. Tamuliniūtė. 
Sekr. A. A. Lideikienė. 

—o—

Maskva. — Šiemet Sovie
tuose baigs medicinos mok
slą 16,800 studentų ir taps 
gydytojais.

1938 metais Jungtinėse 
Valstijose baigė medicinos 
mokslą 5,194 januoliai.

Anglų Karininkas—Helsin
kio Liuosnoris

$25.00

Roseland, Ill., kovo 14 die-

gan Avė. Bus puiki progra
ma. Rengia Roselando Lietu
vių Moterų Kliubas.

Brighton Park (Chicagoje), 
kovo 15 d., 7:30 vak., Holly
wood svetainėj. Bus graži pro
grama. Rengia Brighton Par
ko Lietuvių Moterų Kliubas ir 
LLD 104 kuopa.

Cicero, III., kovo 16 d., 7:30 
vakare, Liuosybės Svetainėje. 
'Rengia naujai susitveręs Mo
terų Kliubas.

Gary, Ind., kovo 17 d., 6 
vai. vąkare, Amerikos Lietuvių 
Kliube, 1605 Madison St. Bus 
graži programa. Rengia V. V. 
Lietuvių Moterų Sąryšis.

Rockford, HI., kovo 18 d., 
vakare, Lietuvių Svetai- 

510 Island Ave. Rengia 
29 ir 70 (moterų) kuo-

pos.
Grand Rapids, Mich., kovo 

19 d., 8 vai. vakare, šv. Jur
gio Draugijos svetainėj, 1513 
Quarry Ave. Rengia Lietuvių 
Literatūros Draugijos 66 kp.

Detroit, Mich., kovo 20 die
ną, 7:30 vakare, Draugijų 
Svetainėj, 4097 Porter Street. 
Rengia Detroito Lietuvių Mo
terų Pažangos Kliubas. Bus

Apskričio Komitetas 1940 
Metams

Pirm. A. Gilman, 131-47—
230th St., Rosedale, L. I.

Sekr. A. A. Lideikienė, 5
Orchard St., Great Neck,

Hamilton, Bermuda.—Iš
vyko į Suomiją vyresnysis 
anglų karininkas H. H. Ki
tchener, sūnus buvusio Ber- 
mudos gubernatoriaus. Jis 
kariaus kaip liuosnoris la
kūnas prieš Sovietus.

Mokyklos Baigimo Specialai
Mokyklos baigimo žiedai 
Riestiniai laikrodėliai 
Rožančiai

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

nuo $1.50 augštyn

Maži Rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą.

Visi daimontai Melsvi- 
balti ir pertekto

Sekite Mūsų Specialus
Lietuvių namų rakandų krautuvė.

Šios kuopos neprisiuntė de
legatų: 16 kp., Jersey City; 
54 kp., Elizabeth; 55 
Ridgewood, N. Y.; 165 
Linden. N. J.; ir 221 
Bloomfield, -N. J.

Perskaitytas dienotvarKia ir 
vienbalsiai priimtas.

Rezoliucijų komisijon iš
rinkta šie: J. Bimba, Rušins- 
kienė ir D. M.

Komiteto

Pirmininkas
ką, tai nepajėgė daug ką nu
veikti, tačiau sekretorė savo 
raporte pažymėjo, kad darbą 
atliko, kaip tai, rašinėjimą 
laiškų kuopoms ir tt. Per me
tą laikyta 3 posėdžiai
nelaikyti pusmetinės konfe
rencijos. Kiti nuveikti 
nors nedaug jų buvo, specia- 
lės komisijos raportuos. Taip
gi raportavo, kad dar randa
si neatiduota skola apskričiui, 
narys Elizabeth, N. J., skolin
gas ir 1 kp., Brooklyn, N. Y.

Fin. sekr. išdavė pilną ra
portą už 1938 ir 1939 metus. 
Ižde randasi $95.81.

Iždininkė sutiko su fin. sokr. 
Valdybos raportai visi priimti.

Komisijų Raportai

Ekskursijos komisija per 
drg. Žukauskienę raportavo, 
kad ekskursija davė pelno 
$175.25. Raportas priimtas su 
pagyrimu, nes viskas buvo 
tvarkiai vesta ir finansiniai su
tvarkyta puikiausiai.

Centro knygų peržiūrėjimo 
komisija pridavė raštišką ra
portą, kuriame pasakyta, kad 
Centro knygos rastos tvarko
je. Ta pati komisija peržiūrė
jo ir apskričio knygas, rado Centrui finansiniai tą įvykdin-

Kovo 3 dieną buvo laikomas 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos 2 kuopos susirinkimas. Ta
po išrinkta knygė Mrs. Dam
brauskienė, o korespondentas 
A. Kvetkas.

Kovo 17 d. Moterų Sąryšis 
rengia prakalbas 2 :30 'vai. po 
pietų, Lietuvių Svetainėj, 
kampas E ir Silver Sts.

Kovo 3 d. buvome surengę 
žuvavimo vakarą. Pasisekė ne
blogai. Pelno liko $15.60.

