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THE LITHUANIAN DAILY

“Vienybės” kolumnistas 
ponas Kruze iškepė naują 
filosofiją savęs ir savo ko
legų suraminimui. Jis, pa
vyzdžiui, porina, kad tie So-
vietų kareiviai, kurie tapo 
atsiųsti Lietuvon, neužilgo 
susižavėsią Lietuvos san
tvarka ir tapsią fašistais.

Ir tiki jis tam, ir džiau
giasi jis tuomi!

* ❖
Mums pono Krūzės negai

la. Tegul žmogus džiaugia
si. Tik reikia abejoti, ar 
šiai jo filosofijai dar kas 
kitas panorės tikėti.

* * *
Mes tiek galime pasaky

ti: Lietuvos dabartine san
tvarka Sovietų kareiviai 
vargiai susižavės. Tačiau jie 
ten būdami, be abejo, dar 
daugiau pamylės Lietuvos 
varguolius. Jie pamatys jų 
tikrus vargus ir jų sunkias, 
bet didvyriškas pastangas ■ 
savo būklę pagerinti.

Jiems bus gaila, kad jie j 
negali jiems pagelbėti, nes 
jie ne tam ten pasiųsti.

Jie ten pasiųsti daboti 
Lietuvos ir Sovietų Sąjun-j 
gos valstybių interesus nuoi 
išlaukinių priešų. Jie tą sa-t 
vo misiją ištikimai ir pride-; 
ramai atliks. Jiems, žinoma, | 
tame nuoširdžiai padės ir 
mūsų broliai lietuviai ka
reiviai. * įS *

Lietuvos vyriausybė jau 
paskyrė Vilniaus miestui ir 
kraštui visus viršininkus. 
Jų paskirta dau ir visokių. 
Dauguma jų nugabenti iš 
Kauno.

Laikinai tas gal neišven
giama. Bet kur vilniečių 
balsas ir teisės? Kur rinki
mai? Kodėl jų Kauno vy
riausybė niekur nemini?* įs *

Žiūrėkite, kaip greitai ir 
pasekmingai rinkimus pra
vedė Sovietų Sąjunga Va
karinėje Ukrainoje ir Va
karinėje Baltarusijoje. Ten 
jau pati liaudis savo reika
lus veda ir tvarko.♦ * *

Dar blogiau. Skaitau 
Smetonos paskirto Vilniaus 
komendanto įsakymus. Įsa
kymų pirmas punktas 
skamba:

“Gatvėse ir aikštėse die
nos ir vakaro metu iki 21 
vai. draudžiama susirinkti į 
grupes didesnes, negu penki 
žmonės. Stovinėti be jokio 
reikalo gatvėse. ir aikštėse 
draudžiama.”

Įsakymų punktas trečias 
skamba:
• “Eįraudžiama giedoti, dai
nuoti ir agituoti gatvėse ir 
aikštėse. Kas. nurodys agi
tatorių, tam bus atlyginta.”

Ir visi tokie “prasižengė
liai’ bus baudžiami “pinigi
ne bauda iki 5,000 litų, ar
ba kalėjimu iki trijų mėne
sių, arba abiem baudom 
kartu.”

♦ ♦ ♦

Kuomi šitie prisakymai 
kvepia? Tegul atsako pats 
skaitytojas.

♦ * *

Ko labiausia dabar reikia 
Vilniaus kraštui ir visai 
Lietuvai, tai liaudies teisių 
išsirinkti savo valdžią. Da
bartinė vyriausybė neatsto
vauja Lietuvos liaudies. 
Lietuvos liaudis jos neis/

Ruoškime rudeni
nes pramogas “Lais
vės” paramai. Jos 
yra didelė atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.
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SO VIET Al PIIE KIfl SUOMIU S KARO PROVOKATORIUS
Stalinas Atrėmė Me

lą, būk Jis Norįs 
"Ilgiausio Karo”

Maskva. — Franci jos ži- 
nįų agentūra Havas buvo 

i paskelbus, būk Stalinas, ge- 
neralis sekretorius Sovietų 
Komunistų Partijos, ragi
nęs pratęst Europos karą 
kaip galint ilgiau, idant tal
kininkai ir Vokietija “išsi
semtų” (išsieikvotų). Bet 
tas frahcūzų paskelbimas 
yra melas, pareiškė Stalinas 
“Pravdoje”, kur jis, be kit
ko sako:

“Tas Havas žinių agentū
ros pranešimas yra melas, 
kaip ir daugelis kitų jos 
pranešimų. Aš negaliu ži
not, kokiame būtent kaba
rete šis melas buvo sufab
rikuotas. Bet, nežiūrint, 
kaip ponai iš Havas agen
tūros meluotų, jie negali 
užginčyt šių faktų:

“L Tai ne Vokietija už
puolė Franci ją ir Angliją, 
bet Francija ir Anglija už

puolė Vokietiją, ir atsako
mybė už ši karą krinta ant 
Francijos ir Anglijos.

“2. Išsiveržus karo veiks
mams, Vokietija darė tai
kos pasiūlymus Franci j ai ir 
Anglijai, ir Sovietų Sąjun
ga atvirai rėmė Vokietijos 
taikos pasiūlymus, nes So
vietų Sąjunga tikėjo ir tiki, 
jog greičiausias karo baigi
mas pamatiniai palengvintų 
būklę visoms šalims ir tau
toms.

“3. Valdantieji Anglija ir 
Francija rateliai šiurkščiai 
atmetė kaip Vokietijos pa
siūlymus taikytis, taip ir 
Sovietų Sąjungos daromas 
pastangas kuo greičiausiai 
užbaigt karą.

“Tokie tai yra faktai. 
Kuom gi kabaretiniai Havas 
agentūros politikieriai galė
tų atremt šiuos faktus?”

AUKŠTESNIS TEISMAS NUĖMĖ 711,932 DOL. 
BAUSME NUO CIO MEZGĖJŲ UNIJOS ra- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Philadelphia, Pa.—Fede- 
ralis apskrities teismas an
dai buvo ^nusprendęs, kad 
CIO Mezgėjų Darbininkų 
Federacija turi sumokėt 
$711,932 čionaitinei Apex 
mezgyklai; tai esą už nuos
tolius, kuriuos nariai pada
rė šiai kompanijai per 48- 
nių dienų sėdėjimo streiką 
1937 metais. Tokia bausmė 
buvo skirta unijai pagal 
Shermano įstatymą prieš 
trustus.

Bet dabar aukštesnis fe- 
deralis srities, apeliacijų 
teismas panaikino tą spren
dimą apskrities teismo ir 
vienbalsiai pareiškė, kad 
darbo unijos‘negali būt už 
streikus baudžiamos pagal 
prieš-trustinį įstatymą.

Šis sprendimas federalio 
srities teismo reiškia, kad 
jau prakišo bylą ir Repub
lic Plieno korporacija, kuri 
teismiškai reikalauja, kad 
CIO unija sumokėtų $7,- 
500,000 atlyginimo už 1937 
metų streikus prieš šią kor
poraciją.
t —rr—r . . ; — . ■   J- 
rinko. Ji tebėra tautininkų 
['partijos įrankis.

* * *
Baisu net pamislyti, kas 

bus, jeigu taip ir Vilnija 
bus valdoma, kaip per pas
kutinius tryliką metų buvo 
valdoma visa Lietuva. Ne- 
paskelbimas rinkimų, Vil
niaus naujo ■ komendanto 
įsakymai nežada nieko ge- 
Iro. Kauno ponai pamiršo 
patyrimus su Klaipėda.
\ Belleville, Ont., Canada.- 
Nukrito ir sudužo, didelis 
karinis Kanados orlaivis- 
pombanešis; užsimušė visi 
/Išturi jo lakūnai.

NAZIŲ LĖKTUVAI SU
ŽEIDĖ 3 KARINIUS 

ANGLŲ LAIVUS

Oslo, Norvegija, lapkričio 
30.—Nazių lėktuvai sužeidė 
du Anglijos šarvuotlaivius 
ir vieną anglų submariną 
Šiaurinėj Jūroj. Šie kari
niai Anglijos laivai, tačiau, 
dag atplaukė į artimesnius 
Norvegų uostus, jieškodami 
prieglaudos.

Vengrija Nori Platesnės 
Prekybos su Sovietais

Budapest, Vengrija. — 
Pranešama, jog Vengrijos 
valdžia greitoj ateityj pra
dės derybas su Sovietais dė
lei prekybos padidinimo 
tarp šių dviejų šalių.

Patys Talkininkai Neži
no, Kiek Submariny

Jie Nuskandinę
Paryžius. — Francijos 

laivyno ministeris C. Cam
pinchi paskelbė, kad Fran
cijos ir Anglijos kariniai 
laivai iki šiol sunaikinę 30 
Vokietijos submarinų, tai 
pusę viso nazių submarinų 
skaičiaus.

Bet diena pirmiau, taip 
pat iš valdiškų Francijos 
ir Anglijos šaltinių, buvo 
paskelbta, kad Anglijos ir 
Francijos kariniai laivai pa
skandinę jau “43” yokieti- 
jos submarinus.

(Tik labai retai tegalima 
įrodyti, kad submarinas su
naikintas. Tai talkininkų 
pranešimai apie sunaikintus 
priešo submarinus yra tik 
spėliojimai.)

SUOMIJA PASKELBĖ
KABA SOVIETAM

Maskva, lapkričio 30.—Kad Suomijos valdžia atmetė 
Sovietų pasiūlymus dėlei karo provokacijų išvengimo iš 
Suomijos pusės prieš Sovietus, tai Sovietai pradėjo veiks
mus prieš Suomiją. Sovietai užtikrina, jog tai nėra veik
smai prieš suomius kaipo tautą, o tiktai prieš dabartinę 
Suomijos valdžią. Ši suomių valdžia, laukdama, kad jai 
padės Anglija, Francija ir Amerika, elgėsi kaip aštrus 
priešas Sovietų Sąjungos.

Helsinki, Suomija, lapkr. 30.—Suomijos prezidentas K. 
Kalio paskelbė karą prieš Sovietų Sąjungą.

Maskva, lapkr. 30.—Sovietų radio ir spauda (šiuos 
žodžius berašant) dar nepranešė, kokius Sovietai daro 
žingsnius prieš Suomijos valdžią. (Taigi turi būt atsar
giai imama sekantieji Suomijos valdiški pranešimai apie
Sovietų veiksmus.)

Helsinki, Suomija, lapkr. 30.—Sovietų lėktuvai tris 
kartus bombardavo Helsinkius, Suomijos sostinę. (Sovie
tų lakūnai taikė bombas į Suomijos lėktuvų stovyklas ir 
kitus kariškai svarbius punktus.)

Sovietų karo laivai bombarduoja Suomijos pozicijas 
Karelijos tarpvandenyje, tarp Finijos užlajos ir Ladogos 
ežero.

Suomijos vyriausybė sako, kad suomiai nušovė žemyn 
vieną Sovietų lėktuvą Helsinkyje ir du palei rubežių.

Sovietų orlaiviai bombardavo Helsinkio tvirtovę, taip 
pat Emso klonio (amunicijos) fabrikus.

Sovietų lėktuvai numetė penkias bombas' į Suomijos 
miestą Viborgą.

Sovietiniai karo laivai bombardavo Imatros elektros 
stotį.

Iš Finijos užlajos Sovietų karo laivai bombardavo Ta- 
mmlesuu, Karelijoj; o raudonarmiečiai užėmė Suomijos 
plotą į šiaurius nuo Ladogos ežero. Sovietų artilerija čia 
sudaužė suomių pasipriešinimus.

Dabar perkūnuoja kanuolių kova ties Kivena, nuo 
kurios yra tiktai 22 mylios iki Leningrado, 3,500,000 
gyventojų miesto.

Sovietai siunčia savo karo laivus prieš Helsinkį, Suo
mijos sostinę.

Pranešama, kad Sovietų kariniai laivai iškėlė raudon
armiečius į Seiskari salą. (Tai viena iš keturių salų, ku
rias Suomija andai buvo užėmus, buvusiais seniau sun
kiais Sovietams laikais.)

Sovietų lakūnai metė suomių kalba spausdintus lape
lius į Helsinkį ir kitus Suomijos miestus, šaukdami gy
ventojus nuversti dabartinę savo valdžią, kuri yra griež
ta Sovietų priešė. Lapeliai užtikrino suomiams tautinę 
laisvę ir duoną. 1

Pasak valdiškų Suomijos pranešimų, mūšiai einą 600 
mylių frontu. i

(Radio pranešimais, tai Sovietų kariuomenė jau atkir
to šiaurinę Suomijos dalį, per Kajaani miestą iki Both- 
nijos užlajos žieminės dalies.—Bothnijos užlaja tikrumoj 
yra šiaurinė dalis Baltijos Jūros.)

CIO AUTO. UNIJOS 
DIDIS LAIMĖJIMAS
Detroit, Mich. — Chrysle- 

rio automobilių korporacija 
pagaliau, sutiko vidutiniai 
pridėt po 3 centus algos per 
valandą šešiems desėtkams 
tūkstančių savo darbininkų, 
kurie išstreikavo 54 dienas. 
Be to, korporacija pasirašė, 
jog derėsis tiktai su CIO 
darbininkų unija kaip vie
nintele darbininkų atstove 
dvylikoje fabrikų, kuriuos 
palietė šis streikas.

Bosai pasižadėjo priimt 
atgal visus streikierius ir 
112 tų darbininkų, kurie 
(buvo už unijinę veiklą) iš
mesti dar pirm streiko.

Ši Chryslerio korporaci
jos sutartis su unija pakelia 
darbininkam algas .viso 
$3,750,000 iki $6,000,000 per 
metus.

Prancūzai Jau Išradę 
Prietaisą prieš Nazių 

Magnetines Minas
Paryžius. — Franci jos lai

vyno ministeris Campinchi 
pranešė, kad francūzai jau 
išradę elektriniai-magnetinį 
prietaisą prieš nazių mag
netines minas. Sako, kad 
vartodami šį prietaisą, tal
kininkų kariniai laivai, da
bar galėsią, išgraibyt tokias 
nazių minas be pavojaus 
sau.

“Taikytojai”-Kursty tojai

Maskva, lapkričio 30.— 
Sovietų spauda rašo, jog 
Amerikos ir Anglijos siūly
masis tarpininkauti tarp 
Suomijos ir Sovietų yra tik 
suomių valdovų kurstymas 
pries Sovietus.

Molotovo Pareiškimas 
Apie Sovietų Santi- 

kius su Suomija
Maskva, lapkričio 30.— 

Sovietų komisarų pirminin
kas V. M. Molotov, užsie
ninis komisaras, padarė se
kamą pareiškimą per radio 
apie Sov. Sąjungos santi- 
kius su Suomija (Finija):

“Dabartinė Suomijos val
džia yra užėmus tokią po
ziciją, kaip mūsų šalies prie
šas; todėl Sovietų Sąjunga 
yra priversta daryt kai ku
riuos žingsnius, kad užtik- 
rint saugumą savo šaliai.

“Per ištisus du mėnesius 
Sovietų vyriausybė kantriai 
vedė derybas su Suomijos 
valdžia. Sovietai siekė ra
miu būdu išspręst kai ku
riuos klausimus. Bet Suomi
ja užėmė priešingą Sovietų 
vyriausybei poziciją... Ji
nai, tarnaudama užsieni
niams imperialistams, at
metė draugiškus pasiūly
mus Sovietų Sąjungos. Ne
žiūrint nuolaidų iš mūsų 
pusės, vis tiek iškriko de
rybos.

“Suomijos valdžios nusi
statymas veda į provokaci
jas prieš Sovietų vyriausy- 
bę...

“Paskutinėmis dienomis 
Suomijos militaristai įvyk
dė pasibaisėtinas karines 
provokacijas, net kanuolė- 
mis šaudė į mūsų kariuome
nę arti Leningrado ir pa
darė rimtų nuostolių Rau
donosios Armijos viene
tams.

“Mes pasiūlėme, kad Suo
mija atitrauktų savo ka
riuomenę nuo Sovietų sie
nos, bet Suomijos valdovai 
atmetė mūsų pasiūlymą.

“Tatai parodo, jog Suo
mijos valdžia yra pasiry
žus ir ateityje grąsint So
vietų rubežiui, ypač mūsiš
kiam garbe - vainikuotam 
Leningradui.

“Tokie gi dalykai priver
tė Sovietų vyriausybę pa
naikint nepuolimo sutartį 
su Suomija. Nes Suomijos 
valdžia kartotinai laužė šią 
sutartį.

“Sovietų vyriausybė pa
matė, kad jau negalima to
liau palaikyti diplomatiškus 
santikius su Suomija ir to
dėl atrado reikalinga at- 
šaukt savo diplomatinius ir 
ekonominius atstovus iš 
Suomijos.

“Tuo pačiu laiku tapo 
duoti įsakymai Raudonajai 
Armijai ir Laivynui būt 
pasirengusiems visokioms 
greitoms pareigoms ir pa
daryti galą Suomijos pro
vokacijoms.

“Neprieteliška Sovietam 
užsieninė spauda paskelbė 
piktą šmeižtą, būk Sovietų 
Sąjunga norinti užkariauti 
visą Suomiją ir įjungt ją į 
Sovietų Sąjungą. Bet So
vietų vyriausybė niekada 
neturėjo tokio noro.

“Visai priešingai, jeigu 
Suomija laikytųsi draugiš
kos politikos linkui Sovietų 
Sąjungos, tai Sovietų vy
riausybė pasitiktų Suomiją 
pusiaukelėje, ir užleistų 
Suomijai dalį Sovietinės 
Karelijos; to sėkmėje būtų 
suvienyti giminingi suomiš
ki to ploto žmonės su savo 
broliais suomiais.

“Kiti sako, būk mes kiša- 
mės į naminius Suomijos 
reikalus ir būk mes norime 
panaikinti Suomijos nepri
klausomybę. čia taip pat 
yra piktas šmeižtas. Mes 
tebelaikome Suomiją visai 
savivaldiška, nepriklausoma 
valstybe. Mes teigiame, kad 
Suomijos žmonės patys 
spręstų visus savo naminius 
ir užsieninius klausimus.

“Sovietų vyriausybė su
teikė Suomijai nepriklauso
mybę po (sovietinės) Revo
liucijos ir darė viską, kad 
užtikrint jos nepriklausomy
bę. Sovietų vyriausybė taip 
pat nenori naikint kitį 
kraštų teises. Tautos, iš ku
rių susidaro Sovietų Sąjun
ga, ir dabar nori padėt 
Suomijos žmonėms išlaikyti 
savus suomių interesus.

“Santikiai tarp Suomijos 
žmonių ir Sovietų Sąjun
gos, tačiau, yra dalykas, 
kuris paliečia tiktai Suomi
jos ir Sovietų žmones. Ki
tos šalys neturi teisės čia 
kištis.

“Vienintelis mūsų tikslas 
yra užtikrint saugumą So
vietų sienoms, o labiausia 
Leningradui, pusketvirto 
miliono gyventojų miestui.

“Mes nepasitikėsime da
bartiniais Suomijos valdo
vais. Dabartinėse sąlygose 
Sovietų vyriausybė negali 
nusilenkt jų valiai. Sovieti- 
jos ir Suomijos žmones turi 
bendrai išspręsti greituo
sius klausimus, nes visiškas 
Leningrado apsaugojimas 
tarnaus pastoviam draugiš
kumui Sovietų Sąjungos su 
Suomija.”

Naziai Nuskandino Du Angly 
Laivus, Sužaidė Trečią
London. — Vokiečių 'mi

na ar submarine torpėda 
nuskandino prekinį Angli
jos laivą “Ionian,” 3,114 to
nų įtalpos, ir kitą prekinį 
anglų laivą “Rubislaw,” 
1,041 tono įtalpos, Anglijos 
pakrantėse. Nazių mina 
taip pat sužeidė vieną žiba
linį Anglijos laivą, 10,000 
tonų įtalpos; bet šis dar 
atplaukė į uostą.

Visi 38 “Ionian” žmonės 
išgelbėti; o su “Rubislaw” 
žuvo 13 jūrininkų.

ORAS.—šiltoka ir laukia
ma lietaus.
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Išvijo Melagį
Iš Kauno pranešama, kad šiomis die

nomis Lietuvos vyriausybė įsakė išsi
kraustyti New Yorko žydų dienraščio 
“Forwardso” korespondentui M. Orze- 
chui. Jis buvo atvykęs iš Lenkijos, kurią 
okupavo Vokietija. Gyvendamas Kaune, 
tasai žmogus negražiai apkaneveikė tąjį 
prietelingumą, kurį Lietuva jam su
teikė: jis siuntinėjo savo laikraščiui me
lagingas korespondencijas apie Lietuvą.

Negalėdama pakęsti tų melų, vyriau
sybė įsakė jam per 24 valandas grįžti į 
ten, iš kur jis atvyko.

Žinia skelbia, kad į tai įsikišo Ameri
kos ir Anglijos konsulai Kaune ir tuo 
būdu Orzechui laikas pagyventi Kaune 
tapo prailgintas 24-riomis valandomis. 
Bet paskui jis iš ten turės vis vien krau
stytis.

Tenka pasakyti, kad socialistų spauda 
pastaruoju laiku labai daug meluoja apie 
tuos kraštus, kurie padarė glaudesnius 
ryšius su Sovietų Sąjunga. Jiems, mat, 
rūpi pašmeižti Pabalti jos kraštus ir po
draug Sovietų Sąjunga.

“Naujienų” korespondentai Lietuvoj 
daro panašiai. Kokių niekų jie neprira
šo! Ir kaip tie žmonės nesigėdi taip 
daryti!

Sovietų Automobiliai
Sovietų Sąjungoj automobilių indus-, 

trija yra išbudavota prie Sovietų val
džios. Caro valdžia turėjo automobilinį 
fabrikėlį Rygoj, kuris pasiliko Latvijai.

Dar 1924 metais Sovietų Sąjunga pasi
gamino tik 10 automobilių per visus me
tus. 1927 metais jau buvo pagaminta 420 
automobilių. Paskui išbūdavo jo milžiną 
automobilių fabriką Maskvoj, kuris vadi
nasi Stalino Automobilių Fabrikas. Jis 
į vieną dieną padaro po 280 sunkvežimių, 
kiekvienas po tris tonus gali vežti; po 
30 pasažierinių automobilių ir po 7 au
tobusus, kurie gali vežti po 37 žmones. 
Viso į metus jis gali pagaminti 2,100 
autobusų, 9,000 pasažierinių automobilių 
ir 85,000 sunkvežimių.

Gorkio mieste Sovietai turi kitą auto
mobilių gaminimo fabriką, kuris į metus 
gali pagaminti iki 100,000 automobilių ir 
sunkvežimių. Jau dabar jis duoda į die
ną po 580 automobilių. Jaroslavlio mieste 
yra sunkvežimių gaminimo fabrikas, ku
ris į metus pagamina apie 3,000 sunkve
žimių.

1940 metais Omsko mieste bus paleis
tas darban naujas automobilių gamini
mo fabrikas, kuris, kai bus pilnai įreng
tas, į metus galės duoti iki 45,000 auto
mobilių.

