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

Anglijos ponai nerimsta 
savo kailyje. Laikraščiai sa
ko, kad jie jau aktyviai or
ganizuoja “anti-komunisti-
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nį frontą.” Į tą frontą jie 
pakvietė Jungtines Valsti
jas, Franci ją, budelio Fran
co torturuojamą Ispaniją, 

- na, ir popiežių.
Tikslas šio suokalbio aiš

kus. Tai atsakymas tiems, 
kurie vis dar abejojo, ar 
gerai Sovietų Sąjunga pa
darė nepasiduodama Cham- 
berlaino vadovybei.

* * *
Įdomu tas, kad popiežius 

Pijus XII atsisakąs prie 
tokio fronto prisidėti. Jis 
nedalyvausiąs jokiame poli
tiniam suokalbyje.

Gerai popiežius ir daro. 
Kas susidės su Chamberlai- 
nu, tas nudegs nagus.

* ❖ *
Chamberlainas pamėgd

žioja Hitlerį. Hitleris turė
jo suorganizavęs “anti-ko- 
munistinę ašį.” Ji susidėjo 
iš Vokietijos, Italijos ir Ja
ponijos. Ta ašis negarbin
gai sulūžo.

Vargiai stipresnė bus ir 
ši Chamberlaino ašis. Ji pa
vojinga, bet ne amžina.* >:« *

Jay Lovestonas pabaigė 
savo politinę kelionę ir mi
siją pas Dieso komitetą. 
Nuvažiavęs Washingtone 
komiteto posėdyje smirdino 
atmosferą tiek, kiek tik ga
lėjo. Jis irgi terliojo komu-| 
nistus.

Lovestonas Dieso komite
tui buvo dvidešimts ketu
rių valandų didvyris, o kla
siniai sąmoningiems darbi
ninkams paprasta politinė 
skunke. *

Ši šeštadienį Lietuvon 
grįžta žurnalistas Juozas 
Jurginis. Čionai jis pabuvo- 
paviešėjo keletą mėnesių. 
Rašinėjo Kauno “Lietuvos 
Žinioms.” * * *

Čia būdamas Jurginis už
silaikė taip, kaip pridera 
nuoširdžiam ir teisingam 
žurnalistui. Jis lietuvių ne
skirstė į pažiūras. Nebijojo 
nei kairiosios sriovės. Su 
visais mokėjo susieiti ir 
gražiai sugyventi.

* *
Visi, kurie turėjo progą 

su Jurginių susipažinti, 
nuoširdžiai jam palinkės 
laimingai pargrįžti Lietu
von ir ten savo gabią plunk
sną panaudoti mūsų brolių 
ir seserų švietimui. Neabe
jojame, kad pabuvimas Am
erikoje, susipažinimas su 
Amerikos lietuvių gyveni
mu ir veikla, nemažai pa
dės jo žurnalistinei karje
rai Lietuvoje. 

* * *
Berods dar galima gauti 

Amerikoje nusipirkti Jurgi
nio parašytą knygą “Nan- 
senas.” Verta paskaitymo. 
Gera knyga . apie didelį 
žmogų. 

* * *
Dabar laikas draugams 

pasirodyti su savo pasiūly
mais Literatures Draugijos 
komitetui. Neužilgo komite
tas susirinks ir svarstys 
1940 metų leidinį. Kol kas 

jokio konkretaus pasiūlymo 
dar nesigirdi.

Kokio turinio knygos la
biausia reikia? Kokia kny
ga geriausia atsakytų mo

6 ŠALYS GINKLUOJA SUOMIJOS BALTAGVARDIEČIUS
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Roosevelt Sveikina 
Seną Suomiu Val
džia; Žada Paskolų

Washington.—Prez. Roo- 
seveltas tariasi su savo mi- 
nisteriais ir kt. aukštais val
dininkais ir kongreso va
dais, kokiais būdais geriau
siai pąremt baltagvardišką 
Suomijos Ryti’o valdžią.

Rooseveltas sako, galima 
būtų duot tai suomių val
džiai paskolos - kredito ir 
pasiųst maisto iš Amerikos 
valdiškų sandėlių, kur lai
komi maisto prod ūktų 
“perviršiai.”