Moterų Kultūros Kliubas 
rengia balandžio 21 dieną va
karienę su programa atžymė- 
jimui savo penkių metų gy
vavimo sukaktuvių. Įžanga 40 
centų. Vakarienė prasidės 6 
vai. vakare. A. Kvetkas.

Kiekvienas apšvietę bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
sves” bendroves-

t'.v ■'

OPEN 
EVENINGS

Pirmu kartu savo gyvenime mes parduodame 
juos už žemiau kaip $29.50. Naujoviškiausio sti
liaus matrasų konstrukcija... minkšti kaip pūki-

• -v --- —jk, — nereikia guzikučių ir suteikia puikų miegojimui patogu
mą. Užvalkalas išmargintas kai braižiniais, mirga ryškiom spalvom, kurios garan- 
tuotos. . neblunka nė nuo saulės šviesos nė nuo sudrėkimo. Ringiuotų sprendžinų 
vidujinės dalelės tokios, kokios randama tik aukštesnių kainų 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 Rakandų Išdirbėjai, Ant. Petraitis, Biznio Vedėjas.

409 ir 436 Grand St; t®l Evergreen 7-8451 Brooklyn N. Y.



Detroit, Mich

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

Saldainiai iš Lietuvos

Shenandoah, Pa.

Hall, 
Įžan-

Gaminam valgius b 
turime Amerlkoi 
išdirbinio ir impor- 
tuotų degtinių, vi

sokių vynų ir 
gero alaus.

įvyks
, LDP

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

Vakaro Pirmininkas,
Pranas Jočionis.

LLD 9-to apskričio komi
tetas turėjo susirinkimą. Or
ganizatorius išdavė raportą, 
taipgi ir sekretorius. Po * ra-

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

Sąjungą.
Malonu matyti, kad Lie- 
valdžia padarė apsigy- 

sutartį su Sovietų Są-

VESTIE E. DAVIS 
Licensed Mgr.

84-02'Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

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

Mateušas Simonavicius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

PRANEŠIMAI E KITUR
BAYONNE, N. J.

Svarbios masinės prakalbos ir 
krutami paveikslai įvyks 12 d. ko
vo, 8 vai. vakaro, Labor Lyceum 
svetainėj, 72 W. 25th St. Kalbės 

Rev. John A. Hutchinson ir rodysim 
krutamus paveikslus “People of the

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas 

trečiadienį, kovo 13 d., 8 v. v. 
Kliube, 408 Court St. Kviečiame na
rius dalyvauti, nes turime daug 
svarbių dalykų aptarti. Taipgi atsi- 
□—.—.— ----------------------------- a

BAYONNE, N. J.
Trečiadienį, kovo 13 d., bus rodo

mi žingeidūs krutami paveikslai 
“Čigonai.” Filmą gaminta Sovietų1 
Sąjungoj. Rengia L. A. U. Kliubas į 
ii’ R. A. C. Kliubas. Liberty 
329 Broadway. Pradžia 7 v. v. 
ga 25c. (61-62)

Antradienis, Kovo 12, 1940

Lowell, MassCleveland, Ohio»

A

įvyks

Philadelphia, Pa

>

Great Neck, N. Y
<

ir/ Bagočienėjau

IhmmI

NOTARY 
PUBLIC

keli tūkstančiai darbinin- 
o dabar bedirba keli šim- 
Mat, kai kurios dirbtu- 

išsikraustė kitur, palikda- 
darbininkus bado šmėk-

miesto politikie-
Visus kviečiame

, pasidarbavo vajininkas 
Pastaruoju

Penktas puslapis

Savo praeitam susirinkime 
Lietuviai Mažų Namų Savinin
kai nutarė prisidėti prie kitų 
tautų. Per kurį laiką Mažų 
Namų Savininkai mažai veikė. 
Organizacija buvo sudraskyta 
bankų ir miesto politikierių. 
Dabar vėl pradėjo organizuo
ti visas tautas po visą Ohio 
valstiją. šaukiami masiniai 

prieš aukštas mokestis už 
vandenį ir kitus dalykus. Kor 
vo 27 d. įvyks specialiai bal
savimai ant 10 milionų dolerių 
taksų.

Mažų namų savininkai ir 
randų mokėtojai, mes visi mo
kame taksus ir mūsų pareiga 
balsuoti prieš tuos taksus, ži
nokite, kad mes darbų negau
sime. šitie pinigai bus skiria
mi tam, kad atmokėti ban
kams nuošimčius ir politikie
riams algas.

Kovo 21 d., ketvirtadienį, 
yra šaukiamas lietuvių masi
nis susirinkimas tam tikslui. 
Bus geri kalbėtojai, kurie iš
kels aikštėn 
rių šunybes, 
dalyvauti.

Mitingas
Darbininkų Svetainėj, 920 E. 
79th St. Prasidės 7:30 vakare.

Kviečia MNS Komiija.