Pradėta budavoti automobilių fabri
kai Kremenčuge, Riazaniuje, Irkutske, 
Taškente ir Komsomolske. Bus taip pat 
pastatyta automobilių surinkimo fabri
kai Rostove ant Dono, Riazaniuje, Omske 
ir Kremenčuge. Prie to, Sovietų auto
mobilių industrijos vedėjai padarė pla
nus pastatyti šešis fabrikus, kurie ga
mins trailerius, specialius vežimus šie
nui, javams ir kitkam vežti, prikabinus 
juos prie sunkvežimių. Taigi auga ir bu
joja Sovietų automobilių pramonė.

Dabar kiekvieną dieną 
spauda ir radijas praneša 
apie garlaivių paskandini
mą jūroje. Tą skandinimą 
dažniausiai atlieka povan
deniniai laivai, paleisdami 
torpedas, kurios panašios į 
milžiniškuosius cigarus.
Viena Torpeda Kainuoja 
per 10 Tūkstančių Litų
Torpedos jau buvo naudo

jamos turkų kare. Bet mo
derniškieji išradimai torpe
das labai patobulino. Dabar 
jas vartoja visos kariaujan
čios valstybės. Torpedos li
kimas glaudžiai susijęs su 
povandeniniu laivu.

Pati torpeda yra didelis, 
labai komplikuotas, brangus 
ir į cigarą panašus automa
tiškas kovos ginklas. Torpe
da padalyta į tris dalis. 
Priešakinė torpedos dalis 
pripildyta smarkiai sprogs
tančia medžiaga ir kapsu
liu, kuris tą medžiagą už
dega. Vidurinė torpedos da
lis pripildyta iki 200 at
mosferų .suspausto oro. Šis 
suspaustas oras yra faktiš
koji torpedos varomoji jė
ga. Torpedos uodegoj yra 
komplikuotas mechanizmas, 
kuris baigiasi dviem prope
leriais. Vienas propeleris 
suteikia torpedai tiesią, ne
svyruojančią kryptį, antras 
propeleris daboja tam tikrą 
gilumą. Viena torpeda kai
nuoja per 10 tūkstančių li
tų. Torpedos yra įvairių dy
džių. Jos sudėtos povande
ninio laivo priešakyje, o

Kaip Negražu!
Pabaltės kraštuos (Estijoj, Latvijoj ir 

Lietuvoj) reiškiama nepasitenkinimo 
Suomijos ponų žeminančiais tuos kraštus 
raštais ir kalbomis. Suomijos valdonai, 
mat, pradėjo pašiepdinėti šituos kraštus, 
kam jie padarė nepuolimo sutartis su 
Sovietų Sąjunga. Girdi, Lietuva, Estija 
ir Latvija esančios “Rusijos vasalai”, o 
Suomija “savistovi”, “nepriklausoma,” 
etc., etc.

Dėl to ypačiai Latvijos spaudoj reiš
kiama didelio nepasitenkinimo. Rygos 
spauda piktinasi ir gražiai atsišiepia 
prieš suomius, taip aukštai save besista- 
tančius.

Tikrumoj, Suomija nėra nieku nepri- 
klausomesnė už anuos tris Pabaltės 
kraštus. Jeigu ji yra visiškai nepriklau
soma nuo Sovietų Sąjungos, tai ji pri
klausoma nuo Anglijos ir Franci jos. Ji
nai šoka pagal tų kraštų imperialistų 
muziką. Skirtumas tarpe Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos iš vienos pusės ir Suo
mijos iš kitos yra tik tame: anie trys 
kraštai veikia už taiką, jie įstojo taikos 
orbitan, o Suomija eina išvien su tais, 
kuriems rūpi išplėsti karas — su Anglija 
ir Francija.

Išvada plaukia pati savaimi: Lietuva, 
Latvija ir Estija jaučiasi saugios^ galin
čios kurti kūrybišką gyvenimą, o Suomi
ja—nuolat stovi karo pavojuj. Josios ne
priklausomybė taipgi niekad nebus sau
gi, kol ji talkininkaus su karo ūpo pa
gautais imperialistiniais kraštais.

Jei Suomijos valdovai atsisakytų klau
syti imperialistinių kraštų ir eitų išvien 
su taiką mylinčiais kraštais, tartųsi, su
gyventų gražiai, tai Suomijai daug gra
žesnė ateitis stovėtų prieš akis.

Žinoma, dėl to, ką daro Suomijos val
dovai, nėra kalti to krašto gyventojai, 
nėra kalti žmonės. Jie nori taikos, jie 
nori laisvės ir laimės, bet apsvaigę karo 
garais valdovai gali juos į karą įvelti ir 
tuo būdu įstumti į baisų skurdą.

Beje, Suomijoj jau tapo uždaryta ke
letas laikraščių, kurie pasisakė už taikų 
sugyvenimą su Sovietais. Per ilgus lai
kus Suomijoj buvo daugybė politinių ka
linių. Dabar jų skaičius dar padidėjo, 
nes valdančioji klasė kemša kalėjimam

Nekaip Pasitarnauja
Amerikos kapitalistinės spaudos nusi

statymas karo klausimu už Anglijos ir 
Francijos imperialistus prieš Vokietiją 
yra aiškus. Bet dažnai toji spauda tar
nauja svetimiems dievams.

Lapkričio 27 d. “New York Tele
gram” išspausdino žinią iš Los Angeles, 
kad iš ten išplaukė Anglijos laivas “Co
lumbia Star” su karo reikmenimis ir or- 
laivais bombininkais “Locheed” rūšies. 
Ta pati žinia sako, kad Francijos laivas 
“Wisconsin” taip pat išplaukė su karo 
reikmenimis ir išvežė 10 karo orlaivių.

Panašių žinių kalbamoj spaudoj pasi
taiko dažnai. Nereikia abejoti, kad tos 
rūšies žinios yra geriausias painforma- 
vimas Vokietijai. Na, ir jos submarinai, 
žinodami laivų vardus, kada ir su kokio
mis medžiagomis išplaukė, laukia jų jū
roj ir gavę progos, pasiunčia į jūros 
dugną!

Karo Laivynai
Anglijoj kiekvienais metais išeina iš 

spaudos “JANE’S FIGHTING SHIPS” 
knyga, kurioj aprašoma visų šalių karo 
laivynai, kiekvienas laivas, ir talpinami 
jų paveikslai. 1939 metų knyga jau išėjo 
karo sąlygose. Ir štai kokių davinių ji 
patiekia:

Anglija turi 15 šarvuočių,—vieną vo
kiečiai nuskandino; Franci j a—7 ir Vo
kietija—5. Anglija vietoj nuskandinto 
šarvuočio dabar naudoja “Argus”, kuris 
pirmiau buvo mokinimosi laivas ir tokiu 
būdu vėl turi 15 šarvuočių.

Orlaivių vežikų Anglija turi šešis, 
Francija—l ir Vokietija budavoja du.

Didelių kruizerių Anglija turi 15; 
Francija—7, Vokietija—2 ir 3 baigia sta
tyti. Lengvų kruizerių Anglija turi—43; 
Francija — 12 ir Vokietija — 6.

Anglija ir Francija bendrai 
naikintojus, o Vokietija—22.

Submarinų Anglija turi 57;
—78 ir Vokietija—65.

Žinoma, čia tik paviršutinis
liavimas, nes visos suminėtos šalys turi 
daug pagelbinių karo laivų, kaip tai 
minų statytojų, minų šlavikų, torpedi
nių laivų, katerų ir kitų. Anglijos bendra 
karo laivų skaitlinė yra apie 730 laivų; 
Vokietijos apie 230.

Išvada plaukia tokia: nors Vokietija 
yra nuskandinusi eilę Anglijos karo lai
vų, tačiau pastaroji jų dar turi daug. 
Ji, vadinasi, vis yra jūrų karalienė. .
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Franci ja

apskait-

įtaisytos viena arba dvi 
torpedoms iššauti skylės. 
Moderniųjų povą ndeninių 
laivų torpedų vamzdžiai 
įrengti šonuose. Moderniš
kuose povandeniniuose lai
vuose dabar yra iki 8 tokių 
vamzdžių.

Kai povandeniniai laivai 
vyksta jūron iš savo bazių, 
kiekvienas torpedos vamz
dis turi po 1 torpedą. Laive, 
be to, dar yra kiekvienam 
vamzdžiui po kelias rezer
vines torpedas. Dideli, mo
derniški povandeniniai 
vai su savim pasiima 
200 tonų naftos. Jie gali 
plaukti iki 1000 km.

Kai povandeninis laivas 
beplaukdamas pamto prie
šą, jis stengiasi prie jo pri
plaukti per 300—1000 m. Po 
to paleidžiamas torpedų 
aparatas, nustatomas torpe
dos greitis, gylis, kryptis ir 
tada laivo komendantas įsa
ko torpedą iššauti. Iššovus, 
torpeda veikia visiškai sa
vaimingai. Ji automatiškai

lai- 
iki

nu-

O kryptis gali būti tiesi ir 
lanko formos. Kartais ne
patyrę ir pramuštgalviški 
laivų kapitonai torpedas pa
leidžia net per 7 km atstu 
nuo priešo laivo. Bet tada 
pataikymas yra daug sun
kesnis. Kai torpeda pasie
kia laivą 2 m. gylio po van
deniu, ji atsimuša į laivo šo
ną ir sprogsta. Laivo šone 
išmušama skylė. Laivas pri
plūsta vandens ir per trum
pą laiką paskęsta. Moder
niškieji karo laivai dabar 
taip konstruoti, kad jų pa
talpos, esančios po vande
niu, padalytos į daugelį at
skirų, hermetiškai uždarytų 
kambarių. Tokiu atveju 
vanduo patenka tik į vieną 
arba du kambarius ir viso 
laivo neįstengia paskandin
ti. Žymiai blogiau su preky
bos laivais, kurie tam nėra 
pasiruošę, ir todėl turi pas
kęsti. Jei prekybos laivas 
yra modernus ir greitas, tai 
plaukdamas zigzagais, jis 
gali dargi išsisukti nuo po
vandeninių laivų torpedų.

Gilumos Bombos
Kaip kiekvienam ginklui, 

taip ir torpedai yra išgalvo
tas priešginklis. Vienas iš 
tokių priešginklių yra taip 
vadinamos gilumos bombos, 
kuriomis apginkluojami ir 
prekybiniai laivai. Specialiu 
aparatu gilumos bombos iš
metamos ton vieton, kur pa
stebėtas povandeninis lai
vas. Gilumos bombos me
chanizmą galima taip sure
guliuoti, kad ji sprogsta pa
siekusi tam tikrą gylį. Bom
ba nebūtinai turi pataikyti 
į povandeninį laivą, kad jį 
sužeistų ir paskandintų. 
Sprogimas po vandeniu yra 
daug baisesnis, negu virš 
vandens. Paprastai, laivai, 
kurie aprūpinti tokiomis 
bombomis, • stengiasi per
plaukti tą vietą, kur paste
bėtas povandeninis laivas. 
Laivai išmėto gilumos bom
bas įvairiose vietose ir daž
nai virš vandens pasirodo 
alyvos valkos. O tai yra 
ženklas, kad povandeninis 
laivas paskendo. Paprastai, 
povandeninis laivas, palei
dęs torpedą, stengiasi 
jau pat pasinerti.

Povandeniniai Laivai 
Periskopų

Antras povandeniniams 
laivams naikinti ginklas 
yra lėktuvai ir jų bombos. 
Kai kuriose jūrose, pavyz
džiui Viduržemio, vanduo 
yra toks skaidrus, kad iš 
lėktuvo galima pastebėti j

vo judesį, nors jis ir giliai 
pasinėręs. Baltijos jūroje 
tas pastebėjimas yra sun
kesnis. Lėktuvui tereikia 
surasti povandeninį laivą ir 
išmesti gerai nutaikytas 
bombas, kad povandeninis 
laivas daugiau nebeiškiltų.

ŠYPSENOS ■
Atviras Laiškas šaipokui
Aš, pilietis Bastutis, ku

ris esu šimtu nuošimčių nu
siteikęs už čemberlaininę ir 
diesinę demokratiją, nuže-

Reikia pabrėžti, kad povan- mįntai prašau tavęs, didžiai 
denimų laivų naikintojai gerbiamas profesoriau Šai- 
pastaiuoju laiku aprūpinti pOke, paskolinti man unci- 
tam tikiais klausymosi apa-1 ją.kitą savo genijališko pre
latais. Kiekvienas povan- išrišimui problemos, kuri 
denims laivas, nois jis sto-'mane baigia visai pražil- 
yetįH.11 vietoje, l)0 vandeniu jįn^į| Dalykas ve koks:

Kai Sovietai pasibučiavo 
su Lietuva ir pasuko jaiv 
Vilnių su visais dzūkais irr 
dzūkaitėmis, tai mano idė
jos draugučiai—diesinės de
mokratijos šalininkai iš “N. 
G.” pastogės-—ėmė kinka- 
drebiauti, būk mūsiškoji 
šnekta susimaišys su rusiš
kąja, ir būk mes, gyvenan- 

r . tieji Dėdės Šamo žemėj 
..y?.? dzūkai, aukštaičiai ir že- 

i maičiai, vargu bau galėsime 
j su esančiais senam krajuj 
j mūsų viengenčiais susikal
bėti. Jeigu taip būtų, tai 
kas reikėtų daryti? Paaiš- 
kyk!

Lenkdamas savo kaklo 
mazgą žemiau kelių, pasilie
ku tau dėkingas! t

Bastutis.
Atsakymas. Nekvaršyk 

tu savąjį kaklo mazgą, Bas- 
tuti! Tavo idėjiniai vadai ir 

jau mokosi

leidžia tam tikrus garsus, i 
Specialūs aparatai tuos 
garsus girdi jau tada, kai 
povandeninis laivas dar yra 
už 5 km. Tuo būdu galima 
surasti povandeninio pirato 
vietą. Kaip paskutinės tele
gramos praneša, vokiečiams 
pavykę sukonstruoti tokį 
aparatą, kuris beveik visiš
kai nutildo povandeninių 
laivų mašinų garsus. 
pat vokiečiai sukonstravę 
povandeninius laivus be pe
riskopų, o priešų laivų vietą 
nustato specialūs aparatai. 
Manoma, kad toks povande
ninis laivas nugramzdinęs 
ir anglų lėktuvnešį. Kai po
vandeninis laivas, kuris tor- 
pedavo anglų lėktuvnešį, 
atplaukė į Kylio uostą, jo 
įgulą sutiko admirolas Re- 
deris ir apdovanojo juos 
geležies kryžium. Jūrinin
kai papasakojo, kad jie lėk
tuvnešį sekioję ištisas va- pusvadžiai 
landas ir pagaliau prisitai- naujos kalbos, kurios ir tu 
kę. Torpediniai laivai yra turėsi persiimti. LSS 19 kp. 
daug apsukresni už povan- sueigoje jau įdainuotas ir 
deninius laivus. Jie turi ga- “N. G.” išdrukuotas visiems 
lingus motorus, kurie iššau- ■ Bastučiams sekamas him
ną torpedas. Tokie torped- nas: 
laiviai labai greitai lekia jū
ra ir iš jūros bangų jie sun- į 
kiai atskiriami. Priplaukęs’ 
prie didelio laivo, toks tor-' 
pedlaivis išmeta torpedas ir, 
pats stengiasi pasprūsti. Į 
Nors toks torpedlaivis pas
kęstų nuo vienos patrankos! 
granatos, bet labai sunku į, 
jį pataikyti.

Plieniniai Tinklai

tuo-

be

va.innnga.1. ui auiornaiisKai ickluvu gailina pasieueui, 
skrieja nustatyta kryptimi.' kiekvieną povandeninio lai-!

“Ak tu, Litva, tu moja 
“Liubična tėvynė!
“Ar žinai, kad tave 
“Stalinas apgynė?
“Lietuva juk polučil 
“Vilniaus miestą slauną, 
“O sovietų komisar 
“Prijiekal į Kauną”... 
Tokios kalbos išmokęs,

I neturėsi bėdos nei prieš ta
vo “liubična” tėvynę, nei 

T4 . . . . . , prieš demokratą Martyną
Povandeni mus laivus pieša i 

bandoma sugauti plieniniais < ' ’
tinklais. Nors povandeninių i 
laivų mechanizmas labai iš- i j 
tobulėjęs, bet kol kas jie ne- ’ 
įstengia matyti jūroj toliau, 
kaip 10 m. Todėl labai daž
nai laivai po vandeniu už
plaukia ant seklumų, atsi
daužo į uolas arba įplaukia 
į plieninius tinklus, kurie

Prof. Šaipokas.

Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAS Ar galite 

j man pranešti, kiek vizų pra
šyta Europos šalyse ?

ATSAKYMAS. Po įstaty
mu, kuris dabar veikia, 153,- 
774 imigrantai gali atvykti 

imi
grantai, kiekvienas iš tų pri- 

; skaitytas prie kvotos 
kur gimė, f 
m., iš viso, 
užregistruota Amerikos 
sulatuose užsienyje net 
000.

Didžiausia metinė 
Didžiajai 

65,721. 
ten tik 
Iš kitos

pastatyti specialiai jiems kas metai, kaip0 kvotos ■
gaudyti. Plieniniai tinklai i 
dažniausia suleidžiami uos-! 
tų vartuose, pro kuriuos 
povandeniniai laivai sten
giasi įplaukti į uostą. Ir čia 
jie dažnai suranda savo ka
pus.

“Gaukite “Laisvei"’ Naujų 
Skaitytoji.

> šalies, 
Sausio 1 d., 1939 

imigracijos vizų 
kon- 

513,-

kvota 
Britanijai,

1

J Havaną, Kubą, susirinko Tarptautinio Darbo Biuro (prie Tautų Lygos) val
dyba j posėdį. John G. Winet, amerikonas (antras iš kairės), yra to biuro

■a . .____ .... ______ direktorium. ,

16,761 prašė 
pusės, Vokie- 
iš 27,370, bet

priguli 
būtent,

Bet 
vizos,
tija turi kvotą 
gauta net, 240,000 aplikacijų 
pradžioje 1939 m. čechoslo- 
vakijos kvota yra 2,874, bet 
aplikacijų gauta 36,868, Ven
grijoj, kur kvota yra tik 869, 
net 24,842 žmonės prase vizų. 
Lenkijoj 78,409 žmonės prašė 
visų, o tos šalies kvota yra t

V

6,524.
Nuo sekančio surašo galite

matyti vizų padėtį įvairiose
šalyse.

Kiek vizų
prašyta

Šalis Met. Kv. Sau., 1939
Danija 1,181 3,327
Finlandija 569 2,302
Franci j a 3J)86 4,731
Graikija 307 3,267
Italija 5,802 4,047
Lietuva 386 5,606
Norvegija 2,377 13,716
Rumunija 377 16,072
Sov. Sg-a 2,712 8,998
Ispanija 252 3,055
Švedija 3,314 3,305 <
Jugoslavija 845 6,961

t
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Sovietų Mokslininkas 'Kaunui Skirtas Meškas; 
Perdirbinėja Gamtą Surijo Levai, Tigrai i Amerikos Biznis ir Lietuvių Biznieriai Naujoviška Žvejyba su 

Šviesos Pagalba
Įvairūs rašytojai yra sva- 

joniškai vaizdavę, kokių at
mainų galės gamtoj pada
ryt išsivystęs žmogaus pro
tas ateityje; bet vis rasda
vosi senoviškai galvojančių 
mokslininkų, kurie teigė, 
kad negalima būsią gamtos 
perdirbti.

Ale Sovietų mokslininkas Kauną; kiti gi žvėrys
T. D. Lysenko sėkmingai' AziJ0S, turėjo būt atsiųsti 
perdirbinėja gamtą visokių1 Per Bulgariją ir Lenkiją į 
ūkio augalų. Jisai tuos au-i^į®vi; Ret cirkas dėl tūlų 
galus pakeitė taip, jog ūki- kliūčių negalėjo pradėt 
ninkas žiemkenčius kviečius! veikt Kaune šią vasarą; tai 
sėja pavasarį, bulves sodi-j tūli žvėrys buvo nugabenti 
na vasarą, žirklėmis nuker- į Estoniją. Tuo tarpu kilo 
pa jų lapus, o medvilnės nazių karas su Lenkija. Cir- 
(cotton) augalui nulaužo ko dalininkas Hagenbeck iš- 
viršūnes, ir tuo būdu pake- skrido iš Estonijos, ir neži- 
lia jų našumą, kaip rašo ; nia kur dingo.
“Lietuvos Ūkininkas:”

Baigęs Kijevo Žemės 
Ūkio Institutą, šis sovieti
nis mokslininkas Lysenko, 
paskui pakliuvo į Azerbei- 
džaną. Ten Gandžos tyrinė
jimų stotyje jis pradėjo nuo 
mažo dalyko. Jis “kryžiavo” 
sėklas pupų veislės skirtin
gų augalų; norėdamas iš
vesti tokias tų augalų rūšis, 
kad jos duotų gerą pašarui 
žolę tiek anksti pavasarį,' Pirmiausiai buvo papjau-

Pim karo, žvgrių pirklys Į Abelnaį žiūrint . Amer1.|biznį garsina ir v,s, 
beck buvo susitaręs su vie-!k°S bizn’° Karsinimll prie-1 miesčių laikraščiuose 
nu Lietuvos piliečiu‘ atida- imones lalkra««as> radikaluose, magazinuose, 

, TZ . I • , . jus, katalogus, elektrosryt Kaune cirką; ir tam rei-1 ' . , . . ’ , ,i , . . . , s spalvuotas sviesas krautu-kalui jau buvo nusamdvtas . . ,. . ,v J ‘TZ • vių languose ar ties kratu-zemes sklypas Kaune. Kai - • • , • • , . .
kurie žvėrys iš Hamburgo i Yem.IS “•.baigiant į rankas 
ir kitu vietų tapo atsiusti įl k™kamais.al; P°. dunmls 

•v, kaišiojamais lapeliais, atro- 
; do, jei tas visas garsinimo 
priemones iš biznierių kas 

1 atimtų, tai Amerikos visas 
didysis biznis išvirstų iš ko- 

: jų, kaip gaspadinės užtru- 
! čyti kakrociai.

Pasimaišius bile didmies
čio, o ypatingai New Yor- 

' ko dangorėžių centre, tos 
i elektrikinės, spalvuotos, tar- 
I si vienos su kitomis lenk- 
' tyniuodamos šviesos, per 
i gvoltą giria savo prekes, i Roebuck Korporacija ne tik 
kad tik tos krautuvės pre-1 

žvėrių maitinimas perbran-, ]-gS yra geriausios, tinka-' 
giai kaštuoja. Tad kuo ? miausjos? geriausia padirb- nus Pe^no? ° Jos kataloge 
klausimas: kas su jais da- tos pigiausįOs, kuri dau- tėvo-motinos nerasi ant

I giau už elektrą užmoka, i Par(įavim0, . . .. ....
šviesos gausiausia; 1\I u s ii l) i o 11 ai Ii etų a, l)

' nieriai, stovėdami savo 
krautuvių tarpduryse, ran
kas susikišę į kelinių kiše- 
nius, dedasi labai gudrūs! riai

Rašo Senas Vincas
tesą, nemėtydami pinigų ant 
apgarsinimų ir net bijoda
mi į rankas paimti lietuviš- 

! ką laikraštį, kad kostume- 
riai nesužinotų jo pažiūras, 
o airys nepavadintų jį pa
lioku. Jis greičiau maininin- 
kaus savomis pažiūromis, 
kaip čigonas arkliais, ver
giškai lankstysis prieš savo 
kostumerius, kad tik jiems 
įtikti, negu išsigarsinus sa
vo biznį, būti savistoviu sa
vose pažvalgose.

