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Tie patys žmonės, kurie prieš 
pusketvirto mėnesio džiaugėsi, 
kad Helsinkio vyriausybė eina
kariauti su Sovietų Sąjunga, 
šiandien liūsta, kam ji pasirašė 
taikos sutartį.

Tuomet tie patys žmonės ko- 
liojo Sovietų Sąjungą, kam ji 
nori taikiai dalykus išrišti ir 
taikiai su Suomija sugyventi, o 
šiandien ją kolioja, kam ji “nu
skriaudė Suomiją.”

Tiems žmonėms niekad nepa
tiko tas, ką daro Sovietų Są
junga. Bet jiems visuomet pa
tinka tas, ką daro Sovietų Są
jungos ir darbo žmonių prie- j 
šai.

Tai, kas šią savaitę buvo pa
daryta su Suomija, buvo gali
ma numatyti prieš pusketvirto 
mėnesio. To negalėjo numatyti 
tik patys akliausi taikos prie
šai ; tik patys akliausi socializ-: 
mo krašto priešai.

Sovietų Sąjungos šalininkai 
niekad neabejojo, kad Helsin
kio valdžios šalininkai karą ne
garbingai prakiš. Jie ramūs 
buvo, nes žinojo Raudonosios 
Armijos galią, nes žinojo vieny
bę ir stiprybę visos Sovietų že
mės. Dėl to jie sau ramiai da
lykus ėmė, be jokio aliarmo.

Pasirodo, kad ne tik Varša- 
vos valdžia buvo labai akla. 
Akla buvo ir Helsinkio valdžia. 
Ji vis manė, kad Anglija, įstū
musi Suomiją į karą, ateis jai 
padėti kariaut. Ji “pamiršo,” 
kad Anglijos valdovai nori kitų 
nagais žarijas žarstyti.

Anglija padėjo Ispanijos res
publiką sunaikinti.

Anglija įstūmė karan Lenkiją 
ir ją pražudė.

Anglija įstūmė karan Suomi
ją ir buvo maniusi įstumti į 
karą visą Skandinaviją.

Bet taiki Sovietų Sąjungos 
politika neprileido Anglijos val
dovams pasiekti savo pasimoji- 
mų: Sovietai privertė Helsinkio 
valdžią taikytis.

Anglija, rašo “Pravda,” per 
šimtą metą nėra gavusi tokio 
smūgio, kokį jinai gavo dabar.

—oh—
Kai tik europinis karas pra

sidėjo, Sovietų Sąjunga sakė 
mažoms tautoms: neklausykit 
Anglijos, nes jei jūs josios 
klausysite, tai būsite įtrauktos į 
karą ir sunaikintos; stovėkit su 
Sovietų Sąjunga ir būkite tai
kos orbitoj.

Lietuva, Latvija ir Estija to 
balso paklausė ir šiandien lai
mingos. Suomija atsisakė klau
syti (ji klausė Anglijos), ir 
šiandien kiekvienas mato, kaip 
su ja atsitiko.

Ką dabar darys kitos europi
nės mažesnėsės tautos? Ką da
rys Turkija? Ar ir jos dar ban
dys pakartoti tą baisią klaidą, 
kurią padarė Varšavos ir Hel
sinkio valdžios?

Kai tik buvo padaryta ši tai
kos sutartis, tuojau Wall gat
vės biržoje nusmuko šėrai.

Bet tuo pačiu sykiu šėrai 
pakilo Švedijoj, Norvegijoj ir 
Danijoj.

Kai Wall gatvės turčiai liūs
ta dėl karo pabaigos Suomijoj, 
tai mažosios kaimyninės šalys 
džiaugiasi.

—o—
Kvaila Helsinkio valdžia, 

įvėlusi kraštą į karą, pražudžiu
si daug žmonių ir turto, negalės 
ilgai Suomijoj viešpatauti: ją 
žmonės išvys.

Ji ne tik kvaila dėl to, kad 
į vėlė kraštą į karą, bet kvailai 
elgėsi karo metu: skelbė ir skel
bė, būk josios šalininkai mušą 
Rauddnąją Armiją. Na, ir taip 
ją sumušė, kad turėjo kuovei- 
kiausiai bėgti į Maskvą ir pra
šyti taikos—turėjo negarbingai 
kapituliuoti.

Ką dabar pasakys tie, kurie
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KRISLAI
Jie Liūsta, Jie Sielojasi.
Akli Buvo Varšavoj, Akli 

ir Helsinkyj.
Kas Klausė, Tas Buvo 

Laimingas.
Čia Smunka, Ten Kyla.
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Suomiu Vadai Pla
nuoja Sutartis prieš

Sovietų Sąjungą
Helsinki, Suomija. — Už

sieninis Suomijos ministe
rs V. A. Tanner kovo 13 
d. pareiškė, kad, turbūt, po 
keleto dienų Suomija pra
dės derėtis su Švedija ir 
Norvegija, idant padaryt 
tarpusavio apsigynimo są
jungą visų tų trijų šalių. 
Ministeris Tanner teigė, 
kad Švedija ir Norvegija 
pritaria šiam sumanymui.

Helsinkio Suomijos poli
tikai sako, kad Sovietai, po 
dabartinės sutarties su Suo
mija, “gręsia tiesioginiu pa
vojum Norvegijai ir Švedi
jai.” Jie tikisi, jog kai pa
sibaigs talkininkų karas 
su Vokietija, tai vokiečiai 
vėl pradės lenktyniuot su 
Sovietais dėlei viešpatavi
mo Baltijos Jūroje. Tada, 
kai)) sako Helsinkio politi
kai, Suomija, Švedija ir 
Norvegija jieškos vokiečių 
talkos prieš Sovietų Sąjun
gą. Tuomet, girdi, Suomija 
su pagalba Vokietijos, Šve
dijos ir Norvegijos gal ga
lės atsiimt nuo Sovietų, ką 
jinai, pagal dabartinę tai
kos sutartį, yra priversta 
užleist Sovietam.

NUŠOVĖ ANGLĄ, NU
ŽUDŽIUSĮ 400 INDŲ

London. — Indas inžinie
rius M. S. Azad susirinkime 
nušovė, anglą M. O’Dwy- 
erį, buvusį vice-gubernato- 
rių Punjabo, Indijos pro
vincijos, ir pašovė porą ki
tų buvusių Indijos valdi
ninkų. Azad areštuotas.

Tai pagal O’Dwyerio ko
mandą, 1919 m. anglų ka
riuomenė sušaudė 400 indų 
Amritsare.

SUOMIJA LIEKASI 
NEPRIKLAUSOMA

Helsinki. — Suomijos už
sieninis ministeris Tanne- 
ris pareiškė, jog Suomijos 
taikos sutartis su Sovietais 
palieka Suomijai nepriklau
somybę ir visą laisvę vidu
jiniuose Suomijos reika
luose.

Derybos Tarp Lietuvos ir 
Vokietijos

Berlin. — Sklandžiai vyk
sta derybos dėlei prekybos 
tarp Vokietijos ir Lietuvos.

X.

Ramgarh, Indija. — Tau
tinis indų vadas Gandhi 
stengiasi su turėt Indijos gy
ventojus nuo atviro suki
limo prieš Angliją.

Bergen, Norvegija.— Ka
rinis Vokietijos laivas su
stabdė prekinį Norvegijos 
laivą “Balderi”, 1,129 tonų, 
ir nusivarė jį namo į Vo
kietiją.

ORAS. — šį penktadienį 
giedriau ir šalčiau.

tuos kvailus išmislus apie lai
mėjimus kartojo?

A

R u o š kime žiemi
nes pramogas “Lais
vės” paramai. Jos 
yra didele atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.
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Sovietai Žada Nekliu- 
dyt Rumunijos

Berlin, kovo 14. — Talki
ninkai baugina Rumuniją, 
kad, Sovietam laimėjus ka
rą su Suomija, dabar grę- 
siąs Rumunijai pavojus iš 
Sovietų pusės. Bet iš “ne
abejotinai tikrų” politinių 
šaltinių pranešama, kad 
Sovietai prižadėjo nekliu- 
dyt Rumunijos, “nežiūrint 
kas atsitiks pietų-rytų Eu
ropoje.”

PAMIŠUS LIETUVĖ NUŽU
DĖ DVI DUKTERIS IR 

PATI PASIPJOVĖ

Rockville 
mirė ten

Yglevičie- 
kad ji bu-

Broad Brook, Conn. — 
Sekmadienį parėjęs iš baž
nyčios, Adomas Yglevięius 
rado nužudytas abidvi savo 
dukteris: Anną, 23 metų 
amžiaus, ir Doris May, 9 
metų. Anna buvo papjauta, 
o Doris pasmaugta - pri
girdyta vonėje prileistoje 
vandens. Tuo tarpu jis iš
girdo vaitojimą savo žmo
nos Elzbietos Valukas-Yg- 
levičienės. Jinai su perpjau
ta gerkle, virtuliuodama, 
ėjo laiptais iš skiepo vir
šun, laikydama rankoje di
delį virtuvės peilį.

Adomas atėmė iš savo 
žmonos peilį. Atsvyravus į 
gyvenamąjį kambarį, Ygle- 
vičienė parpuolė ant kelių; 
kaire ranka žegnojosi, o iš
tiesus dešinę, maldavo savo 
vyro pagalbos. Yglevičienė 
buvo taip persipjovus ger- 
lę, kad nepajėgė kalbėti. Ji 
buvo nuvežta į 
City ligoninę ir 
po 13 valandų.

Pirm mirties, 
nė ženklais rodė,
vo laikinai pamišus, kai žu
dė savo dukteris ir pati sa
ve. Policijos komisionierius 
pripažino, jog ši triguba 
nelaimė įvyko per laikiną 
Yglevičienės pamišimą: Ji
nai buvo 42 metų amžiaus.

Nužudytos dukterys bu
vo apsirengusios miega
maisiais, naktiniais drabu
žiais; ir suprantama, kad 
motina užpuolė pjaut savo 
vyresniąją dukterį lovoję, o 
jaunesniąją nusinešė iš lo
vos į maudynės kambarį.

Kaimynai sako, kad Yg- 
levičių šeima gyveno gera
me sutikime ir nebuvo pa
stebėta jokių barnių tarp 
Yglevičiaus ir žmonos. Už
pernai rudeni buvo pada
ryta Yglevičienei operacija, 
ir po to jinai vis sirguliavo.

Vyresnioji duktė tarnavo 
raštinėje Arrow, Hart and 
Hegeman elektrinių prie
taisų fabriko Hartforde; 
jaunesnioji lankė Broad 
Brook viešąją mokyklą.

Yglevičius turi savą na
melį ir kelis akrus žemės, 
kur vasara jis augina taba
ką. Bet nuolatinis jo užsiė
mimas per daugelį metų 
buvo darbas L. C. Myerso 
farmoje.

Ryga* — čia kovo
d. įvyksta Baltijos šalių 
santarvės eilinė konferenci
ja, tarp tų šalių užsieninių 
ministerių.
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Kaip j Sovietų Armija 
Sukriušino Stipriausių 
Mannerheimo Linijų

tuo

linija buvo

šį klausi- 
korespon- 
dar pri-

Stockholm, Švedija.—Ko
respondentas Šiaurinės A- 
merikos Laikraščių Sąjun
gos, James Aldridge pats 
buvo Suomijoj Mannerhei- 
mo tvirtovių linijoj tuo lai
ku, kai Sovietiį kariuomenė 
kriušino tas tvirtoves. Da
bar jis smulkmeniškai pra
neša tiem laikraščiam, kaip 
raudonarmiečiai pralaužė 
trečią, stipriausią Manner- 
heimo tvirtovių eilę. Karinis 
korespondentas Aldridge 
apie tai, be kitko, rašo:

“Suomija pradėjo derėtis 
dėlei taikos su Rusija pir
miausiai todėl, kad Raudo
noji Armija pralaužė trečią
ją liniją ir stipriausius ap
sigynimo fortus garsios 
Mannerheimo Linijos Sum- 
moje trys savaitės atgal.

“Šis pralaužimas yra žy
miausias karinis žygis po 
praeito pasaulinio karo... 
Ta linija buvo tokia stipri, 
kad beveik nepralaužiama, 
Jinai buvo tūlais atžvilgiais 
geresnė, negu (francūzų) 
Maginot tvirtovių linija ar 
(vokiečių) Vakarinė Siena. 
Tai kas gi atsitikę, kad ši 
(Mannerheimo) 
sugniuždinta?”

Atsakydamas 
mą, amerikonų 
dentas Aldridge,
mena, kaip Mannerheimo li
nija buvo aptvirtinta ir gin
kluota, jis sako:

“Kariniai rūsiai, sląstai 
tankams; vietos, iš kurių 
suomiai galėjo 1 šaudyt iš 
pasalų, ir, svarbiausiai, vir
tinė cemento fortų, giliai 
paslėptų Karelijos žemėje, 
davė šiai linijai didžią ap
sigynimo galybę, ypač for
tai.

“Tie fortai buvo gerai pa
statyti iš konkryto-cemėnto 
ir sustiprinti geležia; jie 
buvo giliai įleisti į žemę, 20 
iki 30 pėdų. Tiesus fortų 
frontas buvo atkreiptas 
prieš rusus. Fortų užnuga
ris buvo panašaus pąvidalo 
kaip viršutinė dalis butelio 
kaklo. Šie fortai buvo tarp 
20 ir 30 pėdų> ilgio. Fortų 
priekyje, atkreiptame prieš 
rusus, buvo kiekviename 
įbudavota trys kanuolės, du 
stambūs kulkasvaidžiai, o 
pačiame priekiniame vidu
ryje buvo kiekviename forte 
įstatyta didžioji kanuolė. 
Liekamoji forto dalis, dau
giausiai po žeme, tarnavo 
kaip vieta kareiviams gy
vent ir kaip amunicijos san
dėlis.

“Kanuolės ir kulkasvai
džiai buvo labai ^tydžiai ir 
planingai sustatyti fortuo
se taip, kad jų šūviai tiesiai 
pataikytųx į kiekvieną kelią 
ir į kiekvieną kaimą-mieste- 
lį, kuriuom rusai naudotų
si... Rusai (iš pradžios) 
negalėjo paliest šių fortų.

“Diena , po dienos, rusų 
artilerija pleškino šiuos for
tus, visiškai nunešė žemę 
nuo jų viršaus,. mušė tie
siog į fortų veidus. t

vis dar nedarė jiem didelių 
nuostolių.

“Bet kai rusų kanuolių 
šoviniai ėmė tirštai krist, 
daugelis jų pradėjo sprogi- 
nėt priekyje tų fortų. Rusų 
šoviniai laipsniškai lindo 
po fortais; galop didieji šo
viniai palindo stačiai po ce
mentiniais fortais ir, sprog- 
dami tenai, kėlė fortus vir
šun. O fortų sienos buvo 6 
pėdų storio, cemento ir ge
ležies.”

Mannerheimo fortai,
būdu, liko pakasti, jų pa
matai išrausti, ir fortai iš
krypo, pavirto į visas pu
ses. Su jais iškrypo ir įmū
rytos kanuolės ir įstatyti 
kulkasvaidžiai, vieni sta
čiai į viršų, kiti į tą ar kitą 
šoną taip, kad jau negalėjo 
pataikyt į Sovietų kariuo
menę ar jos pozicijas. So
vietų kanuolių šoviniai, be 
to, sudaužė mechanizmą 
daugelio fortų kanuolių ir 
kulkasvaidžių.

“Tokiu būdu, Mannerhei
mo fortai greitai pasiliko 
beveik beverčiais.

“Šitaip buvo aršiausiai 
pramušti fortai prie Sum
mos antradienį, sausio 26 
d., kai aš pats buvau mūšy
je prie Summos kelio. Ru
sai ten atsviedė milžinišką 
skaičių kanuolinių 
per vieną dieną, 
šnekėjo, kad 
bergždžiai eikvoję 
pastangas, bet jų darbas 
nebuvo bergždžias. Nes tik 
ši smarki artilerijos ugnis 
tegalėjo galutinai sunaikint 
tuos fortus.”

Sovietinė kariuomenė, pa
darius šiuos fortus bever
čiais, kaip sako korespon
dentas Aldridge, paskui jau 
žygiavo artyn Viborgo. 
Suomiai dar priešinosi, bet 
viename tik mūšyje rau
donarmiečiai daugiau jų 
užmušė, negu bet kada pir
miau.

Žuvus ten daugiui Hel
sinkio Suomijos kareivių, o 
kitiem nuilsus, buvo pasta
tyti į jų pozicijas svetimša
liais liuosnoriai, vasario 10 
d. Bet “rusai taip stipriai 
juos užatakavo, kad per 
vieną akimirką nukovė di
delį skaičių liuosnorių ofi- 
cierių ir kareivių, o kiti, li
kusieji liuosnoriai susiėmė 
sau skvernus ir pabėgo,” 
kaip rašo Aldridge. “Tuo
met parinktinės Sovietų 
kareivių divizijos, kaip pei
liu, rėžė pirmyn ir pirmyn.”

Raudonarmiečių koman- 
dieriai kiekviename atsiti
kime žinojo, ko jie siekia, į 
ką taiko, ir Sovietų tankai 
veikė labai tiksliai, — sako 
tas pats korespondentas.

šovinių 
Daugelis 
Sovietai 

ten savo

New York, — Buvęs pre
zidentas Herbert Hooveris 
organizuoja pagalbą suo
miams - finams nukentėju- 

bet siems nuo karo.

Italy Derybos dėlei Prieš Darbininkus
PrekybcesuSovietais Atkreiptj Taisynlai
Berlin, kovo 14. — Vo

kiečiai sako, kad Italija bai
gia daryt prekybos sutartį 
su Sovietais, ir suprantama, 
kad Sovietų ambasadorius

Darbo Įstatymo
Washington.— Demokra

tas senatorius Wagner
grįš į Romą, o Italijos am- smerkė pataisymus, kuriais
basadorius į Maskvą.

Tallinn.
kongresinė darbo komisija, 
vadovaujama H. W. Smi-

. Šalies. . _ _. Estonija pa- tho, sįaį0 pakejst šalies 
krūvos ir Latvijos; parbo Santikių Įstatymą.

' Sen. Wagner sakė, kad ge
niau būtų darbininkams, 
jeigu šis įstatymas visai 
liktų panaikintas, negu pa
taisytas pagal Smitho ko
misijos siūlymus.

Darbo Santikių Įstaty- 
x • •• mas, kaip kad jis dabar

Geneva, Šveicarija . yra> pripažįsta darbinin- 
Šveicarų laiki asciai rašo, kam teiSę organizuotis į to- 
kad nors Anglija ir Fi an- kjas unjjaSj kokias jie pa- 
cija rėmė Helsinkio Suomi- sjrenka; įstatymas nusako, 
ją pries Sovietus, bet, gir- kad samdytojai turi pripa- 
di, negana daug ją rėmė Įi’^int unijas, už kurias dau- 
pervelai. Sovietam laime- gUma darbininkų pasisako 
jus karą, ^žymiai nupuolė per oficiaiįus balsavimus, 
politiniai serai Anglijos n §js įstatymas taipgi patvar- 
Francijos, kaip sako svei- ko, kad samdytojai turi tar- 
carų laikraščiai. su bendrais (kolekty

viais) atstovais organizuo
tų darbininkų.

Smitho komisija perša,- 
kad samdytojai neturi pri
pažint darbo unijų ir gali 
visai neatsakyt į reikalavi
mus darbininkų bendrų at
stovų. Kitas Smitho komi
sijos pataisymas siūlo ne- 
priimt atgal į darbą tokio 
streikierio, kuris pikieto ei
lėje įsivels į tiesioginę kovą.

Senatorius Wagner sako, 
jei šis pasiūlymas būtų pri
imtas, tai darbininkas galė
tų būt galutinai išmestas iš 
darbo, kad ir už mažiausias 
peštynes pikietininkų eilė
je, — nors patys samdyto
jų mušeikos - provokatoriai 
būtų- iššaukę tokias pešty- 

I nes.
Dar kitas kongresinės

laikraštininkus į plačias | 
ekskursijas E'stonijoj.

BEPUSIŠKOS MAŽESNĖS 
ŠALYS PRARADO PASITI

KĖJIMĄ TALKININKAIS

Amsterdam, Holandija.— 
Sovietai, sumušdami Suomi
ją, tuomi sumušė ten An
gliją ir Franci ją, kaip rašo 
holandų laikraščiai: “Da
bar suomiai atsisėda į tą 
patį laivą, kaip Lenkija ir 
Čechoslovakija. Talkininkai 
sakė duodą Suomijai pagal
bos, bet pasilieka įspūdis, 
kad jie ten pasirodė bespė- 
kiai; ir dabar Europa ne
gali labai pasitikėt talki
ninkų politika.”

Brussels, Belgija. — Bel
gų spauda vadina sutartį 
Sovietų su Suomija “diplo
matiniu Berlyno - Maskvos 
laimėjimu.”

balsavimus.