Kalbės Dr. J. J. Kaškiaučius 
ir Lietuvos Studentas iš 

Temple Universiteto
Ateinantį sekmadienį, 10 d. 

kovo, LDS 5 kuopa rengia 
prakalbas ir koncertą, Lietu
vių Tautiškoj Salėj, 928 E. 
Moyamensing Avė., 2-rą vai. 
po pietų. Tai bus svarbios 
prakalbos apie sveikatą ir ki
tus svarbius klausimus. Dr. 
Kaškiaučius -kalbės šiuo sykiu 
šioj temoj: “Naminiai Vaistai 
ir Naminis Gydymas.” Daug 
žmonių klausia, kada bus Dr. 
Kaškiaučius su prakalbomis 
šiemet. Jis bus už keleto die
nų su labai svarbia tema. Pa- 
gelbėkit išgarsinti.

—*-0— 
LDS 5 Kuopa ir Vajininkas 

Drg. J. Rainys
LDS 5 kp. jau turi suvirš 

200 narių, tarp kurių randasi 
jaunuolių, pusamžių ir juo 
mažiausiai pagyvenusių senes
nio amžiaus žmonių. Smagu 
visiems kuopos augimu. Prie 
kuopos išauginimo pastarai
siais keliais metais daugiau
siai 
drg. J. Rainys, 
laiku jo draugė netikėtai pa
slydo nuo stogo ir nukrito gal
va žemyn ir baisiai susižeidė. 
Mums visiems padarė daug 
rūpesčio. Mes vistiek tikėjo
mės lietuviškomis pajėgomis 
pergalėti pavojų. Galva per
skelta; veik visas kūnas su
žalotas, bet drg. Rainienė tą 
viską nugalėjo ir jinai jau vėl 
pradėjo vaikščioti, veik savo 
pareigas eiti. Linkėtina grei
to pasveikimo.

Pastaruoju laiku aplankius 
ligonį, pasikalbėjom su vaji- 
ninku drg. Rainiu. Mudu abu
du sutinkame, kad jei pavely
tų laikas ir lėšų padengimui 
organizacijos prisidėtų, tai 
daug būtų galima padaryti 
darbo mūsų organizacijose. 
Dėlei tų dviejų priežasčių va
jai nukenčia; o dar kita svar
biausia priežastis yra ta, kad 
mūsų organizacijų nariai ir 
draugai yra perdaug atsidavę 
vajininkams, primesdami tik 
jiems tą darbą, o kiti su ci
garu tik švilpauja ir pamoja 
ant vajų: “Tai jų darbas, lai 
dirba.”

Aš pilnai tikiu, kad šiemet 
drg. Rainys nugalės visus va- 
jininkus ir jis duos virš 100 
naujų rekrutų į mūsų Susivie
nijimą.

Kuopoj labai gražiai dar
buojasi kuopos pirmininkė ir 
vice-pirmininkė, tai čekanaus- 
kienė ir žalnieraitienė. Pasta
ruoju laiku 
darbuojasi.

Tuojau užsisakykite šį rankvedį mokytis lietuvių rašybos. Labai naudingas 
rankvedis vaikams mokytis. Ant kiekvieno puslapio yra angliškai paaiškinimai kai 
kurių žodžių. Kaina 35c už egzempliorių. Mokykloms, kurios ims^ nemažiau 10 
egzempliorių, po 25c už egzemplioHų. Galima gauti Laisves Administracijoje, 427 
Lorimer Street, Brooklyn, N. ,Y.

Nedarbas ir Šalčiai 
žiauri žiema kankina mus. 

Buvo tokių šalčių, kad net 
vandens vamzdžiai stubose 
sutrūko. O vasario 18 dieną 
užėjo vėtra su sniego pūgom, 
užvertė gatves, sutrukdė susi
siekimus. Darbininkai negalė
jo pasiekti dirbtuvių. Dabar 
sniego visur labai daug. Laik-

mitingai prieš aukštus taksus,' raščiai sako, ka.d tik 41 metai 
atgal buvo panaši žiema, bū
tent, 1893 metais. 

—o—
Nedarbas čia siaučia visu 

smarkumu. Avalų industrija 
užmigo amžinu miegu. Pen
ketas metų atgal avalinėj dir
bo 
kų, 
tai. 
vės 
mos 
lai.

---o---
Naujas miesto gaspadorius 

demokratas sausio 10 dieną 
paskelbė spaudoje, kad jis už
draus visokius bingo geimius. 
Mat, čia buvo labai įėjęs ma- 
don tas bingo. Visuomenė bu
vo pasipiktinus ir pradėjo 
siųsti protestus.

—o—
Pas mus pienas pabrango. 

Buvo 12c kvortai, o dabar 
jau 13c. Abelnai visas mais
tas pakilo 5%. Biedniokai tu
rės susiveržti pilvus.

—o—
Šią žiemą čia pakilo mir

tingumas. Tik vieną savaitę 
numirė 27 žmonės. Mirė kele
tas ir lietuvių. Miršta dau
giausiai biedniokai.