Bet kada tokį mandročių 
jo apsukresnis kaimynas 
pakiša po šluota, nušluosto

Jau patirta, jog karo nie-
I tu cirkas neapsimoka, o i

giai kaštuoja. Tad kilo

visų did- 
!, žur- 

už- 
imdama po čielus puslapius, 
o priedais dar išleidžia ir 
periodinius katalogus— žie
mos, pavasario, vasaros ir 
rudens.

Tai milžiniškas krūvas pi
nigų išleidžia tik, anot lie
tuvių biznierių sanprotavi- 
mo,—ant vėjo! Paviršuti
niai ‘žiūrint j tokias krūvas 
pinigų, skiriamas tik biznio 
garsinimui, o neturint giles
nio supratimo apie rekla
mos veikmę ant publikos, 
atrodo, kad minėta korpo-' nosį,—tai jis pyksta, kad 
racija jau seniai turėjo ban
krutuoti. Vienok tikrovė 
liudija visai ką kitą: Sears,

Yra ir lietuvių, kurie ne- I K.ai kurie žveJai Rivieros 
atsilieka nuo išsilavinusio, PaJul-yJe; Europoje, yra įsi- 
moderniško Amerikos biz- Ąai^ę didelę dėžę, kuri dali
nio, ir jie, visai neslėpdami'1??1 panaši i šėpą, dalinai J 
savo įsitikinimų, nesilanks- Jūrų narūnų ‘ varpą.^ De- 
tydami prieš kostumerius 
kaip “turkai prieš 
dievus,” pusėtinai 
verčiasi.

Jeigu Sears, '
Korporacija ar kiti mažes
ni bei didesni biznieriai taip 
kostumerių lauktų savo biz-į 
nių tarpuduryse, kaip lie
tuviai biznieriai kad laukia, 
tai, būkite tikri, seniai jau; 
būtų nubankrutavę.

į “varpą.” Dė
žėj po vandeniu yra lange- 

savus ūai- Naktį į ją sulenda po 
gerai1 ^ris penkių vyrų ir už

žiebia šviesas. Tai žuvys ir 
Roebuck sPiečiasi Prie šviesų, o žve- 

!jai tam tikrais tinkliukais 
- - - tik griebia jas ir griebia.

Savaimi Važiuoją Automo
biliai ir Dviračiai

i nebankrutuoja, bet vis la- 
!biau plečiasi, šluojasi milio-

Europos spauda praneša
Paimkime už pavyzdį to- aPe savaimi važiuojančius 

kį didmiestį, kaip Phila- automobilius prieš kalvą 
delphija, kur šimtai lietuvių ant vieškelio prie Leomins- 
turi biznius, kiti šimtai lie- ter miestelio, Anglijoj. Vi- 
tuviu skaito įvairiu pažval- sai sustabdžius automobilio 
gų laikraščius, kur dau- “gesą,” mašina vis tiek va- 
giausia išsiplatinęs dienraš- žiuoja į kalvą tokiu grei
tis “Laisve,” o ar nors vie- čiu, kaip desėtkas mylių per ’ I 1 n • v • • • T

ryt?
Likusieji cirko dalininkai j kurios 

Kaune, galų gale, nuspren-; mirguliuoja, 
dė, jog pigiausia išeitis iš' Kas link manęs (o gal ir 
to keblumo, tai vienus žvė- daugiau yra tokių neviernų 
ris sušert kitiems. : Tamošių?), tai jeigu prisi-

tiek vėlai rudenį. To jisai ir, ti persiškas jautis ir Mon-1 ™ "Įa,ięs nenu-; GESAS
ji J JL

- x-------- ------------ , sušerti meškoms. Toliau bu-i ja^ju^i keliolika mylių 
Lysenkos stebėtini atradi- ; vo pjaunami kiti pigesni bei l didmiestį, pigesnių batams: 
mai. Kelis metus atkakliai. mažesni žvėrys ir sušeriami; . ,ir,1Q1w ...............
pasidarbavęs, Lysenko įro- i didesniems ir brangesniems, y1^^1 , ^okį supratimą apie gi jinai iš žemės beveik ne- 
dė, jog ir kiti augalai gali j Atėjo ir : '
išaugt nepanašūs į savo tė- Meškom buvo užduota nuo- 
vus.

Daugelis mokslininkų vis tiek, galų gale, buvo nu- 
su pasauliniai garsiais var- ] 
dais iš pradžių nenorėjo ti- levams ir tigrams, 
keti Lysenkos atradimais; ug gerą kainą parduoti pir- 
bet greitai pamatė, kad jis kliams. 
iš tikro perdirbo įvairių 
augalų gamtą. ; liką dienų’ mėsa

Tai šiandien ne tik Sovie- meškų, kurios su jais rody
tų Sąjungoj, bet ir Ameri- davo įvairias “štukas” čir- muoti vienu centu nupigin

pasiekė. golijos briedis, ir jie tapo
Nuo čia prasidėjo tolesni; <

koj, Lysenkos išdirbtu bū
du, jau yra pradėta sėt il
gamečiai kviečiai, . augint 
nauji dar iki šiol nematyti 
vasaručiai kviečiai ir rugiai 
su nepaprastai stambiais 
grūdais, vasarą sodint bul
ves ir k t.

Lysenko, be kitko, priėjo 
prie išvados, jog visos auga
lų rūšys ilgainiui išsigema, 
pakitėja; ir jis ne tik p? 
aiškino to išsigimimo prie
žastis, bet surado būdus, 
kaip atnaujint tokių auga
lų rūšis.

Bet kaip pats Lysenko sa
ko, tai dar tik pradžia au
galų gamtos perdirbinėjimo 
bei jų atnaujinimo.

Anglijos valdžia teigia, 
jog kas mėnesį būsią išla
vinta Anglijoj po 3,000 nau
jų karo lakūnų.

Angly Ekspertai Drąsina 
Suomiją prieš Sovietus

London. — Kariniai An
glijos “ekspertai” rašo 
spaudoj, būk Sovietam žie
mos laiku “sunku” būtų ka
riauti su Suomija. Anglų, 
buržuazijos laikraščiai giria 
ir drąsina Suomiją, o nieki
na ir plūsta Sovietus.

Bet tie patys “ekspertai” 
pripažįsta, kad Anglija, su
sikibusi į “mirtinas grum
tynes” su Vokietija, beveik 
nieku kariškai negalėtų pa
dėt Suomijai.

n

Vokietija faktinai neturi 
apivarų” jieškoti. Tačiaus,' žibalo-aliejaus šaltinių. Tai-

meškų kaleina.! taLtuli Amerikos žmonių; 
* - • J milžiniška didžiuma. Ap-; 

dų; jos greitai nedvėsė, ale garsinimai am eiikonuosei 
! taip įsikūniję, taip pasiver-i 

nuodytos; jų mėsa sušerta žmones, kad lanksto, kaip į 
; o kaulai' ^as veJuzls lanksčiąją į 

nendrelę—į kur papūtė, į! 
ten jinai linksta, kuris biz-i 

Levai ir tigrai mito kelio- ^iei 1US gaišiau sušuko, ten 
lliką dienų mėsa lavintų Re galvatrūkčiais bėga.

.............. * ■ ’j Užtenka gerai išrėkia-!

lietuviai neina pas lietuvį, 
savas neremia savojo. O kas 
gi tave, broli, žino, kad tu 
turi biznį, kuomet tu niekur 
nesigarsini, nedalyvauji lie
tuvių parengimuose, o tik 
tarpduryj stovėdamas lauki 
kostumeiių ii pyksti, kuo-; jqag lietuvis biznierius gar- valandą. Dviračiai gi kur 
met lietuvė pro tavo krau-isįnasį “Laisvėje?” Nereikia kas greičiau patys savaimi 
tuvę praėjus, įeina į svetim- ’ ’ 1 1
taučio krautuvę.

Tačiaus, nereikia supras
ti, kad visi lietuviai biznie- 

šitaip sanprotauja.

GAMTOS ŠPOSAI

būti tokiu lokamčium, kad; bėgą į kalvą.
vieną sykį pasigarsinus lai- as reiškinys iš pradžios 
kraštyj, prisigrūstų pilna buvo laikomas kokiu tai 
krautuvė kostumerių, įr, gamtos stebuklu.^ Bet moks- 
vienas doleris išmestas už. Įmmkai pakasinėjo kalnelį, 
apgarsinimą, parsivestų de-111’ a^rado J° viršuje didoką 
šimtį savo ; brolių. Tokių 1 sluoksnį magnetizuotos ge- 
stebūklų nesulaukė ir nesu- ^ezies rūdos. 1 ai tas mag- 
lauks didysis Amerikos biz- aasas traukiąs automobi- 
nis, lai nesitiki ir lietuvis 1US ir dviračius. L.
biznierėlis. Bet reikia žino-' 
ti tą tiesą, kad nuolatinis, 
švarus garsinimasis laik-;
raštyj ne tik išdirba biznio 
vietą, apmoka už garsinimą, 
bet ir patį biznierių išpopu-; 
liarizuoja, supažindina jį 
kaip su vietiniais, taip ir su 
kitų kolonijų lietuviais ir 
net užjūriuose gyvenančiais 
mūsų broliais.
' Jeigu Amerikos didysis

biznis pajėgė įkūnyti į tau- prieš trustus.
tą biznio garsinimo tradici- laiške generaliam prokuro- 
jas, tai tos tradicijos nega- rui Murphy’ui pareiškė, 
Įėjo prašliaužti ir pro' čia jog tas įstatymas negali 
jau apsigyvenusius lietu- į būt vartojamas prieš darbo 
vius. Todėl mūsų broliai unijas.
biznieriai, ignoruodami tas Amerikos teisingumo mi- 
tradicijas, susilaukia, kad nisteris Fr. Murphy, gene- 
ir nesužinios ignoracijos iš: ralis prokuroras, dar vieša'*

Gamta kartais pajuokau
ja, kitaip sakant, išeina iš 
paprastos savo vagos.

Daugelis būsime girdėję, 
jog ir Lietuvoj įvyksta to
kių gamtos keistenybių: 
karvė atveda dvigalvį ver
šiuką, avis—trikojį ėriuką. 
Jie, beje, paprastai neauga.

Milforde, Australijoj, val
dininkas Herbert dabar au
gina trikojį šunį.

Pietinės Franci jos miš
kuose rastas 'driežas, kurio 
uodegos gale išaugus atžala 
ilgesnė už pačią uodegą.

Kad ščeruošė, Silezijoj, 
auga ėriukas su dviem snu
kiais ir keturiom akim vie
noje galvoje.

Montenzoje, Italijoje, yra 
senyvas avinas, turintis 
penkias kojas; bet penktoji 
koja šalia uodegos ir tesie
kia tik iki pusės paprastų
jų kojų.

Benarese, Indijoj, auga 
karvutė, kuri, apart keturių 
kojų, kuriomis' vaikščioja, 
turi dar dvi kojas ant nu
garos.

Casteiro farmeris Gustos, 
Brazilijoj, turi trikojį ark
lį: dvi kojos užpakalyj ir 
tik viena priekyj. šio far- 
merio kaimynas gi turi dvi
kojį šunį. Šuns pasturgalis 
plonutis, be uodegos ir be 
kojų. Bet šuva dviem prie
kinėm kojom Vaikščioja vi
sai gerai, iškėlęs aukštyn 
savo lengvą pasturgalį.

Pietų Afrikoj vienas jau
tis turi tris akis ir tris ra
gus. —J. N.

Rengiasi Persekiot Unijas 
“Kaip Trustus”gauna naftos, iš kurios ga

lėtų pasigamint reikalingą 
gazoliną savo lėktuvams, 
tankams, motorizuotai arti
lerijai, automobiliams ir 
auto sunkvežimiams. Tas 
aliejaus trukumas tai vie
nas punktas, kuriuom An
glija tikėjosi laimėt karą 
prieš Vokietiją.

Naziai turėjo iš anksto 
. ... j . . į pasirūpinę kiek gazolino sa- : tas menkniekis, dolerio ver- 1 U-J ? ,1 ’ Į vo sandeliuose, bet supran-

j tama, kad toli gražu jo ne- 
j užtektų ilgesniam karui. 
; Vokietija galėtų, nežiūrint 

jarns- 
naftos iš Rumunijos ir iš 
Sovietų Sąjungos. Bet na- 
zių ižde esą nedaug aukso 
ir stipresnių užsieninių pi
nigų, kaip kad Amerikos 
dolerių ir Anglijos svarų 
sterlingų. Už naftą vokie
čiai galėtų atsimokėt gink
lais ir amunicija Rumunijai 
ir mašinomis bei techniš
kais įrankiais Sovietams. 
Bet patiems naziams dabar 
reikia gamintis karo pabūk 
lūs, kiek tik ištenka darbo 
rankų.

Suprantama, tačiau, kad, 
Vokietija šiaip ar taip da- 
sipirks kiek žibalo-aliejaus 
iš Sovietų Sąjungos ir Ru
munijos. Bet jinai ketina ir 
namie pati sau pasigamint 
daugius gazolino. Iš ko? 
Nagi, iš anglies. O Vokieti
ja turi savo kasyklose dik- 
čiai anglies, ypač dabar, kai 
jinai yra užvaldžius Lenki
jos angliakasy klas.

Tiesa, daug anglies prisi
eina išeikvot, cheminiais 
būdais gaminant * gazoliną 
iš jos. Šeši tonai anglies te
duoda tiktai vieną*toną ga
zolino, nors tam vartojama 
ir prastesnės rūšies anglis.

Dirbant gi "iš anglies ga
zoliną, yra gaunama daug 
parafino, savotiško dirbti
nio “vaško.” O parafiną vo-

kuose.
Taip ir pasiliko iš cirko' tės prekę numušti iki 991 - -

žvėrių rinkinio tiktai liūtai | centų, ir gausime aiškų su- -- ~
ir tigrai. Bet jų maitinimas pratimą apie reklamos spė-l 
brangiai atsieina; tai neži-M. o publikos silpnumądtsipirkt'aliėj 
nia, kas ir su jais bus pada- i Apie išreklamuotą biznio _ r _ onoin'mio .nitnmnkihoiryta.

Prasidėjus karui, dauge
lis brangesniųjų žvėrių iš 
Anglijos ir .Francijos žvė
rynų buvo išgabenta į kitas, 
bepusiškas šalis. Kai kurie 
kiti, pigesni žvėrys, kaip 
kad pavojingi draskūnai ir 
nuodingos gyvatės, buvo iš
žudyti. Žvėrynų valdybos 

j bijojo, kad per gręsiančius 
bombardavimus iš oro tie 
žalingi žvėrys neištrūktų.

“MOKYTA” PAPŪGA 
PARODOJ

Paukščių parodoj New 
Yorke šią savaitę buvo ro
doma viena “labai mokyta” 
papūga (“pale”). Kai duo
dama jai šaukštas su mais
tu, papūga vienos kojos na
gais paima šaukštą už ko
to ir valgo iš šaukšto galvu
tės. Kai ant siūlo prikabi
nama prie klėtkos dėžutė su 
kirminukais ir nuleidžiama 
kelioliką colių žemyn, tai 
papūga, neišlipdama iš klėt
kos, užtraukia už siūlo tą 
dėžutę aukštyn, pasideda ją 
ant klėtkos kraštuko ir ta
da sau pietauja. Šis paukš
tis išmokytas ir kitų “štu- 
kų.” -J.

vietą susigrūs automobiliai, 
sugužės tūkstantinės minios 
žmonių, ypatingai moterų, o 
kiekviena vienutė tos mi
nios, įsigrūdus krautuvėn, 
kad sutaupius centą, pra- 
perka kelis dolerius! Ot ką 
reiškia gudrus apsigarsini- 
mas, ir kas už jį užmoka!

Kad bent apygrabiai mes 
suprastume reklamos galią, Į 
paimkime kad ir SEARS, 
ROEBUCK KORPORACI
JĄ, kuri savo biznio garsi
nimui nesigaili kad ir milio- 
no dolerių. Ši korporacija 
du kartu per metus išlei
džia po didelį iliustruotą, 
spalvuotą, moderniškai ap
dirbtą, didžiulio formato, 
apie 1250 puslapių katalogą- 
knygą ir prisiunčia per paš
tą ar atveža tiesiai į na
mus, ir ne tik visai dykai 
atiduoda, bet dar padėka- 
voja, kad kostumeris pri
ima.

Tokią didžiulę, iliustruo
tą knygą atspausdinti, ap
daryti ir be nuostolio par
duoti, tai kad ir prie mo- 
derniškiausio spaustuvės 
mašinos išvystymo, be pen
kių dolerių už knygą, nega
li būti nė kalbos. O čia tos 
penkinės mėtomos visai vel
tui, ir tai dar toli gražu ne 
viskas. Ta korporacija savo

kiečiai yra išmokę perdirbt 
į “riebalus,” kurie gerai pa
vaduoja taukus ir augalinį 
aliejų gaminant muilą, šie 
angliniai riebalai tinka ir 
kai kurių karo sproginių 
dirbime.

Jau pirm karo Vokietija 
pasigamindavo dalį gazoli
no iš anglies. Dabar gi sku
biai stato naujus fabrikus 
padidint šiai gamybai.

Washington. — Ameri
kos Darbo Federacijos pir
mininkas Wm. Green užpro
testavo praeitą savaitę, kad 
yra daroma • bandymai 
traukt darbininkų unijas į 
teismus pagal Shermano 
įstatymą, andai išleistą 

Green savo

lietuvių pusės.
Toks brolis biznierius, ku

ris vergiškai lankstosi prieš 
kostumerius ir maino savus 
į s i t i k i n imus, tankiausia 
skaudžiai pats save nusipla- 
ka, gaudamas “šunvuode- 
gio” ir “veidmainio” vardą.

Tik gerbdamas kito žmo
gaus įsitikinimus ir nepa
niekindamas savųjų pažval- 
gų, biznierius išsidirba gerą 
vardą, pasitikėjimą ir pa
garbą, kaipo teisingo žmo
gaus.

Bitės Kaipo Priežastis 
Lėktuvą Nelaimią

Valdiškas orlaivininkys- 
tės biuras Washingtone 
pripažįsta, jog kartais lėk
tuvas nukrinta ir susikulia 
dėl to, kad bitė įgilia lakū
ną. šis biuras dabar prane
ša apie tokį atsitikimą, kur 
spalių mėnesį šiemet dėl tos 
priežasties nukrito vienas 
lėktuvas. O dėl įvairių kitų 
priežasčių tą mėnesį nukri
to 87 lėktuvai šioj šalyj.

neatsako, ar unijos gali būt 
persekiojamos kai]) trustai. 
Bet kiti nariai teisingumo 
ministerijos tvirtina, kad 
Murphy rengiasi 
teisman kai kurias 
statybos pramonėje 
minimą įstatymą.

(Kad darbo unijos 
tinai reikalauja pagerint 
savo nariam algas ir kitas 
sąlygas, tatai ponams iš 
teisingumo ministerijos at- 
r o d o kaip “sąmokslas,” 
už kurį galima esą baust 
tas unijas pagal senąjį įs
tatymą, išleistą tik prieš 
trustus.)

Naziu Lėktuvai Šturmuoja 
Anglijos Karo Laivus

traukt 
unijas 
pagal

sutar-

Oslo, Norvegija, lapkr. 
29.—Bombiniai Vokietijos 
lėktuvai įnirtusiai atakuoja 
Anglijos karo laivus, blo- 
kaduojančius Šiaurinę Jūrą 
prieš Vokietiją. Anglų karo 
laivai ginasi p riešo rlai vine- 
mis kanuolėmis.

Paryžius.—Pagal francū- 
zų skaitlines, tai 350 preki
nių Vokietijos laivų tebe
stovi bepusiškų salių uos
tuose, ir bijo išplaukti.

London. — Po naujų me
tų, Anglijoj bus leidžiama 
pirkti kiekvienam gyvento
jui tik po ketvirtadalį sva
ro lašinių ir sviesto per sa
vaitę. .........
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Eltos Žinios iš Lietuvos
Kaunas. — Finansų minis- 

teris Sutkus spalių 24 d. per 
radio pasakė kalbą, nušvies
damas ką tik paskelbtos 50 
milijonų litų Vilniaus pasko
los reikalą. Ministeris be kit
ko pasakė: “Būdamas atskir
tas nuo Lietuvos, Vilnius ne
galėjo padaryti tokios pažan
gos, kokią matome mes pa
tys ir kiti pas mus. Karas 
vilniečių vargus dar padidino 
ir jų gyvenimą dar pasunkino. 
Paskutiniu laiku Vilniaus 
mieste pradėjo jaustis pačių 
būtiniausiųjų žmogui reikme
nų trūkumas.” Pasidžiaugęs 
pareikštu dideliu visuomenės 
ir įstaigų duosnumu vilniečių 
vargų atžvilgiu, ministeris 
Sutkus priminė, kad vilniečių 
vargas turi būti šalinamas ne 
tik visuomenės duosnumu. 
Tenka skubiai mobilizuoti di
deles lėšas, kad vilniečiams 
būtų parūpinta apmokamo 
darbo, iš kurio jie galėtų pra
gyventi.

“Nenorėdama didinti mo
kesčių naštos, nes gyvenimas 
ir taip yra pabrangęs, vyriau
sybė nusprendė išleisti 50 mi
lijonų 4.5% Vilniaus paskolą. 
Jau galima pradėti ją pasi-1 
rašinėti. Kadangi paskolos 
lakštų bus nuo 25 iki 1,000i 
litų nominalinės vertės, tai 
kiekvienas turės progos nusi-j 
pirkti lakštų už tiek, koks yra į 
jo pajėgumas, saugiai ir pel
ningai įdėdamas savo sutau
pąs. Vilniaus paskola nėra 
negrąžinama auka, o tik saugi 
kapitalo investacija, kuri tu-' 
rėš būti grąžinta. Į Vilniaus 
paskolą pasirašoma ne per 
kelias dienas, bet per visą • 
pusmetį.

“Turime kiekvienas įsisąmo
ninti, kad šibs paskolos sėk
mingas realizavimas yra ker
tinis akmuo Vilniaus krašto i 
atstatymo ir jo ūkinio gyve
nimo atgaivinimo darbui. Juo 
greičiau ir geriau pavyks tai, 
padaryti, juo sparčiau Vil
niaus kraštas atsigaus ekono
miškai ir juo greičiau ir dar
niau suaugs su visa Lietuva 
į vieną atsparų tautos ūkio; 
organizmą.