Budapest, Vengrija. — 
Vengrų laikraščiai rašo, 
kad Anglija ir Francija Smitho komisijos pataisy- 
įvedė Suomiją į tragiška Ii- mas reikalauja, kad sam- 
kimą: talkininkai žadėjo dy to j ai mokėtų ne daugiau 
jai visokios paramos, bet, kaip per šešis mėnesius at- 
girdi, vis tiek Suomija bu- lyginimą darbininkam iš- 
vo apleista. mestiem už streiką arba už 

unijinį veikimą.
Smitho sumanymai taisytBelgrad, Jugoslavija. —

Atsižvelgdami į Sovietų lai- Darbo Santikių Įstatymą 
mėjimą pergalės prieš Šuo- yra tokie, kad turčius galė- 
miją, Jugoslavijos politikai'tų “20 metų bylinėtis po 
pabrėžia reikalą dar labiau i teismus, o nuskriaustas dar- 
laikytis Jugoslavijai nuo- bininkas per 
šaliai nuo karo.

6 mėnesius 
prarastų teisę atgriebt sa-

i vo darbą,” sako senatorius 
Sofija, Bulgarija. — Bui- Wagner:

garų laikraščiai užgiria So- “Tie pataisymai vra vien- 
vietų žygį Suomijoj ir svei-i pusiški ir neteisingi; jie ap- 
kina, kad Suomijos vadai eaudinėja darbininką, o 
parodė tiek išminties, jog darbininkų prispaudėjams 
nadarė ‘garbingą sutartį’ suk duoda tikrą, daiktišką 
Sovietais, nes kitam Helsin- irankį prieš darbininkus.” 
kio Suomija būtų likus su-  
naikinta, kaip sako Bulga- > • ni • 
rijos spauda. Politiniai bul-' ' LaiVŲ dKaildinimaS 
garų 'vadai pabrėžia, jog London. — Pora dienų 
Sovietai žmoniškomis sąly- pirmiau, vokiečiai submari- 
gomis susitaikė su Helsin- naįs ir minomis sunaikino 
kio suomiais.
Lietuvos Užsieninis Biznis Y^s, viso apie 10,000 tonų 

Labai Pakilo įtalpos.

Kaunas, kovo 12. — Lie- Berlin. — Nežinia, dėl 
tuva sausio mėnesį šiemet. kokios priežasties, nusken- 
išgabeno į užsienį ir parda-' do prekinis vokiečių laivas 
ve už pusę, miliono litų “Eschersheim,” kuris plau- 
daugiau įvairių produktų, ke iš Bremeno į Norvegi- 
negu pernai tą pati mėnesi, ja. Jis buvo 3,303 tonu.

tris prekinius Anglijos lai

. įtalpos.
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Puikūs Pabijotai!
Kanadiečių “Liaudies Balsas” rašo:
“Nacionalis CCF pirmininkas Coldwell 

Toronte kalbėdamas pažymėjo, kad Ka
nados kapitalistai buvo paskelbę strei
ką valdžiai, kuomet pastaroji buvo išlei
dus patvarkymą, kad iš kariškos gamy
bos nebūtų daroma daug pelno. (Buvo 
kalbama, kad norima aprubežiuoti pelną 
iki 5 nuošimčių). Ir valdžia, kaip Cold
well nurodė, buvus priversta nuo to ap- 
rubežiavimo atsisakyti. Vadinasi, dabar 
Kanados kapitalistai iš kariškos gamy
bos kraunasi pasakiškus pelntis. Kol tie 
pelnai nebuvo jiems užtikrinti, tol jie ne
norėjo imtis už darbo gaminti kariškas 
reikmenis. Jeigu valdžia nebūtų nusilei
dus, veikiausiai jie tebestreikuotų.
'“Tai puikus pavyzdis, kokie iš jų “pa

triotai.” Jie dolerio patrijotai. Sulygin
kite jų “patrijotizmą” su tų, kurie stojo 
į kariuomenę rizikuodami savo gyvybę 
ir tik už $1.30 į dieną.

“Tas faktas išaiškina paslaptį, kodėl 
Kanados kapitalistai, vadovybėje kon
servatyvų, taip rėkia, kad Kanada per- 
mažai dirba dėl karo. Jie norėtų, kad 
Kanada vietoj $500,000,000 į metus, iš
leistų kokį bilijoną dolerių. Juk tai pel
ningas verslas. Nors King valdžia su di
džiausia energija dirba karo naudai, ta
čiau jiems vis dar maža.

“Čia galima pastebėti, jog kapitalisti
nė spauda apie kapitalo streiką neužsi
minė nei vienu žodžiu. Nutylėjo kaip vi
sai nežinodama. Bet tuo pačiu laiku ji 
baisiai kritikuoja tuos, kurie nors kiek 
šalčiau žiūri į karą. Tuos 75 protestonų 
kunigus, kurie pareiškė, kad jie negali 
karo remti, kritikavo atvejų atvejais.

“Kapitalistų spauda ir kalbėtojai die
na dienon šaukia, kad reikia visiems pa
siaukoti ir vyriausiu uždaviniu turėti 
laimėjimą karo, tačiau fabrikantai ne- 
nor ne tik pasiaukoti, bet ir gaminti ka
ro reikmenis, jeigu jiems leidžiama už
dirbti ne daugiau, kaip penkis nuošim
čius.”

“Kaip danguje, taip ir žemėje,” kaip 
Kanadoj, taip ir Amerikoje ir visur. Iš 
karo pasinaudoja tik stambusis kapita
las. Neduok kapitalui naudotis, jis bus 
karo priešas.- Turčiams kuo mažiausiai 
rūpi darbo žmonės, jų gyvybė. Jie nepai
so tėvynės. Jiems rūpi jų pelnai.

Kas to nežino, tas nieko nežino!

laiko matysime tuosius rezultatus, ku
rie paseks iš šios taikos padarymo.

Šiuo metu mes tik galime pakalbėti 
apie tūlus taikos sutarties rezultatus,— 
taip sakant, apie tuč tuojautinius.

1. Padarydama su Suomija sutartį 
Sovietų Sąjunga susiaurino imperialis
tinio karo, platumą. Ji uždarė karui du
ris į Skandinavijos pussalį; ji užtikrino 
taiką Švedijai ir Norvegijai. ,Ji sudarė 
taikias sąlygas, kuriose 'Švedijos, Nor
vegijos, Danijos ir Suomijos žmonės ga
lės taikiai gyventi ir dirbti. Jau tik tas 
vienas dalykas turi nepaprastai didelės 
reikšmės, pasaulinės reikšmės.

2. Padarydama su Suomija taiką,— 
tokią, kokia ji buvo padaryta—jinai ap
saugojo Leningradą—miestą su 3,400,- 
000 gyventojų. Ji užtikrino visam tarpe 
Murmansko ir Leningrado pasieniui 
saugumą. Leningradas bile kada galėjo 
būti priešo užpultas per Suomiją pir
miau, kol Suomija turėjo 20 mylių at
stume nuo Leningrado išstatytas mo
derniškiausias pasaulyj tvirtumas, kol 
ji valdė Suomijos įlanką, turėdama sa
vo • rankose Hanko pussalį—ginkluotą, 
labai strategingą.

Panuomavę Hanko pussalį, Sovietai 
ten įsteigs tvirtumą — apsaugą nuo ga
limo pavojaus. Paimdama Karelijos sąs- 
maugą su Viborgu ir Sarta vala—visą 
Ladogos ežerą,—jinai paima visas Man- 
nerheimo linijos tvirtumas, kurios buvo 
prieš ją atstatytos, kuriosna Anglijos, 
Franci jos ir Vokietijos valdovai sukišo 
šimtus milijonų dolerių, tikėdamiesi ka
da nors užpulti ant Leningrado.

3. Padarydama su Suomija taiką, So
vietų Sąjunga uždavė milžinišką smūgį 
Anglijos valdovams, per ilgus metus 
kursčiusiems kitus kraštus prieš Sovietų 
Sąjungą. Kiek Anglijos lordai dėjo vilčių 
Suomijoj! Koks baisus nusivylimas pasi
reiškė pas juos, kai Suomija padarė tai
ką su Sovietais! Nebegalės daugiau nei 
Anglija, nei Francija, nei kuri kita 
stambi šalis pulti Sovietų Sąjungą per 
Baltijos jūrą. Nebegalės paversti Skan
dinavijos karo arena!

4. Šiuo stipriu savo mostu Sovietai ro
dyte rodo visoms mažosioms šalims, vi
soms toms šalims, kurios dar vis laukia 
kažin kokių malonių iš Londono ponų: 
neklausykite Anglijos, nes ji jumis pra
žudys. Stokite į taikos orbitą, stokite su 
Sovietų Sąjunga, kuriai rūpi pasaulyj 
taika palaikyti. Nekartą turės* gerokai 
pagalvoti tokios Turkijos valdovai, kurie 
susidėjo su Anglija, katra niekad nebu
vo josios draugė.

, Jeigu mažosios tautos—Turkija, Bal
kanai—paklausys Sovietų balso, tai, ga
lima drąsiai sakyti, bus išvengta karo 
visoj piet-vakarų Europoj ir visoj Šiau
rės Europoj. O jeigu tas bus pasiekta, 
tai kokio didesnio laimėjimo pasaulio 
žmonės begali norėti?!

Lėktuvu Per Baltiją''

ėmiau 
išsita-

Dar Apie Suomijos-Sovietų Taiką
Mes vakar dienos “Laisvėje” rašėme, 

kad tasai mostas, kurį Sovietų Sąjunga 
padarė, pasirašydama taikos sutartį su 
Suomija, yra tokis didelis, tokis platus, 
kad šiandien jis mums sunkiai besupran
tamas, vargiai beįmatomas. Tik už kiek

Nesmagiai Jaučiasi
Labai nesmagiai dabar jaučiasi ir tie 

Amerikos politikieriai, kurie kadaise 
kurstė Suomijos vyriausybę nesitaikyti 
su Sovietais. Jie šiandien mato, ką pa
darė savo žygiais. Nesmagu, bet tenka 
priminti, kad ir mūsų krašto prezidentas 
prisidėjo prie tų žygių: netiesioginiai, 
neva užtarau damas Suomiją, jis kurstė 
Helsinkio vyriausybę nenusileisti.

Vienas New Yorko “Timeso” kores
pondentas Washingtone praneša, kad tū
li Washingtono strategai kadaise patarė 
Suomijos valdžiai taikytis; jie numatė 
tąsias sąlygas, į kurias Suomija pateks, 
jei kels ginklą prieš Sovietų Sąjungą.

Reikia žinoti, kad Suomijos žmonės la
bai prastai manys apie tuos pasaulio po
litikus, kurie kadaise norėjo, kad Suo- 

I mija eitų karan.

Pernai vasarą lankyda
masis Detroite kitų pakurs
tytas . įsigeidžiau lėktuvu 
paskraidyti. Sumokėjau do
lerį ir paskraidžiau. Ruoš
damasis eiti namo 
kažkaip lakūnui ir
riau, kad netrukus manau 
važiuoti Čikagon. Prisispy
ręs ėmė jis mane agituoti, 
įad aš nei autobusu, nei 
traukiniu nevažiuočiau, o 
skrisčiau lėktuvu, nes kelio
nė lėktuvu esanti greičiau
sia, patogiausia ir net sau
giausia. Dėl greitumo ir 
patogumo aš neabejoju, bet 
saugumas man pasirodė 
labai įtartinas ir nuo to 
malonumo atsisakiau, tikė
damasis, kad vargiai kada 
nors beteks lėktuvu skristi. 
Bet laimė, kaip priežodis 
sako, ateina nelaukiama. Ir 
man ji nelaukta atėjo. Va
sario antrą dieną turėjau 
lėktuvu skristi iš Rygos . į 
Stockholmą, nes skubiai lai
vu arba traukiniu nuva
žiuoti negalima buvo.

Sniegas Lėktuvui ne 
Draugas

Rygos aerodromo rūmai 
gražūs, nauji, matyt, dar 
nesenai statyti, nes sienose 
tai šen, tai ten tebėra išlin
dę elektros laidų galai, 
skirti gražioms lempoms 
įtaisyti. Stoties restoranas 
taip pat erdvus ir puošnus 
ir, tur būt, todėl už pietus 
tris latus teko sumokėti. 
Bebaigiant valgyti kisielių 
su pienu, pasigirdo ūžesys, 
restorane buvę žmonės su
žiuro į langus. Nusileidęs 
ant žemės sniegu bėgo dide
lis Aerofloto dviejų motorų i 
lėktuvas. Sniegas dūmais 
sklaidėsi į šalis, o lėktuvas, 
atbėgęs prie stoties rūmų, 
pasisuko šonu ir sustojo. 
Išlipo keleiviai, lakūnai ru
sai, telegrafistas ir dar vie
nas ilgu odiniu ploščiu ap
sivilkęs tarnautojas, kurio 
paskirties taip ir neteko su
žinoti. Lakūnai atrodė dar 
visai jauni, savim pasitikį 
žmonės, net, regis, nepati- 
kėtina, kad jie tokį didelį 
lėktuvą valdyti gali. Man 
atrodė jie tokie drąsūs ir 
patyrimo pilni žmonės, kad 
aš neiškenčiau jų neužkal
binęs.

—Ar lėktuve labai šalta? 
Kiti keleiviai turi skaras 
keliams susupti, aš nieko 
neturiu, skrisiu štai taip, 
kaip stoviu.

Telegrafistas nusišypsojo 
ir mane padrąsino:

—Viduje pakankamai šil

ta, jums paltas taip pat bus 
nereikalingas.

Kągi, žmogus sako, rei
kia tikėti, nors atrodo ne- 
patikėtina, kad į padanges 
iškilus bus šilta, kai ant že
mės 23 laipsniai šalčio.

—Bet juk vakar lėktuvas 
iš Mdskvos, sako, dėl šalčių 
neatskridęs?

—Ne, dėl kitų priežasčių, 
ne dėl šalčio, šaltis mums 
nekliudo. Sniegas mums tai 
blogas daiktas. Ir šian
dien iš naujų devynių ke
leivių, norinčių skristi iš 
Rygos, mes tik penkis te
galėsime paimti.

Kadangi keleivių sąraše 
aš buvau antrasis iš eilės, 
tai ši žinia manęs perdaug 
neišgąsdino, aš buvau tik
ras, kad skrisiu, nes mano 
jau ir lagaminai paimti ir 
dokumentai patikrinti. Pa
silikti neišskridus teko 
dviem lenkų pabėgėliam, 
danui ir olandui.

Kai laikrodis rodė lygiai 
12 vai. ir 45 min., unifor
muotas tarnautojas atidarė 
duris ir ištarė:

—Stockholm, please!
Švariu takeliu nuėjom 

prie lėktuvo ir laipteliais 
sulipom vidun, moterims 
atiduodami pirmenybę. Su
sėdom į minkštas, patogias 
kėdes ir pirštais ėmėm 
gramdyt nuo užšalusių lan
gų sniegą, juk reik gi pama
tyti, kaip' lėktuvas atpliš 
nuo žemės ir pasikels oran. 
O oras tą dieną buvo toks 
ramus, kad ant stiebo pri
rišta rankovė kabėjo su- 
pliuškusi, kaip pradurta 
pūslė. Tik iš dūmų lakūnai 

įgalėjo spręsti, į kurią pusę 
vėjas pučia. Prieš vėją lėk
tuvas bandė vieną kitą kar
tą kilti ir vis nepakilo. Nu
sivaręs į aerodromo pa
kraštį įsibėgėja, suūžia ir 
vėl į šalį suka,—permaža 
jam vietos įsibėgėjimui ir 
perdaug sniego ant žemės. 
Lėktuvas bandė kilti bent 
šešis ar septynis kartus. 
Keleiviai ėmė nerimauti, 
manydami, ar nepareika
laus ką nors išlipti. Taip 
b e v a ž i nedarnas, lėktuvas 
sniege ratais išmaigė kelią 
ir pagaliau pakilo. Bet 
man, žiūrinčiam pro langą, 
atrodė, jog jis būtinai už
klius už medžių, namų ir 
net keliu važiuojančio veži
mo su malkomis.

Kaip Atrodo Lėktuvo 
Vidus

Viduje yra 21 kėdė kelei
viams, bet mes skridome 
tik dvylika keleivių ir ke
turi lėktuvo tarnautojai;

Paukštis Dar Dausose, o 
Jau Jiešmą Drožia

Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAS:

Gerbiama Redakcija: Gal' 
aš ir nepastebėjau, bet dar 
aš jokiam lietuvių laikraš
tyje nemačiau, kad tas 
Brooklyno Lietuvių Dienos 
Pasaulinėj Parodoj Komi
tetas būtų kur nors paskel
bęs pilną ir galutiną savo 
atskaitą. Ar žinote kame 
dalykas? Iš kalno tariu di
delį ačiū.

* Skaitytojas.
ATSAKYMAS:

Turime prisipažinti, kad; 
ir mes’ nieko Yiežinome: Mes1

irgi niekur tos Lietuvių 
Dienos Komiteto atskaitos 
nepastebėjome. Girdėjome 
nuo žmonių, kurie nemažai 
Komitetui darbavosi ir, ro
dos, dalykus žino, jog Komi
tetas pilnos atskaitos dar 
nėra viešai paskelbęs. Jie ir
gi susirūpinę. Jie sako: Kle
rikalai Komitetą pasiėmė į 
savo rankas ir niekas jų iki 
šiol neprivertė viešai pas
kelbti Komiteto pilną finan
sinę atskaitą.

Mums atrodo, kad Lietu
vių Dienos ■ Komitetas turė^

tų viešai visuomenei išduoti 
savo finansinę apyskaitą. 
Sunku suprasti, kodėl jis iš
laukė visus septynius mėne
sius ir nieko nepasakė.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
S. Ketchin, Windsor Locks, 

Conn. — Ačiū už » iškarpą 
apie tą baisią tragediją 
Eaglevičių šeimoje. Diena pir
miau buvome gavę panašią iš
karpą iš angliško laikraščio 
nuo kito korespondento. Bus 
įdėta “Laisvėje.”

Kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
sves” bendrovėm......... ~

jie tarp keleivių nesimaišo. 
Vietų buvo pakankamai vi
siems sėsti- -prie lango ir 
dairytis. Kam nusibodo sė-, 
dėti, tas galėjo pasikelti ir 
po lėktuvą iš vieno galo ki
tan pasivaikščioti, nes tarp 
kėdžių yra pakankamai pla
tus takas, kilimais išklotas. 
Kėdės labai patogios, jas 
galima, spiruoklę paspau
dus, labiau atlošti ir be- 
mažko stačias pastatyti. 
Prie kėdžių yra diržai: Kai 
lėktuvas kėlėsi nuo žemės, 
virš durų, kurios skiria ke
leivių kambarį nuo lėktuvo 
aparatų skyriaus, anglų 
kalba šviesos raidėmis buvo 
užrašyta: “Nerūkyt, pra
šom pritvirtinti sėdynių 
diržus.” Bet tais diržais 
niekas nesinaudojo, nei pa- 
sikeliant nei nusileidžiant, 
nes mūsų niekas nė nekres
telėjo. O, be to, juk visvien 
iš lėktuvo neiškrisi, nes du
rys sklandžiai uždarytos, o 
per langą neišpulsi. Įspėji
mas tik tam, kad lėktuvui 
stipriau ūžtelėjus, kas nors 
iš kėdes neišvirstų.

Taip pakylant ir nusilei-. ................
džiant rūkyti draudžiama. J Ne, ne, ginčijasi sis 
Šiaip jau visu keliu kelei-JĮ’ ima žliumbti. — Aš bū
viai'tiek pūtė dūmus, kad tinai ten sėsiu.
ventiliatorius reikėjo atida- Gandeiva supyksta ir 
ryti. Be to, lėktuve ir per/ pačiumpa vaikui už ausies, 
šilta buvo. Ne tik skaros, —Tylėk, o ne,. tuoj išau-' 
bet ir paltai, švarkai nerei- tomobilio. išmesiu, — šau- 
kalingi pasidarė.
sėdėt vienmarškiniai. Lėk
tuvas labai gerai apšildo
mas, jo sienos kažkokia 
minkšta izoliacija išklotos, 
jos minkštos bemažko kaip 
kėdės ir, be to, nepaprastai 
švarios, jokia dulkelė iš jų 
neiškrinta. Lentynos smul
kiems daiktams pasidėti 
metalinės, bet jų pakraščiai karo- tikrai nebūtų, — taria 
guma aptraukti, kad laga- pirmas.
minėliai ar šiaip kokie jau- —Tai gal tamsta solis-
trūs daiktai nesusibraižytų.. tas?—stebisi antras.
Keleivių bagažas sukrauna- —Solistas — tai ne. Bet 
mas atskirai, lėktuvo uode-I mano kišenėje salės raktai, 
goj. Tik penkiolika kilogra-l—didžiuojasi pirmas.
mų keleivis gali pasiimti'____________
nemokamai, jei bagažas;
sveria daugiau—reikia pri- KaiD Pasitaiko 
mokėti. _ ____

Lėktuvo vidaus įrengi- Viena liet. įstaiga gavo 
mas lygiai toks pat, kaip ir acĮreSą profesionalo iš Chi- 
Amerikos lėktuvuose arba cag0S neva lietuvių tauty- 
autobusuose — ekspresuo-, bgs. Ta įstaiga prie progos 
se. Ties kiekviena kėde yra įr kreipėsi į jį kaip į lietu- 
nedidelis ventiliatorius, ei-, vį su mažu reikalu. Tas pro- 
ektros lemputė, vieta ko- fesįonaĮas (gydytojas) ga
joms ir rankoms atsiremti. na šiurkščiai atsiliepė šiaip: 
Tikrai, regis,_ nėra malo-: uaš esu ienkas (jo paties 
nesnės kelionės, kaip lėktų- , pabraukta) ir neužintere- 
vu, tik bėda,, kad, tas malo-. suotas Lietuvos atstatyme, 
numas 250 litų kaštuoja, o Mano vardas rašomas be -s 
jų ne visada žmogus pakan-! galūnėje; siunčiu savo pi- 
kamai turi. |nigus ir aukoju visas savo

(Bus daugiau) ,jėgas padėti Lenkijai. To- 
į dėl prašau nesikreipti jo
kiais Lietuvos reikalais.”