—o—
Vasario 25 'd. įvyko Mass, 

valstijos lietuvių piliečių kliu- 
bų suvažiavimas. Delegatai 
aptarė, kaip kliubus pakelti 
ant aukštesnio laipsnio. Tokie 
suvažiavimai geras apsireiški
mas tarpe lietuvių. Juos su
artina prie kultūriškų darbų 
ir bendradarbiavimo dėl žmo
nijos gerovės.

—o—
Beveik kasdien nuo ryto li

gi vakaro užsikimšęs Unem
ployment Compensation Ofi
sas. Bedarbiai reikalauja pa
šalpos. Laimė tų, kurie dirbo 
pereitais metais. Jie gaus po 
keletą čekių. Bet yra daug 
tokių, kurie yra nedirbę po 
pusmetį ir metus. Jie turi ba
dauti.

Pirmiau prie visų pašalpos 
darbų dirbo apie du tūkstan
čiai, o dabar pusę atleido.

Griaustinis.

Aukštai Jvertino Advokato 
Andziulaičio Pagelbą

Pereitą šeštadienį Kasmo- 
čiaus svetainėj Amerikos Lie
tuvių Piliečių Kliubas ir ma
žų namų savininkų organiza
cija bendrai iškilmingu ban- 
kietu pagerbė advokatą An
dziulaitį, kuris, kaip vakaro 
pirmininkas drg. Bėčis sakė, 
šiom organizacijom labai daug 
padėjo jų ruošimesi kovon 
prieš aukštus taksus. Jis pri
būdavo pas juos ant kiekvieno 
pašaukimo, jų susirinkimams 
kalbėdavo, patarimų duodavo 
ir už tai niekad nei cento at
lyginimo neimdavo. Taigi šiuo 
bankietu greatneckiečiai jam 
nors gražiai padėkavojo ir 
įteikė mažą dovanėlę.

Pirmininko iššauktas, adv. 
Andziulaitis karštai dėkavojo 
greatneckiečiams Už jų pa
garbą jam. Sako: “Matant 
tokį puikų bankietą ir tiek 
daug širdingų draugų, jau
čiuosi turtingiausiu • žmogum 
New Yorke.” Keletu sakinių 
gražiai išsireiškė ir advokato 
jaunutė geltonkasė pačiutė.

Po to buvo iššaukta išsi- 
reikšt ilga eilė vietinių veikė
jų ir svečių ir visi jie advokatą 
gražiai komplimentavo už jo 
patarnavimus; taipgi linkėjo, 
kad Piliečių Kliubas ir mažų 
namų savininkų organizacija 
turėtų geriausio pasisekimo 
savo kovoj prieš sunkią mo

kesčių naštą—prieš “legales” 
skriaudas.

žmonių buvo pilna svetainė. 
Gerokas būrys svečių, advo
kato draugų, buvo iš Rich
mond Hill’o. Pats garbės sve
čias ir jo draugai buvo susi
grupavę aplink greatneckie- 
čius draugus Baranauskus.

Vakarienė pradėta su drg. 
G. Kazakevičiaus,, vadovauja
mu choru Pirmyn, smagiai su
dainuojant keletą liaudies dai
nelių. Vakarienę sekė šokiai.

“Laisvės” Specialis 
Korespondentas.

Rezoliucija Lietuvos Valdžiai 
Per M misterių Pirmininką ' 
Poną Merkį.

Mes, Detroito ir apielinkės 
lietuviai, susirinkę Lietuvių 
Svetainėj, 25 d. vasario, 1940 
m., paminėti 22 metų Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktį, iš
klausę kalbas kalbėtojų, štai 
ką turime pareikšti:

a) Malonu matyti tą faktą, 
kad Lietuva susilaukė ir gavo 
Vilnių, savo sostinę, per So
vietų

b) 
tuvos 
nimo 
junga, kas reiškia užtikrinimą 
jos nepriklausomybės. '

c) Bet liūdna matyti, kad 
Lietuvos kalėjimuose yra daug 
politinių kalinių, kurių nusi
kaltimas buvo tame, kad ko
vojo už pagerinimą biednuo- 
menės ekonominio gyvenimo.

Todėl mes reikalaujame pa- 
liuosuoti visus politinius kali
nius.

portų buvo apkalbėtas kuopos 
stovis. Taipgi ir šaukimas kon
ferencijos. Nutarta šaukt kon
ferenciją balandžio 30 d., 1 
vai. po pietų, Piliečių Kliube 
(darbininkų svetainėj), Mi
nersville, Pa.

Visos kuopos gurėtų išrinkti 
delegatus į konferenciją ko
vo ar balandžio susirinkimuo
se. Taipgi suteikit gerų su
manymų. Kuopų, katros ne
laiko susirinkimų kas mėnuo, 
valdybos turėtų dalyvauti 
konferencijoj. Visos LLD kuo
pos 9-tam apskrityj įsitėmyki- 
te konferencijos dieną ir da
lyvaukite konferencijoj. Ne 
tik dvi arba trys kuopos, bet 
visos kuopos 9-tam ^apskrityj 
turėtų prisiųst delegatus į 
konferenciją. Būtų konferen
cija gyvesnė, jeigu būtų dau
giau delegatų. Taipgi būtų 
žinomas kuopų stovis.