“Neabejoju, kad Vilniaus 
paskolos realizavimas mūsų i 
visuomenėje ras jautrų atgarsį 
ir karštą pritarimą. Tai bus i 
dar vienas mūsų piliečių vals
tybinio subrendimo, valstybi- j 
nio mąstymo įrodymas. Vals-i 
tybė laukia dalyvausiant pa-' 
skolos lakštų pirkime visus! 
gyventojų sluoksnius, visų1 
profesijų žmones.”

Kaunas. — Vytauto Didžio-, 
jo Universiteto studentai, su- 
prasdami Vilniaus krašto stu
dentų sunkią padėtį ir turė
dami galvoj, kad jie visą lai
ką sunkiai turėjo kovoti ne 
tik dėl mokslo įsigijimo, bet 
ir dėl lietuvybės reikalų, nu
tarė savo tarpe suorganizuo
ti aukų rinkimo vajų savo 
kolegoms Vilniuje šelpti. Ka
dangi vilniečius reikia pašelp- 
ti ne vien knygomis, bet ir 
įvairiais reikalingiausiais daik-1 
tais, tai kauniškiai studentai t 
susitarė savo nežinomiems 
broliams Vilniuje siųsti atski
rus siuntinėlius su drabužiais, 
baltiniais, batais ir tt. Prie| 
tų siuntinėlių bus pridedami. 
laiškai, kuriais norima už- 
megsti pažintis ir bendradar
biavimą. Studentės organizuo-1 
jasi megzti studentams įvai
rių mezginių ir prisidėti prie I 
vilniečiams kraitelių sudary
mo.

Kaunas. — “Lietuva, di
džiausia Baltijos valstybė.” 
Tokia antrašte didysis belgų 
laikraštis “Soir” įdėjo straips
nį apie Lietuvą, pailiustruo
damas Lietuvos užs. reik, mi- 
nisterio Urbšio paveikslu, ir 
aprašo Lietuvos pastangas at
siimti savo senąją sostinę, pa
brėždamas lietuvių kantrumą 
ir politikos nuosaikumą, sie
kiant savo teisių. Pastebėti
na, kad Vilnių atgavus ne tik
Europos spauda vėl labai pla

čiai rašo apie Lietuvą, visur 
pripažįstant jai teisę ir reiš
kiant džiaugsmo Lietuvai lai
mėjus teisingą bylą, bet ir už
sienių firmos pradeda gyvai 
interesuotis galimybėmis pa
didinti Lietuvoje pirkimus.

. Roma. — Italų laikraštis 
“Ręsto del Carlino” straips
nyje “Vilnius Lietuvai” rašo, 
kad Lietuvos valstybė nebuvo 
dirbtinis sutarčių kūrinys, bet 
tikras vienalytės su savo nuo- 
saviu charakteriu, su nuosava 
kultūra ir literatūra tautos 
išreiškimas. Lietuviai yra tikra 
ir gryna rasė, aiškiai skirtin
ga nuo visų kitų. Tai izoliuo
tas etninis vienetas, kurio kal
ba kelia pasigerėjimą filolo
gams. Ši kalba yra viena iš 
pirmykščių arijų kalbų, har
moninga ir su nepaprastai 
turtingu žodynu. Pats lietuvio 
tipas yra gryniausias arijų 
pavyzdys.

Kaunas. — Sovietų Sąjun
gos karinė misija spalių 24 d. 
lankėsi Lietuvos Karo Mažė
juje, kur misijos nariai pasi
rašydami svečių knygoje įrašė 
tokį įrašą: “Muziejus ryškio
mis spalvomis atspindi Lietu
vos respublikos ir jos kariuo
menės istoriją. Muzėjuje mes! 
gavome aiškų vaizdą apie 
Lietuvos kariuomenės buitį, 
už tai esame dėkingi Muzė- 
jaus viršininkui ir administra
cijai.” Pasirašė komandarmas 
Kovalev ir kt.

Camden, N. J. Į
Lapkričio 26 d. čia įvykoI 

prakalbos, kurias . surengė : 
LDS ir ALDLD vietinės kuo-! 
pelės. Tai jau ilgokas laiko- i 
tarpis, kaip Camdeno lietu-; 
viai neturėjo prakalbų ar: 
bent kokio parengimo. Todėl į 
ir į šias prakalbas, nors ir | 
gana žingeidumo kupinam j 
pasaulinės situacijos laikotar- i 
pyj, atsilankė neperdaugiau- j 
šia publikos. Mat, vis ta su- 
siraukšlėjus, kaip naginė, 
“senatvė” ne tik be laiko pa
sendina mus, bet yra ir to ■ 
viso nepaslankumo priežasti
mi.

Kalbėtojum buvo “Laisvės” ! 
redaktorius, A. Bimba, kuris i 
savo rimta kalba, paliesdamas' 
dienos klausimus, karo pro
blemas, daugiausia palietė. 
Pabaltijos valstybėles, Lietu
vą, Vilnių su jo apskričiais 
ir Sovietų Sąjungos reikšmę 
naujuose rubežiuose. Seniai d. 
Bimbą buvau girdėjęs kai- i 
bant. Bet turiu konstatuoti 
faktą, kad jau visai ne tas 
Bimba, kokiu jisai buvo apie 
aštuonetas metų atgal. žy
miai surimtėjęs ir daug pa
stovesnis pačios prakalbos 
struktūroj. Anuomet jis buvo 
deganti rakieta, o šiandien— 
rimtas, šaltai problemas ri
šantis oratorius. Linkiu An-I 
tanui, kad jis iš šitos vagos! 
neiškryptų .

Po prakalbų buvo ir klau
simų. Bet su tais klausimais 
visa pragaištis tame, kad 
klausimai statoma ant šiau
dinių kojukių: kas kam ką 
pasakė, tai jau ir “faktas,” 
ant kurio ir patsai klausimas 
kai tik ką iš kiaušinio išsiri
tęs vištų kas svirduliuoja. To
kie klausimai galų gale virsta 
tik paprastais zurzėjimais ir 
ne tik pats klausėjas juose pa
siklysta, bet suklaidina ir pa
čią publiką.

Man regis, kad su klausi
mais mūsų kalbėtojai turėtų 
būt truputį griežtesni ir jo
kiais faktais neparemtus, ant 
šiaudinių kojukių pastatytus 
klausimus pavožų po paties 
klausėjo kepure. Klausimas 
turi būt klausimu “štai fak
tas; taip, ar ne?” O ne kad 
pazurzėjusiam sau po nosia 
kalbėtojas jam atsakinėtų, 
kuomet jis pats nežino, ko 
klausia.

Aukų lėšų padengimui, o 
kas liks—Vilnijos sušelpimui, 

• I

aukavo: J. Pranaitis — $1, M. 
Velykis—50c, o po 25c auka-
vo: Kantrus, Dalikienė, Mi
liauskienė, A. Valinčius, Plus- 
čius, Palionis, Jakštienė ir 
Krakonis. Viso $5.38. Už au
kas publikai paačiavo prakal
bų pirmininkas’ J. Pranaitis.

Camdeno lietuviai, mažu-pa- 
mažu, pradeda po truputį gy- 
vėti. Kaip LDS, taip ir ALD
LD kuopelių susirinkimai atsi- 
būna reguliariškai kas pirmą 
pėtnyčią kiekvieno mėnesio, 
pas J. Lastauskus, 686 Cen
tral Avė., 7 vai. vakare.

Su apgailestavimu reikia 
pranešti, kad serga du geri 
mūsų draugai, tai Rušinskas ir 
J. Lastauskas. Pirmasis ran
dasi ligoninėj, antrasis — sa
vo namuose.

Kaip pirmam, taip ir an
tram draugui linkėdamas 
greito pasveikimo, atkreipiu 
sveikųjų draugų atydą, turint 
valandėlę liuoso laiko, atlan
kyti ligos parblokštus drau
gus. Senas Vincas.

A.L.D.L.D. REIKALAI
Rezoliucijos, Priimtos Litera
tūros Draugijos 12 Apskričio 
Konferencijoj, Lapkričio 19, 

1939, Wilkes-Barre, Pa.

LIETUVOS KLAUSIMU
Bendro apsigynimo padary

ta sutartis tarpe Lietuvos ir 
Sovietų Sąjungos, kurion įei
na dėsnis atgavimo sostinės 
Vilniaus, nušviečia naują pa
sisukimą Lietuvos valdžios už
sienio politikoje. Tai taikos 
politika, kurią vedė ir veda 

taikos !
pil. žos už tai visai nereikalau-! 

remia-1 jame? Nejaugi mes užmir-j 
i šome, kad Smetona kaltas i 

pačiu kartu, i mums keturias labai bran- '

Sovietų Sąjunga. Tą 
politiką ir sutartį mes 
niausiai užginame ir 
me.

Vienok tuo ]
kad ta sutartis klestėtų, rei- į gias gyvybes? Nejaugi mes, j 
kalinga kitokia 
dujinė politika.
laujame atsteigimo demokra
tines tvarkos, visų pirma iš 
kalėjimo paljuosavimo politi
nių kalinių.

KARO KLAUSIMU
Europoje ir Azijoje lieps

noja imperialistinis karas. 
Šis karas kaip ir pereitas 
Pasaulinis Karas yra veda
mas grobimo tikslu už domi
navimą kolonijų, šis karas 
darbo klasei neša skurdą ir 
vargą.

Kol kas da Jungtinės Vals
tijos tiesioginiai nedalyvauja 
šiame kare. Tačiau nėra už
tikrinimo, kad neįsivels.

Konferencija pasmerkia šį 
imperialistinį karą ir ragina 
lietuvių visuomenę visais bū
dais darbuotis ir remti tą ju
dėjimą, kuris darbuojasi prieš 
karo kurstytojus šioj šalyj.

Mes u ž g i r iame Sovietų 
Sąjungos griežtą nusistatymą 
už palaikymą taikos visame 
pasaulyje. Sovietų Sąjunga 
savo taikos politiką visuomet 
paremia darbais ar tai Tau
tų Lygoje, ar nepuolimo su
tartimis su kaimyninėmis šali
mis.

LITERATŪROS KLAUSIMU
Mes pilnai užgiriame ALD

LD Centro Komiteto litera
tūros programą, visas iškeistas 
knygas ir leidžiamą žurnalą 
“Šviesą.” Savo turiniu šita li
teratūra atsako kaip dienos 
klausimais, taip1 teoretinėj bei 
grožinėj srityj.

Rezoliucijų Komisija:
R. Janušaitis, 
St. Norbuta ir 
D. ProJeika.

Kada Pradės Ledai Tirpti? 
—Aliaskos “Betai”

Kiekvieną pavasarį būna 
ginčų ir lažybų Fairbankso 
apygardoj, Aliaskoj, dėl to, 
kas įspės, kurią dieną, va
landą ir minutę pradės tirp
ti ledai. Tikriausiai įspėju
siam atiduodami visi į lažy
bas sudėti pinigai. O taip 
“subetyti” pinigai kai kada 
pasiekia desėtkus tūkstan
čių dolerių.

Atvirai
Argi Ir Mes Užmiršome?
Kada Sovietai atidavė 

Lietuvai Vilnių su jo aps
kričiais ir į senovės Lietu
vos sostinę įmaršavo Lietu
vos armija, tą didingą lie
tuvių džiaugsmą išreiškė vi
sų bažnyčių ir Laisvės Var
po balsai. Tačiaus to istori
nio visos Lietuvos džiaugs
mo požymį Smetona užmir
šo atžymėti, sužvanginda
mas kalėjimų durų raktus, 
sugirgždindamas jutrinas, 
kad tuo istoriniu, didingu 
džiaugsmu, galėtų pasi
džiaugti ir ant laisvės išėję 
Lietuvos politiški kaliniai!

Užmiršo “prezidento” ka
rūna save apsikarūnavojęs 
Pilypas iš kanapių—Smeto
na, užmiršome ir mes, lais
vę žodžio turinti, Amerikos 
lietuviai savo brolius ir 
draugus už kalėjimų grotų 
esančius.

Jeigu mes aukaujame ir 
renkame aukas Lietuvos bei 
Vilnijos reikalams, jeigu 
mūsų laikraščiai agituoja 
už tokias aukas tai, rodosi, 
kad mes turime ir teisę sta
tyti griežtus reikalavimus, 
pakelti skardų Amerikos 
lietuvių balsą už paliuosavi- 
mą politiškų Lietuvos kali
nių. (Mes tatai juk ir daro
me.—Red.)

Kodėl gi agituojama tik' 
už aukas, o jokios, kad ir j 
nieko nekainuojančios grą- j

Lietuvos vi-
Mes reika-

i o v * v HlvOj j

-į Vilniaus atvadavimu suža-1 
vėti, leisime dar kelioms i 
brangioms gyvybėms supūtii 
Lietuvos bastilijose?
Atvirai Kalbėt Pavojinga
Atrodo, kad man prisieis 

pasirinkti vieną iš dviejų— I 
j nustoti atvirai kalbėjus per! 
i “Laisvę,” ar padidinti savo 
: posmertinę apdraudą Lie- 
; tuvių Darbininkų Susivieni
jime, o priedais — įstoti dar 

, ir į SLA.
Aną dieną atvirai pakal

bėjus apie kazirninkus, ačiū 
dievui, tik dviejų latrų 

, trūkstant, kazirninkai ne- 
! prikalė mane prie kryžiaus 
i “Laisvės” bankiete, Phila- 
I delphijoj. Vienas jau turė
jo vinis, antras—plaktuką, 
I trečias jau buvo pasistatęs i 
! skersinį prie tinkamiausio i 
svetainėj pilioriaus, o viena: 
leidukė jau turėjo ir nuome-1 

I tėlę, kad pridengus mano 
tą vietą, prie kurios žingei
dumas traukia, o žiūrėti i 
sarmata.

Gi antru kartu ir vėl at
virai pakalbėjus apie save 
pametusius žmones ir nuvy
kus į Chesterį ant < baliaus, 
kur dalyvavo ir keletas 
philadelphiečių, buvau pa
kliuvęs į gražiosios lyties 
nelaisvę.

Nors netikiu, kad gražio
ji lytis būtų buvus pasiry
žusi taip žiauriai mane nu- 
kotavoti, kaip anie kazir
ninkai, bet kas gali garan
tuoti, kad neišsipildys tas 
priežodis — katei žertas, o 
pelei smertis? Vienok, man 
ant laimės, joms pačioms 
pradėjus varžytis už be
tvarkės ruošos kreditą, ma
no prisiegėlė pastatė tašką, 
sakydama:

“To rašinio originalis mo
delis, tai aš, o jūs tik to mo
delio kopijos.”
Ar Išlaikysime Karo Bul

dogą Ant Saito?
Visoj Europoj jau žėruo

ja besikuriančio karo žari
jos ir tik stipresniam vėje
liui pūstelėjus, gali užsi-

Kalbant
liepsnoti ir milžiniškas, vis
ką nuo žemės paviršiaus 
šluojantis karo gaisras.

Buvo kiek vilties tos ka
tastrofos išvengti, tai įsi
tvirtinimas. Raudono sios 
Armijos Baltijos pakrantė
se. Bet dabar, imperialis
tams pradėjus virti smalą 
Suomijoj, ta viltis pradėjo 
gesti ir jos vietoj gali užsi
liepsnoti dar nematyto karo 
gaisras. Ar mes, amerikie
čiai, pajėgsime išlaikyti ka
ro buldogą ant saito? Tai 
priklausys nuo mūs pačių 
solidarumo ir vieningo, ne
sulaužomo išstojimo, karu 
prieš karą!

Juk į karą pirmiausia ei
na doleris, paskui — vėlia
va, o paskui vėliavą — ka
reiviai. Tie ženklai jau reiš
kiasi pilnoje dienos švieso
je: Amerikos doleris, jau iš
didžiai ir drąsiai maršuoja 
į Angliją, Franci ją ir Suo
miją. Paskui tą dolerį mar
šuos vėliava, o paskui ją— 
jaunuolių minios!

Argi mes į tas jaunuolių 
minias, varomas nei galvijų 
bandas į skerdyklą, žiūrėsi
me su taip šaltomis širdi
mis, kaip kad į praeitą ka
rą einančius žiūrėjome ir 
tik ašaromis prieš tai kovo
sime, kaip kad praeitą kar
tą kovojome? Ne ašaromis 
išlaikysime savo šalį nuo 
karo, bet visu griežtumu iš
stoję už Suvienytų Ameri
kos Valstijų neutralumą ir 
kova prieš įsivėlimą į už jū
rinį karą!

Senas Vincas.

PASVEIKINK1M 
VILNIEČIUS

Vilniečių ir sostinės išva
davimas buvo mūsų ir sva
jonių ir pastangų tikslas 
per 19 metų. Jų išvadavi
mas buvo lietuvių tautos 
garbės ir Lietuvos gyvybės 
uždavinys. Daug tam ener
gijos pašvęsta, daug nera
mių dienų pergyventa.

Dabar, kai jau ir Vilnius 
ir didelė dalis Vilnijos su
grįžo prie Lietuvos, pasvei- 
kinkim vilniečius ištiesto
mis, bet ir netuščiomis ran
komis. Juk gerai žinom, ką 
vilniečiai pergyveno, žino
me tat ir neužmirškime, 
kad jiems trūksta visako: 
drabužių, mediciniškos pa- 
gelbos, net maisto. Paleng- 
vinkim bent dalį jų vargų.
Tegul jų ir musų džiaugs-, 
mas bus visuotinas: , reng
dami Vilniaus atvadavimo 
iškilmes, savo dovanomis. 
nušluostykim jų vargų aša-i 
ras,—savo brolišku nuošir-I 
durnu leiskime jiems pajusti! 
laimingesnės ateities tikro-i 
vę’Pradėję nuo 10 spalio rū
pesniais pintą džiaugsmo 
simfoniją, tęskime ją toliau 
minėdami Vilniaus surįži- 
mą, ne tam, kad pasigirti, 
bet tam, kad pagelbėti pa- 
gelbos reikalingiems vilnie
čiams.

P. žadeikis,
Lietuvos Atstovas. 

Washington, D. C. 
1939 m. lapkričio 20 d.

LIETUVOS PASIUNTI
NYBĖS PASVEIKINI

MAS VILNIEČIAMS
Ministeris p. Žadeikis $30
Marė Žadeikienė 20
Mirga-Zita Žadeikaitė 1
Albina Adžgauskaitė 10
Elzbieta Mazauskaitč 2
James Hawkins 1

Bendrai $64.00

Wilkes Barre, Pa.
Paminėjimas 20-ties Metų 

sukakties nuo pradėjimo 
“Laisvės” išeidinėt dienraš
čiu, kurį rengė LLD 43 kuo
pa, lapkričio 19 d., pageidau
jamų pasekmių nedavė. Dien
raščio skaitytojai vietos ir iš 
toliau neatsilankė, kiek buvo 
tikėtasi. Taipgi ir kuopos na
riai negana įvertino. Da net 
kalbų su klaidingomis infor
macijomis dėl pašalinių žmo
nių buvo suteikiama apie tą 
buvusį parengimėlį.

Nors žmonių buvo mažai, 
bet atsilankiusieji smagiai lai
ką praleido. Buvo gera va
karienė ir muzika šokiams. 
Vakarienės sutaisyme pasi
darbavo kuopos narės O. Ra
dzevičienė ir V. IZubrienė. 
Prie stalų patarnavo jaunuo
lės M. ir B. Radzevičiūtės ir 
Alice Zubriūtė. Joms visoms 
priklauso didelis ačiū.

Teko sužinot nuo rengimo 
komisijos, kad nuo šio paren- 
gimėlio pelno nebus, nes 
maistas nemažai kainavo, be 
to, svetainė, muzikantai, 
spaudos darbas ir tt. šiems 
reikalams kaip tik užteko tų 

! buvusių įplaukų.
Kuopos Koresp.

Bridgeport, Conn.
I   ■ - ■ -

Lapkričio 19 d. Lietuvių 
Svetainėj vietinis Komunistų 

| Partijos skyrius surengė gra-į 
Ižų paminėjimą Rusijos Rovo- 
i liucijos 22 metų sukakties. I 
■ Publikos prisirinko pilnutėlė 
'svetainė. Nemažas būrys ma-■ 
tesi ir lietuvių. Buvo rodoma: 

i filmą, pritaikyta tam momemj 
tui, būtent, “1918 metai,” kur 
atvaizduota, kaip drg. Lėni-. 

Inas vedė kovą prieš caristinį’ 
despotizmą ir kaip jis buvo 
peršautas. Tai iš tikrųjų gra-

Lietuvių 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 aprokavimus be jokio mokesčio.

•

TRU EMBER FUEL CO., INC.
485 Grand Street Brooklyn, N. V.

Telefonai EVergreen 7-1661

v.’awj

I ■>

PIRKDAMI PAS MUS—MOKATE 
TIK UŽ PERKAMĄJĄ PREKĘ 

Nuoširdžiai Kviečiam Visus Pirkti Lietuviu OVER GLOBE 
Gamybos Avalynę Lietuvių Krautuvėse
Gausite įvairios ir kitos rūšies, geros kokybės: 

BATŲ, BATELIŲ, KALIOŠŲ, ARCH SUPPORT, SLIPPERS, 
SNEAKERS IR MOTERIMS ŠILKINIŲ KOJINIŲ

Mes nežadam, ko negalim ištesėti. Bet užtikrinam, kad pirkiniu ir 
jo kaina būsite patenkinti. AVALYNĘ GAUSITE stiprią, patogią, 

jūsų kojoms pritaikytą.
UŽ JŪSŲ PALANKUMĄ IŠ ANKSTO DIDŽIAI DĖKINGAS

SUNDIAL 
SHOES

MILCHIUS SHOE SHOPS, INC.
STASYS A. MILCIUS, Sav.

365 Grand St., Brooklyn, N. Y.
cor. Marcy Ave.,

56-27 Clermont Ave., Maspeth, L. I.
66-31 Grand Ave., Maspeth,. L. I.
69-21 Grand Ave., Maspeth, L. I.

Dienraščio ‘Laisves’

BAZARAS
Vasario 9,10,11 ir 12 Feb.

CENTRAL PALACE SALĖJE 
. 18 MANHATTAN AVĖ. ARTI BROADWAY 

BROOKLYN, N. Y.

I ži filmą, paliko daug įspū-^ 
I džio tiems, kurie atsilankė ją 
Į pamatyti. Man teko matyti 
jau kelioliką sovietinių ju- 
džių. Aš manau, kad neda
rysiu klaidos sakydamas, kad 
jie visi gana reikšmingi. * Tai 
tokios filmos, iš kurių darbi
ninkai daug gali pasimokinti. 
Tiesą pasakius, galima matyti 
gana gražių filmų ir Ameri
koj darytų, tačiau kad pama
tyt reikšmingus paveikslus, tai 
didelė retenybė.