Minėta įstaiga į tai atsi
liepė: “Malonu-susidurti su 
žmogum, kuris prisirišęs 
prie savo tėvų žemės ir ne
užsigina savo kilmės. Jūs 
pasisakote, jog esat lenkas 
ir Lietuva nesat užintere- 
suotas. Leiskite Jums pasa
kyti, jog taip manydamas 
Jūs klystate ir štai kodėl: 
Lietuva priglaudė kelias de
šimtis tūkstančių lenkų — 
vyrų, moterų ir vaikų. Dau
geliui jų per tai išsaugota 
gyvybė, kiti Lietuvoje’ rado 
poilsį po pergyventų karo 
baisenybių. Ir ne vien sau
gią vietą, bet jie iki šiai die
nai ir valgydinami. Jūs esa
te mokytas žmogus, tad 
daug aiškinti netenka, ką 
tai reiškia. Tad turite būti 
užinteresuotas Lietuvos gy
vavimu, nors jau vien ir dėl 
tų sumetimų, kad tie dešim-

mūsų
savo

darai,

Gandeiva grįžta iš mies
to su naujai nupirktu lote
rijos bilietu.

—Čia glūdi visa 
ateitis, — taria jis 
žmonai.

—Ar tik tu gerai
išmesdamas tam bilietui de
šimtinę, — atsiliepia žmo
na.

—Aš jį pirkau iš grynai 
savo sutaupų! Jei išiošiu, 
pirksiu automobilį!

—Bet juk tu vairuoti ne
moki !

—Pasisamdysiu šoferį.
—Tėveli, — atsiliepia iš 

kažkur jų Juozukas,—ma
ne leisit su šoferiu sėdėti.

—Na, na, apsieisi ir be 
to,—sako Gandeiva savo 
vaikui.

Galėjom'kia piktai.
—Na, na, nutilkit abu,— 

o dar katastrofa gali ištik
ti,—priduria žmona.

Pats Svarbiausias
Tai buvo prieš pat dainų 

vakarą. Du piliečiai įsikal
ba bare prie alaus.

—Be manęs ryt dainų va-

•eikia pri- štai Kaip Pasitaiko
Viena liet. įstaiga gavo

Vilniaus vaizdai: Valdžios rūmai Vilniuje (pradžioje jie buvo vyskupų rūmai, vėliau rusų 
generalgubernatorių, dar vėliau lenkų vaivadų buveinė, dabar Lietuvos vyriausybės įgalioti
nio reprezentaciniai ^rūmai.)

čiai tūkstančių Jūsų tautie
čių jaustųsi sotūs ir sau- 

, gūs.”



Turtai iš Jūrų ARTINASI UŽTEMIMAS SAULES
Pajūrių gyventojai ir va

sarotojai dažnai vaikštinėja 
paplūdymiu, žvalgydamiesi i 
kokių jūros išplautų smulk
menų. Štai mūsų pajūryje 
žmonės randa gintaro ak
menėlių, įdomių kiaukutų, o' 
matydavo ir šiokių tokių iš; 
laivų išmestų ar netyčia 
vandenin patekusių daiktų., 
Dabar, karui ir jūrose siau
čiant, paplūdymiuose gali
ma rasti ir žymiai įdomes
nių bei vertingesnių daly
kų: kartais net rojalį. Ta-; 
tai nėra perdėta.

i

Štai viena “Daily Ex-' 
press” bendradarbė bevaik- 
štinėdama jūros krantu ra
do bangų išmestą koncerti-į 
nį rojalį. Tai buvo nusken
dus vienam anglų keleivi
niam laivui. Po tos laivo 
katastrofos Anglijos pa
krančių gyventojai ilgą lai
ką rankiojo visokius pa- 
skendusiojo laivo daiktus.

Pasirodo, kad žinios apie 
laivo paskendimą ne vi
siems tik liūdesį ir gailesį 
sukelia. Yra žmonių, kurie 
išgirdę apie laivo nelaimę, 
—o jų dabar gana apstu,— 
tuoj skuba į pakrantes jieš- 
koti turtu. Dažnai tiems 
“lobių jieškotojams” pasise
ką rasti ir gana vertingų 
dalykų.

Anglų laikraščiai, apie tą 
‘modernų sportą’ rašydami,į 
pažymi, kad “lobių jieško- 
tojai” nėra tik pakrančių 
gyventojai, kuriems jūrų 
krantai lengvai pasiekiami. 
Suvažiuojama net gana iš 
toli, automobiliais, nesigai
lint gana šykštaus benzino 
davinio, visur įvesto suvar
žius auto susisiekimą.

Ir iš tiesų, jūra dažnai 
išmeta keistus daiktus. 
Kaip jau sakyta, buvo ras
tas net rojalis, stovėjęs vie
no paskendusio laivo kon
certų salėje. Bangos suskal
dė rojalio dangtį ir jo . sty
gose susipynė vandens žo
lės. Savaime suprantama, 
tokiu rojaliu jau niekas ne
beskambins.

Iš to paties laivo buvo iš
mestas ir gražus, paauk
suotas krėslas. Žinoma, ras
ti ant jūrų kranto-vandens 
išmestą rojalį nėra papras
tas dalykas. Bet taip pat 
nemažiau retas dalykas 
rasti paplūdimyje ir kam
barinį šaldytuvą, šaldytuve 
rasta dešrelių virtinėlė, vi
sai sušlapęs duonos kepa-
las ir sūraus jūros vandens 
prisisunkęs mėsos gabalas.

Laivui paskendus, ant 
krantų galima buvo rasti 
įvairiausių dalvkų: vadeny- 
je mirko visokie drabužiai, 
išnešti iš laivo rūbinių ir 
kajučių, šimtai pieštukų, 
vežtų Afrikos mokykloms, 
daug visokiu baldų nuo lai
vo blikties ir kajučių įren
gimų įvairiausių reikmenų. 
Gelbėjimo ratai plūduriavo 
gretai presuotos mėsos ir 
konservuoto pieno skardi
niu.

Daugumas daiktu van
dens taip sugadinta, kad jie 
nebeturi jokios vertės. Ver- 
tingesniuosius dalykus su
renka muitinės arba jūrinės 
administracijos įstaigos.

Reikia iflanyti, “lobių 
jieškotojai” dar nemažai

g/obio prisirankios, nema
žai jo jūros bangos į kran
tus išmes. S.

Švedijos “Maginot” 
Linija

Šiuo metu Švedija ir jos 
karine ruoša domisi ne tik 
daugelis svetimų valstybių, 
bet daug dėmesio sienų ap
saugai kreipia ir patys šve
dai. Tačiau ne daugeliui 
turbūt žinoma, kad ir Šve
dija turi savo “Maginot li
niją”, ir dargi ne jauno am
žiaus.

Šio šimtmečio pradžioje 
Švedija pradėjo naudoti sa
vo šiaurės provincijų že
mės turtus. Įkūrė Kiruno, 
Gellivaro, Malmbergo ir ki
tas geležies rūdos kasyklas. 
Tuo pat metu, netoli minė
tų kasyklų, atsirado dar ir 
vario ir aukso sluogsniai. 
Netrukus buvo pastatytas 
geležinkelis, sujungęs Bot-: 
nijos įlanką su Atlanto van-I 
denynu. Beveik tuo pat me
tu didesnio dėmesio savo 
šiaurės sritims pradėjo ro
dyti ir švedų šiaurės rytų 
kaimynas Sovietų Rusija.! 
Ji pradėjo plėsti geležinke
lio tinklą, tiesti Švedijos 
link plentus ir gilinti da
bartinius Suomijos uostus.

Švedija į tokį rusų elgesį 
žiūrėjo su nepasitikėjimu. 
Kilo įtarimo, kad kaimynas 
užsigeidė švedų žemės tur
tų šiaurėje ir Atlanto oke
ano Naraiko uosto. Todėl 
švedai skubiai ėmėsi savo 
šiaurės sienų sutvirtinimo 
darbų.

Keli kilometrai nuo pola- 
rinės1 srities randasi nedide
lis Bodeno miestelis. Nors 

i jis randasi toli šiaurėje, ta- 
čiaus niekuo nesiskiria nuo 
kitų Švedijos provincijos 
miestelių. Tačiau kaip tik 

I čia, po amžino sniego klo
du, požemiais padaryti su- 

I tvirtinimai, kuriuos specia
listai laiko vienais moder
niausių pasaulyje. Švedai 
savo sustiprinimų liniją 
įrengė tokiu paslaptingu
mu, kad apie ją iki šiol ži
nojo tik kai kurie Europos 
generaliniai štabai.

Ne vienas keliautojų, at- 
I sidūręs Bodene, nustebtų 
i išgirdęs, kad po jo kojomis 
randasi požeminiai kazema- 

į tai ir amunicijos sandėliai,, 
ir kad keli kilometrai už
miesto randasi užmaskuoti 
patrankų lizdai. Bodeno ga
tvėse mažai matyti unifor
muotų žmonių. Tik gan 
dažnai užtinkami plakatai 
su užrašu “įeiti draudžia
ma” penkiomis ’kalbomis 
kelia įtarimo, kad ant mie
sto ir jo apylinkių gula kaž 
koks paslaptingas mistišku
mas. Tokie plakatai randa
mi toli miške ir snieguotuo
se kloniuose. Kas nepaklau
so užrašo, gauna susipa
žinti su švedų policija ir 
net Bodeno kalėjimu, nes 
tvarkos dabotojai čia labai 
stropūs ir griežti. Nuosta
tai draudžia Bodene buvo
ti svetimšaliams, o turis
tams leidžiama pernakvoti 
tik vieną naktį.

Atsikūrus nępriklausomai 
Suomijai, daugelis galvojo,

Ateinančio (balandžio) mėnesio 7 d. Jungtinėse Valsti
jose įvyks užtemimas saulės. Vienur jis bus pilnas, kitur — 
dalinas. Pilno užtemimo ruožas eis per pačias kraštines pie
tines valstijas: Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama, Flo
rida ir Georgia. Patsai užtemimo (šešėlio) vidurys eis nuo 
vakarų i rytus per šiaurinės Meksikos miestą Chihuahua, 
per Rio Grande upės Didžiojo Užlinkimo (Big Bend) sritį, per 
Meksikos parubežio miestelius Del Rio ir San Antonio, per 
Texas valstijos sostinę Austin,' per Louisianos miestą Talla
hassee ir per Floridos miestą Jacksonville.

šis užtemimas bus įdomesnis už daugelį kitų tuo, kad 
jis—net pačiu užtemimo viduriu—nebus 100% pilnas; nors 
mėnulis savo centru užeis ant paties centro saulės, bet jis 
visą saulę uždengt neįstengs,—saulės kraštai pasiliks neuž
temdyti. Apskaitoma, kad neužtemdytos saulės pasiliks septyni 
šimtadaliai jos diametro arba 14 šimtadaliu viso jos veido. 
Tas padarys užtemimą labai gražiu reginiu: saulė matysis 
kaip žiedas.

Dėl ko šiuo sykiu mėnulis neuždengs visos saulės? štai 
dėl ko. Kaip žemės orbita (kelias) aplink saulę yra ne apskri
ta, bet pailgė (eliptinė), taip ir mėnulio orbita aplink žemę 
yra pailgė. Dėl šios priežasties mėnulis būna ne visada vie
nodam atstume nuo žemės. Ateinančio mėnesio 5 dieną (2 
dienomis pirm saulės užtemimo) jis perskris patį toliausįjį 
savo orbitos punktą ir todėl bus dar daug toliau nuo že
mės negu abelnai. Taigi, kai mėnulis įeina tarp saulės 
ir žemės būdamas arčiausiai prie žemės, tai jis uždengia visą 
saulės veidą. Bet šiuo sykiu jis įskris tarp žemės ir saulės 
būdamas veik toliausiame nuo žemės savo orbitos punkte. O 
juo bile daiktas nuo žiūrėtojo toliau, tuo jis atrodo mažesniu 
ir tuo mažesnę sritį žiūrėtojui užstoja. Mes visą saulę galim 
uždengt delnu, jei laikysim jį arti prie akių; bet juo delnas 
nuo akių tolyn, tuo daugiau saulės jis atidengia. Taip yra 
ir su mėnulio toliu,—juo jis nuo mūs toliau, tuo mažesnę 
dangaus (taigi ir saulės) sritį mums užstoja.

čia paduodame lentelę, nurodančią įvairias šalies vietas, 
kur užtemimas bus pilnas, o kur dalinas ir kur kokia saulės 
dalis užtems, taipgi nurodančią laiką užtemimo pradžios, vi
durio ir pabaigos.

Pilnas užtemimas
Kaikurios Vietos, Kiir Užtemimas Bus Pilnas:

Austin, Tex.

Užtemimo 
pradžia 
2:07

Vidurys 
3:49

Pabaiga 
5:16

tęsis 
miliutų

6.2
Paton Rouge, La. 2:23 3 :59 5 :20 6.0
New Orleans, La. 2 :25 4 :00 5 :20 4.1
Tallahassee. Fla. 3 :37 5 :06 6:22 5.4

Kaikurios Vietos, Kur Užtemimas Bus Dalinas:
Užtems saulės 
diametro dalį

Montgomery, Ala. n . o n Z .OO 4 :03 5 :20 0.92
Jackson, Miss. 2 :26 3 :59 5 :19 0.92
Mt. Locke, Tex. ,1:52 3 :38 5:10 0.92
Tuscaloosa, Ala. 2:31 4 :02 5:19 0.90
Atlanta, Ga. 3:27 5:04 6 :20 0.88
Flagstaff, Ariz, 12:40 2:24 3 :57 0.74
Mt. Wilson, Cal. 11:24* - 1 :09 2:48 0.72
Columbus, Ohio 3:39 5:01 6:13 0.71
New York, N. Y. 3:50 5:05 6:12 0.68
Ann Arbor, Mich. 3 :39 4 :58 6:09 0.64
Williams Bay, Wis. 2 :32 3 :54 5 :07 0.63
Augusta, Me. 3:54 5:03 6:06 0.58
Carson City, Nev. 11:33* 12:09 2 :39 0.57
Helena, Mont. 1:02 2:23 3 :39 0.44
Seattle, Wash. 11:51* 1:07 2:20 0.35
Panama, Pan. 4 :07 5:13 6:10 0.32
Juneau, Alaska 11:22* 11:52 12:21 į 0.06

"'Reiškia ryte, visose kitose vietose^--po pietų, standardiniu laiku.

Sulyg lentelėj sužymėtų vietų, galite maždaug spręst ir 
kokiu laiku ir kokia saulės dalis južtems ir kitose vietose. Tik 
įsitėmykite : užtemimas eis nuo vakarų į rytus. K—d—s.

kad Bodeno tvirtovės nus
tojo savo reikšmės. Tik 
Švedijos generalinis štabas 
su šia pažiūra nesutiko ir 
tęsė toliau sienos stiprini-, 
mo darbus. Ties Bodenu 
randasi Narviko—Luleos ir 
Stockholm© — Haparanto 
geležinkelio kryžkelė. Tuo 
būdu Bodeno srities sustip
rinimai užstoja priešui pri
ėjimą Švedijos kasykloms ir 
kartu uždaro kelią į Šve
dijos vidurį. Bodeno sun
kiosios patrankos saugo 
Luelo uostą, padarant jį 
Botnijos įlankos Gibralta
ru.

Bodeno sustiprinimai te
chniniu žvilgsniu, žinoma, 
silpnesni už Maginot lini
jos tvirtoves, bet jų naudai 
kalba pati gamta. Vasaros 
metu sieną pereiti kliudo 
daugelis pelkių. Neskaitlin
gi keliai užminuoti. Žiemos 
metu šalčiai siekia 40 laip
snių.

L.——A.

Gabaus Vilniečio Kompozi
toriaus Sukaktuvės

/' * 

' Šių metų sausio 19 dieną 
sdeina 115 metų, kai gimė 
Vilniuje garsus kompozito
rius Cezaris Kiuji. Pirmąjį 
mokslą Kiuji ėjo Vilniaus 
gimnazijoje. 1850 metais jis 
įstojo į inžinerijos mokyklą 
ir* ją baigęs, buvo paskir
tas topografijos ir fortifi
kacijos dėstytoju. 1880 me
tais jis jau profesoriauja 
fortifikacijos katedroje.

Nuo 14 savo amžiaus me
tų Kiuji susidomi muzika. 
Pirmąjį savo muzikos kūri- 
nį^-mazurką C-moll—Kiuji 
parašę apie 1849 metus. Į 
jį atkreipė / dėmesį kompo
zitorius Moniuška, kuris jį 
pripažino tikru talentu ir 
supažindino su muzikos te
orija.

1857 metais Kiuji susipa
žino su rusų kompozitoriais 
Dorgomyžskiu, Balakirevu 
ir Mwsgskivk —

Susipažinkit su New Yorko
Dangor ežiais

Rašo P. Baranauskas
Kada jums pasitaiko bū

ti New Yorke, vaikštote po
šio didmiesčio centrą—čia, 
kur mirga ' įvairiaspalvės 
vitrinos, languose blizga 
brilijantai — šilkas, auksas, 
sidabras; čia matote vėliau
sias pasaulio drapanų ma
das; čia languose demons
truojama vėliausiai išrasta 
technika. Jeigu jums pasi
taiko vaikščioti pačioje 
New Yorko kertėje-vi du j, 
kada nors vėlai vakare, čia 
matote apie vieną namą 
vaikščiojant iš elektros lem
pučių vitriną—tai perduo
dama New York Times’o 
laikraščio žinios, vėliausi 
pasaulio įvykiai; nuo pat 
sutemos veik per visą naktį 
aplink šį namą nuolatos 
matysi kur nors prie sienos 
atsispyrusį ar prie “taksi- 
ko” atsirėmusį ir skaitantį 
praeivį, kuris seka šią New 
York Times’o slankiojančią 
su vėliausiomis žiniomis vi
trina.

Tai šitie dalykai matomi 
žemai. Bet jeigu mes tru
putį užriesime nosį,ir pasi
dairysime į viršų, tai mes 
pamatysime kyšančius arti 
debesų New Yorko dango
rėžių bokštus. Čia puola į 
akis vienas pasaulio čam- 
pionas aukštume — Empire 
State Building, kito kyšo 
veik tarp debesų laibas, bet 
aukštas bokštas—tai Chry-j 
slerio namo. Bet apart ki
tų didžiulių dangorėžių, vi
sai netoli nuo paties centro 
matosi namas visai skirtin
gas savo struktūra nuo ki
tų New Yorko dangorėžių, 
—tai Rockefellerio namas, 
kuris paprastai vadinamas 
Rockefeller Center, apie 
kurį mes šiuo tarpu čia tru
putį ir pakalbėsime.

(Nors jis vadinasi Rocke
feller Center Building, kai
po vienas namas,—tikreny
bėje, tai yra net penki at
skiri triobesiai tuo vardu.)

Rockefellerio namas ran
dasi tarpe 48-tos ir 51mos 
gatvių ir tarpe 5-tos ir 6-tos 
Avenės; užima artį trijų 
kvadratinių blokų plotą, — 
arba 497,570 kvadratinių 
pėdų. Apie 9 dešimtadalės

Padedant Balakirevui, 
Kiuji greit augo ir tobulė
jo, kaip savaimingas, orgi- 
nalus kompozitorius. Jis su
kūrė visą eilę puikių ro
mansų, styginių kvartetų, 
siuitų, operų. 1900 metais 
Kiuji parašė operą “Puota 
maro metu”—pagal Puški
no poemą-op.; pagal Mau- 
passano novelę “Mademua- 
zel Fifi”, operą pagal Me- 
rime novelę “Matro Falko-
ne” ir t. t.

Taip pat Kiuji sukūrė 
visą ėilę įdomių kūrinių 
vaikams. Iš tokių reikia pa
žymėti vaikams skirtą ope
rą “Batuotasis katinas” ir

Mirė Kiuji 1918 metais. 
Talentingo kompozitoriaus 
kūrinius atlieka dažnai ge
riausios Sovietų interpreta
torių jėgos, ir Kiuji muzika 
Sovietų Sąjungoje turi di
delį pasisekimą.

šio ploto, ant kurio randasi čiaus šis namas apdraustas 
šis namas, randuojama nuo ne vien tik nuo ugnies, bet
Columbijos Universiteto.

Pagal mokamus taksus, 
šis namas 1930 metais buvo 
įvertintas apie $38,000,000, 
tačiaus jau sekančiais me
tais numatoma, kad šio na
mo vertė bus $92,173,900. 
Rockefelleris 'valdžiai taksų 
už šį namą pereitais me
tais sumokėjo $2,436,000;! 
tačiaus žiūrint į mokesčiui 
rekordus, mokesčiai kas: 
metai auga. /Nes ir paties 
namo vertė ir bendra apy
varta auga ir plečiasi.