LLD 9-to Apskr. Sekr.
O. Ziobienė.

Amerikine Lietuvos importo korporacija 
aplaike didelį siuntinį saldainių iš Lietuvos. Tų 
saldainių galima gauti “Laisves” raštinėje. 
Taipgi galime pasiųsti ir į kitus miestus. Dviejų 
svarų dėže $1.20. Persiuntimą apmokame.

Ant vietos galima gauti ir po mažiau kaip* du 
svaru: po svarą ir po pusę svaro gausite. Padė
kime Lietuvos importui platintis Amerikoje, 
pirkime importuotus produktus.

OEHO®

Cumberland” (kalbanti). įžanga 
veltui. Visus kviečia Labor Party 
League. (60-61)

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kp. susirinkimas įvyks 

antradienį, kovo 12 d., 7:30 v. v., 
775 Bank St. Visi nariai dalyvaukite 
šiame susirinkime, nes turime dau
gelį svarbių dalykų aptarti. Taipgi 
prašome draugus užsimokėti už 1939 
ir 1940 metus. — K. Yenkeliunienė, 
Fin. Sekr. (59-61)

BAR ir GRILL 
Lietuvių Restaurantas 
uUne

veskite ir naujų narių prirašyti į 
kuopą; vajus dar nepasibaigė ir 
įstojimas panaikintas ant apdrau- 
dos skyriaus. — V. K. Sherelis, 
Sekr. (61-62)

ESTATE OF

BARRY P. SHAWNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME

IOEZ3O

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miešto
Tel. Virginia 7-4499

426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties Tel. Evergreen 4-9508

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y,

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

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

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

Siunčiame duoną per paštą i kitus miesrus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime ihformacijas apie svori ir kainas.

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

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. —- Brooklyn — “Laisvės” Name

(quote;
JOSEPH ZEIDAT 

Savininkas
• 411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

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

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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



Sėstas puslapis

Bėga Viens Paskui Kitą Susirūpino Paroda

paminėji-Di-

“Lais-

Buvo Išvykę į Bostoną
ne

SIUTAI ir OVERKOTAIyra

Kon'isi/-*-

kainosVaikas Jieškojo Tėvą
10 Išmokėjimų Planu

iš

Rep.

RANDAVOJIMAI

Jieško Jaunavedžiu

įvažiavo 2,000,000 Mylią

Naujas Lietuvis AdvokatasSkubi į Pagelbą Laivui

Dienraščio “Laisvės” Pavasarinis
tus.

BALIUS Auto įvažiavo j Upę

Atsibodo Jau Tie Melai
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Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HAvemeycr 8-1158

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

Intertype (raidėms rinkti) mašinos išmokėjimui rei
kia stambios paramos. Tam reikalui rengiame balių.

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rci-

ir dauge- 
Lenkiios, 
Čechoslo- 
valstvbiu.

Vakarienė 
nas doleris, 
me, kad bus 
duosime jvalias ir gero alučio.
Taigi, visi maspethiečių geri 
draugai įsigykite bilietus iš 
anksto ir dalyvaukit minėtoj 
vakarienėje.

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

Visa didžiojo New Yorko apylinkė turi prisidėt prie 
išmokėjimo Intertype mašinos, skaitlingai privalo 

dalyvauti šiame baliuje.

kainuos tik vie-
Valgį užtikrina-

geras. Taipgi

tai. Tokioje byloje apgynėjo 
advokato pozicijoje stovėjo 
Edwardas Levandauskas. Jis 
gynė kaltinamąjį pirmo laips
nio žmogžudystėje.

Policija ištraukė iš Hudson 
upės automobilį ir rado jame 
prigėrusį poną S.. Varnį, 
brangakmenių pardavinėtoją.

šį vakarą, 7:30 vai. vaka
re, “Laisvės” svetainėje, įvyk
sta svarbios diskusijos veikalo 
“Lietuva” klausimu.

---------- ------ »----------------------------------------------------------
Oras jau bus gražus, tai lauksime svečių iš kitų 
miestų. Nėra priežasties kodėl negali atvažiuoti phi- 
ladelphieČiai ir iš Conn, valstijos miestų “Laisvės” 

patri jotai.

William J. Emmens, 43 me
tų, sulaikytas be kaucijos ir 
kaltinamas, 
kompanijos 
buvo tam 
kompanijos
Kaltinamasis sako, kad pini
gai dingo jam belankant nak
tinius kliubus, bet daugiausiai 
jų nusinešė, tai arklių ‘reisai.’