Man teko matyt neperse
niai vieną Rusijos judį, už
vardintą “Maksimo Sugrįži
mas.” Tai buvo caristinių lai
kų streikierių kova. Tame ju- 
dyje buvo matoma, kaip dar
bo žmonės atkakliai kovojo 
už duonos kąsnį, neatsižvelg
dami į kazokų durtuvus bei 
Sibiran ištrėmimą. Netoli ma
nęs sėdėjo keletas jaunuolių, 
girdėtis buvo jų kalbėsis: 
“Ot šičia, tai tikra kova, tai 
taip ir mes turime kovot čia 
Amerikoje.”

M. Arison.
Kaunas. — Nors oficialiai 

dėl vokiečių iš Lietuvos išvy
kimo dar nieko nepaskelbta, 
tačiau vokiečių tarpe pastebi
mas gyvas susirūpinimas ir 
ruoša. Daug atsitikimų, kur 
vokiečiai jau parduoda savo 
namus ir įmones.

Tei.: MArkct 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas
Gamintojas Geriausios Rūšies 

Nesvaiginančių Gėrimų
Pamėginkit mūsų specialų Drink- 

Mixer TOM COLLINS 
Taipgi parduoda lietuviško bra

voro alų iš New Britain
Cremo “Connecticut Best”
Pristato pareikalavimus: saliū- 

nams, krautuvėms, vestuvėms, ir tt. 
Reikalaukite visur to vardo

SODfiS IR ALAUS
91-93 Warwick St., Newark, N. J.
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FRANKLY SPEAKING
Gone and Almost Forgotten:—

Nick Carter and his dime myste
ries, and Frank and Dick Merriwell, 
whose college adventures provided 
many a thrill as did the Horatio 
Alger series: “Luck and Pluck,” 
“Sink or Swim,” “Do or Die...” 
The fullsome serge bloomer and 
middies that graced the athletic 
girls in “Physical Training I...”

The 1920’s waistlines that came 
to the hips and the choking braz- 
zieres that guaranteed a “boyish fi
gure ...” The Harding scandal 
about which no one will know the 
truth because too many charlatans 
and dried up historians with an eye 
to the Hall of Fame, wrote books...

“Twenty-three skiddoo” and “you 
know me, kid” and “look me over 
kid, I’m from Broadway,” that pre
ceded “Do you want to buy a duck” 
and “You’re telling me!” and “Look 
at her!...” The Nicaragua situation, 
the marines and the fuss raised over 
it...

Jazz and Paul Whiteman and his 
crew of singers that gathered 
around a miniature piano and sang 
songs — harboring the now famous 
Bing Crosby ... Technocracy and 
the perfect plan for enjoying life, 
working four hours a day for $20,- 
000 per year...

H. L. Mencken’s “Mercury” that 
shocked America with its exposes of 
mining towns, and “Americana,” its 
contribution to the record of Unit
ed States citizens’ idiosyncracies ... 
“Hash” that was the butt of many 
a vaudeville joke and mother-in-laws 
that received quick spears from 
three-a-day comedians ... “Correct 
English” pounded in by spinster 
teachers, and “Spanish,” the
before now experiencing a revital

ENGLISH PART
PUBLISHED EVERY 

TUESDAY AND 
FRIDAY

TWICE A WEEK
SPORTS-HUMOR-N E W S 
OF CLUB ACTIVITIES 

EDUCATION-STORIES
ization because of imperialistic aims 
of the U. S....

The electrocution of Sacco and 
Vanzetti that shocked the world and 
the Mass, governor who couldn’t 
sleep nights and who was afraid to 
pull the toilet chain ... Thanksgiv
ing that meant Pilgrims with shot
guns and turkey and not the “I’m 
thankful I’m in America” stuff ...

The “double standard” and the 
following companionate marriages... 
Chamberlain’s appeasement policy 
and “collective security...”

The mustached villains in the 
“silent” movies and the goldenhaired 
heroines that gasped and clutched 
their breasts at the looming “fate 
worse than death ...” “Breezy” and 
“Snappy” stories that wove their 
pulp spell on the unwise and yearn
ing...

The crispy snows of forgotten 
winters before the mechanical intri
cacies hit the streets ... “Black 
Bottom” and “Charleston” shocking 
the conservatives and the “Colleg
iate” contests that meant gliding 
and more gliding ...

“Ballyhoo” a travesty on the 
wave of advertising (remember?)... 
Hoover’s “Chicken in every pot and 
a car in every garage” and, “Pro
sperity’s just around the corner...”

The white powder that used to 
grace our noses and leave the rest 
of the face sun-tanned, and the first 
silk stockings (some weren’t full fa
shioned) ... The first streamlined 
cars that seemed to be back-side-to...

Caruso, about whom many a per- 
vertic story was woven and the 
candle erected by his widow which 
was supposed to burn forever... 
First crystal sets with their ear

—Birute Fulton.

80th Anniversary 
of Darwin’s 
“Origin of Species”

On November 24, 1859, Charles 
Darwin’s brilliant work appeared in 
London in its first edition and was 
sold out in a single day.

The year 1859 will go down in the 
history of world culture as a date 
of exceptional significance — for in 
June of the same year, Karl Marx’s 
brilliant study, “Critique of Political 
Economy”, saw the light of day.

In a speech at the grave of Marx 
on March 17, 1883, Engels said: 
“Just as Darwin discovered the law 
of development of the organic world, 
so Marx discovered the law of devel
opment of human history.”

MAN ABOUT TOWN
by JOSEPH SACAL

DUPONTS THRIVING ON EUROPEAN 
WAR, BUT UNEMPLOYMENT REMAINS 
THE SAME IN THEIR DOMAINS

By JOHN MELDON
WILMINGTON, Del.—There is the beginning of a war boom 

clown in this munitions center of America—but it’s a boom of a

hope|phones...

PHOOLOSOPHY
moms who put up those delicious 
Lithuanian lunches. They make you 
want to work.

Lithuanian Lunches
HE FACTORY whistle drowned 
out the fact that it was twelve 

o’clock—time for lunch. Reaching
into an obscure corner I pulled out 
the lunch mom had prepared for me 
and proceeded to find a comfortable 
spot in which to spend the 
half hour.

alloted

roll of 
bag in

that my mother piled 
my sandwiches so that 
about two inches thick, 
that to find the culprit

Propping myself against a 
paper I opened my lunch 
great expectation and—what’s this? 
All my sandwiches were gone.

Knowing 
meat into 
they were 
I realized
would be an easy task. So I walked 
around the plant and finally found 
Charlie biting into a big tasty ham 
sandwich, his own mayonnaise dain
ties laid aside.

“Charlie,” I says, “the only thing 
that saves you from a beating to
day is the fact that you’re such a 
shrimp (those thick ham sandwiches 
made me a big husky 
future, if you’re ever 
be more than willing 

But
me.” 
blame Charlie, 
and all Lith- 

to it that their

guy). In the 
hungry, I’ll 

to share my 
ask, don’tlunch with you. 

sneak it away from
I really couldn’t 

though. My mom, 
uanian mother$\see 
sons get a real ne-man’s lunch. For

NO, I AM NOT

Now that we’re on the subject 
of food, I hesitatingly give you a 
preview of a side dish scheduled for 

my coming out party.
This canned, tantalizing meat dish 

is rattlesnake.
CRAZY. That is—I don’t think so. 
Well, anyway, what’s wrong with 
it? It’s something different, new to 
the taste. It’s clean.

Ducks and pigs are much dirtier 
and we still eat them. Besides, I 
want to know if they take the bones 
out of a snake before they can it.

Lately I have had long conversa
tions with very • interesting men. 
These leaders have excellent sources 
for obtaining information concerning 
the present world crisis 
unanimous in their opinion 
United States will enter 
shortly (by “shortly” they 
side of six months).

Whether we will enter 
or will not is a subject 
shall not discuss here.

But as I write this column, I 
think of what we shall miss, the life 
we leave behind us when we ven
ture forth to save democracy again.

For myself, no more easy chair, 
no more fireplace, no more maple

and are 
that the 
the war 
mean in-

the war 
that we

instance, we boys get about four1 and honey flavored tobacco for my 
thick sandwiches, plenty of butter,! pipe, no more food tidbits, no more 
coffee, a small piece of cake, two, going to cafes to listen to the beau- 
apples and maybe an orange or a1 tiful music, no more having the 
pear. I gang over on winter evenings to

We need a peck sack to carry I make popcorn and fudge, no more 
our noon-day meal in. Charlie gets 
two mayonnaise things he calls sand
wiches and that’s all. He could put 
his lunch into his watch pocket and 
still have room for his watch.

Lithuanian men are often hired 
on the strength of their being 
Lithuanians because we have built change all this for a belly full of 
up a reputation as good workers, slugs and a soggy grave...
But most of the credit goes to our —phoolosopher.

hayrides, no more of the girl-friend’s 
laughter and most of all, no more 
loving care and tender words from 
mom during times of sickness and 
despaire.

Goddam these Chamberlains and 
Hitlers that would have me ex

Great Neck’s Bangos Masks
Affair Saturday For December 17

GREAT NECK, L. I. N. Y. “We’ll ELIZABETH, N. J. — All women, 
climb that Stairway to the Stars” men, girls and boys, gather round 
is tne theme song for the .time be- and list to a tale of good tidings, 
ing of the Great Neck IsLanDerS Bangos Chorus and friends I—d 
as they look forward to their “Star such a happy and successful Birth- 
Gazing Dance” to be held tomorrow.

This is one of the bigger dances 
attempted by this LDS youth divi
sion and the members are counting 
on the support < of Maspeth and 

/Brooklyn to help them through the 
rougher spots.

The dance will be held at 91 
Steamboat Road in Great Neck,

had

Hence we can understand the keen 
interest of the founders of Marxism 
in Darwin's work and the high value 
placed on Darwin’s teachings by 
Marx, Engels, Lenin and Stalin.

Darwin’s theory showed the laws 
and the paths followed by the devel
opment of human organisms; the 
laws were discovered through which 
life arose on earth, and, having tra
versed a lengthy path of historical 
development, led to the formation 
of the modern animal and plant 
world.

Darwin’s teachings sapped the 
roots of religious notions of the ori
gin of man. Darwin inflicted a 
crushing 
biology.

In the 
portance 
doctrine 
elaborated by the great physiologist, 
I. P. Pavlov. Soviet biologists en
gaged in the development of Pav
lov’s teachings on higher nerve ac
tivity must 
approach to 
ment.

inflicted 
blow on idealist ideas in

light of this, particular im- 
attaches to the materialist 
on higher nerve activity

be guided by Darwin’s 
its origin and develop-

idea of Darwin’s book, 
and its

undcr- 
official

The main 
the variation of species 
causes, the historical treatment of 
adaptation in the organic world and 
the animal origin of man, 
mined the foundations of
science and left unturned not a 
single stone of the prevailing dog
mas of the church.

That is why »all the reactionary 
forces of the world — the diploma 
decorated lackeys of the exploiters 
and churchmen—were up in arms 
against Darwin’s teachings.

In a letter regarding an anony
mous 
zine 
■The 
drags
churchmen against me and places 
me at their mercy, is contemptible. 
Not 
ing 
fuel 
the
of me.”

review published in the maga- 
Athaencum, Darwin wrote: 

manner in which the author 
immortality in here, sets the

at any cost will he start burn- 
me, but he will prepare the 
(for a bonfire) and will show 

black beasts how to seize hold

drive of the “black beasts” 
in 1860 
of Ox
leading

va-
con-

in-
and

day Party a few weeks back that 
while the glow of good fellowship 
is still bright we have decided to 
have another party. This time it will 
be a Masquerade Dance in our Club 
at 408 Court St., Sunday, Dec. 17th.

Is there anyone too old or too 
young who doesn’t like to make be
lieve they are someone else just'for 
one night?—or perhaps, let down

N. Y. on December 2, 1939. Tickets į your hair and be truly your own 
in advance are 40 cents and 50iself tucked safely behind a mask? 
cents at the door. All are welcomed You may come dressed just as you 

the like, be it clown or ghost, witch or 
the pumpkin, the funnier the attire the 

Į more mirth and a happier evening. 
Refreshments will be served 

a the music will be excellent. All 
ruby have to do is come and the 

ring to protographer William M°l- take care of itself, 
she saw the first print 

picture, “Disputed

to have a pleasant evening with 
LDSers of Great Neck and with 
music of G. Kaye’s orchestra.

Dorothy Lamour presented 
specially-made diamond and ]

lor after 
of her 
Passage,”

latest 
which he filmed.

and 
you 
rest

The 
of all religions was begun 
by Archbishop Wilburforce 
ford. But by that time the 
scientists, supporters of Darwinism,
gave a splendid answer to obscuran
tism.

Since that time Darwinism has 
conducted a most active struggle 
against the “black beasts” of 
rious shades. Darwinism, as a 
sistently materialist theory of 
vestigating the laws of animal
plant development, as a revolution
ary theory which refuted the belief 
in divine creation of the species and 
in their immutability, was an effect
ive philosophy of evolution, of the 
transformation of organic nature in 
the interests' of man.

The names of Burbank and Mi
churin, who created new varieties of 
plants, will be a banner for the 
leading biologists of the entire 
world. They are living proof that 
man, armed with Darwin’s theory 
of the mutability of the species, can 
fashion forms of life which our 
planets have never known.

The front rank of Soviet agricul
tural biology, armed with these ex
amples shows in the works of its 
outstanding representatives, Lysen
ko, Tsitsin, Derzhavin and others, 
the enormous perspectives of Dar
winism in the Soviet country, where 
the emancipated labor of man 
creates a new and happy life and 
creative work is remaking nature 
in the interests of man.

And there is being justified Dar
win’s prophetic words in a letter to 
Marx dated October 1, 1873, to the 
effect that the science they were 
both elaborating would in the"final 
analysis aid the happiness of man
kind.

that 
back

Do all of our members know 
rehearsals have been again set 
to the original day—Friday? There 

Nelson, nine-year-old prot-!Wiii be no rehearsal this Friday
*

Norma Nelson, nine-year-old prot-; wjn be no rehearsal this Friday 
otype of Dorothy Lamour, is sad I night but will be resumed as usual 
because she is not allowed to wear Į next Friday. As we are starting to 
her hair in the flowing style made į learn the songs in that Operetta you 
famous by the star, but must braid stay-at-homes had better work up 
it for “Typhoon” scenes in which some energy and drag the »body to 
She plays the role of Dorothy as I rehearsals or you will be left out in 
a child. . - -------- the cold when Ave. are-out-there do-

Forbidden Notes:—
Three days of parties puts one 

on edge, so I, for one reason or 
another a tinge of bluntness appears, 
blame it on Duquesne Beer, the 
undigestible eatables consumed over 
the holidays or—old age ...

News has it that the local press 
thought so much of the LDS af
fairs that they even published the 
events. Then again, why not? The 
LDS is the largest Lithuanian youth 
fraternal organization.

Coming in from Wilmerding for 
the North Side LDS shindig, yours, 
and several others, almost didn’t 
make it. A bit of inebriation on the 
part of the pilot resulted in a wham
bang-crash!

Henrietta Praskavich and Mayme 
Mezevetch claim that when the 
Wilmerding LDS youth run a party, 
it’ll knock the North Side affair for 
a loop. Meanwhile, we can look for
ward to articles that will be written 
by both.

Who ate all the sandwiches, and

drank most of the liquids at the 
Northsiders’ party is still a mystery. 
But something tells me that Ed Nor- 
coss knows! P. S. Sooey didn’t do
so bad!

Another thing tells me that now 
that one LDSer has stepped into the 
tightening noose of matrimony, it 
won’t be long before someone else 
follows suit. Guess who?

Taking the LDS drive to heart, 
Mary Orman started the ball roll
ing by enrolling two. "Soho” Mikes- 
ka is doing his share by keeping 
me company and directing me to 
contacts. Rumor has it that Bess 
Orman has enrolled one individual 
also.

As things stand now, the Soho- 
jtes seem to be gathering momen
tum. “Did you say four joined last 
week ?”

Klan in New 
Effort to Trap 
Catholics, Jews

........... ......
MIAMI. — A Colescott, of At

lanta, Ga., new imperial wizard of 
the Ku Klux Klan, said this week 
he did not “intend to tolerate” anti- 
Semitism, anti-Catholicism or anti
alienism in the hooded organization. 
“I would rather see the Klan disor
ganized than see it continue its 
old policy of anti-Semitism, anti 
Catholicism or anti-alienism,” he 
said.

Negro leaders here interpreted 
Colcscott’s statement as designed to 
effect tolerance of the Klan among 
Jews, Catholics and foreign-born 
whites in order to isolate the Negro 
people and organized labor to give 
greater effectiveness to the Klan 
drive against these two groups.

Significance was attached to the 
fact that while Colescott acknow
ledged the constitutional rights of 
the Jewish people, he was silent on 
the application of the Constitution, 
to Negroes.

“Jews have equal rights under the 
Constitution,” he declared, “and as 
far as the Klan is concerned they 
are entitled to those rights. We 
have not compromised the basic 
creed of the Klan, however, for the 
Klan always will be devoted to pre
servation of patriotism.” The type of 
“patriotism” the klan is devoted to, 
leads to the suppression of Civil Li
berties for the great majority of 
Americans! who love liberty and de
mocracy.

The “Esplcnders” banquet turned 
out to be a “howling success.” From 
all indications a fat wad is in the 
offing. Don’t forget the raffles, 
though!

The “Wilmerdingcrs” have a sche
duled getogether this Friday at 7 
p. m. Seems like they’re determined 
to get started.

Ambridge gets another visit this 
Sunday. I wonder if that 
LDSer wrote to “Tiesa”?

certain

your, 
Ping

slugged

a bathtub

Pittsburgh Oddities:—
Streetcars deliver freight to 

door, if you are interested ... 
pong is played at four a. m.... A 
certain young lady plays as good 
as I (almost) .. . The North Side 
LDS medico’s father was 
and robbed this week . ..

I've been promised
wrapped in cellophane, for Christ
mas ... Lithuanians are connoisseurs 
of art. The other night a group tore 
a beautiful painting apart (literal
ly) ... It’s impossible to sleep after 
the tenth cup of coffee ...

One young lady always worries 
why I worry so... A certain “Es- 
plendcr” won’t bet on football games 
anymore .. .

That the story of the socks, the 
song to the tune of “The Little 
Brown Jug,” the “Rubber Plant” 
joke, the match puzzles, the gas, 
water and 
the missing 
the acorns, 
late hours,
dancing, the slurp of beer, Chinese 
checkers, pick-up-sticks, and wait
ing for street cars are driving me 
into an early grave. Woe is mo, oh 
woe is me!..

electricity connections, 
dollar, the extra dime, 

my creaking joints, the 
Mamie, the young ‘uns

peculiar nature—the factories are busy. Powder, dynamite and 
all sorts of deadly means of destruction are pouring out of the 
DuPont controlled towns of Deepwater, Pennsville, Gibbstown—
but the unemployment rolls re-S 
main virtually the same as they
were during the height of the de
pression.

The setup was a little confusing 
to this writer, until an official of 
the CIO in Wilmington gave the 
answer: “Sure,” he said, “the plants 
are working, and the DuPonts are 
making money. But the thing is this. 
During the past ten or fifteeen 
years they have been quietly build
ing man-displacing plants, new ma
chinery, new methods of production. 
For instance over in the Deepwater 
powder mills, they can produce a 
ton of explosives today with only 
one fifth the man power required 
during the last world war.”

3,000 working in the plant now, and 
while production has about doubled, 
only 300 new men have been hired. 
This town’s lousy with men out of 
work.”

But the DuPonts are making hay. 
For the first 9 months of 1939, the 
DuPont family garnered $40,298,244 
compared with a profit of $23,977,- 
355 for the same period a year pre
viously. In other words, the profit 
of the princes of powder jumped 
72 per cent in 1939, and is still 
zooming fast as one of their high 
ranged shells. That profit, inciden
tally, is exclusive of $22,500,000 
which DuPont invested in General 
Motors in 1939.

A Waukegan fan who lent Jack 
Benny a Maxwell for personal ap
pearances in that city, wrote the 
comedian that he would enjoy dri
ving the machine to Hollywood for 
use in “Buck Benny Rides Again,” 
which has just been started at the 
studio.

ing our stuff for dear. old Public. 
Abyssinia,

—Wavelet.

This CIO official, who asked that 
his name not be mentioned, was ve
ry bitter about the DuPonts: “We’re 
up against a tough proposition in 
this territory,” be explained.

“The DuPonts own this city and 
the State of Delaware lock, stock, 
and barrel, body and soul. And they 
fight organized labor in a clever 
way that’s hard to beat. First, the 
DuPonts own every newspaper in
the city, and they have a control
ling interest in every other paper in 
Delaware that has over 20,000 cir-

• culation.
i “There papers,” he went on, “have 
I a standing order from the DuPonts 
—ignore the unions when you can, 
and blast them when you have to 
mention them.

“Meanwhile, the press here acts 
unblushingly as a *house organ for 
the DuPont interests. For instance, 

j take the Wilmington Morning News. 
On every page you’ll find stories 
about the ‘progress’ being made by 
all sorts of company union outfits.”

“If the workers in the plants kick 
up a row about these company 
unions, they quickly find themselves 
fired—not for opposing the company 
union—but for “carelessness, endan
gering the lives of other employees.”

“Then,” the CIO official went on, 
“DuPonts
dodge of ‘insuring’ their employees 
for a thousand dollars, or more, de
pending upon the calibre of a man’s 

i job. The DuPonts very generously 
pay the major part of the insurance 
cost, but what the employees don’t 
generally know is that the princes 
of powder also own the insurance 
company.”

“If the worker gets too interested 
in the CIO, he is called into the 
office and told that the company 
has decided to let his policy lapse.

Ida Lupino has started her year
ly dime store shopping tour. The 
Paramount star, next to be seen in 
“The Light That Failed.” has a 
group of thirty small children whom 
she provides with a sack of toys 
each Christmas, which are purch
ased in large quantities in the ten 
cent store.

“Butch asked to be excused. He went to testify for the 
Committee.”

have the smart little

No explanation is given, but the 
worker is given a broad hint that 
if he forgets about those ‘outside 
agitators’ his policy miraculously 
might not lapse after all.”

When the CIO union appears to 
be making headway, DuPonts raise 
the wage scale and keep it up for a 
few months until the heat dies down. 
They then cut the scale again.

Despite the cleverness of the Du- < 
Pont dynasty in fighting the union, į 
however, the CIO has been slowly, 
modestly but encouragingly making 
headway.

After the writer talked to the 
CIO official, he went up to the sanc
tum-sanctorum of the DuPonts — i 
the Wilmington Chamber of Com-į 
merce, and met its head, Mr. Ger- 
rish Gassaway.

When asked about employment 
Mr. Gassaway said cagily: “We’re 
empoying about 17 per cent more 
workers now than we did a year 
ago at this time, and payrolls natu
rally have increased some — some, 
mind you, but not very much.”

“If it weren’t for these damn 
taxes,” he said, “business would im
prove more rapidly. We have adopt- į 
cd a slogan which we carry on the į 
masthead of our Chamber of Com
merce Bulletin — “Time to cut 
taxes — what hurts business hurts 
you.”