Šių metų 15 vasario d., 
Rockefeller’io name randa-į 
vosi sau buveines apie 1,146 
kompanijos ir korporacijos. 
Pavyzdžiui, šiame pačiame 
name randasi pasaulio di
džiausios laivų kontoros,; 
kaip antai — Graikijos, j 
Anglijos, Italijos, Švedijos 
ir kt. Jeigu padalinsime ant. 
virš minėto korporacijų ir 
kompanijų skaičiaus pėdų 
plotį, kokį šios korporaci-' 
ios užima name, tai išeis po 
3,000 kvadratinių pėdų 
kiekvienai korporacijai.

Gal jūs paklausite, kiek 
ponas Rockefelleris gauna 
randos, išnuomodamas šio 
namo butus? Tai rekorduo
se atsakymą surasime, kad 
pereitais metais ir prastai 
bizniui einant, per metus 
randos įplaukė $13,500,000.

Rockefellerio name ran
dasi du dideli teatrai, ku
rie neranduojami — juos 
operuoja paties Rockefelle
rio tam tikra administraci
ja, ir tie du teatrai užima; 
40.000 pėdų pločio.

O gal jums bus įdomu ži
not, kiek per metus atsilan
ko interesantų šiam name?; 
Tai čia tuoiaus surandame, 
kad pereitais metais (1939) 
tik ant 70-to aukšto esančią 
observaciją - žvalginyčią 
aplankė 1,300,000 žmonių. 
Paskiau Mokslo ir Indus
trijos Muzėjų pereitais me
tais aplankė apie 4,000,000. 
Vien tik Radio City Music 
Hall teatrą pereitais me
tais aplankė 5,924,379 žmo
nės. Tame pačiame name 
taipgi yra radio stotis, kuri 
užsivadina National Broad
casting Company, ir šią 
įstaigą taip pat per metus 
aplanko apie 1,000,000 inte
resantų.

Bendrai, Rockefellerio 
name dirba apie 26,000 dar
bininkų, įskaitant artistus, 
piešėjus ir kitus aukštas 
kvalifikacijas turinčius'as
menis. Apie 125,000 žmonių 
aplanko šį namą kiekvieną 
dieną su įvairiais reikalais, 
arba pasižiūrėt teatro, arba 

var-

apie 
inži-

bent ant ledo pasičiūžinėt.
Jeigu įskaitant šiame na

me ir įrengimus, tuomet 
jau šio namo vertė sieks 
virš $100,000,000. Rockefel- 
lerio namo pastatymui
totą ’ pats geriausias plie
nas ir jo sunaudota 
125,000 , tonų. Tačiaus 
nieriai šio namo pastovumą 
ir tvirtumą užgarantuoja 
tik 40 iki 50 metų.

Vien tik apdraudos už šį esančias Rockefeller Center v 
namą mokama $100,000; ta-

taipgi nuo bile kokio neti
kėto sukilimo, streiko, eks
plozijos, nuo žemės drebė
jimo, stiklų sutrūkinėjimo 
ir tt.

O gal jums įdomu, kiek 
šiame name yra keltuvų 
(eleveiterių) ? Yra viso 
200. Šie keltuvai yra mo- 
derniškiausi, įruošti pagal 
vėliausią techniką.

Jeigu visų butų plotą, ku
ris yra išranduojamas įvai
riom korporacijom, būtų 
galima ištiesti ant papras
to lygaus lauko, tad užimtų 
apie 5,107,910 kvadratinių 
pėdų. .

Jeigu anksčiau minėti tie 
du šimtai keltuvų (eleveite
rių) būtų galima pastatyti 
vienas ant kito, tai tuomet 
būtų tas eleveiteris 10 ame
rikoniškų mylių ilgio, kurio 
viršus kyšotų virš debesų, 
kažin kur padangėje. O jei
gu tie visi eleveiteriai pa
sikeltų visi vienu kartu, bū
dami pilni žmonių, tad galė-. 
tų būt žmonių skaičius virš 
4,000. ‘

Dėl Rockefeller Center 
namo yra parduota apie už 
$45,000,000 bondsu, ir, sako
ma, kad šių bondsų nuošim
čiai apysmarkiai kyla.

Rockefeller Center elek- 
tros spėkos ir bendrai švie
sos, sunaudojama tiek, kaip 
pavyzdžiui sunaudoja tokie 
miesteliai, kaip antai, Sy
racuse, N. Y., arba kaip 
Nebraskos Omaha.

Kada jums pasitaikė ar 
pasitąikvs špaciruoti aplink 
šiuos Rockefellerio palo- 
cius, tad jūs matysite tarpe 
tų milžinų namų, viduj, že
moj klonyj keturkampę ba
luke; čia tam tikromis va
landomis sueina ar šuva- 
žiuoja New Yorko aristo
kratų vaikai pasičiūžinėti 
ant šios balos ledo, o ledas 
čia būna nuolatos per visą 
šaltąjį sezoną. Apskai
čiuojama, kad to ledo palai
kymui, jeigu jis būtų veža
ma kur nors iš ežero, tad 
reikėtų apie 8,000 tonų per 
sezoną, tačiau čia ledo iš 
ežero neveža. Todėl šiam 
namui žiemą apšildyti, o 
vasarą atvėsinti, ir tų čiū- 
žynių palaikvmui, sunaudo
jama 3,000,000,000 svarų 
garų per metus (kaip an
gliškai vadina “steam”). 
Vasarą čiūžynės • vietoj 
įrengiama puiki atviram 
ore kafeterija.

Dar grįžtant prie namo/ 
gal jums bus įdomu, ar ja
me yra telefonas? Taip. 
Yra 100,000 telefonų apara
tų. Ir apskaičiuojama, kad 
bendrai visame name dau
giau naudojama telefonas, 
kaip kokiame 100,000 gy
ventojų mieste. Pavyzdžiui, 
Lietuvos sostinei, Kaune 
vra gyventojų arti 130.000, 
ir nors mūsų ponai puikiai 
jau išmokę naudotis telefo
nu, tačiaus, vis tiek tenai 
mažiau telefonas naudoja
mas, kaip šiame viename 
name.

Jeigu visas krautuves,

(Tąsa ant 4-to pusi.)
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Vilniaus vaizdai: Lietuvos Banko rūmai Gedemino gatvėje.

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
name, ištiestume, 
me, kad ir ant 
5-tosios Avenue,
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daleiski- 
garsiosios 

tad tos 
krautuvės užimtų abi 
sės gatvės nuo 40-to 
to iki Central parko 
yra apie 19 blokų), 
skaičiuojama, kad per me
tus šio namo restoranuose 
pagaminama ir parduoda
ma 8,666,000 porcijų mais
to. ;

Kada mes esame Pasauli
nėje Parodoje, špaciruoja- 
me, sau aplink tuos gra
žius paminklus, stebime 
tryškančias aukštai van
dens vaivorykštes, stebi 
praeiviai vieni kitus; stebi 
vieni kitų storas kojas il
gus plaukus, riestas nosis < 
arba gražias merginų figų- I 
ras, tad mums tada jokiu' 
būdu neateina mintin, kad 
mus dar gali kas nors ma
tyti kaž kur iš oro per ko
kius stiklus. Na, o čia, gie
drioje dienoje, kokis šimtas 
interesantų nuolatos stebi 
Pasaulinę parodą nuo Roc-' 
kefeller Center Obervatori- 
jos stogo ir stebėdami apy
tiksliai mato smulkius daly-i 
kus; labai lengvai atskiria 
senius nuo vaikų, merginas • 
nuo senesnių moterų ir tt.

Kas Galima Uždyką 
Matyti?

Jeigu jums pasitaiko vai
kščioti apie čia kalbamus 
namus, tad jūs rasite ant' 
50-tos gatvės, antroj pusėj 
nuo Radio City Hali duris; 
čia įėjus į vidų jokios įžan
gos nėra; ir čia rasite nuo
latos būrį žmonių, stebin
čių ant sienos bešliaužio- 
jančią juostą su vėliausiais 
pranešimais — naujienomis 

’iš viso pasaulio. Taipgi anti 
sienos didelis viso pasaulio i 
žemlapis, gipsinis. Ant ki
tos sienos, taipgi tikslus, su j 
įvairiausiais n u r o d ymais, 
žemlapis. Čia randi tvorelę I 
arti tos sienos; ant tvorelės i 
randasi tartum degtukų dė-j 
žutės, tą dėžutę paspaudus, 
tuojaus išsivingiuoja ant) 
žemlapio siaurutės raudo
nos šviesos; tai šviesos, 
rodančios svarbiausius 
lies gelžkelius ir kitus 
lykus.

Viduj čia randame
stiklais labai gražią scene- už 1939 metus $7.00. 
riją: ten matosi kaip mode
lis—gražūs kalnai, 
keliai; paskiau važinėja 
mažo formato automobiliai, 
trokai ir traukiniai. Taipgi 
matome mažo formato gra-i 
žų, modernišką garažą, su 
iškabomis “Mobilgas.” Vis
kas paremta ant reklamos, i
Čia Parodoma Laivų Grei

tumo Rekordai

PU- ;
Stry-.į

nu- 
ša- 
da-

po

Francijos “Normandie”, 
1937 m. atplaukė į 3 d. 22 
vai. 7 min.

Paskutinis rekordą su
se vėl Anglijos “Queen Ma
ry”,

CIevelando Kronika
Iš mūsų kolonijos jau treja-j

1938 m., perplaukė į tas mėnesių kaip nematyti ži- 
3 dienas, 20 vai. ir 42 minu-'nių mūsų darbininkų spaudoj, 
tęs. i Gal kas pamano, kad mūsų 

ALDLD 57 kp. ir moterų LDS 
' 138 kp. veikimas slabnėja. O 
; gal kas pamąsto, kad mūsų ko
respondentas, kuris taip dažnai 
iš mūsų kolonijos lietuvių vei
kimo rašydavo, aptingo. Tai čia 

Į ir prisieina visuomenei paaiš- 
, kinti.

Mūsų kolonijos abidvi kuopos 
ir jo pareigų ir kaip anksčiaus, taip ir dabar

Binghamton, N. Y
Amerikos Lietuvių Kongre 

so vietinis skyrius savo susi 
rinkime vasario 23 d., po ap-Į 
kalbėjimo ALK vietinio sky
riaus veikimo 
kadangi kaip kurios organiza-! gerai gyvuoja ir veikia. Kuopų 
ei jos atšaukė 
tai 6 balsais 
šį ALK vietinį skyrių likvi-1 
duoti ir visą iždą, kurio 
$30.22, pasiųsti Vilniaus 
kentėjusiems lietuviams 
Lietuvos atstovybę.

.Amerikos Lietuvių Kongre-’ 
so vietinio skyriaus atskaita; 
už 1939 metus. [I

Įplaukos:

Pelnas nuo koncerto vasa-; 
rio 28, 1939 m., $11.54.

Pelnas nuo koncerto sausio 
13, 1940 m., $10.32.

Viso $21.86.
Sausio 1, 1939, ižde 

$23.91.
Viso sykiu $45.77.

Išlaidos:

savo atstovybę, i susirinkimai įvyksta kiekvieną 
prieš 3 nutarta Į____________ ,____________ __

mėnesį ir, su maža išimtim, bū
na skaitlingi. Mūsų kuopų nusi
statymas visuomet, kad vis ką 
nors parengti ir į kuopas gauti 
naujų narių.

Turime sumanę parengti .ko
kį vakarėlį, o ant vasaros pik
nikų. Tai mūsų kuopų užsibrie- 
žimas.

Lig šiol vis būdavo geros pa
sekmės.

Kaslink mūsų kuopos kores
pondento, kuris pasirašo A. M. 
B., tai jis neaptingo ir sako, 
kad niekados ir nemanąs ap
tingti, tol kol gyvenimo ap
linkybės leis ir akys tarnaus. 
Bet ant kiek man žinoma, tai 
mūsų korespondento gyvenimo 
aplinkybės labai sunkios. Jis 
toliau nuo mūsų kolonijos gyve

na ir yra beveik ligonis ir apie 
14 metų kaip nedirba. Jam į 
mūsų susirinkimus ir parengi
mus nevisuomet galima atsilan
kyti. Jis nors ir sunkiose ap
linkybėse gyvena, bet visada tą 
svarbų reikalą — rašinėti į 
spaudą — atlieka. Kuomet pra
dėjau tėmyti jo raštus, tai pa
sirodo, kad jis per du metu pa
rašė į mūsų darbininkišką 
spaudą gerų korespondencijų 
ir kitokių įvairių straipsnių di
delį skaičių, čia reikia tarti dė
kui jo pasišventimui tokiam 
gražiam ir naudingam darbui.

Kuomet nuodugniai pamąstai, 
tai man rodosi, kad mūsų dar
bininkiška visuomenė neužtek- 
tinai mokam įvertinti mūsų ko
respondentų darbą ir juos ma
žai paremiam. Ypač kuriems 
yra reikalinga parama. Kapita
listiniai korespondentai gerai 
apmokami, už tai, kad jie rašo, 
kas kapitalistų reikalams nau
dinga. Bet mūsų darbininkiški 
korespondentai, kurie rašo apie 
mūsų reikalus, mums taip labai 
naudingi, tačiau nei cento ne
gauna atlyginti, nei už popierą, 
nei už štampas.

Čia tenka pažymėti, kad mū
sų kolonijos draugai ir draugės 
mato savo korespondento sun
kias gyvenimo aplinkybes. Kar
tais susirinkimuose ALDLD 57 
kp. ir LDS 138 kp. moterų 
draugai ir draugės sumeta po 
keletą centų ir paremia savo ko
respondentą. Tai mūsų koloni
jos 
gas 
tija 
dos

riame visiems širdingai ačiū, 
kurie nors kuo prisidėjo prie 
koncerto: Lyros Chorui ir jojo 
mokytojui Joe Palton; Jean
ette Jankauskaitei — pianistei; 
Alice Bražis, taip pat pia
nistei; dainininkams —V. Va- 
lukui, Eleanorai Virikas, Ann 
Kozak, taipgi Ruth šilinis; 
Andrew Onda už pasakytą 
gerą prakalbą. -

Šioms draugėms, kurios dir
bo virtuvėje, gaspadinėms: 
M. Brazaitienei, B. Gineikie- 
nei, M. Krugers, M. Mažei
kienei; tikietų pardavėjui prie 
durų — Kruger; prie bar 
checks— Z. Stripeikienei — 
mūsų šetadvai barčekių par-

davėjai; V. Jankauskui, mūsų 
štedavui bartenderiui.

šie draugai daugiausia ti- 
kietų pardavė: G. Palton, An
na Gendrėnienė, M. Gavriluk, 
M. Rogers ir J. Dominaitis. B. 
Gineikienė paaukavo gardų 
namie darytą didelį pyragą. 
J. R. aukavo rolę tikietų. Mū
sų vienas geras draugas, ne 
vien su darbu prisidėjo, bet ir 
su doleriais prie šio koncerto 
surengimo. Taip pat Vincas 
Karmuza mums daug padėjo.

Mes, Rengimo Komisija, 
varde Lietuvių Komunistų 
Kuopos, da sykį tariame vi
siems širdingai ačiū.

Rengimo Komisija.

Taupo Vietą
Taupo Darbą... Taupo Pinigus

yra [ 
nu-1 
per,

buvo '

Už svetainę 5 susirinkimam 
$8.00.

Už atvirutes 20c.
Metinė mokestis j Centrą

Už knygutes Liet. Nepri- I 
girios, klausomybę Minint 35c.

Pasiuntimas pinigų 22c.
Viso išlaidų $15.77.

Sutrauka:

įplaukų
Išlaidų

$45.77
15.77

$30.00 
pasiųsti

Lieka .....................
Tie visi pinigai yra 

Lietuvos atstovybei.
i ^Amerikos Lietuvių Kongre-j 

Apart kitų dalykų, mes so vietinio skyriaus komitetas:; 
čia tam pačiam prieangyj 
randame didžiųjų pasaulio■B
laivų greičio rekordus. Pa-: 
vydžiui:

Amerikos laivas Maure-į 
tania, 1910 m.

Pirm. J. Uogintas, 
Sekr. F. Zeboris.

---O---
Mūsų Ligoniai

Drg. A. Zmitra susilaužė 
per Atlan- koją darbavietėje ir jau ii-

tiką perplaukė per 4 dienas, «okas laikas kaiP serga. Tie-
10 vai ir 41 minute sa> Jau gerokai sustiprėjęs,10 vai. ir 41 minutę. , • -

vienok dar dirbti
Vokietijos laivas ‘Brem- Draugai Jonas ir Rozalija 

en” 1929 m. perplaukė per. Goštautai jau gerokas laikas 
4 dienas, 17 vai., 42 min. serga.

Vok laivas “Eurona” DraU*as A- Ga™ys ^ana
vok. laivas ruUiopa sunkįaį susirgo, net turėjo pa

in., perplaukė į 4 
16 vai. 48 min.

Italijos “Rex”, 1933 ,
arplaukė per 4 d., 13 vai. . .J40*’08., . 1 ’ skaitytojai

negali.

draugų ir draugių naudin- 
sumanymas ir graži simpa- 
mūsų darbininkiškos spau- 
bendradarbiui.

P. Kurulis.

Vieša Padėka Visiems
Mes, Lietuvių Komunistų 

Kuopos komisija rengimui 
koncerto, kuris įvyko vasario 
25 d., Lietuvių Svetainėje, ta-

trigubas sutaupy

REIKALAUKIT BORDEN ŽMOGAUS ECONO-WAY

mas, kai jus perkate
2-pieną Econo-way.

kvortine
vietą šaldytuve. Nerei
kia butelių plaut nei

1 72cmokate mažiau

norite
Econo-way Patarnavi
mo.

Sutaupo I’/jc
NUO KVORTOS

deže taupo

laukan statyt. Ir jūs

už kvortą. Gaukite ši
trigubą sutaupymą, pa
sakydami Borden žmo
gui, kad jūs

©ani«Watt! „ 
tik cen*aS

ta

»u£taU.U*sr
ta*

” vertė*

laiko dalykam Kurie jum patinka.

ii&S

O ' B

k <•...s... s..... . X. . co M P A H

N amų valymas greitesnis ir lengvesn

» Tanko rūšies vacuum valytuvas dirba ui ju 
30 minučių ui lc. __

• Skalbimo valandos elektros
automatiškas prosas smart j t tik
pet 30 minučių .. elektrini. skatinu' 
lc per 45 minutes.

• Arba elektrinis indų plautuves ma . 
Išplauna Jum indus po kiekvieno pavalgio..

- viso 28 minutės ui lc. ,
kadangi elektros kaina ėjo

žemyn, žemyn, žemyn.
♦ pagal vidutinę kainą gyvenamiem namam

Vidutinė elektros ^!»lna gyvenamiem namarn
Mieste atpigo daugiau kaip » ^stehesteryj su
metu. Musų kostumcriai New Yoike n w k((,k
taupo apie |51.«00.000 - Meme’ paly r>nu u ^Jamą 
būtų sumokėję 1929 m. kainomis už dabai jų u 
elektrą ir gesą. -------- ------------

*
c ltii8 &
k.

, . ..

• Bet žiūrėk, kaip “tik cento 
Elektros sumažina jum darbą... duoda

V

4

4

die- tekti į ligonbutį. Dar negrįžo 
įiš jo.

Visi minėti draugai yra LDS 
nariai, “Laisvės” 
ir darbininkiško 

judėjimo geri rėmėjai.
Visiems draugams linkiu 

kuogreičiausiai pasveikti ir 
vėl darbuotis, kaip ir iki šiol.

m

min.
Francijos “Normandie”, 

m., perplaukė į 4 d., 
vai. 42 min.

Anglijos “Queen Mary” 
m. atliko kelionę į 3 d. 

vai. 57 m.
Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”. ©

Užsistutykite kas Antradieni, WEĄF 7:30 iki 8 P. M.—Echoes 
of New York

J
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Newark LDSersDies Has 57
Win FifthTypes of Lies

The lunatic

Women’s Day Meet

Institute, are as

them!

but of only

government has been collect-

Totals

The Epic of Lithuania

Totals

No Justificatšo
For NYA to

and

the

LMS 2nd District
Meets Sunday

ofThe

375

out Pittesque Reporter

PITTSBURGHESQUE

darkness 
to smash

revolution was 
way Kosciusko

and created human nature, 
is therefore, perfect; that it 
and should not be changed, 
woman went so far in her

habits 
habits 
habits 
by a

gen- 
emo

feeling if we would do 
for us as individuals or 
body. We are incorri- 
we do things that are

1793 
and

Gardner, 
Worces- 
aro cx- 
the im-

ed by another.
Incidently, when is the 17th?, quest

ioned another.

The skin of the goat is used to 
upholster furniture. The skin used 
in this manner is said to be the 
toughest material available for the 
purpose.

po- 
but 

of

Pavlov said.
sufficiently established, 
that so-called instincts 
phenomena as reflexes,

sink in. Adolf 
this well, this 

lies will become 
repeated often

Seven basic 
as

picture of Ame- 
Kosciusko strove 
same in Poland, 
habits of the

Used ‘by Dies
seven principles have 
expert use by Martin 
campaigns against the 

the consumer

to keep hidden, will not be 
of all residents,
per cent sample of the popu-

glitering
(applying
hatred aroused

to another sub-

They feared a true revolu- 
They were afraid that the 

the government 
make it a de-

First Partition
Poland,, 1772 
fearing the growth of

So. Boston, Lowell, 
Bridgewater, Norwood, 
ter and other choruses 
pected to be present at 
portant 2nd District LMS meet
ing to be held this Sunday, 
March 17, in So. Boston.