J. LeVANDA E. LeVANDA 
Tėvas Ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

LLD 138 kuopos vakarienė 
įvyks subatoj, 16 dieną kovo- 
March, Zabielskio Svetainėje, 
61-38—56th

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Road, Maspeth,

kad jis prašvilpė 
$14,000. Emmens 

tikros pašalpinės 
knygų vedėju.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

pilietybę, nustojo

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamo!

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Sfo’-e

(Kampas Roebling St.)

Tel. EVergreen 7-1645 License No. L. 886

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

BUS CENTRAL PALACE 
16-18 Manhattan Avenue Brooklyn, N. Y.

Pasirandavoja gražus-šviesus kam
barys, garu šildomas. Pageidauja
ma, kad atsišauktų mergina arba 
vedusi pora. Galima ir kuknę nau
dot. Dėl daugiau informacijų, kreip
kitės po antrašu: 366 So. 2nd St., 
Apt. 31, Brooklyn, N. Y. (59-61) 1

GERA ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS
Nuo pirmos iki penktai valandai po pietų bus vaikų 
balius. Įžanga veltui. Nuo penktos vai. vakare prasi

dės suaugusiem balius. Įžanga 35c.

NewYorko^^fe^2inioi
LDS Ruošiasi Prie 

Penktojo Seimo
Šį antradienį, kovo 12 

8 v. vakare, įvyksta visų 
džiojo New Yorko Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo kuo
pų atstovų susirinkimas. Jame 
bus pradėtas darbas ruoštis 
prie Penktojo LDS Seimo, ku
ris įvyks rugpjūčio mėnesį 
Brooklyne.

Visi atstovai prašomi daly
vauti laiku.

Liaudies Teatro Komedija 
“Kontrolis”

Pereitą sekmadienį 
vės” Salėje Lietuvių Liaudies 
Teatro artistai-megėjai suvai
dino vienaveiksmę komediją 
“Kontrolis’.’ Vaidino: A. Rai
nienė, J. Lazauskas, P. Bara
nauskas ir A. Bernotaitė. Su
vaidintas vykusiai. Bet kome
dija vakarui pertrumpa. Būtų 
gerai buvę, jei dar vienas 
koks veikaliukas būtų pridė
tas.

Publikos susirinko nemažai. 
Po vaidinimo sekė šokiai.

Girdėjau, kad jau keletas 
apylinkinių kolonijų nutarė 
liaudiečius kviesti suvaidinti 
šią komediją pas juos. Klaidos 
nepadarys. Tik reikėtų parū
pinti daugiau ko nors pridėti: 
dainų arba vieną kitą mono
logų, tuomet vakaras būtų 
tikro geras.

Kada prasidėjo karas tarp 
Finliandijos ir Sovietų, tai į 
Finliandiją sugužėjo per 80 
kapitalistinės spaudos kores
pondentų. Jie ten visi “dirbo” 
ir pasaulis išgirdo apie “di
deles finų pergales,” kurių 
tikrumoj ten nebuvo. Bet da
bar tų korespondentų ten nei 
pusės neliko. Vieni jau sėdi 
Londone, kiti Paryžiuje, treti 
parvyko pas savo ponus New 
Yorkan. Laivu “Bergensfjord” 
parvyko ponas Norman B. 
Deuel, United Press korespon
dentas. žinoma, jis ir dabar 
kalba apie tai, kad “finai lai
mės.” Bet kodėl jie bėga iš 
Finliandijos? Atrodo, kad jie 
žino posakį: “Iš degančio lai
vo visos žiurkės bėga.”

Teisėjas Priteisė “Angelui” 
Atmokėti Pinigus ir Kėdės
Teisėjas Dineen patvarkė, 

k a d negras Father Divine, 
kuris skelbiasi dievu ir turi 
nemažai “dangaus karalystės” 
palocių ir dvarų, turi atmo
kėti vienam iš jo buvusių “an
gelų,” būtent Verindai Brown, 
$3,937 pinigais ir atiduoti jai 
kėdės su rakandais, ką ji at- 
kraustė į vieną Divine'“dan
gišką karalystę.”

Prancūzai Kelia Aštry 
Protestą prieš Franciją

Pranas ir Veronika Bukš- 
niai buvo išvykę į Bostoną lai
doti Ketvirčių sūnų, kuris mi-. 
rė pereitą šeštadienį. Ketvir
čiai yra Bukšnių giminaičiai. 
Jų sūnaus laidotuvės įvyko 
sekmadienį.

Antradienis, Koto 12, 1940

Sako, kad “Arkliai Nunešė 
$14,000 Pinigų”

Brooklynietis ponas D. F. 
Soden, taksų apreiseris, auto- 
mobilium įvažiavo jau 2,053,- 
000 mylių. Jis išvažinėjęs vi
sas Jungtines Valstijas ir pla
čiai važinėjo po Kanadą. Jis 
sako, kad Brooklynas turi 
daugiausiai automobilių ir ge
riausius vairuotojus.

h

Šj Vakarą Diskusijos 
Veikalo “Lietuva”

Aukavo Dievui, Bet

Tėvai, ponai Godetts, pagul
dė keturių metų, berniuką 
Johnny ir užmigdę abu išėjo 
miestan. Prieš tai vaikas kėlė 
protestą:

—Nenoriu vienas namie bū
ti!