When Gassaway was asked whe
ther the war had had much effect 
on industry in the Wilmington re
gion he snapped “The Duponts are 
not making a pound of powder for 
any of the warring countries.”

Just to check up on Mr. Gassa
way’s indignant assertion that Du
Pont is not making war materials, 
the writer spent a day going 
through Deepwater and several 
smailei’ towns in the viėinity. Start
ing a casual conversation with one 
of the workers, the writer was told:

“We’re making tons of explosives, 
buddy, but no one knows who is or
dering the stuff. It ain’t for blasting 
tree roots, or for shooting down 
clay pigeons either. It’s high grade 
hard hitting stuff, the kind they use 
in torpedoes and big guns.”

“Has work picked up since the 
5 war started?”

“Hell—yes and no. There’s about

Pittsburgh News
PITTSBURGH, Pa. — The sand

wiches were made, the refreshments 
ready, everything set, and we’re pa
tiently waiting for the party to 
start.

7:30 No party.
8:00 No party.
8:30 ah, ha! Knock, Knock—“Come 

in” came a sweet voice from within. 
Guess who the wind blew in. Joe 
Sacal and Mamie—but Mamie had 
a chaperon, her girl friend Hennie. 
What’s the matter Joe? Doesn’t she 
trust you? Of course we don’t blame 
her. Both Hennie and Mamie seem
ed to be enjoying the party, or did 
they.

All of a sudden CRASH! the 
front door opened, oh, oh, oh, look 
who’s here. Espler, and 100% too. 
Gee, that sure was swell—so the 
party started. Games were played, 
we danced and ate, and before we 
knew it it was getting quite late.

But that is not all, the big sur
prise is two new members—Ca
therine Vainor and her son Joseph 
Vainor were seen filling out appli
cations. Looks like the party was a 
profitable one.

Guess who this is:
He likes Pittsburgh Beer... He 

likes salami sandwiches on rye... 
He likes his famous riddle “Look, 
there were 3 men and they rented 
a hotel, etc ...” He gets razzberries 
about his socks... He loves to take 
a bath, when he sees a bath tub. He 
is even ready to undress when he 
sees a tub in a store window.,. 
Should we tell you who he is?

Our old L.D.Ser, Sue Orman, 
pledged her vows to love, honor, and 
obey, for better or for worse, etc. to 
Herbert McBurney on the 25th of 
November. She is now a Mrs.

It was heard that she received 
beautiful gifts at the shower and 
also beautiful wedding gifts. Mr. 
Mc-Burney is not an LDSer but we 
hope he will not back on the Orman 
family. They are all LDSrs.

General Reminder
The meeting is the first Thursday 

of December, 1320 Medley St. that 
happens to be on December 7th.

New and old members don’t for
get the date, the meeting starts at 
eight. —Your Correspondent.

Lodestars Celebrate 
At Big Dance

NEWARK, N. J. — Everybody’s 
celebrating! Thanksgiving ■»— Christ
mas — Happy New Year — LoDe- 
Stars Annual Dance.

The latter, of course, being the 
biggest event of the season. All 
Newark and vicinity is up in arms 
to go traipsing to the Ball.

So—grab your tickets all, put on 
your fancy duds, and away on Sat
urday, December 2, to St. George’s 
Hall, 180 New York Avė., Newark, 
N. J. There you will find the old 
gang and the new gang gliding along 
to the sweet strains of the “Syn- 
copators” directed by New Jersey’s 
leading girl conductor, Frances 
Seider. <

Need I mention, a fascinating me
nu of wine and dine is being pre
pared for your enjoyment? Don’t 
forget to try the “LoDeStar Special” 
—a superb concoction for the ladies 
as well as the strong masculines.

Saturday nite, here we come!
“Jamie”

Charlie Ruggles received a scrap
book of his magazine pictures from 
every story ever written about him. 
The gift of a fan, the scrapbook is 
being passed around for all on the 
set of “Opened by Mistake” to look 
at between scenes.



Mano Patyrimai Karo Metu 
Lietuvoje

Minersville, Pa.

Rašo M. Baltulioniutč

dolerius. Suknelės stačiai

(Tąsa)

Ūkininkai Keikia Valdininkėlius
Daug teko girdėti ūkininkų nusiskun

dimų, kad valdininkai nenori skaitytis 
su jais. Pasakojo ne vienas, kad, kuomet 
jiems prisieina važiuot Alytun bei kitur 
su ūkio reikalais arba šiaip kokiais rei
kalais, tai kol jie prieina prie valdininkė
lių, tai išeina kelios dienos. Sako, nuva
žiavęs lauksi, lauksi, prašysi, prašysi, po
nuli, ponuli aš va išlaukiau visą dieną, 
man taip toli atvažiuoti į Alytų, mano 
darbai ant lauko manęs laukia, ar jūs ne
galėtumėt mane paleisti, kad man nerei
kėtų kitą dieną atvažiuot. O jie atsako: 
mes šiandien neturime laiko, atvažiuok 
rytoj. Sako, kur jie laiko neturi, flirtuo
ja su panelėm, kalbasi tarp savęs ir dar 
drįsta sakyti, kad jie laiko neturį! Juk 
žmogus matai, kad jie tiksliai taip daro, 
jiems norisi pasijuokti iš suvargusio 
žmogaus, pas juos žmoniškų jausmų nė
ra. Sako, jei dar kokis ponelis pasisuka, 
apsirengęs gražiau, tai jam ir laiko yra, 
o tu, suvargęs ūkininke, važiuok namo 
su savo arkliu, kuris vos eina ir vėl at
važiuok rytoj.

Iš tikrųjų, tokie valdininkai neverti 
žmonėmis vadinti: be sąžinės, be ma
žiausio pasigailėjimo vargingam žmogui 
ir j° gyvuliams. Todėl nestebėtina, kad 
jie lieka pilni neapykantos už tokius jų 
darbus. Nestebėtina, kad kuomet Rau
donoji Armija buvo Vilniuje, tai ūkinin
kai džiaugėsi, sakydami, kad gal gi Die
vas duos ir pas mus Raudonąją Armiją 
įkels, gal ir mūsų ponelių valdininkėlių 
ragus nulaužys...

Kaune Viskas Brangu
Tiesiog stebėjaus, žiūrint į Kauno 

krautuvių langus, prekių brangumu. 
Pav., Kaune už biskį geresnės rūšies* 
moteriškus batelius reikia mokėti 32—36 
litai,—už tokius pat Amerikoj mokėsi
me po
neprieinamos darbininkei merginai, tik 
valdininkų žmonoms, kadangi, jei Ame
rikoj mokėsime už suknelę 5—6 dole
rius, tai Kaune už tokią pat reikėtų mo
kėti 96 lithi. Skrybėlės po 22—25 litus

* ir daugiau.
O maistas, nežiūrint to, kad valstiečiai 

parduoda savo produktus pusdykiai, 
mieste brangus. Ypatingai vaisiai, dar
žovės tai darbininkui neprieinama.

Kaune butai atrodo irgi tik valdinin
kams. Už vieną apšildomą paprastą 
kambarėlį reikia mokėti po 75 litus. Ben- 

' drai, viskas mieste brangu.
Lietuvos Kaimo žmonės Pasenę

Kaimo žmogus apie 40 metų amžiaus 
atrodo toli pralenkęs miesto žmogų se
natvėje. Kaip veidai, taip jų figūros 
sulinkę, o tai vis sunkaus nuolatinio dar
bo žymės. Dar gana jaunų žmonių vei
dai išvagoti giliomis raukšlėmis, kadan
gi jie, užbaigę dienos darbą, neturi lai
ko ir, nuovargio slegiami, krinta tiesiai 
į lovas su visais purvais, dulkėmis ir pra
kaitu. Tad pilnai aišku, kad toks gyve
nimas žmogų stumte stumia į senatvės 
glėbį. Dar vasaros metu, šilumos ver
čiami nusimaudo Nemune ar kur kitur, 
bet jau žiemą tai džiaugiasi, kad jiems 
nereikia maudytis.

Žmonės nuo prietarų neatsilikę. Viena 
Jononių kaimo moteriškė pasakojo man, 
kad jai buvo pradėję labai galvą skau
dėti, kad jinai vargiai galėjusi net ran
ka savo galvą paliesti. Vėliaus jai pra
dėjo jos plaukai į kaltūnus pintis, 
vyniotis ir, pagaliau, visi plaukai susi
pynė, susivyniojo, kad dabar jinai jų 
visai negalinti sušukuoti. Na, ir dabar 
ši moteriškė tuom džiaugiasi, nes mano, 
kad jai nustos galvą skaudėję. Bandžiau 
jai aiškinti, kad tai ne tiesa, nes, sakau, 
kad plaukai, ypatingai ploni, minkšti ir 
ilgi plaukai, greit susipins, susivynios, 
susinarplios vienas su kitu, jei tik mes 
jų nešukuosime, o tas, sakau, ir su jūsų 
plaukais buvo, nes kada jums galvą 
skaudėjo, tai jūs jų nešukavote. Siūliau- 
si jai tuos jos plaukus nukirpti, bet mo
teriškė nenorėjo apie tai nei kalbėti. Ji
nai yra įsitikinusi, kad tie kaltūnai su
laikys jai galvos skaudėjimą...

Ilgu be žinių iš Amerikos
Esant Kaune, labai norėjosi gaut iš 

• ^Amerikos žinių. Veik kasdieną nubėgda

ten

nė
ra-

vau į valstybės biblioteką — knygyną 
manydama gauti lietuviškų bei angliškų 
iš Amerikos laikraščių, bet kiekvieną 
sykį, užklausus, paduodavo man tuos 
pačius kelis senus “Tėvynės” numerius. 
Paklausdavau, ar “Laisvės” neturi, tai 
atsakydavo, ne... Vėliau sužinojau, kur 
galiu gaut “Laisvę”, bet jau turėjau iš 
Kauno išvažiuot ir taip neteko jos 
matyt.

Angliškų iš Amerikos laikraščių ir 
teko matyt, tik vienoj Kauno kavinėj 
dau “London Daily Telegraph.”

Teko daug kur patėmyti, kad Kauno 
“didelės ponios” mėgsta skaityti fran- 
cūziškai. Vieną dieną nuėjus į Kauno 
vieną gan modernų pagražinimo salio- 
ną (beauty shoppe), belaukiant savo ei
lės stebėjau, ką ponios skaito. Sužino
jau, kad francūziškai. Vėliau man viena 
panelė pasakojo, kad čia, Kaune, laiko
ma už kokią tai didelę garbę skaityti ir 
kalbėti francūziškai. Sako, kitos tik ke
lis žodžius francūziškai mokėdamos vis 
viena viešoj vietoj bando skaityti ta kal
ba...
Dzūkijoj ir Bendrai Lietuvoj Apgailėtina 

Vargingų Motiniį ir Kūdikių Padėtis
Nors mažai teko patirti vargingų mo

terų gyvenimas Lietuvoje, išklausyti jų 
nusiskundimų, tačiau nereikia didelio 
patyrimo bei išklausymo nusiskundimų. 
Jų veidai, figūros, apsirengimas pasako 
be žodžių, kad jos vargsta be pasigailė
jimo.

Pasiekus Dzūkiją, pirmiausia į mano 
akis metėsi suvargusių moterų ir kūdi
kių veidai. Turiu mintyj tas moteris, ku
rios auklėja po 7-nis, 8-nis kūdikius ir 
daugiau. Per tūlą laiką negalėdavau pati 
sau įsivaizduoti jų tokio sunkaus gyve
nimo, kaip jos nepristinga spėkų auklėt 
tokias dideles šeimas, kuomet pačios at
rodo į gyvenimo šešėlius. Sudžiūvę, vei
dai pageltę, figūros į visas puses iškrai
pytos. Aišku, vis tai nuo tankaus gim
dymo. Kojos purvinos, suskilę, kraujas 
bėga, o dar tas jų labai prastas kasdie
ninis apsirengimas tiesiog jaudina žmo-

Apie Drg. J. Ramanausko 
Bankietą

Lankiausi į Minersvillę 22 d> 
lapkričio ant surengto drau
gui Juozui Ramanauskui ban- 
kieto paminėjimui 50 metų, 
pergyventų šioj šalyj. Bankie
tą rengė nenuilstančios mote
rys : Moterų Apšvietos Kliu- 
bas. Moterys pasižymėjo su 
gardžia vakariene ir gar
džiais gėrimais, ir tikiu, kad 
kiekvienas atsilankęs likosi 
pilnai patenkintas valgiu, gė
rimu ir orkestrą. Po vakarie
nei pats draugas Juozas Ra
manauskas perbėgo tą 50 
metų savo vargingo ir kovin
go gyvenimo perijodą, nuro
dydamas pradžią lietuvių gy
venimo ir kovų dėl laisvo lie
tuvių tautinio ir socialio gy
venimo Amerikoj. Priminė ir 
kunigą Burbą ir jo darbus 
Plymouth, Pa., apielinkėj, kur 
ir dabar randasi netoli Ply
mouth dviejų didelių ir drūtų 
lietuvių organizacijų centrai, 
SLA ir SLRKA. Tai buvo ir 
draugo J. Ramanausko pirma 
apsigyvenimo vieta, kur tu
rėjo surūkusiam ir dulkėtam 
“breikeryj” dirbti už keletą 
dolerių savaitėj. Ir iš taip 
mažos mokesties lietuviai tu
rėjo užlaikyti tų laikų spaudą 
ir darbininkiškas organizaci
jas.

Iš draugo J. Ramanausko 
kalbos rodėsi, kad jis kovojo, 
kovoja ir kovos, kol jam spė
kos tarnaus, dėl tokio darbi
ninko, kaip jis pats yra. Man 
teko su draugu J. Ramanaus
ku dirbti sykiu jau 25 m. ir 
dirbome L. S. Sąjungoj, vė
liau L. K. Partijoj, da vėliau 
L. D. L. Draugijoj, vėliau A. 
L. D. L. Draugijoj, taipgi U.

W. of America ir vietinė- 
pašalpinėse draugijose ir

kliubuose. Jis visur dirba ne
nuilstančiai. Nors ir buvome 
parblokšti po gyvenimo naš
ta, bet atsikėlę nešame naštą 
toliau.

Mūsų nenuilstantis veikėjas 
d. J. Ramanauskas ir šian
dien, pasiekęs senatvę, dar 
nepadeda plunksną į šoną, 
bet gerbia savo draugus vi
sokiuose parengimuose, lai
mėse ir nelaimėse vis gauna
me žinių iš jo miestelio.

Po savo kalbos d. Rama
nauskas prašė susirinkusių 
draugų aukauti mūsų nuilsu- 
siems broliams Vilniuje, ku
rie dabar turi pakelti gana 
sunkų gyvenimą. Rinkėjai 
perėjo ir aukų surinko $12.50, 
už kurias aukautojams jis ta-’ 
ria širdingą ačiū. Aukautojų 
vardus paskelbs vietiniai.

Svečių lankėsi iš kitų mies
tų : Mahanoy City, St. Clair, 
Shenandoah, Coaldale, Port 
Carbon ir kitų miestelių. Ra
dome d. J. Ramanauską ir jo 
žmoną M. Ramanauskienę 
drūtoj sveikatoj ir linksmus, 
kaip ir visados. Taigi vėlina
me tokiais būti ir visados. 
Nors yra žinoma, kad ir jau
nam bedarbiui sunku pragy
venti, o sulaukus perviršio 
pusamžio yra dar sunkiau. 
Bet, drauge Juozai, neapleisk 
savo vietos, kol nebus kito 
tokio ją užimti.

Stasys Kuržinskas.

M.
k se
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DIDELE PROGA SEIMININKĖMS
Penktadienis, Gruodžio T,

LENGVU BŪDU GALITE ĮSIGYTI SETĄ

STALUI REIKMENŲ -SILVERWARE
Kas parduos $2.50 vertės žemia u nurodytų knygų gaus 6 kaval- 

kų setų stalui sidabradaikčių, vertės $2.67
Tie daiktai yra: 1 peilis, 1 sriubinis šaukštas, 1 šakutė mėsai, šakutė prieskoniam, 

1 arbatinis šaukštelis ir 1 vaisiam šaukštelis.

Pilniausia garantuojami ant visados, jog nenusidėvės nuo jų sidabras. 
Jie yra perkami iš garsiosios stalui įrankių gaminimo firmos

ROGERS SILVERWARE t

Visi žinom, kad Lietuvoje, provincijo
je, vos spėjo jauna mergaitė ištekėti, 
tuoj seka kas metai po kūdikį.

Papasakosiu apie vieną šeimą Jono- 
nių kaimo, mano brolio artimus kaimy
nus. Esant pas brolį, nors mažai, laiko tu
rėjau, tačiau labai norėjosi nors arti
mesni kaimynai aplankyti ir šiek tiek 
susipažinti su jų gyvenimu. Įėjus į vie
nų žmonių namelį, nustebau, pamačius 
šeimininkę drabužius skalbant, kadangi 
buvau girdėjusi, kad jai tik nesenai gi
mė 7-tas kūdikis. Moteriškė atrodė fi
ziniai tiek silpna, veidas išbalęs, men
kutė, rankos dreba. Pradėjau barti, kad 
jinai lovoj neguli, nes. sakau, visai gali 
susirgti. Moteriškė aiškinosi, kas gi 
dirbs. Juk matai, sako, rodydama į būrį 
vaikų, kurie visi tuom tarpu buvo stu- 
boje aplink naujagimio kūdikio vygę ap
stoję, visi maži. Be to, lauko darbai lau
kia, bulvės nekastos. Na gi kiaulėms rei
kia žolės pasistoroti kiekvienai dienai, o 
mama nesveika ir ne jauna... Sakau, 
tai jūs žmogus gali šiek tiek jums pagel
bėti. Atsako: kur tau, kad ir jis darbais 
apsikrovęs, reikia sėti ir šiaip visokių 
darbų yra.

Užklausiau, kiek jinai metų amžiaus 
turi. Atsakė 29-ti eina. 29 metų dar ne
turi, o jau 7-nis kūdikius pagimdė! Mo
teriškė atrodė daug senesnė, negu jinai 
yra. Ir į ką jinai bus panaši dar už 
dešimties metų, jei dar gyvens...

Begaliniai vargsta Lietuvos vargingos 
motinos, dideles šeimas auklėdamos, bet 
už vis labiau vargsta tie maži kūdikiai, 
kurie turi patys save auklėti. Motinoms 
nėra laiko savo kūdikius žmoniškiau pa
maitinti, apiprausti ir bendrai žmoniš
kesnę priežiūrą jiems teikti. Kaip dides
ni kūdikiai, taip pat visai maži valkioja
si po purviną žemę ir į juos nieks jokio 
dėmesio nekreipia. Pav., 9—10 mėnesių 
kūdikį paleidžia stuboje ant žemės be 
grindų. Toks kūdikis, bešliaužiodamas 
po žemę, rankioja viską nuo žemes, kas 
tik jam papuola po ranka ir dedasi į 
burną.

PITTSBURGH, PA.
Tarptautinio Darbi ninku 

Ordeno (IWO) raštinė persi
kėlė į naują vietą. Pirmiau 
buvo miesto biznio sekcijoje, 
o dabar bus tirštai apgyven- 
toj miesto dalyj—South Side. 
Nauja vieta randasi po num. 
1312 Carson St. šiame name 
randasi Fraternal-Labor cen
tras. Tai labai graži ir pa
ranki vieta.

Įkurtuvėm naujos IWO dis- 
trikto patalpos yra rengia
mas pokilis, kuris įvyks gruo
džio 23 d. ir 24 d. Kviečiame 
ir lietuvius skaitlingai daly
vauti. Rep.

Garsinkite savo biznį dien-i

Jei šeimininkė pirktų tik vieną setuką iš krautuves tokios rūšies sidabrų, jai 
kainuotų $2.67. Bet “Laisvė” yra užsisakiusi daugelį tų setų ir todėl ji gavo spe
cialiai didelę nuolaidą kainoje ir gali jais apdovanoti literatūros platintojus.

Jei šeimininkė parduos literatūros už $10 ji gaus 4 setus, turės pilną patarna
vimą prie stalo 4 svečiam. Jei parduos už $15, tai turės pilną patarnavimą 6 sve
čiam. Pardavusi literatūros už $20 turės pilną patarnavimą 8 svečiam.

DAIKTAI STIPRŪS IR SUNKŪS
Svečias prie stalo jausis vartojąs tikrai sidabrinius įrankius. Nes žiba lygiai kai 

sidabras, sunkus kai sidabras, lengvai nelinksta ir nenusidėvi žibėjimas.
Gal sunku ir tikėt—tokie staliniai sidabradaikčiai už tokią pigią kainą...bet 

tai tiesa! Viršuj parodomi dalykai yra tikrai nulieti sidabru—užtikrinti visam am
žiui. Kiekvienas daiktas ne tik moksliškai sidabru lietas, bet jis du kartu nulietas 
grynu sidabru tokiose vietose, kurios labiausiai dėvisi... Kiekvienas daiktas yra 
dailaus pavidalo ir gražiai padarytas. Drūtas, spindintis ir stiprus, šis sidabradaik
čių rinkinys yra puikus ant stalo padėti... o turėdama jį, tikrai didžiuosis kiek
viena šeimininkė.

TUOJAU UŽSISAKYKITE KNYGŲ
Užsisakykite knygų ir tuojau platinkite jas. Kaip tik prisiusite $2.50 už par

duotas knygas, mes tuojau jums pasiųsime šį gražų setą.
Tačiau prašome įsitėmyti, jog ant parduodamų knygų, už kurias yra skiria

mos šios dovanos, nuolaidos kainoje nėra. Už jas platintojai turės prisiųsti pilną 
kainą, tiek, už kiek pardavė.

Kaip tik prisiusite už parduotas knygas $2.50 “Laisvė” tuojaus pasiųs jums 
vieną setą. Jei prisiusite $5.00, tai gausite iš karto 2 setus; jei $10, tai 4 setus ir tt.

Prašome Pasirinkti Platinimui Knygų iš Šio Surašo:
• MOTINA, parašė Maksimas Gorkis. Apysa
ka iš darbininkų kovų caristinėje Rusijoje, pus
lapių 501, kaina $1.00.
• RAISTAS, parašė Upton Sinclair, apysaka iš 
Chicagos lietuvių gyvenimo, naujas ir pilnas 
vertimas, pdslapių 450, kaina $1.00.
• MORTOS VILKIENĖS DIVORSAS, parašė 
R. Mizara, apysaka iš Amerikos lietuvių gy
venimo ir kovų už geresnį būvį, puslapių 314, 
kaina $1.00.
• KARAS LIETUVOJE, parašė M. Gromov, 
piešiama baisi kareivių padėtis caristinčs Ru
sijos armijoje ir kovos pasauliniame karo; 
puslapių 222, kaina 50c.
• BEŠVINTANTIS RYTAS, rinkinys puikiau
sių Stasio Jasilionio eilių, gražių eilučių vai
kučiam deklamuęti, puslapių 228, kaina 50c.
• DINGUS ROŽYTE, parašė Pranulis, gražių 
eilėraščių rinkinėlis, 32 puslapių, kaina 15 centų.
• KODĖL TURI ĮVYKT KOMUNIZMAS, pa 
rašė J. Olginas, nurodoma, kodėl kapitalistinė 
tvarka negali patenkinti didžiumos žmonių rei
kalus; puslapių 64, kaina 15c.
• LIETUVOS DRAUGAI IR PRIEŠAI, parašė 
R. Mizara, nurodoma asmenys, kurie veikė už 
Lietuvos laisvę po caro priespauda ir pažy
mima tie asmenys, kurie pataikavo carui, pus
lapių 32, kaina 5c.
• KO NORI KUN. COUGIILINAS, parašė R. 
Mizara, nurodoma, kas yra kun. Coughlin ir ko 
jis nori kad įvyktų Amerikoje, puslapių 32, 
kaina 5c.
• KRIKŠČIONYBĖ IR KOMUNIZMAS, parašė 
A. Bimba, puslapių 32, kaina 5c.