The meeting will discuss the 
work and activity of the various 
choruses and will try to straight
en out their problems.

So — don’t forget — LMS 2nd 
District meeting to take place 
Sunday, at 10 A. M. at 
Broadway, So. Boston, Mass.

2nd Dist. Comm.
Per J. fclžYS.

11 4 26
—Albert Makatenas.

Md. Youth to
Hold 3-day Conv

Tories Fear 
1940’s Census

“The Yanks Are Not Coming” Is 
Topic for Opening Session Scheduled 

for April 5th
BALTIMORE, Md.—A three-day 

peace conference of Maryland young 
people, in which speakers will em
phasize the determination of Ame
rican Youth to oppose entry of the 
United States into the European 
war, will be held in Baltimore April 
5, 6 and 7, the Maryland Youth 
Congress announced yesterday.

The first session will be a mass 
meeting on the theme, "The Yanks 
Are Not Coming.” This session will 
be held at 8 P. M. April 5 at Leh
man Hall.

"Youth Convenes for Peace” will 
be held at Ridgely Hall on April 
6 at 100 West Saratoga Street.

Among the speakers at this ses
sion will be Frank J. Bender, re
gional director of the Congress of 
Industrial Organizations; Ryland N. 
Demster, State director of the Na
tional Youth Administration, and 
Ed. S. Lewis, executive secretary of 
the Baltimore Urban League.

The final session will be held at 
Century Hall, 745 West Baltimore 
Street, under the title, "Youth Acts 
for Peace.”

Truly yours,
“Sunshine.”

WASHINGTON.
fringe of Torydom has been busy 
during the past week Stirring up a 
tempest in a teapot over the com
ing national 1940 census.

Senator Tobey, R., of New Hamp
shire has taken up the anticensus 
tumult raised by the "Sentinels of 
the Republic,” a reactionary organi
zation founded in 1922 with money 
supplied by Republican leaders and 
Tory industrialists.

The Tory outcry has been directed 
against the questions the census 
enumerators are to ask, questions 
which will reveal valuable data on 
wages, living conditions and other 
important social questions through
out the country.

The questions, which will reveal 
conditions the Tories would much 
prefer 
asked 
a five 
lation.

The 
ing similar data, through similar 
census questions, since 1850.

Science:-
Instincts Are Not Perfect

‘‘To many people the word "in
stinct” suggests an act or a mode 
of behavior that is perfectly adapt
ed to the needs of the animal in its 
environment. It is also sometimes 
supposed to stand for a very shrewd 
kind of unconscious intelligence 
which enables the animal always 
to do what is best, for it under gi
ven circumstances. That kind of ‘in
stinct’ is largely a myth. A frog 
would starve to death with hund
reds of dead worms and insects 
all about him, because his eating 
movements can be started only by 
the sight of moving objects. Or the 
frog will swallow a bit of cloth that 
is dangled in front of him, and that 
has no food value whatever. Again, 
a female fly will lay her eggs on a 
piece of paper that has been soaked 
in meat juice, although this is ex
tremely wasteful of eggs. Of course, 
in a state of nature the only things 
that smell like meat or manure are 
meat and manure; and if the ‘eggs 
are deposited in such materials, the

* young will be supplied with food.
These instincts are, on the whole, 
beneficial, or at least not fatal, to 
the species.” (Biology and Human 
Life, by Benjamin C. Gruenberg, p. 
241-2).

Furthermore, what many people 
do not realize is that 
berg says of animal 
just as true of human 
hear such expressions
can’t beat old Mother Nature 
can’t change human nature.” 
my nature, and I don’t try to help 
it.” “Obey nature.” "That’s human 
nature.” The common notion seems 
to be that some infallible agent de
signed 

» and, it 
cannot

One
worship of nature that she wrote a 
book irj which she said. "Live fully: 
obey every urge’ from within.” A 
little reflection would surely enable 
most people to see that such a course 
would be disastrous for an indivi-

* dual or for a social body. Some one 
has written that we have within us,

* a thousond elements of dishamony 
to the ways of civilization. We have 
many traces of instincts that served 
our remote ancestors, but would de-

what Gruen- 
instincts is 

instincts. We
as: "You

"You
‘It is

BROOKLYN, N. Y. — Interna
tional Women’s Day will be ob
served this Sunday evening at a 
special program to be held in the 
Citizens Club on Stagg Street.

The meeting, sponsored by Lith
uanian women of the community, 
will feature two films, "Plight of 
War Refugees” and "Mother.”

Margaret Cowl, noted women’s 
leader, will be the principal speaker 
of the evening. She will speak on 
the significance of International 
Women’s Day and the struggles un
dertaken by women in order to keep 
the youth—their sons—out of the 
battlefields of Europe.

The program will begin at 8 p. m. 
and the admission is only 25c. Tick
ets can be purchased in advance.

—Comm.

Order Your Copy of 
The “Self-Instructor”
Lithuanian Daily “Laisve 
427 Lorimer Street 
Brooklyn, N. Y.
Dear Sirs:

Enclosed find $1.25 (in cash—money order—check) for 
which you will please send me one copy of the “Lithuanian- 
English Self Instructor” upon publication. I want to be sure 
of getting my copy of this Self-Instructor in Lithuanian, and D 
want to take advantage of the specially reduced rate by order
ing it in advance.

Yours truly,
Name ............................................... .<....
Address .....................................................

WASHINGTON, 
principles of propaganda, as set 
down by the Institute for Propa
ganda Analysis and applied to Mar
tin L. Dies of the much publicized 
dn-American Committee, show the 
Texas red-hunter as a master of 
smear technique comparable to 
other maestros, the Institute implies 
in a recent bulletin.

The seven principles, set down by 
the group of nationally-known educ
ators who head the 
follows.

“Name - calling, 
qrality, transfer” 
tions of praise or 
by something else 
ject under consideration), "testimo
nial” (praise or condemnation by 
some hated or respected individu
al), “card-stacking” (sleeting only 
the evidence that suits your pur
pose), "band-wagon” (all good 
people ,back your point of view) and 
the ‘plain-folks angle,” so familiar 
to members of the Demagogues club 
that Dies founded in Congress.

NEWARK, N. J.—On Sunday, 
March 10, the Newark LoDeStarS 
won a basketball double-header.

In the first game the LoDeStars 
beat the Irvington Papco Shambles 
by the score of 36-26. Great play
ing by Žukauskas, Stensler and 
Szablow helped the Newark team 
a lot.

In the second game on Sunday 
the Newark LDSers defeated the D. 
F. C., 50 to 48, after playing three 
extra periods. The Newark boys 
went on a scoring spree in the 4th 
quarter to tie the game. Skeets led 
the LoDeStars with 18 points.

As the record book now stands, 
the Newark LDS basketball team 
has won five successive games. And 
they’ll keep on winning

GAMEFIRST
LoDeStars 
Žukauskas 
Stensler 
Skeets 
Dobinis 
Makatenas 
Szablow 
Martinko

stroy us if we should follow them 
as our ancestors did.

Instincts are reflexes that were 
formed by the interaction between 
living organisms and their environ
ment and have become fixed by he
redity; they are the more or Jess 
modified results of the surge toward 
adaptation, and some adaptations 
are almost perfect. Reflexes are ha
bits of thought and action, whether 
inherited or acquired during the 
life of the organism. An instinct 
that adapted our ancestors to very 
different situations cannot be a per
fect guide for us now in our present 
environment.

"It is now 
we may say, 
are the same
though often of a more complex 
kind. It is preferable, therefore, to 
use the one term reflex for all 
these constant and regular reactions 
of the organism, and for the sake 
of precision we add to this word the 
adjective unconditioned or condi
tioned.” (Lectures on Conditioned 
Reflexes, p. 353).

It should be clear to all why our 
instincts may not be reliable guides; 
that we must be guided by reason 
rather than 
what is best 
as a social 
gibles when
destructive to ourselves and to so
ciety and offer no excuse: "That’s 
human nature.” When the best good 
to the greatest number demands it, 
we can and must change human na
ture or suffer the destructive results 
of not doing so. A person’s nature 
is the sum total of his reflexes, that 
is, his response patterns, his 
of thought and action. These 
can certainly be changed. If 
are practiced long enough
species, they become hereditary.

To yield to old habits simply be
cause they are within us, would be 
as foolish as clinging to old machi
nery and old methods of production; 
and we know how soon a producer 
would go out of business if he should 
do this. People who cannot change 
with a changing environment must 
suffer, the consequences, and some
times the result is extermination.

Jess M. Leslie.

So we had our March meeting, 
and say just listen to this:—Boy, 
what a meeting it was. You should 
all know about it.

The beLveDereS are going places 
this month. Now that March has St. 
Patricks Day, First day of Spring, 
Good Friday and' Easter, that was 
not enough. Here are the important 
dates.

March 16th—the beLveDereS are 
going to Wilmerding, but, only on 
these conditions:

(a) We want a parking place, 
because we don’t like those red pa
pers you find under the windshield 
wipers. They are just a little too 
expensive.

(b) We want plenty of peanuts, 
the kind with shells, if you don’t 
mind.

(c) We want to be allowed to 
sing and we want others to join 
with us.

(d) We 
look 4 the

Caution 
merding:

Should Joe Sacal be in your car 
he may want to help to direct 
to State St., take my advice and 
your own judgement. He told 
driver one day to keep following 
track and we found ourselves

by Walter Kubilius 
CHAPTER XII

THE BOOT-LICKING policies of 
John Sobieski won for him the 

Polish throne in 1674. Having tossed 
himself into the political arena John 
III could not move with a free 
hand. The Polish state was tied 
to the strings — no, the ropes — of 
Western statesmanship.

Tho Holy Father Innocent XI 
induced John to fight against the 
Turks. This he did and in 1683 he 
defeated the Turks at Vienna in 
one of the world’s great decisive 
battles. Although the Lithuanians 
had opposed his election to the 
Kingship they nevertheless formed 
a large part of his army.

As fas as Poland and Lithuania 
were concerned, the military victo
ries of John Sobieski were mean
ingless. They brought thp country 
nothing but hardship and suffering. 
In the last few years of his rule 
Lithuania constantly rebelled and 
the entire nation was in a defeat
ist and despairing turmoil.

Intellectual Vacuum
The Catholic reaction pressed hea

vily upon the intellectual life of the 
time. Instead of combatting the 
real evils of the state—corrupt and 
vicious ruling cliques — the church 
turned the attention of the people 
into fanaticism, bigotry and intoler
ance.
« Men of intelligence were afraid to 
voice their opinions. Europe’s con
tributions to culture and science 
were rarely heard of. The knowledge 
of the period suffered and sciences 
were suppressed. The prevalent 
religious antagonisms were used by 
foreign powers to divide the people 
and weaken the state. The greed of 
the ruling class and the 
of the church combined 
the nation.

Turkey,
Russian influence in Lithuania and 
Poland, declared war upon Russia 
following the violation of her fron
tiers by bands of Cossack adventur
ers.

Vienna and Berlin realized the 
growing strength of Russia and sug
gested the partition of Poland in 
order to maintain an equilibrium 
in the European boundaries.

'Why don’t you know, its after 
the 16th” came a bright reply from 
a fair maiden. So that ‘‘let’s” the 
17th out and the party will be 
sometime on or about the 7th of 
April away down on the farm where 
we hope to have a bright day and 
get those snapshots taken for the 
Album.

----- o------
The next date March 27th.
Altho’ the beLveDereS barely 

started to rehearse, we are invited 
to sing. Maybe our rehearsals sound 
better than we thought, I betcha, 
I betcha. And Betcha Darn we ac
cepted.

are coming, I hope, so 
beLveDereS.
to those going to Wil-

’• Paul Revere?

Poulde Kruif?

Paul Manship?

Paul Uf?

and 
you 
use 
one 
the 
entering a railway tressel.

----- o------
Another date—only not a date, just 

let’ą—
‘Let’s have a house party” suggest

ed a member.
“Let’s have It on the 17th” suggest-

Then
Well, 

that day :— these are suggested; 
Theatre party, Slumming party, 
Bowling party, visit the Museum,
visit the Buhl Planetarium or may
be Highland Park Zoo — neverthe
less we are going to do something 
and we may have to pull straws. 

----- o-----
Another date, unknown.
The beLveDereS are going to hold 

a Roller Skating Parfy for the be
nefit of raising fund to help get our 
delegates to New York in August. 
Well, I can say is it means good 
cooperation and good hard work, 
ahead.

—The Belvederes Reporter.

The idea of partition was noth
ing new but previously the vast size 
of Poland, and particularly Lithua
nia, made the act inadvisable. With 
Poland surrounded by three ene
mies, Prussia, Austria and Russia— 
her doom was sure.

Russia took for herself Livland, 
Vitebsk, Polotsk and Minsk. Prussia 

healthy 
occupied 
of tho 
in fact,

and Austria also took 
shares. The territory was 
without resistance. Most 
Lithuanian peasants were, 
glad to accept Russian rule because
they were tired of the chaotic 
stupid mastery by the Poles.

Poland was now a third-rate 
wer. It still existed as a state 
was tied down to the rules 
Moscow, Berlin and Vienna.

The Second Partition
The Second Partition took place 

in 1793 with Russia' sending more 
than 30,000 men into Lithuania. 
The general who was to guard the 
Lithuanian border turned traitor and 
intentionally scattered his 15,000 men 
all over Lithuania.

Once more the three nations took 
parts of Poland. Russia gaining Vil
na, Volynia, Kiev, Podolia, etc.

The second partition went off al
most as smootly as the first. This 
was because the ruling cliques 
scarcely deemed it advisable to re
sist. The serfs and the working 
people had nothing to fight for. 
Anything that was a change could 
be only a change for the better—so 
they felt.

Volunteer for Liberty 
Tadas Kosciusko

Tadas Kosciusko, a Lithuanian 
who earned his spurs under George 
Washington in the Continental Ar
my in 1776, immediately entered the 
struggle for independence upon his 
return from; America after the suc
cessful revolution.

Full with the 
rican democracy 
to accomplish the 
but the life-long
Lithuanian and Polish gentlemen 
could not be changed. Kosciusko was 
a fine soldier but a poor statesman. 
He expected,the aristocracy to fight 
for a democratic government. Much 
more than idealism and sincerity 
were needed to drag Poland 
of the water-hole.

Kosciusko went to Paris in 
when Louis XVI was executed

asked the revolutionary government 
of France to help Poland in her 
struggle against absorption.

The committee of public safety 
gave Kosciusko his answer—that the 
Republic would not aid an insurrec
tion which was engineered of, by 
and for the aristocracy. Kosciusko 
failed to understand that the mass 
of the people are the determining 
factoi’ in any revolution—that he 
could not ignore them and expect 
to succeed.

In several battles under his lead
ership the Russian troops were de
feated but Kosciusko did not press 
his advantage by attacking the re
treating army.

Kosciusko attempted to draw the 
aid of the serfs, but he offered 
them nothing but temporary release 
from bondage as long as they were 
in the army. Wherever troops com
posed of serfs were assembled, the 
gentry managed to disperse the 
serfs, 
lion,
people might seize 
for themselves and 
mocracy.

In this way the 
betrayed. In this
failed to understand the practical 
application of the lessons of the 
American Revolution of 1776.

Double-crossed on all sides, con
fused by the bewildering rapidity 
of events, Kosciusko, that’ gallant 
Lithuanian, weakened and lost. He 
was defeated and captured by the 
Russians.

"Finis Polonia!” he is reported to 
have said when he fell wounded. 
“Finis Lithuaniae!” would have been 
more appropriate.

(to' be continued)

Youth Turning to 
Mechanics for

----- o-----
comes March 30th. 
betcha we do something on

(Answers on bottom, of column six)

5. Paul Potter)

6- Paul Muni?

He works for?

& His newest film?

' .-.y.4:.,. J.

All
All these 

been put to 
Dies in his
labor movement, 
movement, against liberal and pro
gressive groups, and against people 
who followed the objectives of the 
New Deal, the Institute points out. 
The majority of the commercial 
press of the country has cooperated 
fully, to the'" point where the man- 
in-the-street:

"... has seen only the charges, 
day after day; and, inevitably, some 
of them begin to 
Hitler understands 
power of reception; 
accepted truths if
enough, he wrote in Mein Kampf. 
As the old saying goes: ‘Sling 
enough mud, and some is sure to 
stick’.”

Best trick that Dies uses, the 
Institute points out, is its choice 
of witnesses for the thousands of 
pages of testimony that have poured 
out in condemnation of labor and 
progressive leaders and organiza
tions.

“Applying this yardstick to Dies 
Committee testimony,” it says, “one 
is struck immediately by the fact 
that few of the witnesses could be 
considered impartial, and tliat many 
of them had an obvious stake in 
smearing those whom they charged 
with being Communists. Mr. John 
P. Frey could hardly be expected to 
speak without prejudice about 
CIO . ..

Papco Shambles 
Swindler 
Scholl 
C. Kotz 
Roina 
J. Kotz 
Moench

G F TP
4 3 11
5 0 10
2 0 4
0 0 0
0 0 0
5 1 11
0 0 0

16 4 36
G F TP

4 1 9
4 0 8
1 0 2
1 0 2
0 3 3
1 0 2

Occupations
Modern American youth is looking 

with increasing favor nowadays on 
mechanical jobs. No longer eyeing 
chiefly white-collar work more 
young men are .beginning to realize 
the opportunities in the mechanical 
field.

This is the opinion held «at the 
Bedford Branch Y.M.C.A., 1121 Bed
ford Ave., Brooklyn, where hun
dreds of men yearly attend its 34- 
year old trade school.

WASHINGTON.—Administration 
cuts in f(mds for the Nat’l Youth 
Administration have "absolutely no 
justification,” Halph Hetzel, Jr., CIO 
unemployment director, told the 
House Appropriations sub-Committee 
in testimony on Capitol Hill here.

"Such a cut is directly opposed to 
the interests of young American 
people and the nation itself,” he 
said. "The CIO calls on Congress 
to rectify this mistake. We are con
vinced that Congress, if it examines 
the figures carefully, will conclude 
that' failure to increase provisions 
for young people this year would be 
a tragic blunder.”

BILLION NEEDED
■ Hetzel called attention to the re
port of a Committee called together 
by the Federal Security Adminis
tration which said that “it would be 
impossible to meet the urgent needs 
of unemployed young people without 
the expenditure of larger sums of 
public money than are now devoted 
to the solution of the unemployment 
problems of youth.”

This committee, Hetzel said, was 
composed "overwhelmingly of busi
nessmen,” yet it declared that at 
least one billion dollars a year was 
needed to carry out "a reasonably 
complete program” of youth aid. 
The committee, of which Hetzel was 
a member, recommended an imme
diate appropriation of $200,000,000.

Present standards, even without 
proposed cuts in NYA funds, are 
“woefully inadequate,” Hetzel said. 
Of more than 4,000,000 jobless 
youth, only 20 per cent receive 
help.

the Fall of 
driving and 

for that me- 
developed, the 

mechani- 
years. It 

include* 
devclop-

Started originally in 
1906 as an automobile 
repair school when call 
chancial activity 
school has kept pace with 
cal developments over the 
now has 20 courses that 
such recent mechanciąl 
ments as aeronautical engineering, 
television, air-conditioning and refri
geration.

“The white-collar boy is beginning 
to realize that his opportuniites are 
very much limited, whereks mecha
nics profit by modern inventions. 
The white-collar boy knows he may 
continue as just a clerk, but the 
fellow who goes into a shop knows 
he may become a superintendent or 
construction engineer,” said H. Wal
ter Riland, executive secretary of 
the branch.

"There is a definite trend toward 
mechanical trained activity.”

The school’s students come from 
all 48 States anh various parts of 
the world, according to Riland. At 
present, 16 nationalities are repre
sented, including Chinese and Hai- 
tion., The Haition youth is studying 
aviation construction and repairs.

WILMERDINGERS.—This club is 
sounding out its last call to all 
youse guys and gals for its Mem
bership Party—the date is the same, 
March 16 at the Lithuanian Hall 
State St. Wilmerding—so put a ring 
around that date and come to town. 
The price is still the same—15c.

The Tri Boro Club of Braddock 
were recent visitors at the regular 
meeting of the Wilmerdingers — a 
promise of full cooperation for all 
affairs of the young Liths were 
extended by the Braddock youth— 
Joe Sacal was another visitor—an 
inter-club get-to-gether was dis
cussed embracing Braddock, Home
stead, Duquesne and Southside 
groups—plans will get underway im
mediately after Lent—

“Kuprotas Oželis” 
Next for Sietynas

Students in the past have included 
a South American studying air con
ditioning, and'a marine engineer on 
an American ship who had heard 
about the school in South Africa, 
according to Riland, as well as Lith
uanians, Czecho-Slovakians, Brazi
lians, Japanese, Chinese and Pana
manians. From the East had come 
the son of a Sheik to learn auto
mobile mechanics so he could start 
a repair shop in Calcutta, India.