Vienas k o n g r e smanas, 
pritardamas Roose veltui, 
žada įnešt sumanymą kon
greso sesijai, kuri susirinks 
po naujų metų, kad Ameri
ka sugrąžintų Suomijai du 
milionus' dolerių, kuriuos 
Suomija iki šiol sumokėjo 
kaip savo skolos dalį Ame
rikai.

Prancūzų, Italų, Švedų Gink
lai Suomiam prieš Sovietus

London,, grd. 7. — Apart 
Anglijos, taipgi skubiai 
siunčia ginklus ir amunici
ją senajai Suomijos valdžiai 
Franci j a, Italija, Švedija, 
Vengrija ir Jugoslavija, ka
rui prieš Sovietus.

Anglų valdininkai tvirti
na, kad Suomijos balta
gvardiečiai dar gauna gin
klų ir iš Vokietijos.

ANGLIJOS KARO SEK
RETAI ROOSEVELTUI

Washington. — Amerikos 
ambasadorius Kennedy par
vežė prezidentui Roosevel- 
tui iš Anglijos tokių karo 
sekretų, kurių, sako, “ne
drįsau tele grafuot net 
slaptraščiu.”

Anglija Siunčia Ka
ro Pabūklus Suomi
jos Baltagvardieč.
London. — “Anglija siun

čia didoką daugį karo reik
menų Suomijai” prieš So
vietus, kaip viešai paskelbė 
Anglų valdžia.

Šiuo tarpu Anglija veža 
Suomijos baltagvardiečiam 
dvidešimt greitųjų, vijimo
si lėktuvų, tam tikrą dau
gį amunicijos priešorlaivi- 
nėms kanuolėms ir specialį 
gazoliną greitiesiems Angli
jos lėktuvams Suomijoj.

Anglijos valdžia bijo, kad 
Vokietija gal daugiau ne- 
siųs ginklų Suomijai ir kad 
naziai gal nepraleis karo 
medžiagų, vežamų Suomijos 
baltagvardiečiam iš Italijos, 
Vengrijos ir Jugoslavijos.

Trockis “Liudysiąs” Die- 
sui prieš Komunistus

Mexico City, grd. 7. — 
Pranešama, kad L. Trockis 
sutinkąs važiuot iš Meksi
kos į Washingtoną ir liu
dyt Dies’o kongresmanų ko
misijai, tyrinėjančiai 
“prieš-amerikinius” judėji
mus. Fašistuojantis tos ko
misijos pirmininkas Dies’as 
kviečia Trockį kaip “specia
listą liudytoją” prieš Komu
nistų Internacionalą ir ko
munistus abelnai. Trockis 
tik reikalaująs, kad Ameri
kos valdžia duotų jam gerą 
sargybą, kada jis atvyks 
čia “liudyt” prieš komunis
tus.

Copenhagen, Danija, grd. 
7. — Norvegai žvejai matė 
tris nazių lėktuvus įnirtu
siai bombarduojant anglų 
karo laivus.

Rooseveltas nesako, kad 
tai bus karinė parama se
najai Suomijos valdžiai. Jis 
teigia, kad tai būsianti pa
šalpa nukentėjusiems suo
miams.

Prez. Rooseveltas pasiun
tė sveikinimą prezidentui 
baltagvardiškos suomių val
džios Koysti’ui Kallio’ui 
dienoje 22-jų metų sukak
ties nuo Suomijos nepri
klauso mybės paskelbimo. 
Rooseveltas išreiškė viltį, 
kad “šios tragiškos (Suomi
jai) dienos greitai pasibaigs 
ir ateis laimingesnė gady
nė.”

(O tai Sovietų Sąjunga 
suteikė Suomijai nepriklau
somybę 22 metai atgal, ir 
pats Leninas tada pasirašė 
dokumentą dėlei Suomijos 
nepriklausomybės.)

PAVOJUS ANGLŲ NIKE
LIO MONOPOLIUI

New Yorko Times rašo, 
kad “Stalinas stato į pavo
jų” monopoliškas anglų-ka- 
nadiečių nikelio kasyklas ir 
dirbyklas Petsamo srityje, 
šiaurinėje Suomijoje. Į tą 
pramonę ten įdėta apie 10 
milionų dolerių anglų kapi
talo.

Helsinki, Suomija, grd. 7. 
—Suomių baltagvardiečiai 
daro ablavas prieš “raudo
nuosius” ir jau sušaudė tris 
kaipo Sovietų pritarėjus.

mentui, istorijai ir mūsų 
kultūrinei programai? 