Pasirodo, kad vaikas buvo 
neįmigęs; jis atsikėlė, apsi
rengė ir išėjo į gatvę tėvų 
jieškoti. Policininkas rado jį.

—Man šalta ir aš paklydęs, 
—sakė berniukas.

—Kur gyveni? Kaip var
das ?—klausinėjo policininkas.

’ —Johnny, — atsakė vaikas.
Pavardę ištarė vieton Godetts jaunavedžių 
tik ‘ 
no j o.

Prisiėjo policijai paimti jį 
savo globon. Tėvai parėję ir 
neradę vaiko sukėlė didelį ne
rimą ir nusiskubino į arti
miausią policijos stotį. Jų lai
mei, ten jie rado savo sūnų.

New Yorke Franci jos gene
ral is konsulas, kaip ir kituose 
Jungtinių Valstijų miestuose, 
įsakė visiems francūzams ka
ro tarnybos metuose, tuojaus 
vykti į Franciją ir stoti į ar
miją. Tas įsakymas yra
vien Francijos piliečiams, bet 
ir francūzams, kurie 
Jungtinių Valstijų piliečiais. 
Kitaip Francijos “demokrati
nė” valdžia grūmoja juos 
areštuoti ir įmesti į kalėjimą, 
jeigu jie kada iškels koją ant 
Francijos žemės. Prie to, grū
moja persekioti ir jų tėvus, 
brolius, gimines, gyvenančius 
Francijoj. Sako, kad New 
Yorke jau yra per 2,000 fran- 
cūzų, Jung. Valstijų piliečių, 
įteikę protestą Francijos kon
sulatui, tuo pat kartu jie krei
piasi ię į Jungtinių Valstijų 

į valdžią, kad ir ji keltų pro
testą, nes jie, priimdami Jung. 
Valstijų

; Francijos pilietybės ir Franci- 
ja neturi prie jų teisių.

Sako, kad Vinelando, N. J. 
policija sujudo jieškoti vienos 

poros, būtent, 
Kodet,” o antrašo neži- Margaretos Beu, 14-kos metu 

I merginos ir jos vaikino, Jack 
D’orio, 17-kos metų. Sako, 
kad mergina dar perjauna 
vesti. Labiausiai sujudus jos 
sesuo, kuri ir pati 16-kos me
tų būdama vedė.

Kraštų apsaugos laivas išsi
skubino į pagelbą žvejiniam 
laivui ‘‘Amirault,” kuris nete
ko vairo ir yra blaškomas jū
rų bangų, 30 mylių atstume 
nuo Fire Island.

“7--------------

New Yorko Pasaulinė Paro
da 1940 metais neturės to 
traukimo, kokį ji turėjo 1939 
metais. Tą supranta ir ponai, 
kurie parodos reikalus tvarko. 
Pereitais metais ne vien dar
bininkus, bet ir taip lankyto
jus traukė Sovietų Pavilionas. 
Vieni ten ėjo su džiaugsmu, 
kiti taip žingeidumo apimti. 
Kad Sovietų Sąjungos Pavilio
nas buvo parodoj pažiba, tą 
juk pripažino majoras La- 
Guardija, parodos prezidentas 
Whalenas ir kiti.

Bet Amerikos atžagareivių 
negražus atsinešimas linkui 
Sovietų Sąjungos, išstūmimas 
karan Finliandijos, nuolatiniai 
užpuolimai pakenkė tarpe So
vietų ir Jungtinių Valstijų 
gražiam sugyvenimui. Už tai 
kaičia puola ant reakcininkų. 
Sovietų Sąjunga rūpinosi, kad 
turėti draugiškus ryšius. Jos 
lakūnai čkalovas, Gromovas, 
Kokkinaki net tris keliones 
oru atliko iš Maskvos į Jungti
nes Valstijas. Vis tai buvo ne 
vien mokslo sumetimais, tech
nikos ir lakūnų išbandymas, 
bet ir siekimas užmegsti drau- 
giškesnius, glaudesnius ryšius, i _ 
Bet Amerikoj reakcininkai 
priekabių jieškojo.

Na, ir žinoma, kad tokioj 
atmosferoj Sovietų Sąjunga 
nematė reikalo ilgiau laikyti 
savo pavilioną Pasaulinėj Pa
rodoj. Ji išsikraustė. Dabar* 
parodos tvarkytojai ruošiasi 
tą paviliono vietą palaikyti 
tuščią, kur įvairūs sportinin
kai žaistu. Sportininkai nebus 
tas traukimas, kokis buvo So
vietu Pavilionas. Tą jau gali
ma dabar numatyti.

Pereitais metais milionai 
žmonių buvo parodoj, kurie 
ten ėjo tik tam, kad pamatyti 
Sovietų. Paviliėną. Jie sumokė- 
io įžanga, pirko įvairius paro
dos dalykėlius, šiemet dau
gelis žmoniu sako, kad nebus 
traukimo i paroda. Jau gali
ma numatyti, kad lankytojų 
skaičius bus daug mažesnis.