PLACES TO GO.—Dance to be 
held by Tri Boro Club at the Lith
uanian Hall, Braddock, Pa.—Wed
nesday April 3rd. Admission 35c— 
Dance to be held by Homestead 
Liths at Lithuanian Hall, Homestead 
—Thursday March 28th—Dance to 
be held by Ambridge Liths at the 
Lithuanian Hall, Ambridge, Pa.— 
Saturday March 30th—This affair 
will be used as means of equipping 
their mushball team for the com
ing season—Roller Skating Party to 
be held by the Northside Belve
deres—Date and place to be an
nounced later.

Coming soon—to St. George Hall, 
180 New York Avenue, Newark, N. 
J., for one day only—April 21, 
Sunday, 8 P. M., a super-colossal, 
hypei* - stupendous, awe - inspiring, 
raised-eye-brows-causing, of-the-feet- 
sweeping, operetta, ‘‘Kuprotas Ože
lis”—or ‘‘Hunchbacked Goat ” (P. S.: 
This one did not go to Notre Dame.)
It1 will be presented by Sietyno 

Chorus headed by an all-star cast 
which includes: Tessie Stockus, mo
ther; Ann Stellman, daughter; Ro
bert Žukauskas, lover; Joseph Su
kackas, widower; Tadas Kashkevich, 
match-maker. I leave the plot of the 
operetta to your imagination.

Under the splendid direction of 
John Valentis, instructor of d a 
at New York University, and in 
the musical capacity our teacher
composer, Lillian B. Shellan, Siety
nas is preparing to make history on 
April 21st.

Dancing will follow the perform
ance.

It’s a date then—but most indu- 
biously! —Ona.

1

ANSWERS

1— American Revolution patriot.
2— American sculptor.
3— Pope from 1534-1540.
4— American scientist and author.
5— Dutch painter.
6— American screen star.
7— —Warner Bros.
8— "We Are Not Alone/’

Air-conditioning is increasing so 
rapidly througout the United States 
that water engineers estimate water, 
plants will have to be altered to 
supply the demand. The use of air- 
conditioning units is expected to 
multiply the water consumption of 
the nation ten times within the next 
five years.

Cool air piped directly from an 
underground cave keeps an Iowan’s 
summer home comfortably cool 
without resort to electricity or other 
methods. It required merely an 
genious arrangement of pipes.
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šeštas puslapis

Shop, Lampoons Shoe Store, J.i 
J. Desclous, Millers, Dr. Daude- 
lin, Dr. Spring, Dr. Thompson, 
Dr. P. Goodman, Bessie Bry
ant Co., Marsh Parson Co., A. 
N. Avard, Lincoln Store, Inc., 
Dr. Welch, J. C. Meldelson, Na
shua Pharmacy Co., G. Scontas, 
Ricards, The Smart Shop, A. 

j Goodman, J. Kesper, Letendre j

Lamay, Dr. W. B. Hagerty, E. 
J. Belanger, J.' A. Ward, Fire
stone Auto Supply & Service 
Store, Sirois Bros., W. J. Ne- 
verett, J. Mays, A. J. Burelle.

Po 75c: V. Briedis, Victor 
Cote.

Po 50c: A. Pazniokas, P. 
Gaidis, J. Chesnulevich, M. Bi- 
žas, K. Grigas, J. J. Grigas, A. 
Lestauka, A. Grigiene, St. Na- 
dzeika, A. Tamulionis, Josefina 
Tamulionis, Eva Tamulionis, 
Sei. Barauskas, Antosė Benuš- 
kevičienė, J. Semsė, J. Lavoi, J. 
Jonis, Nashua Bedding Lino 
Shop, High St. Lunch, T. Ki

L. D. Susivienijimo 128 kp.
$2;

Dr. Kazimieras Umpa $5; 
Kun. P. J. Liutkus $5; 
Kun. J. Bacevičius $5; 

Philip Porter, Inc., $5;
Mikolas ir Alena Barlis $3; 
Bellevance Beverage $3; 
Dominikas Valinskas $2.50; 
Lewis J. Palkens $2.50;
Po $2: Adv. Leonarda G. Ve-1Cleansers, J. C. Bartis, Philip 

lieka, Alphonse Ulcickas, Fer
dinandas Valentukevičius, Kazi
mieras ir Ona Nadzeikai, Juo
zapas Svakla, Nellie Kisieliūtė, 
Martin J. Robbins, Nashua 
Hardware & Plumbing Supply 
Co., Limoneau Coal Co., E. H. 
Lavigne Bakery, Victor Ledoux, 
II. de Montigney, Vladas Aliu
konis ir Petras Kašalynas (ūki
ninkas) .

Jonas Taniu lionis aukavo
$1.50.

Po $1 : M. Bartis, A. Latvis, 
K. Gaidis, V. Petrauskas, V. 
Mitchell, A. Zautra, P. Karosa, 
J. Jekubauskas, V. Tamulionis, 
A. Dubauskas, J. Stanulis, V. 

1 Kupčiūnas, R. Gojus, J. Augū- 
įnas, A. Bartkus, R. Skliutienė, 
į J. Bartusevičius, J. Andrikienė, 
į S. Kudzmai, E. Andruškevičie- 
j nė, P. Tamulevičius, K. Dva
reckas, V. Kudzma, C. Gurskis, 

i A. Trainavičius, A. Zapėnas, 
j C. H. Avery Co., J. Jenuškevi- 

Lietuvių tautai prijungus Vii- čius, L. G. Bouchard, Alvin A.
Lucier, Dionne Bros. Furniture 
Store, E. Pickard, West End 
Beverage Co., S. A. Richard, 
Therriault Press, Modern Res
taurant, A. H. Bergeron Lan, 
Salvail Bros., Reddy’s Lunch, 

. . , •• , ,A. Galinis, P. Semsė, J. Grigas,
biznis reikalauja $10,000 me-,kac| Vilniaus krašto žmonės yra A. Mikelionienė, A. Akstinas, 

’ „ . vidutiniai'nukentėję nuo'.karo, Šv. Kaži-!Boucea’s Market, P. N. Anctil,
i- . ,n imiero Pašalpinė Draugija, mė-|s. Ulcickas, J. Ermola, St. žie-

______ i susirinkime, 
šiai nutaria rinkti 
viams 
siems 
visas 
rinkti 
rinkimą.

Visos Nashua draugijos 
ko 31 atstovą. Atstovų

Mizernas Sklokutes Suvažiavimas
įvyko Viso biznio būta $2,720.22. Su 

visom aukom ir parengimais

<$•

■r

Nashua, N. H
MŪSŲ PASIDARBAVIMAS'

DĖL VILNIEČIŲ
Pereitą sekmadienį 

sklokutės taip vadinamas suva
žiavimas. Kadangi dabar sklo- per visą metą būta $4,025 su 
kute susidėjus su socialistais ir 
gyrėsi, kad labai drūta, tai 
žingeidumo dėlei 
dalyvauti, kad persitikrinus, ar ja? 
taip yia. jka visas laiKrascio isiaiaas ir j visi kartu džiaugiamės su sos-

Tik peržengus svetainės išmaitina tris šeimynas, kuo-įįjne Vilniumi, kad Lietuvos že- 
slenkstį, o jau buvo 11 vai., met žinoma, kad menkiausias ribos didėja. Ir žinodami, 
tuojau metėsi akysna didelis iš- ' ‘ 
gaišimas. Apie pusę valandos tinių įplaukų, 1 
vėliau atsidaro “suvažiavimas,“ pragyventi mažai šeimynai. t 
kuriame dalyvauja apie 25 asa- Pradėjo skaityti pasveikini- nesįnjam 
bos, tarpe jų įžiūriu ir tris so- mus. Pasveikinimų buvo šiek-' 
cialistus. tiek iš Massachusetts valstijos,

Antanaitis, atidarytojas susi- tai yra, iš Bostono apielinkės, 
rinkimo, pareiškia, kad jis iš- ir $25 nuo LSS centro iš Chi- 
šauks draugus iš kolonijų pa- cagos. Daugiau iš Chicagos ne
kalbėti, ir iššaukiu Andriukaitį 
iš Bostono. Andriukaitis sako, 
kad aš čia atvykau atstovauti 
visą Bostono apielinkę. Vykda
mas čionai turėjau viltį, kad 
gausiu naujo įkvėpimo, naujos 
energijos, 
kad dajykai čia negeriau stovi, patys aukojo pavieniai, 
kaip ir pas mus. Vakar, girdi, newarkiečių gavo $10 ir 
turėjo įvykti Lietuvių Darbinin- kelių Brooklyno biznierių ke-;degnį darbą Pirmiaugia išrink- 
kų Draugijos suvažiavimas. Bet lioliką dolerių. Viso suplaukė Qfo+nvll V£»i/ivhn • S 
jis neįvyko, nes, girdi, niekas $340. 
nesusirinko- Padėtis labai blo- Kaip minėjau, iš Chicagos 
ga. Ką aš parvažiavęs galėsiu sklokos nieko, iš iClevelando ir 
raportuoti savo siuntėjam? Detroito nieko. Iš Worcesterio 
Šiandien suvažiavimas irgi ne- nieko. Iš Philadelphijos poros 
skaitlingas. biznierių pasveikinimai buvo,

Smulkmeniškai raportavo bet grupės, matyt, jau nėra. Iš 
apie So. Bostoną, Cambridge’ių, Eastono nieko ir net iš Paterso- 
Montellą, Brocktoną. Nusiskun- no buvo, rodos, tik vienas žmo- 
dė vyras, kad prastai, prastai'gus ir jokio pasveikinimo ne- 
ir dar sykį prastai. Bandėme, I buvo. Mano kaimynas Burkė, 
girdi, susidėti su socialistais, kad padidinti newarkiečių skai- 
bet socialistai labai silpni ir tie čių, apart Gaubienės ir Kaza- 
patys labai apsileidę. Nors na- nauskienės, turėjo atsivežęs ir 
riais ir susimainėme, nors pa- porą nešėrininkų. Mat, situaci- 
ramos kiek ir gavome, bet la- ją reikia gelbėti, 
bai menkos vertės. Worceste- Redaktoriaus raportas ir re- 
ris galutinai pairęs; ar jis kada zoliucijos buvo stilsoniškos ir 

apie tai neverta nei laiko eik
voti.

Na, matote, sklokutė eina prie 
centralizuoto darbo. Dabar vi
sas jos palaikymas susikoncen
travo apie Brooklyną 
sidę. Galima sakyt, 
žmonių su kokiais 900 
jų. Pagal metinį jų 
būtų tik apie 800 skaitytojų,

centais. I niaus .krašta, mes Nashua lietu-
druta, tai Na, įsivaizdinkite, gerbiamie-1 viai> kaip vilniečiai, džiaugia- 
pasirengiau jj, ar skloka nepuikiai gyyuo- į mės, kad Vilnius jau mūsų.

Su $4,000 įplaukų užmo-j rpajp paį randasi ir kauniškių, 
ka visas laikraščio išlaidas ir vici irartn rlžiauonampe «n

buvo. Beveik visi kiti sveikini
mai buvo iš Brooklyn© apielin- 
kės kuopų, tai yra, LDD ir LSS 
19-tos kuopos. Viena LDD ir 
viena LSS kuopos paaukojo po 
$50. Ir Cliffsides grupė auko-

vilniečiams, 
nuo karo, ir 
draugijas be
atstovus Į atstovų

vienbal- 
aukas lietu- 

nukentėju- 
kviesdama 

išimties iš- 
susi-

delis, A. Sabaliauskas, V. Maz- 
dzierius, Vaisnis šeimyna, J. 
Skirkevičius, A. Svakla, F. Mo
tuzą, M. žiedelis, St. Radzevi
čius, W. Grigas, A. J. Beliaus- 
kas, Andrius Trainavičius, W. 
Pekarskas, M. Bagdzevičius, V. 
Remeika, V. Vilkauskas, F. žu-išrin-

susi- kauskas, K. Kraukauskas, A. 
rinkimą pradedant (Kada? — Jonis, St. Kupčiūnas, N. Pur- 
Red.), Alfonsas Ulciskas pasa- 

, . kė įžanginę kalba, priminda-
Bet, girdi, pasirodo,; jo $70. Ir vėl iš tų grupių tieimaSj ko|(iam ti|(g|ui susirinko ir 

^u0 I kad visos draugijos sutartinai 
nuo! darbuotųsi, kad padarius di-

ir .Cliff- 
apie 50 
skaityto- 
raportą,

nors pasitaisys, tai, girdi, sun
ku pasakyti.

Raportuotojas raportavo nuo
širdžiai ir smulkmeniškai. Kuo 
nuoširdžiau jis darė, tuo vadai 
ir vadukai labiau nervavosi ir 
pradėjo sėdynes į kreses trinti, 
o vienas neiškentęs liepė sustoti 
kalbėjus.

Suprantama, pasakyta teisybė
jiem nepatiko ir tuojau prade- nes už prenumeratas įplaukė 
jo iššaukinėti vadukus, kad si
tuaciją pataisyti. Glaveckas sa
ko: .Pirmiau mūsų suvažiavi
mai buvo skaitlingesni todėl, 
kad tai buvo naujas dalykas, o 
naujas dalykas sukelia daugiau 
žingeidumo. Dabar, girdi, daly
kas jau nusistovėjęs ir žingei- 
daus nieko nėra, už tai suva
žiavimas ir neskaitlingas.

Burkė sakb: Nežiūrint, kaip 
ten yra su mūsų susirinkimais, 
bet vieną dalyką mūsų laikraš
tis padarė, tai, būtent, atitai
sė padarytą klaidą 20 metų at- 
gal,. patapo 
laikraščiu.

Strazdas 
Pamatysit, 
perskaitysiu 
matysit, kad 
“Laisvę.“

Apart kitų nešvarbių dalykų, 
sekė administratoriaus rapor
tas. Iš raporto paaiškėjo, kad 
už prenumeratas gauta $1,500.

^V'4

į

dabar socialistiniu

pašokęs čirškia: 
pamatysit, kaip 

pasveikinimus, — 
mes subytinom ir

.tik $1,500.
Beje, vienas užklausė, ar 

daug turime skolų? Strazdas 
atsako, kad dar turime, bet jas 
povaliai mažiname.

Skolų daugiausia turime Liet. 
Darb. Draugijai. “Tas skolas 
padaro mūsų plačiosios burnos. 
Bet mes mokame, kaip draugi
jai atsiteisti. Mes išrašome jiem 
už skolą ‘N. G.’ bendrovės Še
rų,“ šypsodamasis paaiškino 
Strazdas.

žiūrint į tų buvusių draugų 
būrį, negalima įsivaizduoti, 'kad 
kada tai skaitėsi susipratusiais 
darbininkais ir tam judėjimui 
darbavosi, o dabar duodasi už 
nosių vedžioti porai politinių 
suskių, kurie nusistatę dėl savo 
ambicijų ir keršto teršti tą ju
dėjimą ir jam kenkti.

Vakarienė buvo neperskaitlin? 
giausia ir jokios programos ne
buvo. Po vakarienės buvo šo
kiai.

j ta atstovų valdyba: S. Ulcickas 
j—pirmininkas; E. Glaveckienė 

pagelbininkė; F. Buslavičius 
prot. raštininkas; St. Radze

vičius—fin. raštininkas; K. Na- 
dzeika—kasierius; J. Egeris — 
kasos globėjas. \

Užėmus pirmininkui S. Ulcic- 
kui vietą ir pradėta atstovų su
sirinkimas. Buvo daug gražių 
įnešimų ir sumanymų. Nutarta 
pirmiausia padaryti rinkliavą, 
nežiūrint tautybės.

Aukas rinkti išrinkti sekanti: 
J. Arlauskas, J. Glaveckas, A. 
Ulcickas, A. Zapėnas, F. Va- 
lentukevičius, S. Kudzma, J. 
Andruškevičius, J. Ermala, S. 
Ulcickas, M. Arlauskienė, A. 
Kazlauskienė, M. Burokienė, E. 
Gaidienė, M. Astinaitė, K. Za- 
pėnienė, M. žiedelis, St. Radze
vičius, F. Buslavičius, J. Ege
ris, P. Cesokas, And. Tūbinis, 
J. Grigas ir P.. Adomonis.

Daugiausia aukų surinko J. 
Arlauskas su J. Glavecku. Su
sirinkime ne tik draugijos bu
vo atstovauta, bet kiekviena 
draugija įteikė savo auką, že
miau paduodame aukų sąrašą, 
draugijų ir pavienių asmenų.

Draugijų suaukota
Pavienių asmenų '
Smulkių surinkta 
Judrių pelnas ....

vinis, V. Vainauskas, A. žie
delis, A. Degėsis, F. Buslavi
čius, J. Glaveckas, J. Arlaus
kas, B. Salinta, J. Verseckas, J. 
Bakanauskas, J. Juknevičiu’s, 
C. Poškevičius, J. Simutis, A. 
Judickas, J. Ukrėnas, B. Holak, 
J. Velička, A. Pauliukevičius, 
A. Morkūnas, L. Trainavičius, 
H. Steponavičius, J. Jekelis,’K. 
Gęlažauskas, W. Aliukonis, T. 
Dobrovolskaitė, V. Buslavičienė, 
A. Blekaitis 2-tras, P. Danulis, 
J. Kašėta, M. Lapinskas, J. 
Meškinis, J. CyslikSis, A. Gurs
kis, M. Tartelis, Lyną Tąrtelie- 
nė, M. Blekaitis, J. Česnulevi
čiūtė, A. Čepas, A. Krušas, 
Gate City Cleansing Go., P. 
Ilkevičius, M. Akstinas, J. Mi
liauskas,' Sveklų šeimyna, J. 
Ratkevičiai, J. Gureckas, M. 
Burokienė, Grausliai, C. Šimko- 
nis, A. šimkonis, K. Baraus
kas, L. Barauskienė, M. Wiez- 
bickienė, K. Žilionis, A. Gaidie
nė, U. Zibuolis, A. Latvis, A. 
Bauba,
Drigas, adv. Alphonse Baka
nauskas,
Staknis, <C. Lukošauskas, 
Batura, A. Trakimas, F. Gri- 
kauskas, P. Kupčiūnas, V. Ališ- 
kevičius, K. Ramanauskas, M. 
Stanapėdis, K. Lukoševičius, C. 
Aliukonis, J. Kartašienė, E. E. 
Willette, Al. Morency, 
zar, Ceriers Market, 
Gorden, A. J. Whihe, 
men Bros. Market, V,
ducmal, H. Pastor, Perrault and 
Smith, A. J. Nedeau, Maynard 
and Lussier, Pilgrim Lunch, J. 
Harkaway, G. A. Duhamel, W. 
Duhamel, Tz Belanger, A. Blow, 
Sam - Sing Laundry, Victor Lus
sier Pharmacy, Berque Jewelry, 
Dr. L. Perrault, A. Slowsby, K. 
Dawol, Dr. R. Jayce, D. G. 
Smith, A. Cartel, Dr. E. D. 
Asselin, T. J. Leonard, J. Berg, 
Dr. T. Brutsalis, T. B. Clancy,
R. E. Earley,, adv. B. A. De
gėsis, R. J. Doyle, R. C. Leahy, 
Dr. W. D. Thisodeau, Dr. J.
S. Black, Sterling Store, Scotts 
Jewelry Co., J. L. Sweeney, S. 
Speare, Dr. D. J. Haggerty, 
W. L. Natting, Inc., Dr. S. F. 
Rock, C. T. Kazlauskas, J. Ven- 
cus, Z. Volungevičius, A. Be- 
nuškevičius, Riverside

P. Darling, Thomas

mh'm . «iw»W

.... .Ignas,

$127.50
360.50
26.50

.. 41.05

J. Kvaraciejus, M.
M.

The Ba- 
Hyman 

B rock ei - 
E. Bul-

ton, H. Blow, Pine St. Market, 
Chasseuro • Drug, Levallies 
Drug, A. J. Biron. M. Jeanotte, 
A. Theriault, E. Letourneaux, 
G. S. Adams, L. P. Cote, O. E. 
Hallaham, (Coelins Flower Shop, 
Priscilla Candy Shop, Marthas 
Candy Shop, Crest Restaurant, 
Dr. Ungetheum, Panagoulis, 
Egeris. Komitetas.

J

So. Boston, Mass
Programos:

Šeštadienį, kovo 16 radio 
programa per stotį WORL 
920 kilocykles bus sekanti:

1— Ona Voveriene iš So. 
Bostono duos virimui receptą.

2— žinios.

Kubiliūno Radio Programa
Nedėlioj, kovo 17 iš WCOP 

stoties 1120 k. Prasidės kaip 
8:30 vai. iš ryto. Programą 
pildys dainininkė Birutė Gitt- 
zus, pianistė Emma Gittzus ir 
Wally Jason ir jo Orkestrą.

3—Muzika ir dainos.