O KRIKŠČIONYBĖ IR KĄ JI DAVE DARBI
NINKAMS, parašė A. M. Metclionis, puslapių 
48, kaina 5c.
© MARKSIZMAS IR TAUTINIS KLAUSIMAS, 
parašė J. Stalinas, puslapių 80, kaina 25c.
© PIRMOJI PAGELBA LIGOJE IR NELAIMĖ
JE, parašė Dr. J. J. Kaškiaučius. Knyga su 
daugeliu receptų ir patarimų, kaip save gel
bėtis staigiai apsirgus ar susižeidus. Puslapių 
126, kaina $1.00.
O ALKOHOLINIAI IR SPIRITINIAI GĖRI
MAI, parašė Dr. J. J. Kaškiaučius, patarimai, 
kam naudinga alkoholis ir kam nenaudinga; 
puslapių 160, kaina 50c.
• TOLI MŪSŲ PARAZITAI, parašė Dr. A. 
Petriką; aprašymas vidurinių ir išlaukinių gy
vių, su kuriais žmogus turi kovoti. Pamokini
mai kaip nuo jų apsivalyt*- 122 puslapių; kaina 
50 centų.
O SAUGOKITĖS VĖŽIO, parašė Dr. J. J. Kaš
kiaučius; nurodymai nuo ko išsivysto vėžys ir 
kaip nuo jo saugotis. Puslapių 42, kaina 15c.

a

Kas iškirpęs prisius 3 ^iuos kuponus ir 
$1.15 pinigais, gaus Šį setą. Arba kas par
duos $2.50 knygų ir gaus' 1 setą šių daiktų 
kaipo dovaną, sekančius setus galės nusi
pirkti po $1.15 už setą.

Vardas .............................................................
Antrašas ..........................................................

“Laisvė,” 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y £

(Bus daugiau) ražtyje “Laisvėje’ si
».-Jį
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A Keturių Miestų Sąryšio Konferen 
rija ir Bendras Parengimas

Draugai Lowellio, Lawren- 
čiaus, Nashuės ir Haverhillio! 
Šiuomi jums pranešu, kad šių 
kolonijų Lietuvių Literatūros 
Draugijos kuopų Sąryšio meti
nė konferencija yra šaukia
ma gruodžio 9 d., lygiai 3 vai. 
po pietų, L. D. Kliubo svetai
nėj, 338 Central St., Lowell, 
Mass.

Visos kolonijos prisiųskite 
skaitlingą atstovybę nuo 
kuopų. Įmatoma, kad 
metais turėsime naujų, 
svarbių klausimų. Nauji

savo 
šiais 
labai 
dar-

bai stovi prieš mus, kurių 
įvykdymui turėsime padaryti 
gerus tarimus. Būtinai reikia 
suvažiuoti laiku, kad anks
čiau užbaigti konferenciją, 
nes pusė po septynių turėsime 
šokių vakarą ir tuo laiku 
žmonės pradės rinktis. Ka
dangi vakaras rengiamas ke
turių kuopų naudai, todėl 
organizuokite ir savo publikos 
skaitlingai turėti šiame pa
rengime.

Sąryšio Raštininkas,
J. M. Karsonas.

miestas gavo $350,000 šelpi
mo reikalams iš valstijos 
taksų perviršių; ir miesto 
majoras nemato jokių dau
giau įplaukų bedarbiams 
iki naujų metų. O tai labai 
maža suma pinigų trisde
šimt vienam tūkstančiui be
darbių, kurie be pašalpų vi
sai negalėtų gyventi.

Bado kankinami, kai ku
rie bedarbiai, ypač šeimy
niški, grasina nusižudyti.

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

gruodžio 3 d., 10 vai. ryto. Baka- 
nausko Svet. Visi nariai būkite lai
ku, nes turėsime rinkti, valdybą se
kantiems metams. Taipgi prašome 
narių užsimokėti šių metų duokles, 
kad neliktumėt skolingi. — N. 
gauskas, Bros. (281-282)

Ra-

MONTELLO, MASS.
LDS 67 gp. rengia Turkių vaka

rienę ir šokius, gruodžio 2 d. Liet. 
Taut. Namo Svet. Kviečiame narius 
ir nenarius dalyvauti. Vakarienė bus 
pirmos rūšies, įžanga 75c. Pradžia 
6:30 v. v. — Kom. (281-282)

9 vai. iki 12 nakties. Įžanga suaugu-! 
siems 25c, vaikučiams 10c. Prašome 
dalyvauti, atsiveskite ir savo vai
kus, parodykite jiems kaip Sovietų 
jaunimas yra išlavintas. — Kom.

(281-282)

WILKES-BARRE, PA.
Liet. Moterą Apšvietos Kliubas 

rengia draugišką vakarėlį, 2 d. gruo
džio pas dd. Radzevičius, 9 Carbon 
Lane. Bus “Pig Roast,” pradžia 7 
v. v. Įžanga 25c. Bus ir muzika šo
kiams. Kviečiame dalyvauti. — Kom.

(281-282)

Dėkų Šventes Išpardavimas
Namų Rakandų Krautuvėje

A. WEITZNER
301 Grand Street / Brooklyn, N. Y<

Tel. EVergreen 7-6678

Detroito Žinios

Draugijų Komisijos žino
kite, jog “Laisves” spaustu
vė geriausia padaro viso
kius spaudos darbus. Taip
gi daro vertimus iš anglų 
kalbos į lietuvių ir iš lietu
vių į anglų.

ELIZABETH, N. J.
Šiuomi pranešu Bangos Choro na

riams, kad dėl tam tikrų susidėju
sių aplinkybių, šį penktadienį, gruo
džio 1 d., pamokų nebus. Sekančios 

8 d.
LDP Kliubo Svet., 408

pamokos įvyks penktadienį, 
gruodžio,
Court St. Prašau narius ir simpati- 
kus šį pranešimą įsitėmyt ir nepa
miršti dalyvauti. — D. Krūtis, Sekr.

(281-282)

BAYONNE, N. J.
Penktadienį, gruodžio 1 d. įvyks 

apvaikščiojimas Rusijos revoliucijos 
laimėjimo. Kąlbės geri kalbėtojai, 
taipgi bus ir programas. Rengia 
bendrai Bayohnės darbininkiškos or
ganizacijos. Pradžia 8 v. v. Labor 
Lyceum, 72 W. 25th St. Įžanga 
15c. Kviečia Rengėjai. (280-282)

Taip
gi drg. Gotautas, Ginaitis, 
Aranauskas, Steponkevičius, 

Paliokaitis ir Bu- 
pagelbėjo dirbti

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

geros valios drau-

BRIDGEPORT, CONN.
Gražus Teatras ir Balius rengia

mas Liet. Darb. Susivienijimo 74 
kp., įvyks šeštadienį gruodžio (Dec.) 
2 d., prasidės 7 vai. vakare. Įžan
ga išanksto 25c, prie durų 35c.

Bus suvaidintas Stasio Žemaičio 
4 veiksmų veikalas “DRAMA MIŠ
KE.” Atvaizdina Lietuvos 
kitų žmonių gyvenimą. 
Jaunų Vyrų Salėje, 407 
St. Kviečiamo skaitlingai
ti pamatyti gražaus veikalo. Po vai
dinimo bus šokiai griežiant gerai or
kestrai. (282-283)

Išleistuvių Bankietas Nusisekė mino svečiams valgius.
Lapkričio 19 d. Detroito Ra

šėjų Ratelis surengė žurnalis
to J. Jurginio pagcrb.mui iš
leistuvių bankietą.

Svečių dalyvavo pagirtinai 
gražus būrelis, apie pora 
šimtų ypatų. Buvo sudaryta 
įvairi programa iš prakalbų 
ir damų. Pirmininkavo Dr. 1V1. 
Palevičius. 7 vai. vakare 
stalai buvo gražiai paruošti, 
apdėti įvairiais valgiais.

Svečiai buvo pakviesti prie sus, 
stalų. Pirmininkas Dr. Pale- ! rengimo tokio gražaus 
vičius pasakė prakalbėlę, nu- lio, kur visi linksminos 
rodė svečio žurnalisto J. Jur
ginio atsilankymą į šią šalį. 
Pažymėjo, kad jis neatvažia
vo kaipo kolektorius reikalau
ti aukų iš amerikiečių, bet at
važiavo pas savo gimines pasi- į 
svečiuoti ir susipažinti su A-, atžvilgiais, 
merikoj gyvenančiais lietu- j 
viais. ;

; Galinskas, 
I bliauskas 
bankiete.

Nekurie
gai it draugės paaukavo val
gių: Tamošiūnienė, Jakštienė, 
Steponkevičienė, Lokamskie
nė, Bubliauskienė, Aldona 
Lane, Ginaitienė, Maslaves- 
kienė ir Arenauskienė. Atsi
prašau, jei nesužymėjau vi- 

kurie prisidėjo prie su
po ki- i 
iki 1 i ivyks pirmadienį, 4 d. gruodžio, i 

i Liet. Taut. Namo kambariuose. Vi-1 
si nariai yra prašomi dalyvauti su- į 

auka-i sirinkime, nes turėsime daug svar- i 
bių reikalų aptarimui. — Fin. Rast, i 
J. Šimaitis. (282-284)

i vai. nakties.
Nupirkimui dovanų, 

vusių vardų neskelbiu, 
prisižadėję kiti koresponden
tai paskelbti.

Šis bankietas nusisekė

yra

Įplaukų buvo apie
Išlaidų ....................

čigonų ir 
Bus Liet. 
Lafayette 
atsilanky-

BOSTON, MASS.
Lapkr. 30 d., gruodžio 1 ir 2 dd. 

bus rodomi judžiai “Lenin in 1918.” 
Su angliškais parašais. Pradžia nuo 
1 vai. po pietų ir be perstojimo ro
dys iki 11 vai. vakaro. Taipgi bus 
rodoma ir Biro Bidžan — Sovietų 
Armėnija — Sovietų Kaimas. Nuo 
pradžios iki 5 vai. vak. 25c, o nuo 5 
V. v. iki 11 vai., 40c.. Nepraleiskite 
progos nematę šių judžių.

(280-282)

HAMTRAMCK, MICH.
LLD 188 kp. priešmetinis susirin

kimas įvyks penktadienį, gruodžio 
1 d., 7:30 v. v., 3014 Yemans. Visi 

’ nariai malonėkite būt laiku, nes yra 
I daug svarbių reikalų aptarti, taipgi 
I reikės išrinkti kuopos valdybą 1940 

~ _ . . .... 'metams. Atsiveskite ir naujų narių.
LLD 6 kp. mėnesinis susirinkimas j_  A y (280-282)

MONTELLO, MASS.

su
pas
St.

Dr. B. Bagdasaroff
200—2nd Avė., tarpe 12 ir 13 Sts.

Valandos: 1141; 5-8; Nedčlioj: 11-1 
New1 York City

Staigios ir chroniškos kraujo ir odos 
ligos gydomos.

Daroma Kraujo ir Šlapimo Tyrimą
Tel. Algonquin 4-8294

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr.

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

MES TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ

Divonų—Carpet Rugs <
• Amerikoniškų, aziatiškų, chinlškų reprodukcijų vėliausių 

madų, ir visokių dydžių—sizes.
• l’irkitės divonus dabar, o mes palaikysime iki jums Jie 

bus reikalingi.
• Jūs sutaupysite nuo .$5.00 iki $25.00, jeigu pasinaudosite 

šiuo išpardavimu—sale.
• Mažiukai divonukai nuo 89c ir aukšiau.

Jei atsinešite šį skelbimą, tai gausite $1.49 vertės divoną už 89c.

KALĖDŲ IR DĖKŲ ŠVENČIŲ IŠPARDAVIMAS
Mes apsirūpinome dideliu pasirinkimu karpetų, nepaisant gręsiančio, 

karo pavojaus, ir galime parduot taipat žemomis 
kainomis, kaip ir prieš karą.

Pasinaudokite proga ir pirkite dabar žemomis kainomis.

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Kur galima, jis pagelbsti 
norintiems susipažinti plačiau ( 
su lietuvių kalbos rašyba. Pa
skutiniu laiku vadovauja De
troito Rašėjų Ratelio moky
klą. Taigi mes jį ir pager
btam, kaipo tikrą, nuoširdų 
Lietuvos inteligentą. Pirminin
kui užbaigus kalbėti, per Ra
šėjų Ratelio iždininkę Jano- 
niūtę svečiui įteikta dovana, 
gražus skūrinis portfelis ir 
tinkama rašomoji plunksna. 
Už dovanas J. Jurginis paa- 
čiavo ir pažymėjo, kad Lietu
voj tokios dovanos gal tik 
ministeriam suteikiamos. AL
DLD 52 kuopa padovanojo šių 
metų išleistą knygą.

Dovanos bu\o nupirktos per 
draugus, kurie sudėjo 
reikalui apie $20.

Aido Choras sudainavo gra
žiai keletą dainų, vadovau
jant W. Gugui. Geriausios 
Detroito lietuvės gaspadinės, 
kaip tai, Jurkevičienė, Jakš
tienė, Steponkevičienė, Bu- 
bliauskienė, Lokamskienė, Gi- 
naitienė ir Astrauskienė, ga-

tam

SO. BOSTON, MASS
Lietuvių Radio Korporacijos 

Programos:
Šeštadienio, gruodžio 2-ros, 

programa per stotį WORL, 
920 kilocycles, 8:30 iki 9 vai. 
ryte, 

1.
dainos.
iš So. Bosto- 
receptą.
gruodžio 3,

stotį WORL,

bus sekanti: 
žinios. 
Muzika ir 
E. Ceikienė 

no duos kugelio 
Sekmadienio, 

programa per
920 kilocycles, 9:30 iki 10:30 
vai. ryte, bus sekanti :

1. Gros S. Shatas, armonis- 
tas iš Worcesterio.

2. Dainuos Ona Mineikiūtė 
iš Montello.
. 3. Pianistės Dolores Stalulo- 
nis, Helen Kiziūtė, Ruth Sha- 
loviejus—mokinės J. Ardell 
Gilligan, iš Worcesterio.

4. šokikė Helen Kiziūtė iš 
Worcesterio.

Steponas Minkus, .
Garsintojas.

—o—
Kubiliūno radio programa 

nedėlioj, gruodžio 3, iš sto
ties WCOP, 1120 kilocycles, 
prasidės 8 :30 vai. ryte. Pro
gramą pildys Olga šukiūtė, 
Elena Žukauskaitė ir Ignas 
Kubiliūnas,

Suteikiam garbingos laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499

BINGHAMTON, N. Y.
LLD 20 kp. motorų skyriaus 

sirinkimas įvyks gruodžio 1 d., 
drg. A. Žemaitienę, 16 Hazel
Pradžia 7:30 y. v. Šis susirinkimas 
bus metinis, todėl svarbu narėms 

1 dalyvauti, nes reikės išrinkti valdy- 
I bą sekantiems metams. 
) svarbių reikalų aptarti. • 

, , . t . . . , • | (280-282)dą po pietų. Visi nariai yra kviocia- 
, i dalyvauti šiame susirinkime, 
j Taipgi atsiveskite naujų narių prira- 
I šyti į draugiją. Tik, susimildami, ■ 
' pasimokėkite duokles. — Valdyba.

(282-283)

PITTSBURGH, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas įvyks 

i sekmadienį, gruodžio (Dec.) 3 d., 
^--,.11415 S. 2nd St. Prasidės 2-rą valan- 
JploU fja no njOĮU visi nariai vra kviečia 

95 ! m i

visais Yra

PA.

kitų :
M. ;

Lieka
Kadangi šis bankietas buvo 

rengtas pagerbimui žurnalisto 
J. Jurginio, tai likusis pelnas j 
skiriamas jam už 
bavimą Rateliui.

Varde rengimo 
ačiū visiem, kurie
dovanomis ir darbu prie su
rengimo tokio gražaus poki- 
lio; taipgi ir svečiams už 
skaitlingą atsilankymą.

Rengimo Komisija.

BAR ir GRILLSHENANDOAH
Šeštadienį, 2 d. gruodžio, LDS 34 i 

kp. sykiu su 213. Januolių kuopa : 
rengia šokių vakarą, Lenkų Tautinėj: 
Salėj, kampas Loyal ir Chestnut i 
gatvių. Bus smagi orkestrą. Turėsi
me užkandžių, ir gėrimų. Be to bus 
ir programas, dainuos LDS Jaunuo
lių Kvartetas ir S. Kuzmickas. Įžan- !

j ga 25c. Kviečiame skaitlingai daly-'
I vauti. — Kom. (281-282)

, l
: organizacijų tą dieną nieko nerengti 

i ir kviečiamo dalyvauti mūsų ruošia-| 
I mojo vakarienėje. Taipgi turėsime i 
ir trumpą programėlį, bei pamargi- 
nimų.

Ši vakarienė yra rengiama pager
bimui drg. J. Sakalausko, LDS. or
ganizatoriaus. Tad prašome skaitlin
gai atsilankyti. (282-283)

SVARBUS PRANEŠIMAS
LDS 145 kuopa rengia skanią 

j vakarienę, kuri įvyks 17 d. gruodžio 
j (Dec.), Liet. Mokslo Draugijos Sa- 

komisijos pėje, 142 Orr St., Pittsburgh, Pa. 
. . ’ i Pradžia 6 vai. vakare. Prašome kitųprisidėjo su1 .............

jo pasidar-

Bridgeport, Conn
Lapkričio 24 d. turėjo įvykt 

ALDLD susirinkimas, tačiau 
neįvyko. Neįvyko dėl to, kad 
tą patį vakarą buvo sureng
tos prakalbos. Jas rengė svei
katos kultūros draugija.

Aš noriu draugams pada
ryt trumpą pastabėlę kaslink 

į neįvykusio ALDLD susirinki
mo.

Aš manau, kad tą vakarą 
susirinkimas galėjo įvykti. Tik 
valdybai reikėjo biskutį pir
miau pradėt susirinkimą, tai 
ir būtų buv§ galima ir prakal
bas išgirsti ir susirinkimą at
laikyti, nes prakalbos prasi
dėjo tik apie 9 :15 vai.

Gruodžio 2 d. įvyksta la- 
i bai gražus teatras “Drama 
; Miške.” Rengia LDS 74 kp., 
po num. 407 Lafayette St.

Gerbiamieji, šis tragediškas 
i perstatymas nepaprastai įdo
mus, vaizduojantis čigonų gy
venimą miškuose. šį taip 
puikų veikalą turėtų pamatyti 
kiekvienas lietuvis. Todėl vi-

I si
progos, ateikite

Į puikų veikalą, 
prie

ir visos nepraleiskite šios 
pamatyt tą 
O po teatro 

puikiosios Bridgeporto
Golden Bell Orkestros links
mai pasišoksite.

' M. Arison.

Gubernatorius Tiktai Tur
čiams Tarnauja

Majoras tariasi su CIO 
unijų viršininkais, kokiais 
būdais galima būtų pamai- 
tint bedarbius. CIO vadai 
smerkia gubernatorių Bric- 
kerį kaip atžagareivį, kuris 
tarnauja tiktai turčių nau
dai.

Tik dabar Clevelando

Lietuvių Restaurantas

Itiąnortf

Gaminam valgius ir 
t u r im e Amerikos 
įdirbimo ir impor
tuotų degtinių, vi
sokių vynų ir gero 

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

U »i

WATERBURY, CONN.
LDS 49 kp. rengia prakalbas. Kai- i 

1 bes Dr. J. Kaškiaučius iš Newark, i 
N. J. Jo kalba bus sveikatos klausi- į 
mais. Jis taipgi aiškins mums kaip i 
svarbu būti nariu LDS. Todėl kvie- j 
čiame vietinius ir iš apylinkes daly- į 

: vauti. Įvyks sekmadienį, 3 d. gruo- 
, džio, Venta Svet., 103 Green St. Pra- . 
! džia 2 vai. po pietų. — Valdyba, 
i 

Lietuvių Literatūros Draugijos j 
metinė konferencija įvyks gruodžio' 
(Dec.) 17 d., Liet. Piliečių Kliubo j 
Salėje, 376 Broadway, So. Boston, i 
Mass. Prasidės 11 vai. ryte.

Visos kuopos privalo išrinkti dele
gatus į šią konferenciją ir delegatai , , . _ , .....
turi joje dalyvauti. Turime daug i>0 vakarienes bus šokiai prie geros 
svarbių reikalų aptarimui. Prašome Aptasinkio orkestros. Kviečiame vie

tinius ir is apylinkės dalyvauti. Prie 
■ vakarienės bus visokių gėrimų vel
tui. — N. Švedienė. (281-282) 

DETROIT, MICH.
Lietuvių Spaudos Komiteto vaka- 

j re, gruodžio 2 d. bus rodoma dvi fil- 
mos “Lenin in October” ir “May 1st 
Parade of 1939,” bus muzikos ir i 

25th ir Vernor

KONFERENCIJA
Literatūros

turi joje dalyvauti

delegatus pribūti pažimėtu laiku.
(282-283)

PHILADELPHIA
Literatūros Drg. 10 
susirinkimas įvyks

kp

(281-282)

ROCHESTER, N. Y.
DLK Gedcmino Drg. rengia 

karionę, šeštadienį, gruodžio 2 
Gedemino Svet., 575 Joseph Ave.

I Pradžia 7 vai. vakaro. Tikietas 50c.

va-
d.,

pavienių 
padarau 
krajavus 
paveiks- 
su ame-

Rei-

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
lūs i r 
n a u jus 
sudarau
rikoniškais. 
kalui esant ir 
p a d i d inu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway

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

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

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y

Liet, 
svarbus susirinkimas įvyks pirma 
dienj, gruodžio (Dec.) 4 d., prasi
dės 8 vai. vakare, bus Liaudies Na
me, '__  _________  ___  ________
visus narius dalyvauti šiame susi
rinkime, nes yra daug svarbių da
lykų

Open Day and Nighi

Už VISAI MAŽUS

bi kurį daiktą

Special Rates per Week

vim

Offlce Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

Bun. all day and night

512
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line, 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glemnoro 5-6191

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

f

735 Fairmount Ave. Kviečiame dainų. Liet. Svet.,
Highway. Pradžia 7 v. v. iki 9 ir nuo j

aptarimui. — Sekr. — J. B. 
(282-284)

YOUNGSTOWN, O.
Sąryšio Komitetas rengia prakal

bas, sekmadienį, 3 d. gruodžio, 7 v. 
v. Bažnytinėj Svet., 923 Shehy St. 
ir taipgi kaip svarbu yra kolonijoms 
Kalbės drg. J. Jukelis apie Lietuvą 
priklausyti prie Sąryšio. Taipgi kal
bės ir pats klebonas. Youngstownie- 
čiai, 
Pa., 
džio 
Bus 
toj.