Tiesa, parodoj apart Sovie
tu Paviliono. nebus 
lio kitu valstvbiu: 
Lietuvos. Albaniios, 
vakiios ir eiles- kitu 
Lietuviams nebus nei Lietuvos, 
nei Sovietu Paviliono ir paro
da atrodvs, kaip “tuščia vie
ta.” Parodos tvarkvtoiai deda 

kokiu

■ Policija sulaikė .L R. Ali- 
rensą, 23 metų amžiaus. Jis 
buvo suimtas švento Augusti
no bažnyčioj, ant 6th Avė., 
kada tuštino dėžutes. Sako, 
kad kaltinamasis prisipažino, 
kad ir pirmiau kelis kartus 
pasiėmė Dievui sudėtas aukas.

Automobilius sutrėškė W. 
Cooney, 46 metų vyrą, pri
mų šd am as jį prie viršutinio 
traukinio stulpo ant Bowery ir 
19th St. žmogus tuojau mirė.

Įvyks Sekmadienį

Balandžio 21 April

Veikalas “Lietuva” buvo 
vaidinta kovo 25 d., Lietuvos 
nepriklausomybės 
mui. Po vaidinimui kilo daug
diskusijų. Kad tas diskusijas 
privesti prie tinkamos išvados, 
Lietuvių Liaudies Teatras ruo
šia viešas diskusijas. Visi ir vi
sos, kurie matėte, ar skaitėte 
veikalą “Lietuvą,” kviečiami 
dalyvauti šiame susirinkime.

Liet. Liaudies Teatras.

Maspetliiečiai Rengia 
Gerą Vakarienę

Telephone: E Vergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

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

ir pasivažinėjimam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN, N. Y.

grupių ir pavienių.
Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 

f dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
jvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

stočių BMT Line 
Te!.: Gienmore 5-6191

Didelis Išpardavimas 
Nupigintam Kainom

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar ir Grill (aludė) 

už $2,000. Ronda $47 į mėnosj, yra 
keturių metų leastas. ‘Vieta garu 
šildoma, randasi geroj apylinkėj. 
Pardavimo priežastis — mirtis šei
mynoj. Savininką galima matyt nuo 
4 v. po pietų iki vėlumos. Autumn 
Cafe, 324 Lincoln Ąvenue, kam
pas Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

(59-61)

Išparduodami dabar už 
^3—vieną trečdalį 

originališkos
Naudokitės Mūsų Patogiu

NARINS
670 Grand St., corner

Brooklyn, N.

SONS
Manhattan Ave

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 aprokax .mus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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Edwardas Levandauskas 
(LeVanda), sūnus graboriaus 
Levandausko, Brooklvne Tei
siu Mokykloje praktikuoiosi 
vedime kriminalių bylu. Ten pastangų, kad įvesti 
yra mokyklos suruošiamos by- naujenybių, kad narodai pri
los, kur baigiantieji teisių davus svarbos. Vargiai jiems 
mokslą studentai yra leidžia- įas pavv]<s_ Už netekimą Se
mi praktikuotis kaipo apkal- (vjeįų Paviliono lai natvs kal
tinantieji ir apgynėjai advoka- tina tuos, kurie šmeižė Sovie-

Vakar suėjau prieplaukos 
darbininką,' kuris pirmiau 
dažnai sakydavo, kad “Times” 
ir kai kurie kiti kapitalisti
niai laikraščiai yra pakenčia
mi ir “gerai informuoja.” Da
bar jis sako:

—Kasdien skaitau anglų 
kalboj dienraštį “Daily Wor
ker” ir lietuvių “Laisvę,” nes 
kapitalistiniai melaiz atsibodo. 
Kiek “rusų išmušė,” pagal tos 
spaudos pranešimus, tai jeigu 
būtų tiesa, tai Sovietų Sąjun
goj -jau būtų likę tik seni ir 
maži.

Hobokene. ties nrienlauka 
No. 6. netoli Holland-Ameri
can Linijos doko, nusivertė i 
Hudson upę automobilius su 
žmonėmis. Policijai pavyko 
ji ištraukti ir rado negyvą val
dytoją.

Už Ką Kapitalistą Spauda 
Laiko Savo Skaitytojus?
Skaitant New Yorko kapi

talistinius didldpius, kurie da'- 
ro didelėmis raidėmis antgal- 
vius iš visokių pasakų, paska
lų, o paskui patys tekste įro- 
do, kad tam neturi faktų, tie
siai stojasi klausimas: ir, už 
ką jie laiko savo skaitytojus?

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas

Muzika ir Floor Show kiekvieną 
penktadienį ik* šeštadienį

Degtinės, Konjakai, Vynai 
Alus ir Valgiai

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

Prie R. K. O. Republic Teatro

Manhattan Liquor Store
264 Grand St. Brooklyn, N. Y
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