SekmadienŲ kovo 17 radio 
programa per stotį WORlJ

sielienė, G. Kosmanas, J. Ba- kilocykles bus sekanti: 
rusevičius, K. Dobrovolskas, A. 
Jeramičius, V. Sakalauskas, S. 
Vaičiūnas, V. šipuliauskas, Leo 
Sliney, A. Smulkis, V. Baliuke
vičius, Step. Apanavičius, A. 
Klimas, K. Kizala, A. Matiliaus-j 
kas, A. Suslavičius, J. Blekaitis, I 
W. Bartusevičius, J. S. Kudz
ma, D. K i s e 1 , P. D uk- 
se v i č i u s , A. Tarulevičius, 
A. J e s u 1 e v i č i u s , A. Utka, 
J. Markevičius, S. Prunskis, J. 
Overka, J. Gojus, A. Sabaliaus
kas, B. Volungevičius, P. Ta
mulevičius, J. Juškevičius, O. 
Malevičienė, V. Česnulevičius, J. 
Karauskas, J. Dobrovolskis, A.!
Čeplikas, U. Rasimavičienė, 
Valevonienė, J. Kryževičius, 
Rašytinis, O. Sinkevičiūtė, 
Milinavičius, V. Kizala, J. La
pinas, V. Jezukevičienė, P. Va
lentukevičius, Tomy’s Fruit 
Store, Alfred Poulin, A. Ka- 
nauskas, J. Dimtsios, C. For
tin, B. L. Kahn, M. Rolichaud,
E. Salvail, Constautuis Caros, 
V. Bolis, J. Kašalynas, V. Ru- 
seckas, L. Večkis, C. .Bunevich,
F. Zinkevičius, F. Mazitis, V. 
Galeckas, M. Aliukonis, S. An
drews, A. Mažeika, C. Kazlaus
kas, P. Akstinas, L. 
The Shoe Market, S. 
vesque, J. A. Walcott, R. F. I 
Taggert, B. Gorden, F. Langs-'

1— Bagdono orkestrą iš! 
Easthampton, Mass.

2— Dainininkė Ona Minei- 
kiutė iš Montello.

Steponas Minkus,
garsintojas.

A.

Injian, 
J. Le-.

“Gaukite “Laisvei” Nauių 
Skaitytoju.

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberial
*

Telephone: EVergreen 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.

Lithuaman-En glish 
Self-Instructor
PARAŠO DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

Rankvedis angliškai kalbantiems mokytis lietuviškai. 
Taipgi naudotinas lietuviškai kalbantiems 

mokytis angliškai.

256 PUSLAPIŲ. KAINA $1.50

427
LEIDŽIA DIENRAŠTIS “LAISVĖ”

LORIMER STREET BROOKLYN,

rankvedis bus gatavas pradžioje liepos mėnesio 
metų. Kas užsisakys iš anksto ir kartu su užsa

kymu prisius mokestį gaus už $1.25.
Kadangi tokio rankvedžio išleidimas daug kainuoja, 
tai daug jo nespausdinsime. Darysime arti tiek, kiek 
gausime iš anksto užsakymų. Tad savęs užtikrini
mui užsisakykite i.š anksto—dabar—tuojau.

Šis 
siu c

J

Viso-............. $555.55
AUKAVO SEKAMAI:

Šv. Kazimiero Draugija $25;
Šv. Onos Draugija $25;
Liet. Piliečių Kliubas $15;
Šv. Petro ir Povilo Draugi

ja, $10;
LDS 65 kuopa $10;
Lietuvių Kooperacija $10;
Nashua Lietuvių Dainininkų 

Grupė $10;
William A. Malloy $10; t
City Coal Co. $10;
ALDLD 42. kp. $5.50;
šv. Vardo Draugija $5;
Šv. Kazimiero Merginų Kliu

bas $5;
Moterų. Sąjunga $5; •

zs» y/z -s*?’

ąhi rn atrašų 
. i dydžio, visokio 

gausite sulig sa- 
VO lovos.

prašome užeit 
pamatyt matra
sų ir kitų namU 

rakandų*

OPEN 
EVENINGS

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

mes parduodame 
Naujoviškiausio sti- 
minkšti kaip pūki

niai, padaryti taip, kad nereikia guzikučių ir suteikia puiku miegojimui patogu
mą. Užvalkalas išmargintas kai braižiniais, mirga ryškiom spalvom, kurios garan
tuotos . . neblunka nė nuo saulės šviesos nė nuo sudrėkimo. Ringiuotų sprendžinų 
^dujinės dalelės tokios, kokios randama tik aukštesnių kainų matrasuose. . . apda- 

\ ryti is abiejų pusių su storu susiuvinėtu vailokiniu iškin?"^u. Taipgi atsižymi dvi- 
spa vių 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. Tel Evergreen 7-8451 Brooklyn, N. YFashion ..

Sekite Mūsų Specialus
Lietuviu namų rakandų krautuve.

k;-

niai, padaryti taip, kad

' i■ J

„ į .. ,.į» f .-iu-

■Km .v'įi’ j
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Septintas puslapis (■fPenktadienis, Kovo 15, 1940

4 Easton, Pa
Pri-

I

Prakalbos, Kurias Visi 
valo Išgirsti

Sekmadienį, kovo 17 d.,
Lietuvių Literatūros Draugijos 
13 kuopa rengia svarbias pra
kalbas Fur Workers’ Unijos 
(kailiasiuvių) Svetainėje, 429 
Northampton St., Easton, Pa.

Kalbės d. D. M. šolomskas, 
LLD Centro sekretorius. Jo 
tema bus plati ir interesinga, 
nes plačiai palies dabartinę 
pasaulinę situaciją, o ypatin
gai Lietuvą, kas mums, lietu
viams, labai svarbu žinoti. 
Dabartiniu momentu yra dide
lis pasidalinimas minčių, daug 
spėliojimų, pranašysčių, ir t.t. 
Tad labai reikalinga išgirsti 
gerą kalbėtoją, kuris yra 
kompetentiškas išrišti nema
žai svarbiųjų problemų ir duo- į 
ti geresnį, pilnesnį supratimą 
įvairiais dienos klausimais.

Mes, rengėjai, nuoširdžiai 
kviečiame visus skaitlingai da
lyvauti. Užtikriname, kad bū
site patenkinti ir daug 
išgirsite.

Prakalbos prasidės 
po piet. Jžanga veltui.

ir iš apylinkės visus kvie-

] liepė įrašyti į knygą. Labai 
gerai.

Kai vyrai priklauso prie 
kuopos, tai moterims būtų lig 
ir sarmata nepriklausyti. Jos 
temoka po 10 centų ant metų, 
o turi lygias pilnas teises su 
vyrais.

Dar čionai yra pora šeimų, 
kurių vyrai priklauso prie LL- 
D 12 kuopos, bet moterys ne
priklauso. Jos turėtų prisira
šyti.

Mexico, Me

O 
sukinėjasi ir 
laimingi, nes 
kaminų dar 
matytumėte,

♦

Senas Mainierys.

Newark N. J.

Jūs esate 
fabriko 
Bet jūs 
miestuose baisiai daug
be darbo vaikštinėja, 

kada jis čio- 
Šian-

Sakės ir vėl tuojau IŠ

naujo

2 vai

liau 
čia.

Prakalbų Rengimo Kom

So. Boston, Mass.

atstovą at

kuris įvyks

Draugai ir draugės choris
tai iš visų chorų, prašome jus, 
kad nors vieną 
siųstumėt į LMS 2->ro Apskri
čio susirinkimą,
kovo (March) 17, 1940, 10 
vai. ryte, Lietuvių Piliečių 
Kliubo kambariuose, 375 
Broadway, So. Boston, Mass. ... ... 
r , . J . . . . . i ūai tilpoLabai daug svarbių dalykų 
bus svarstoma.

LMS 2-ro Apsk. Kom. 
per J. Kižys.

Masinis Mitingas, Kalbės Wm. 
Z. Foster

Nedėldienį, kovo 17 dieną, 
2 vai. po pietų, Krueger Audi
torium, 25 Belmont Ave., į- 
vyks masinis susirinkimas, ku
rį rengia Komunistų Partija 
apgynimui Teisių Biliaus: 
(Defend the Bill of Rights), 
kuriame kalbės vienas iš žy
miausių J. V. kalbėtojų, tai 
Kom. Partijos pirmininkas, 
William Z. Foster ir kiti kal
bėtojai. Taigi, bus ir puiki me
no ir dailės programa.

Šiandie kiekvienas protau
jąs darbininkas mato, kur link 
traukia mūsų demokratas pre
zidentas su visais reakcionie
riais — tai link Anglijos- 
Francijos vedamo karo. O kad 
darbo žmonės neprotestuotų 
prieš šios šalies įvėlimą į Eu- 

; ropos skerdynę, tai bandoma 
i visokiais būdais supančiuot 
liaudį įvairiais įstatymais. To- 

, dėl labai svarbu būti kiekvie
nam šiame mitinge ir girdėti, 
l^as 
ant

nertiištikrųjų bandoma 
liaudies sprando.
Sveikintinas Žingsnis

Jau keli lygiai pranešimė- 
Laisvėje,” d. Žu

kauskienės. Man patinka 
kiekvieno naujo koresp. žinu
tė, telpanti iš Newarko. Gal 
draugės-gai kiek galės mane

į toli nuo Newarko gyvenantį 
1 pavaduot.

O Newarkas veikia, juda
I gan gerai, bet taip ir liekasi 

Iš LLD 12 Kuopos Susirinkimo j nežinėje, kuomet dd. nerašo
Susirinkimas įvyko kovo 

dieną. Susirinko daugiau kaip | B1710 i “Laisvę, 
pusė kuopos narių Vaškūnie- 
nės kambariuose, Wyoming, 
Pa. Susirinkimą atidarė R. Re- 
dišauskienė, kuri po sunkios 
ir ilgos ligos dabar jau svei
ka. Dar kuopos narys A. Boty- 
rius jau metai ir pusė serga, 
mažai tevaikščioja.

Pirmininku išrinktas A. ka
linčius. Tarimai pereito susi
rinkimo skaityta ir priimta. 
Raportas surengimo vakarie
nės komisijos priimtas. Pasiro
dė, kad vakarienė įvyks. Kon
certo komisija raportavo, kad 
koncerto nebus galima su
rengti. Komisija paliuosuota.

Kuopon įsirašė" dvi naujos 
narės, tai Kalauskienė ir Re
meikienė. Jeigu priskaičius 
abudu žiurus, kurie užsimokė
jo 1939 metų gruodžio mėne
sį, tai Lietuvių Literatūros 
Draugijos 12 kuopa jau turė
tų užsimokėjusių narių 
1940 metus net 19.

Ižde kuopa turi $3.16.
Nauja valdyba 1940 

tams išrinkta sekama: Orga
nizatorius Stasis Rauduvė, ta
rimų raštininkė Veronika Ra- 
dišauskiutė, moterų organiza
torė R. Radišauskienė, turto 
raštininkas A. Valinčius.

Kuopos vakarienė įvykiu ko
vo 17 dieną.

Pittston, Pa.
3 iš savo veikimo ir šiaip judė- 

.” O tas labai 
atsiliepia ant “Laisvės 
tytojų. Kiekvienas savo kolo
nijos patriotas, atėjus “Lais
vei,” jieško žinių iš savo mies
to, bei jo apylinkės. D. Žu
kauskienės žinutės 
k a, nes jos gan 
skaitosi. Rašinėk 
drauge.

skai-

man patin- 
sklandžiai 

daugiau,

Albinas.

Gardner, Mass

uz

me-

Lietuvių Moterų Kliubas 
rengia žuvių, silkių ir baron- 
kų vakarienę, subatoj, kovo 
16; 1940, Lietuvių Piliečių 
Kliube, 255 Main Street, kaip 
6:30 vai. vak.

Apylinkės lituviai neužmirš
kit atsilankyti.

Moterų Kliubas taipgi turės 
susirinkimą (apart regulariš- 
ko) kovo 28, Lietuvių Piliečių 
Kliube, dėl pasitarimo apie 
veikimą organizacijoj. Bus 
daug svarbių apkalbėjimų.

Prakalbos įvyko kovo 10 d. 
Kalbėjo draugės E. Petrikienė 
ir Sukackienė.

Rep.

Binghamton, N.

“Laisvės” skaitytojai labai 
myli žinutes ne tik iš Pittsto- 
no, bet ir iš Wilkes-Barre ir 
Scrantono. Deja, kaip tyčia, 
tie mūsų korespondentai mąž
ta. “Kunigo Giminė” dažnai 
parašydavo, bet tas amžinai 
il^is po žeme. “Požeminis” 
dažnai rašinėdavo, bet dah*’* 
nebepasirodo. Vienas visko ne
gali sužinoti.

Beje, buvau pamiršęs pažy
mėti, kad iš kuopos susirinki
mo eidamas buvau užėjęs pas 
KizeviČių-Krikščinių moteris. 
Pakalbinau prisirašyti prie 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
12 kuopos. Sutiko prisirašyti ir

Nepatyręs, bet kalba
Vieną dieną įėjau į plaukų 

kirpyklą. Sėdi keli vyrai, 
vienas vyrukas 
sako :
iš jūsų 
rūksta, 
kituose 
žmonių

Pasiteiravau, 
nai atvažiavo. Atsakė: 
dien. 
važiuosiąs. Ant vietos gyventi
negalįs, nes jo toks dai’bas. 
Jis važinėjąs po visą Ameri
ką. Aš jam sakau: “Tai kaip 
jūs žinote, kad šio miesto gy
ventojai laimingi ir kad čionai 
bedarbių nėra ? šiandien atva
žiavai ir vėl išvažiuoji.” Jis 
atsakė, kad nereikią būti vie
noj vietoj, idant sužinojus, 
kaip dalykai yra.

Vadinasi, nieko nepatyręs 
agentėlis važinėja ir plepa ne
sąmones.

Pas mus bedarbių yra gana 
daug, žinoma, kai kurie turi 
nuosavas stubas, bet naudos iš 
jų labai mažai. Taksus aukš
tus priseina mokėti. O jei du 
ar tris metus neužmokėsi, tai 
prarasi ir visą savo turtą.

Tai tokia laimė šiandien 
kai kurių gyventojų.

Parengimas
Kovo 2 dieną LDD turėjo 

turengus teatrą, kad padaryti 
šiek tiek draugystei pelno. Aš 
visus tokius parengimus pare- 
miu, tai ir šio neapleidžiau.

Parengime susitikau drau
gę Plauplienę ir paklausiau 
jos, kaip jai einasi. Ji atsakė: 
“Viskas būtų gerai, jeigu tik 
mano vyras sveikas būtų.” 
Drg. Plauplis jau antri metai 
serga. Kaip operaciją turėjo, 
tai dar nepasveiko. Jo liga 
yra labai ilga ir įkiri. Aš jam 
vėlinu greitai pasveikti. Drau
gai Plaupliai yra pirmeiviškų 
pažiūrų žmonės ir geri darbi
ninkų judėjimo rėmėjai.

Nelaime
Sausio 23 dieną nelaimė iš

tiko draugą Stanislovą Jan/ 
kauską. Jis pakliuvo po troku 
ir jam užgavo abi kojas — 
vieną lengviau, o kitą labai 
skaudžiai. Gal per kokius še- 
šius mėnesius negalės ja vaik
štinėti. Taip gydytojas sako.

Gaila žmogaus. Drg. Jan
kauskas yra pirmeiviškas 
žmogus ir visiems gerai žino
mas. Jis užlaiko didelę valgių 
krautuvę.

Mexicos Vaclovas.

Prakalbos Sveikatos' Klausimu
Kad išgirdus daugiau žinių, 

kaip užlaikyti sveikatą ir ką 
daryti, kada jau pasijunti ser
gąs, tai prašom ateiti į šias 
prakalbas ir sužinoti tą, kas 
kiekvienam yra reikalinga ir 
svarbu.

Šios prakalbos įvyks sekma
dienį, kovo 17-tą dieną, Lietu
vių Svetainėje, 315 Clinton 
St. Prasidės 2:30 vai. po pie
tų. Kalbėtojum bus Dr. I. 
Pine. Dr. Pine jau yra kalbė
jęs mūsų lietuviškai publikai, 
kuris gana aiškiai dėsto tą, ką 
jis pasibrėžęs dėstyti. Tad ir 
šį sykį Dr. Pine pilnai paten
kins mūsų pageidavimą, ir su
pažindins mus su tais daly-

Cleveland, Ohio

Baltimore, Md

17 d.

Komitetas.

(&T Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga
PITTSBURGH, PA. ap-į

D. P. Lekavičius.

PRANEŠIMAI E KITUR

1 A

draugišką 
ir šokiais.

klau- 
kovo

s į

Ponca 
veikėja

703 
gar- 
Ella 
bus: 
nuo

v. v. L. P. G. 
River St. Korta-

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

Massachusetts Apskričių Ko
mitetų Susirinkimas dėl 

“Laisvės” Pikniko

PHILADELPHIA, PA.
' Tarptautinis Moterų Dienos pami
nėjimas įvyks šeštadienį, kovo 16 d.,' 
8 v. v., 735 Fairmount Ave. Progra
mas: Lyros Choras, Ukrainų Cho
ras, dvi merginos šokikės, kalbės vi
siems gerai žinoma Močiutė Bloor, 
bus gera orkestrą šokiams. Kviečia 
gerbiamą publiką dalyvauti — Mo
terų Kliubas. (63-64)

po pietų, įvyks 
masinis susirin- 
Svetainėje,

St. Kalbės 
Močiutė

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes cleveiterio stoties

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

Kovo 17 d., 1940 yra šaukiamas 
nepaprastas posėdis, šių organizaci
jų apskričių komitetų narių: Lietu
vių Komunistų Pirmo Distrikto Lie
tuvių Literatūros Draugijos 7-to

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.

NEWARK, N. J. .
Sekmadienį, kovo 17 d., įvyks pra

kalbos, ruošia Komunistų Partija.

HUDSON, MASS.
Svarbios* paskaitos sveikatos 

simu įvyks sekmadienį, 17 d. 
2:30 vai. po pietų, Kliubo Svet. Dr.
J. F. Borysas skaitys paskaitą te
moje: “Kaip užlaikyt Sveikas Akis.” 
Kviečiame visus dalyvauti. (64-65)

HUDSON, MASS.
ALDLD 103 kp. susirinkimas įvyks 

kovo 16 d., 8 v. v. Visi nariai daly-’ 
vaukite, turime svarbių reikalų 
tarti. — Jaskevičius, Sekr.

' (64-65)

geros dovanos. 
Todėl Laisvės Choras kviečia visus 
Haverhillio lietuvius dalyvauti j 
rengiamą parę, linksmai praleisti 
vakarą su draugais ir išbandyti sa
vo laimikį. — Reng. Kom.

(63-65)

PHILADELPHIA, PA.
• ALDLD 14 kp. rengia 
vakarėlį su vagių balium 
Bus gera muzika ir programa. Va
karienė bus 6 v. v. Šokiai 7 v. v.i 
Turėsime gėrimų ir užkandžių.] 
Įvyks sekmadienį, kovo 17 d., pra
džia 3 v. v., 735 Fairmount Ave. 
Kviečiame visus, senus ir jaunus da
lyvauti, linksmai laiką praleisti. — 
Rengėjai. (63-65)

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.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

HAVERHILL, MASS.
Laisvės Choras rengia kortavimo 

vakarą (whist party), penktadienį, 
kovo 15 d., 7:30 
Kliubo Svet., 324

Komunistų " Pirmo vime> laimejusiem daugiausia punk
tų, bus duodamos geros dovanos.

PITTSTON, PA.
Draugiškas vakarėlis, įvyks 

kovo, 7 v. v. Raudavęs Studijoj. Visi 
LLD nariai, “Laisvės” rėmėjai kvie
čiami dalyvaut ir praleist draugiškai 
vakarą.- —■ Rengėjai. (64-65)

1

■4

nuo $1.50 augštyn
ii
j

Pakvietimas

Šį sekmadienį, kovo 17 die
ną, 2 :30 vai. 
labai svarbus 
kimas Finų 
South 
šioji 
Bloor. Jos kalbos tema 
“Kaip išlaikyti Ameriką 
karo?” Savo kalboje ji plačiai 
palies tik dabar padarytą tai
kos sutartį tarpe Sovietų Są
jungos ir Suomijos.

Apart prakalbos, bus labai 
graži muzikališka programa. 
Dainuos soprano solo Louise 
Munsell.

Kviečiame visus lietuvius 
dalyvauti.

Mūsų Northsides Lietuvių 
Moterų Kliubas rengiasi prie 
prakalbų, kurios < įvyks kovo 
27 dieną. Kalbės S. Sasna iš 
Brooklyn©. Vakaro programą 
išpildys savomis meno spėko
mis.

PRAKALBOS
ALDLD 15 Apskr. rengia 

prakalbas nedėlioj, kovo 17, 
Lietuvių Darbininkų Svetai
nėj, 920 E. 79th St. Kalbės 
d. Z. Janauskas, iš Kanados, 
“Liaudies Balso” administra
torius.

Gerbiama Clevelando visuo
mene! Drg. Janauskas yra ge
ras kalbėtojas. Jis kalba ne 
vien Kanados reikalais, bet ir 
abelnais pasauliniai įvykiais. 
Dabartinio ALDLD vajaus 
proga, ir esant tiek daug pa
saulyj naujų įvykių, mes ren
giame šias prakalbas.

Atsilankykite ir atsiveskite 
savo draugus į šias prakalbas. 
Taipgi, paremsite Kanados 
“Liaudies Balsą,” darbo žmo
nių laikraštį, nes dabar yra 
Kanadoje karas ir ‘reakcija 
kyla ir mes turėtume savo bro
liams pagelbėt. Jis mums kal
bės apie Kanados lietuvių gy
venimą ir organizacijų, veiki
mą. Pradžia 2 :30 vai. po piet. 
Įžanga veltui. Kviečia visus 
skaitlingai atsilankyti.