LDS 9 kp. susirinkimas įvyks 
gruodžio 3 d., 1 vai. po pietų, pas 
drg. Buzinauską, 43 Parnell Ave. 
Šiame susirinkime rinksime naują 
valdybą 1940 m. Dalyvaukite visi.— 
J. Madison. (281-282)

su pagelba draugų iš Sharon, 
surengs kitas prakalbas gruo*- 
4 ‘ d., Sharone. Pradžia 7 v. v. 
pranešta atvirutėms kokioj vie-

HUDSON, MASS.
kp. rengia metinį 
gruodžio 2 d., 8 
visus dalyvauti ir
praleisti. J. Tomulionio

balių, 
v. v.
link-

LDS 66 
šeštadienį, 
Kviečiame 
smai laiką
Radio Orkestrą iš Nashua gros šo
kiams. Įžanga' 35c. (281-282)

HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas įvyks 3 

d. gruodžio, 2:30 vai. po pietų, Labor 
Lyceum Svct., 15-17 Ann St. Visi 
draugai kviečiami dalyvauti ir at
siveskite ir pažįstamų. Bus daug 
svarbių reikalų aptart, taipgi turė
sime išrinkt valdybų 1940 m. — K. 
Kuzmickas, Sekr. (281-282)

NEWARK, N. J.
Jaunuolių LDS kuopa rengia pui

kų ir nepaprastą balių, gruodžio 2, 
Jurginės Svet., 180 New York Avė. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti ir linksmai laiką praleisti. 
—Kom. (281-282)

ATEIKITE DABAR IR IšSI- |
RINKITE JŪSŲ |

KALĖDINĖS |
DOVANAS Į

RANKPINIGIUS
palaikysime jums

IAtsineškite šį skelbimą su sa- I
ir gausite didelę kainoje

NUOLAIDA

Russian & Turkish Baths,
29-31 Morrell Street BrookJvn

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

G
Ine.

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

/ERI-THIN GRACE . . . u-Iewei 

dependably accurate Given. Ycliow 

gold filled case . • $29.75

PUIKIAUSIOS
ATMINTIES

DOVANA
tai gražus laikrodėlis

Robert Lipton
Laikrodininkas-Jeweler

701 Grand St., Brooklyn, N.Y, Į
Tarp Graham ir Manhattan Avės.

Įsteigta 1892 Tel. Stagg 2-2173
ATDARA VAKARAIS

Odos, Kraujo ir Nervų Ligos Gydomos
Abelnas Silpnumas, Chroniški Skauduliai, Skilvio 
žarnų ligos, Hemorrhoidai (sėdynės kraujavimai) 
kiti Mėšlažarnės nesveikumai, Inkstų ir Pūsles vargai 
ir kitos staigios ir chroniškos ligos. Gydoma Vyrai V 
Moterys. Jeigu turite nesveikumą, kurio nesupranta
te, kreipkitės su pasitikėjimu j Dr. Zins. Leiskite man 

išaiškint jūsų sveikatos stovį be jokios prievolės 
jūsų pusės. Ištyrimas dovanai.

Daroma Kraujo ir šlapimo Tyrimai, X-Spinduliai 
išaiškint jūsų sveikatos stovį be jokios prievolės iš

DR. L. ZINS . Įstaiga 80 metų
110 EAST 16 ST., NEW YORK, N. Y.

Tarp Union Sq. ir Irving 1*1.
VALANDOS 10 A.M.-8 P.M.—Sekmadieniais 10-2.



Aštuntas puslapis Penktadienis, Gruodžio I,

iALDLD 185 ir LDS 13 kuo
pos. V. Paukštys.NewYorko^/M^^ZiniiBv

Ir Šalpos Stotyse Kels 
Pieno Kainas

Fritz Kuhn Pripažintas Kaltu 5 Punktais Kas Geriau, Kompaniška ar 
Nacionalė Unija?

šalpos stotyse, kuriose pie
nas parduodama biednuome- 
nės šeimoms nupigintomis 
kainomis, su ateinančiu penk
tadieniu pakeliama po centą 
ant kvortos, nuo 8 iki 9 
tų už kvortą.

Policija j ieško trokmano 
liam Ludwig, 54 m., kuris iš
ėjęs iš namų pirmadienio ry
tą ir negrįžęs. Paskiausia jį 
matę ant Duane St., N. Y., su 
nubraižytu veidu.

Wil-

Pono Dies Mitingas 
Poniškai ir Išėjo

Ponas Dies ir kiti diesiško 
“amerikonizmo 
kavo kiek 
maldelę 
prieš CIO 
pažangųjį

apaštalai šū- 
drūti savo paprastą 
prieš komunistus, 
vadus, prieš visą 
judėjimą, bet ma

sės darbininkų nesuėjo to šū-! 
kavimo klausyt, jos pasižy- i 
mėjo nebuvimu.

Didžiulė Madison Square 
Garden, kuri pora savaičių at
gal netalpino publikos, kada 
buvo komunistų sušauktas mi
tingas, pereitą trečiadienį, po
nui Dies suruoštame mitinge 
buvo nejaukiai tuštoka. -Net 
kapitąlistų spauda, kuri per 
ištisas savaites būbnijo tą mi
tingą, ir kuri, aišku, bando 
duot Diesui kreditą, prirokuo- 
ja mitinge buvus 8, kiti 12 
tūkstančiu publikos. Salė tal
pina 22 tūkstančius.

Mitingą sušaukė įvairios 
open - šaperių organizacijos. 
Pirmininkavo Merwin K. Hart, 
N. Y Valstijos Ekonominės 
Tarybos prezidentas. Kalbė- 
tojų-sveikintojų sąraše radosi 
daug vardų, surištų su stam
biomis bankų ir industrijų 
firmomis, taipgi astpenys žino
mi fašistiniame ir anti-komu- j 
nistiniame judėjime.

Tarpe tų, kalbėjo ir Joseph 
P. Ryan, cariškas, reakcinis 
laivakrovių unijos viršininkas, 
visą kalbą praleidęs atakai 
Harry Bridges ir CIO. Hart, 
didžiausias darbininkų ne
kentėjas, perstatydamas Rya- 
ną, vadino jį “didžiuoju” dar
bininkų vadu. O reakcinį 
Queens prezidentą Harvey p. 
Hart prilygino prie Abraham 
Lincoln. Nestebėtina, kad net 
tūli kapitalistinės spaudos ko
respondentai pašiepė, pava
dindami “šimtaprocentiniu” 
mitingu.

Hart, beje, vaitojo, kad 
“Daily Worker is” atakavęs 
jų mitingą ir kad kapitalistų 
spauda negana 
mitingą, 
kad net 
klausytų 
rio.”

- Tūkstančiai 
mitingui buvo 
per įvairiais patriotiniais var
dais pasivadinusias organiza
cijas. Amerikos Legiono Wall 
Štryto Postas dalyvavo orga
nizuotai, taipgi, grupė 
nalės Gvardijos vyrų 
šavo uniformose, bet 
dvasiai gana šilumos 
nepajėgė, kada iš visų pusių 
tušios kėdės spoksojo, rody
damos diesiško “amerikoniz
mo“ nesėkmingumą.

garsinus jų 
Sulyg jo atrodytų, 
Dieso mitingai 
nuo

pri-
“Daily Worke-

skiriama
už visus

galėtų
30 metu

paskirs

Fritz Kuhn,‘nacionalis Ger
man-American Bundo vadas, 
“džiūrės” pripažintas kaltu 
suvogime ir klastavime bundo 
turto. Jeigu būtų 
aukščiausia bauda,

cen- i punktus bendrai jam 
susidėti nuo 15 iki 
kalėjimo. Bausmę 
gruodžio 5-tą.

“Džiūrė” tarėsi 8 
valandų. Nuosprendis
10 vai. trečiadienio vakaro.

Kuhn’o byla tęsėsi arti 13- 
ką dienų. Per tą laikotarpį 
buvo daug pripasakota ir laiš
kų priskaityta, kaip Ameri
kos nazių vadas bundo pini
gais ūžė su “Aukso Angelė-

liu,” ponia Florence Camp ir 
sumokėjo $717 už perkrausty- 
mą jos rakandų.

Du iš kaltinimų yra už 
klastavimą bundo knygų, kad 
paslėpt išeikvojimą. Iš karto 
kaltinimai prieš Kuhn susidė
jo iš 12-kos punktų, bet teis
mo eigoj numažinta iki pen
kių. Originale išeikvojimų su-

ir pusę : ma buvo nustatyta $14,000, 
išnešta pabaigoj teismo ji buvo nu

mažinta iki $1,217. Kuhn tu
rėjo liudininkų, kad kaipo 
bundo vadas jis turėjęs ne
ribotą teisę vartot iždą, kaip 
jam atrodė reikalinga, tad 
taip ir numažino kaltinimo su
ma, v

Šimtai Unijistų Pikietavo '
Tranzito Komisijų j

Pereitą trečiadienį 
, būti viešos diskusijos 
(nugriaut New Yorko 
, 9th Avės, aukštuosius 
Hus (elevated).

Tuo klausimu lapkričio 
tos vakarą suruošta

30- 
debatai 

Liaudies Mokyklos 170 patal
pose, Parsons Blvd, ir Gilman 
Ave., Jamaikoj. Už kompa- 
niškas “nepriklausomas vie
tos unijas” kalbėt- pastatyta 
advokatas IT. J. Cloutman, 
už “nacionales unijas” kalbėt 
stojo Joseph B. English, 
Transporto Darbininkų Uni
jos, CIO, atstovas. O pirmi
ninku debatams pasiskirta M. 
J. Kaplan, Valstijinės Darbo i 
Santikių Tarybos atstovas. i

Čapajevas Brooklyne
Garsioji Sovietų Sąjungos 

filmą, čapajevas, kuri seniau 
buvo rodoma New Yorke, da
bar bus rodoma Brooklyne. 
Kurie dar nesate jos matę, 
būtinai ateikite pamatyti. Bus 
rodoma tik viena vakara, ne- 
dėldienį, gruodžio (Dec.) 3 
d., 8:30 vai. vakare, Electric
al Workers Auditorium, 592 
Fulton St. (priešais Strand 
teatrą). Įžanga tik 30c ypa- 
tai. Rengia Brooklyno Pa
vandenio Komitetas dėl De
mokratinio Veikimo.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN WALUK
161 NO. Gth STREET

VALANDOS:
8—10 ryte 
1-2 p. p. 
6—8 vak.

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
4302 FLATLANDS AVENUE

VALANDOS:
1—2 p. p. 
6—8 vakare 
ir pagal sutartj.

Tel. Navarre 8-1919

Harleme Pikietas už 
Darbus Negrams

Kritikuoja Sveikatos 
Department?

turėjo 
siūlymo 
2nd ir 
gelžke- kur dalyvavo virš 

Unija buvo publikos, 
pakvietus ir miesto kontrolie-1 už teises 
rių McGoldrick pribūt. Tuo'negrams, 
tarpu unijistai, keli šimtai, : Mitinge 
nešini iškabomis, susirinko pi- nas Vito Marcantonio ir kuni- 
kietuot Tranzito Komisijos j gas A. Clayton Powell. Pa- 
raštinę. į smerkta imperialistinis karas

McGoldrickui nepribuvus, Į Europoj ir pasisakyta padvi- 
svarstymas klausimo nukelta 1 gubint 
į gruodžio 7-tą. jresnius

Unijos patarėjas Sacher | lingus 
kaltina miesto viršininkus ne- i progas 
atsižvelgime į gyventojų ir 
unijistų reikalus. Jis sako, 
kad žmonės sutiko leist nu
griaut tas linijas tik pritaikius 
kitas susisiekimo priemones ir 
užtikrinus kitus darbus 2,800 jimas negrų ryškus daugelyje 
darbininkų, kurie bus atleisti' sričių, 
nugriovus minėtas linijas. Kol | Mitingas nutarė 
kas nei vieni nei kiti tebėra ; boikotą prieš teatrus, 
neaprūpinti.

Pereitą antradienį įvykęs 
masinis susirinkimas Abisinų 
Baptistų Bažnyčioj, Harleme, 

tūkstantis
pasisakė vest kovą 
ir geresnes sąlygas

kalbėjo kongresma-

veiklą už darbus, ge- 
butus, sveikatai reika- 

patogumus ir lygias 
negrams. Buvo nuro

dyta, kad Harleme, kur di
džiumoje gyvena negrai, 
krautuvių savininkai atsisako 
samdyt negrus. Diskriminaci
ja ir atviras, aiškus išnaudo-

Miesto Taryboj
Pirmutiniu Miesto Tarybos' 

darbu po rinkimų buvo pasiū
lymas persvarstyti ir atidėji
mas toliau svarstyt majoro at
mestą Spellmano 
siūlo aprubežiuot 
kietų spekuliaciją 
kainomis aukščiau 
žymėtos kainos.
Naujų Metų, susirinkus naujai 
Tarybai, demokratai (tamma- 
niečiai) turės didžiumą ir ga
lės pervaryt majoro atmestus 
bilius.

Majoras LaGuardia pareiš
kė ypatingai esąs priešingas 
spekuliacijai tikietais, tačiau 
tą bilių atmetęs dėlto, kad jis 
nepraktiškas ir nereikalingas. 
Spekuliaciją gali prašalint pa
tys teatrų savininkai, nes tik 
jie tikietus kontroliuoja.

Atidėta dar kiti trys ma
joro atmesti biliai, siūlanti 
pavadint gatves pasaulinio 
karo veteranų vardais.

Po ilgų ginčų, Taryba pri
ėmė pataisą prie 1939 metų 
budžeto, kuria leidžiama iš
mokėt $375,000 praplėtimui, 
pagerinimui Soundview Par
ko, Bronx’e. Spellman, Burke, 
Sharkey ir Christensen prieši
nosi pataisai.

bilių, kuris 
teatrų ti- 
75 centų 

tikiete pa-
Mat, po

pravest 
kurie 

i' atsisako samdyt negrus ope
ratorius ; prieš groserninkus, 

! kurie negrams suka svorį; 
I taipgi prieš pieno ir duonos 
bei gėrimų kompanijas, ku
rios negrams parduoda bran
giau ir prastesnes prekes. 
Prie visų tų įstaigų pastatys 
pikietus. Juose dalyvaus ne
grai ir kiti vietos darbo žmo
nės ir jų draugai, lygybės ir 
demokratijos mylėtojai.

Marcantonio ragino nepasi
duot karo propagandai 
Dies’o demagogijai.

Workers Alliance kritikavo 
Sveikatos Departmentą už lei
dimą pakelt po centą kainas 
pienui, parduodamam specia- 
lėse taip vadinamo pigaus 
pieno stotyse, kur parduoda
ma biednuomenei, daugiausia 
iš pašalpos gyvenančioms šei-1 
mynoms. Į tas stotis biednio-1 
kai klampoja blokų blokus, 
kad gaut pieno centu kitu pi
giau, nes paprastomis kaino
mis neišgali pirkt pieno. O 
dabar ir tose stotyse pakelia
ma.

Alliance nurodo, kad dabar
tinėje padėtyje reikėjo ne 
kelti, bet numušti pieno kai- Į 
nas biednuomenei iki 5 cen- j 
tu už kvorta. Dabar bus 9' 
centai už kvortą. Alliance sa-1 
ko:

“Komisionieriaus John L. I 
Rice pareiškimas, kad pieno 
pirkliai ‘neišgali pristatyt pie
ną po 8 centus be geroko nuo
stolio,’ 
tačiau 
kenčia 
atrodo

širdį, 
kurie

mums

nei

Mirė

Gengsterių Karas
Palaukėję namų koridoriu

je, 181 Thompson St., Green- 
jwich Village sekcijoj, New 
I Yorke, gengsteriai sušaudė 
Joseph Piscitello, 30 m., gy
venusį 222 Linden St., Brook
lyn. Kūną paliko sukniubusį 
koridoriuje. Jo rekordai rodą 
7 areštus už vagystes ir gin
kluotą plėšimą. Manoma, 
kad nudėtas gengsterių tarpu
saviniuose vaiduose.

spustelėjo mūsų 
verksmas vaikų, 
nuo nedamitimo, 
daug svarbiau.

“Mes įvertiname p. Rice |
rūpestį pieno kompanijomis. 
Mums gaila, kad mūsų svei
katos komisionierius nematė 
tinkamu parodyt tiek pat aty- 
dos šeimynoms, esančioms 
pašalpos.”

Kalakutų Diena

ant

vi-

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

A

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patryę Barberiai

Dr.JJ.Kaškiaučius
Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2—4 ir 6—8. 
Nėra valandų sekmadieniais.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; paršam- 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

NAUJAUSIOS

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė
tomis atdaras 
nuo 1 valandos

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

RUDENS MADOS
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ

SIŪTAI ir OVERKOTAI
Jei jūs esate patiklus dėl madų ir dėl kokybės drabužio, 

tai jūs turėtumėte atsilankyti j mūsų krautuvę, 
ir pritaikymu modelių.

Mes turime slzų pritaikymui visokio nuaugimo žmonėm.

Virš 30 metų patyrimas rinkimuose vilnonių drabužių
Mūsų kainos yra labai prieinamos todėl, kad mes cash perkame 

drabužį dideliais kiekiais.

Siūtai ir Overkotai Vyram ir Jauniem Vyram
Vertės $22.50 už $16.50
Vertės $25.00 už $19.50

Vertės $30.00 už $22.50
Jūsų atsilankymas į mūsų krautuvę įtikins jus, jog mūsų

NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave.

Brooklyn, N. Y.
drabužiai yra puikiausios rūšies.

į

EIŠiemet kalakutų dieną ne 
si vienu laiku mini. Vieni mi
nėjo užpereitą ketvirtadienį, 
kiti minėjo pereitą ketvirta
dienį, o mūsų kolonija — E. 
New Yorkas ir Richmond Hill 
— minės šį šeštadienį, 2 d. 
gruodžio. Kelakutienos ir 
dešrų vakarienė įvyksta Buze- 
lio svetainėj, kampas Atlan
tic Avė ir Crescent St., Brook
lyne. 
kare, 
tieną 
laiku
nę užsimokėsite $1.25. 
padinės tikrina, kad vakarie
ne būsite patenkinti. Rengia

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name
50 Court Street 

Brooklyn, N. Y. 
Tel. Triangle 5-3622
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Benediktas Minialga, 
amž., 436 Pine St., 
kričio 29 d. 
tas namie. Bus
gruodžio 2 d., šv. Jono 
pinėse. Paliko dideliame 
liūdime moterį Petronėlę, 
sūnus ir 3 dukteris. 

—o—
Šapalas (Schapo- 
amž., 117 Thames 
lapkričio 29 d.,

Kū-

Pradžia lygiai 7 vai. va- 
Kurie mėgstate kalaku- 
ir dešras, malonėkite 

atsilankyti. Už vakarie- 
Gas-

o-

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
337 UNION AVĖ
BROOKLYN, N. Y. •

Brangus Rūkymas

Draugiška Padėka

Nacio- 
atmar- 
vakaro 
įkvėpi

Tammanės viršininko sūnus 
D. Knott nuteistas už paliki
mą mašina užgauto žmogaus 
nelaimės vietoj. Jis aiškinosi 
buvęs “truktelėjęs.”

tikietų šiam 
išdalinta veltui

taip pat ir rengėjam 
Kaminskui ir A.

ir kitiems pasidarba- 
nariams.

Narys A. Vaškys.

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

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated
J. LeVANDA E. LeVANDA 
(Tėvas ir sūnus Levandauskai)

UNDERTAKER

Dariaus ir Girėno Oro Kliu- 
bas buvo surengęs šokius vel
tui, sukviečiant visus narius, 
drauges ir draugus. Jaunimo 
atsilankė nemažai. Apart ki
tų svečių ir narių dalyvavo ir 
svetimtaučių. Asmeniškai te
ko girdėt nuo svečių: “Neblo
giausiai; atsilankysim ir kitą 

$$ syki.”
Tas gražusis pasilinksmini

mas buvo trečiadienio vakare,

Kliubo Susirinkimas
Lietuvių Amerikos Piliečių 

Kliubo metinis susirinkimas 
įvyks penktadienį, gruodžio 
1-mą, 7:30 vakaro, savoj sa
lėj, 280 Union Avė., Brook- 
lyne.

lapkričio 29 d., “Vienybės” 
salėj.

Širdingai dėkojam atsilan- 
kiusiem, 
—p-nui 
Aleknai 
vusiems

Antanas 
las), 50 m. 
St., mirė 
Kings County ligoninėj,
nas pašarvotas pas brolį Juo
zą šapalą, 55-32—69th Place, 
Maspethe. Bus palaidotas 
gruodžio 2 d., 10 vai. ryto, 
šv. Jono kapinėse. Velionio 
brolis prašo visus pažįstamus 
atsilankyti į šermenis.

Laidotuvėmis rūpinasi gra- 
borius Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas).

Rūkymas ir nusispjovimas 
subvėj pusėtinai pabrango 
tiems, kurie buvo sučiupti. 
Yra galimybių, kad bile kam, 
kas tą praktikuoja, gali pri
sieiti užsimokėti tą pačią kai
ną.

šiomis dienomis Sveikatos 
Taryba padarė dviejų dienų 
ablavą ant tos rūšies prasi
kaltėlių ir šimtai visokių luo
mų žmonių užsimokėjo teis
muose po $1 ir po $2, prie
dams, turėjo sugaišuoti iš dar
bo dieną ar pusdienį, kad nu
eit teisman.

SUSIRINKIMAI
SUSIDOMĖJUSIEMS TEATRU
Šj vakarą, gruodžio 1-mą, Liau

dies Teatras šaukia speciali susi
rinkimą, kuriame bus svarstoma 
perstatymas veikalo “Lietuva” atei
nančiais metais. Mitingas bus 7:30 
v. v., “Laisvėje.” Visi draugai, ku
rie interesuojasi šituo svarbiu dar
bu, prašomi atsilankyt i šj mitingą.

—v. b.

STANLEY MISUNAS
Savininkas

Muzika ir Floor Show kiekvieną 
penktadienį ir šeštadienį
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARETNOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043 473 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Prie R. K. O. Republic Teatro

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas bus 
užtikrintas ir už prieinamų kainų.

DAUNORO M-I-L-T-O-L nuramina 
karštligę ir galvos skaudėjimą iš 

priežasties slogos—ŠALČIO
Gaukite šiandien, tiktai 75 centai