Rengimo Komisija.

kais, kurių mes nežinome, o 
turime žinoti, kaip užlaikyti 
sveikatą gerame stovyje.

Šias prakalbas rengia LLD
20 kuopos Moterų Skyrius. Į- 
žanga bus visiems dykai.

Visus širdingiausiai užpra
šo LLD Moterų Skyrius.

DIDŽIAUSIAS SMŪGIS 
ANGLIJAI

Apskričio, Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo ir Lietuvių Meno Sąjun
gos. Susirinkimo pradžia: 2-rą vai..............................................................
po pietų, Lietuvių Piliečių Kliubo |gus jr graži programa. Pradžia 2 v. 
Svetainėje, 376 W. Broadway, So. p0 pietų. Krueger’s Auditorium, 25 
Boston, Mass. Bus svarstoma šie Belmont Ave. Kalbės vienas iš ge- 1 
klausimai. ^Prisirengimas^ prie Lais-rjausiu kalbėtojų, William Z. Foster 

iš New Yorko. Mitingas rengiamas 
apgynimui darbe liaudies teisių 
(Defend the Bill of Rights). Kvie- ! 
čiame lietuvius dalyvauti ir išgirsti ’ 
įdomias prakalbas. (63-64)

Boston, Mass. Bus svarstoma šie Belmont Ave. Kalbės vienas iš ge- 1 įrl n i mi <-» i Uviii viz-vvi w-» <-» z~< za T n.r. _ ___ _ __
vės dienraščio pikniko 4 d. liepos, 
Pirmos Gegužės darbininkų šventės 
paminėjimas, ir prisirengimas prie 
šių metų Nacionalių ir mūsų valsti
jos rinkimų. Taipgi pageidautina, 
kad dalyvautų mūsų veikėjai iš šių 
kolonijų: Montello, Bridgewater, 
Stoughton, Norwood, W. Lynn, Law
rence, Haverhill, Nashua, Lowell, 
Worcester, Gardner, Hudson, Cam
bridge, ir So. Boston. Iš visų koloni
jų nors po vieną veikėją turit atva
žiuoti. Lietuvių ] 
Distrikto Sekretorius — J. Grybas.

(63-64)

Maskva, kovo 13. — Lai
mėjimą karo su Suomija 
Sovietai laiko didžiausiu 
Anglijos politikos sumuši
mu per šimtą metų. Sovie
tų spauda rašo, kad dabar 
Leningradas a p s a u g otas, 
nežiūrint, kas mėgintų jį 
pult per sausumą ar jūrą 
ar iš oro.

WORCESTER, MASS.
Penktadienio ir šeštadienio vaka-i 

rais, kovo 15 ir 16 dd., įvyks Tarp
tautinių Organizacijų fėrai (Baza- 
ras), 29 Endicott St. svetainėje.' 
Prie įžangos bilietų yra skiriama 
$20.00 dovanų, ši suma bus išdalin
ta į keturias dalis kaip-tai $10; $5;, 
$3 ir $2. Čia bus ir šaunus lietuvių 
surengtas stalas. Prašomo lietuvius 
skaitlingai dalyvauti. — Rengėjai.

(63-64)

NEW JERSEY LIETUVIŲ
RADIO PROGRAMA

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

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

Dėl pasiskelbimų prašome kreiptis į programos vedėją:

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

SPECIALIAI PAVASARIUI
, Mokyklos baigimo žiedai

Riestiniai laikrodėliai
Rožančiai

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

ESTATE OF

BARRY P. SHALLINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME

Mateušas Simonavičius

NOTARY 
PUBLIC

Telcphone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

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

H

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

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

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

ir

M M ĮUĮI IĮUĮI MljlR M RĄ M MMM W ft* M

Fontaninių plunksnų 
ir paišelių setai, 
žemos kainos ir 

garantuoti.

Daimontai 
Melsvi-balti 

pertekto

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

E L E R
BROOKLYN, N. Y.

Manhattan Avės.
Tel. Stagg 2-2178

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

H
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Visi Laikrodžiai Garantuoti
Maži Rankpinigiai palaikys 

jums bile daiktą.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name

Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą

ROBERT LIPTON.
JEW 

701 GRAND STREET 
Bet. Graham & 

Įsteigta 1892



Aštuntas puslapis '' Penktadienis, Kovo 15, 1940

MIRĖ

Visi Šį Vakarą Ateikite 
į Labai Svarbias 

Prakalbas
Šį vakarą, penktadienį, 

7:30 vai., šapalo-Vaiginio 
svetainėj, 147 Thames St., 
Ridgewood e, bus labai svar
bios prakalbos. Kalbės D. M. 
Šolomskas ir J. Gasiunas. Jie 
aiškins pasaulinius įvykius ir 
tai, kodėl Finliandijos ponų ir 
kapitalistų valdžia rudenį ne
priėmė Sovietų Sąjungos tai
kos pasiūlymą, išprovokavo 
karą, o dabar turėjo taikin
tis. Kodėl ji nusisuko nuo An
glijos, Francijos ir kitų impe
rialistų ? Ar bus ten taika? 
Ką dabar darys Francija ir 
Anglija Skandinavijoj? Kas 
gali atsitikti Balkanuose, Ar
timuose Rytuose ir abelnai su 
Vokietijos, Francijos ir Angli
jos karų ? Taip pat, kalbėtojai 
aiškins ir Amerikos uždavi
nius. Ateikite visi. Įžanga vel
tui. Rengėjai.

•

Vargas Biednai Motinai

Valstijos advokato pagelbi- 
ninkas John J. Rooney ©ata
ria teismui paleisti be baus
mės Mariją Romainę, 23 metų 
motina, kuri kelios savaitės 
atgal “pametė” savo kūdikį, 
19-kos mėnesių amžiaus. Pa
aiškėjo, kad motina nepametė 
kūdikį, bet paliko pas kitus 
žmones ir dar $16 pinigais, o 
pati išvyko darbo j ieškoti. 
Kada ji negalėjo daugiau kū
dikio užlaikymui pinigų pri
siųsti, tai buvo apskusta ir su
laikyta. Motina myli kūdikį, 
bet neturi darbo ir pinigų.

Prisipažino Užmušęs Moterį
Luis Grondine, 46 metų 

amžiaus, WPA darbininkas, 
sako, atėjo į policijos stotį ir 
prisipažino, kad jis iki mir
ties užmušė Elaine Rossi, 23 
metų moterį, ir paliko savo 
gyvenamyj, 66 Amsterdam 
Ave.

Grondine yra diktas, apie 
250 svarų vyras. Policijoj aiš
kinosi, kad jis smarkiai kirto 
moterį, kada ji šoko prie jo 
su peiliu. Nužudyta atrasta 
visai nuoga, ant jos kūno bu
vo 15 žaizdų.

Šis Tas Apie Lietuviš
kas Duonos Kepyklas
Brooklyne dabar yra dvi 

lietuvių duonos kepyklos: 
Varpas (Balčiūnų) ir Scholes 
Bakery (Lukoševičių). Veik 
kiekvienoje Brooklyno lietu
vių stuboje rasi šių keptuvių 
ruginę duoną bei keikus. Kai 
kas sako, kad be tų keptuvių 
duonutės mes negalėtume gy
venti, nes svetimtaučių kep
tuvės nepritaiko duonos prie 
lietuviu skonio, t

Apart Brooklyno lietuvių 
i keptuvių duonos dabar tenka 
I matyti ruginės duonos, atvež
tos iš kitų miestų ir net iš ki
tų valstijų; gatvėse tankiai 
tenka matyt tų “svetimų” kep
tuvių trokai su lietuviška 
duonute. Jie atveža savo duo
ną į krautuves ir į stubas. 
Na, vieni žmonės geriau myli 
brooklyniškę duoną, o kiti — 
iš kitur atvežtą, — mat, ne 

' visų vienodas skonis. 
Į

šiomis dienomis viename 
I parengime man teko susipa- 
I žinti su vienos lietuvių keptu
vės (iš kito miesto) darbinin
ku. Paklausinėjus, kaip daly
kai eina jūsų keptuvėje, ar 

.gerą biznį daro ir tt. Jis pa
sakė, kad apie bosų biznį jis 
mažai žino. Girdi, mūsų kep
tuvė ne unijinė, darbininkai— 
ne unijistai, todėl mūsų va
landos ir algos irgi ne uniji
nės. Jis sako: “Aš žinau, kad 
Brooklyno kepyklos yra uniji
nės, darbininkai priklauso uni
jai, todėl ir darbininkų valan
dos yra žmoniškos ir algos 
unijinės.”

Taigi, pasirodo, kad atvež
ta ruginė duonelė Brooklynan 
iš kitų miestų kepama ne uni- 
jistų darbininkų; jųjų keptu
vėse nėra unijos. Tuo gi tar
pu Brooklyn keptuvės —Var
pas ir Scholes Bakery yra pil
nai unijinės ir jų darbininkai 
yra unijistai. Kurie iš mūs val
gome iš kitur atvežtą duoną, 

• turėtume reikalauti tų kepy- 
klų, kad jos būtų unijinės, 
kad duona būtų kepama uni- 
jistų darbininkų.

Unijistas.

Iškas Ilgiausį Automo
biliu Pravažiavimo

Tunelį
-------F—

Miesto majoras LaGuardia 
paskelbė, kad iš Reconstruc
tion Finance Corp, gauna 
$57,000,000 iškasimui ilgiau
sio automobilių tunelio.

Jis sujungs Brooklyną per 
Governors salą su Manhat
tan© žemutine dalimi — Bat
tery Parku. Tai bus vienas iš 
New Yorko ilgiausių tunelių. 
Toj miesto dalyj buvo didelis 
susikimšimas. Ilgai buvo dis- 
kusuota ar prakasti po East 
upe tunelį, ar dar vieną tiltą 
statyti. Karo Laivyno Depart- 
mentas griežtai priešinosi til
to statymui, nes jau ir dabar 
du tiltai karo laivyno stotį, 
Brooklyne, atitveria nuo jū
ros. Laivyno komandieriai sa
ko, kad priešo lėktuvai gali 
nutrenkti tiltus ir laivus at
kirsti nuo jūros. Buvo net ma
nyta laivyno stotį iškraustyti 
į pajūrį. Bet vėliau prieita 
prie išvados, kad kasti pože
minį po upe tunelį.

Sujungimas Brooklyno su 
Battery Parku, tai dar nėra 
viskas. Yra padarytas planas 
iš Battery Parko kasti kitą po
žeminį tunelį po Hudson upe, 
kad susijungus su Jersey City. 
Kada tas antras darbas bus 
pradėtas, tai dar nežinia. Vei
kiausiai sujungimas Brooklyno 
su Manhattan miesto dalimi 
ims kelis metus.

Sako, kad 5,0u0 darbininkų 
turės darbo prie tunelio per 
keturis metus laiko. Kada 
tunelis bus baigtas, tai auto
mobilistai turės mokėti po 25 
centus už kiekvieną pervažia
vimą.

Kiek Aukso Atvežė?
Į New Yorką iš užsienio 

sausio mėnesį buvo atvežta 
aukso vertės $236,391,000; o 
vasario mėnesį atvežė už 
$197,430,000. D a u gi ausiai 
aukso atvežta iš Anglijos ir 
Francijos apmokėjimui ,už 
ginklus, amuniciją ir karo me
džiagas.

E. Klopping ir du jo berniu
kai nusiįrė valtyj į Jamaica 
Bay vieną salą į svečius pas 
žvejus, bet grįžti atgal nega
lėjo be kraštų laivo pagelbos 
iš priežasties didelių bangų.

Atkeliavo “Ožio” Alus

Dienraščio “laisves” Pavasarinis

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

Įvyks Sekmadienį

Balandžio 21 April
Visa didžiojo New Yorko apylinkė turi prisidėt prie 
išmokėjimo Intertype mašinos, skaitlingai privalo 

dalyvauti šiame baliuje. '

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.

BUS CENTRAL
16-18 Manhattan Avenue

PALACE
Brooklyn, N. Y.

Pavasarį vis būna taip va- 
dįnamo “Bock Beer” alaus. 
Davinių yra, kad jį gali pada
ryti tik iš sudygusių miežių, 
tai yra pavasarį. Sako, kad į 
New Yorko užeigas ir san
krovas tik viena diena buvo 
pristatyta 250,000 galionų mi
nėto alaus.

Svarbios Politiniais Amer. 
Klausimais Prakalbos

Williamsburgo gyventojai 
turi progą išgirsti labai svar
bias anglų prakalbas. Sekma
dienį, 17 d. kovo, 8:30 vai. 
vakare, Washington Palace, 
157 So. 9th St., atsibus pra
kalbos ir diskusijos. Kalbės 
Carl Brodsky, žymus kalbėto
jas, temoje: “Trečias Termi
nas ar Trečia Partija.” Tai 
labai svarbus klausimas. Kaip 
žinome, kapitalistinė spauda 
jau ir įkirėjo su pasakomis 
apie Roosevelto trečią termi
ną. Brodsky išaiškins, kodėl 
Amerikos liaudžiai daug svam
biau yra rūpintis ne Roosevel
to trečiu terminu, bet Trečią 
Partija, tai yra sudarymu par
tijos, kuri kovotų prieš De
mokratų ir Republikonų Par
tijas, kurios nieko gero liau
džiai nedavė ir neduos. ^Bus 
leistina ir kitiems savo mintį 
reikšti.

Iš LDS 50 Kuopos 
Darbuotės

Iš LDS 50 Kuopos Darbuotės
Kai LDS 50 k p. tapo sutver

ta, tai drg. Mizara sakė: jeigu 
ši kuopa pasiektų savo nume
rio skaitlinės, tai būtų labai 
gerai. Tu o j aus griebtasi už 
darbo. Smarkiausiu ir darbš
čiausiu, naujų narių gavime, 
buvo drg. W. Kūlikas, žinoma, 
jam pagelbėjo ir kiti draugai. 
Gana neilgu laikotarpiu kuo
pa jau turėjo suvirš 80 narių. 
Džiaugėsi kuopos darbuotojai 
tokiais gražiais darbo vaisiais, 
džiaugėsi ir LDS Centras. 50 
kuopa kartu su kitų tautų pa
našiomis organizacijomis turė
jo pasirendavoję svetainę, kur 
laikydavo kuopos susirinkimus 
ir šiaip įvairius parengimus. 
Iš pradžios parengimai gerai 
pavykdavo ir kuopa turėdavo 
uždarbio, kad pasimokėti sve
tainės išlaidas. Gerai pavykę 
parengimai, kur būdavo su
traukta gana daug pašalinės 
publikos, buvo panaudota ga
vimui naujų narių. Vėliau len
kų organizacijai atsisakius, iš
laidos likusiom organizacijom 
pasidarė didesnės, tokiu būdu 
dėl perdidelių išlaidų ir LDS 
50 kp. turėjo nuo svetainės at
sisakyti.

Netekus svetainės, nete
kome vietos, kur parengimus 
laikyti. Teisybė, šioj apylin
kėj svetainių yra, bet vienos 
mūsų parengimams netinka
mos, o kitos perbrangios, bet 
nežiūrint tų visų nepatogumų, 
kuopa vistik nuo parengimų 
negali atsisakyti.

Metinis LDS 50 kp. paren
gimas įvyks nedėldienį, balan
džio 14 d., svetainėje Italian 
Educational Center, 657 —5th 
Ave., kampas 19th St., So. 
Brooklyn. Bus perstatyta juo
kinga komedija “Kontrolis” 
ir kitas trumpas veikalas. 
Veikalus sulos L.L. Teatro ar- 
tistai-mėgėjai. Southbrooklyn- 
iečiai ir apylinkės lietuviai tu
rėtų šią dieną pasižymėti, kad 
galėtų šiame parengime daly
vauti. Platesnių žinių apie šį 
parengimą bus vėliaus.

Mūsų jubilėjinio vajaus rei
kalai stovi gana prastai. Turi
me tris organizatorius, bet 
kol kas pasekmės prastos, tik 
drg. Kūlikas gavo du nauju 
nariu, o kiti du vajininkai dar 
vis tyli. Draugai vajininkai, 
pasiskubinkite pasidarbuoti, 
nes vajaus pabaiga jau ne už 
kalnų. Būtų labai sarmata mū
sų kuopai, jeigu paskirtos kvo
tos neišpildytume. Manau, 
kad mūsų vajininkai su visų 
kuopos narių pagelba mūsų 
pirmiaus užsitarnautą gerą 
vardą dar geriau užrekorduos. 
Mūsų obalsis turi būti: kuo
pos numerio skaičių daugiau, 
negu padvigubinti.

Korespondentas.

Kur Miliūnais Skaito
Westinghouse Electric & 

Manufacture Co. paskelbė, 
kad 1939 metais pelno padarė 
$13,854,773. Sako, kad 1939 
metais kompanijos pelnai pa
kilo net ant 53%, palyginus 
su pirmesniais metais.

National Dairy Products Co. 
skelbia, kad 1939 metais 
kompanijos pelnai buvo $13,- 
034,157. Kiekvienas Šeras, ku
rių yra 6,263,880 davė po 
$1.97 pelno.

Oras jau bus gražus, tai lauksime svečių iš kitų 
miestų. Nėra priežasties kodėl negali atvažiuoti phi- 
ladelphiečiai ir iš Conn, valstijos miestų; f‘Laisvės” 

pairi jotai.

Policija sulaikė kazirninkus 
D. Wedge, Fairchill ir Spen
cer, pas kuriuos rado $31,100. 
Tai specialistai kortų lošikai, 
atvykę iš > Hollywood.

250 Naujų Advokatų
Pirmadienį su tam papras

tomis advokatų, apeigomis bu
vo' priimta prie “baro” 25Q 
nauji advokatai. Jie baigė tei
sių mokyklas ir pradės prak
tikuoti savo profesiją.

Jaunuolis p. Capassino, ’19 
metų, jnirė, nes-jis važiuoda
mas ant dviračio susimušė su 
automobilium. .

Pijušas Vizbaras, 55 m. am
žiaus. Gyveno po antrašu'855 
Linwood St. Mirė trečiadienį 
kovo 13 d., Bushwick ligoni
nėj. Laidotuvės įvyks šešta
dienį, kovo 16 d., Alyvų Kal
no kapinėse. Kūnas pašarvuo- 
tas J. Levandausko koplyčioj, 
337 Union Avė. Graborius Le- 
vandauskas taipgi 
velionio laidotuvių

rūpinasi ir 
pareigom.

šiomis dienomis
Micheliunas, pirmiau dirbęs 
prie Varpo keptuvės. Buvo ve
dęs, bet jojo žmona gyvena 
Lietuvoj. Bus laidojamas 
penktadienį, kovo 15-tą, Aly
vų kapinėse.

mirė Leo

PARDAVIMAI
Valymo ir siuvimo kriaūčiškas 

biznis parsiduoda nepaprastai pigiai. 
Tinkama vieta lietuviui. Galima da
ryti gražų pragyvenimą. Pardavimo 
priežastis, savininkas eina į kitą bi
znį. Hyman Turer, 409 Hewes St., 
kampas So. 2nd St., Brooklyn, N.Y.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. i

Tel. Evergreen 8-7179

PATYRĘS

Laikrodininkas
Taisome visokius auksinius daik

tus ir visokius laikrodžius
Laikrodžius išvalome su elektri- 
kine mašina. Išardžius laikrodį 
kiekviena dalis eina per tris che
mines operacijas. Laikrodžio dalys 
palieka tikrai naujos ir laikrodis 

rodo tikrą laiką.

V. KAZEL-KAZLAUSKAS 
221-03 Jamaica Avenue 

Queens Village, L. I.

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

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LeVANDA E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

BAR ir GRILL
I

Lietuvių Restaurantas
Wne Gaminam valgius b 

turime Amerikon 
išdirblmo ir impor
tuotų degtinių, vi 

šokių vynų ir 
gero alaus.

JOSEPH ZEIDAT
Savininkas

411 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

Iš senų 

ius 
sudarau 
rikoniškais.

■ balui esant ir
P a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

stočių BMT Line '
Tel.: Glenmore 5->6191

brooklyno lietuviai gydytojai

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

VALANDOS:
8—10 ryte
1—2 p. p.

• 6—8 vak.
Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

DR. ADAM V. WALMUS
DANTŲ GYDYTOJAS

705 Fourth Avenue

OFISO VALANDOS:
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties išanksto.

Tel. SOuth 8-1551
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Didelis Išpardavimas 
Nupigintam Kainom

SIUTAI ir OVERKOTAI
Išparduodami dabar už 

1/3—vieną trečdalį
originališkos

Naudokitės Mūsų Patogiu

kainos
10 Išmokėjimų Planu

NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Avė

Brooklyn, N
tai mm tai tai mm tonai wm tai tai tai tai tai mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

wi lutiut iui wt wi wi iui wt wt wi wi ra wi wt imi iui m m ioi

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 aprokai^nus be jokio mokesčio.

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

I
Telefonas EVergreen 7-1661

mm tai tat mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

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

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

OPEN DAY AND NIGHT

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Turkish Room, Russian
Swimming Pool, Fresh

■ i Vapor Room,
11 Room, Large

yL Artesian Water, Restaurant, Barber ■ 
Shop, Sleeping Accomodations. _

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

SKELBKITES “LAISVĖJE
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