* * *
Su savo pasiūlymais ma

loniai laukiami ir Lietuvos 
pažangieji rašytojai. Laikas 
ir jiems pasirodyti Ameri
koje su savo kūriniais. 0 
geriausia, puikiausia proga 
per mūsų didelę, garbingą 
Lietuvių Literatūros Drau
gija.

ORAS. — Šiltoka ir dali
nai apsiniaukę.

Sovietų Kariuomenė 
Prakirto Suomijos 
"Mannerheim Liniją”

KOMUNISTU INTERNACIONALAS PERSERGEJA RUMUNIJĄ 
IR TURKIJĄ, KAD ANGLU, PRANCŪZU IR AMERIKONU 

KAPITALAS STENGIASI JVELT JAS J KARĄ
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Maskva. — Žurnalas “Ko-Baltagvardiečiai Vis Blo- 
fina apie Petsamo

Helsinki, Suomija.— Suo
mių baltagvardiečių koman- 
dieriai skelbia, kad Sovietų 
lėktuvai gruodžio 6 d. vėl 
bombardavę Petsamo, bet, 
girdi, priešorlaivinės suo
mių kanuolės “nukirto že
myn du priešo lėktuvus,” o 
kiti pabėgę.

(Bet tą dieną oras buvo 
toks blogas, kad Sovietų 
lėktuvai visai nemėgino 
skrist bent ką bombarduot. 
O Petsamo jau buvo rau
donarmiečių rankose; tai 
jie patys save tikrai nebom
bardavo iš oro.)

Lietuvos Vyriausybė 
Pertvarko Vilniaus

Universitetą
Vilnius. — Buvęs lenkiš

kas Vilniaus Universitetas 
taps, kaipo tokis, uždarytas 
gruodžio 15 d., o po naujų 
metų sausio 15 d. bus vėl 
atidarytas jau kaipo naujas 
Lietuvių Universitetas.

Dauguma iš 700 buvusių 
profesorių - lenkų liksią pa
leisti, bet lenkam studen
tam bus duota proga už
baigt savo kursus.

Lietuvių U n i v e r s itetas 
Vilniuje turės advokatūros, 
filosofijos, humanistinės te
ologijos skyrius ir tūlus ki
tus kursus, nereikalaujan
čius laboratorijų.

Studentai, einantieji me
dicinos, chemijos, inžineri
jos ir kitus mokslus, reika
laujančius laboratorijų, ga
lės lankyt Kauno Universi
tetą, kuris yra aprūpintas 
tokiomis laboratorijomis.

munistų Inter nacionalas” 
išspausdino straipsnį su 
persergėjimais Rumunijai. 
Sako, jog Anglijos ir Fran- 
cijos buržuazija, remiama 
stambiojo Amerikos kapita
lo, stengiasi įtraukt Rumu
niją į karą prieš Vokietiją, 
o galų gale ir prieš Sovie
tų Sąjungą.

“Komunistų Internacio
nalas” tuom raštu nurodo, 
kad jeigu Rumunija nori 
taikos, jinai turėtų negai
šuodama padaryt tarpsavi- 
nės pagalbos sutartį su So
vietais, panašią kaip Lietu
vos, Latvijos ir Estonijos 
sutartys su Sovietų Sąjun
ga.

“Kom. Internacionalas”, 
be kitko, primena Rumuni
jai, jog tai kariniai Angli
jos šnipai nužudė ir buvusį 
Rumunijos ministerį pirmi
ninką Armandą Calinescų 
todėl, kad jis norėjo išlaikyt 
savo šalį bepusišką, neįvelt 
ją į karišką Anglijos-Fran- 
cijos bloką.

Minimas straipsnis “Ko
munistų Intern acionale” 
perspėja ir Turkiją, kad 
Anglijos ir Francijos impe
rialistai stengiasi įtraukt ją 
į karą. Be to, jie, pagal sa
vitarpio pagalbos sutartį su 
Turkija, naudoja ją kaip sa
vo žandarą prieš Rumuniją.

Tas raštas “Komunistų 
Internacionale” taipgi ašt
riai kritikuoja Rumunų val
dovus, kad jie žiauriai per
sekioja tautines mažumas, 
ypač kitataučius gyventojus 
Bessarabijos, kuri pirm pa
saulinio karo buvo Rusijos 
gubernija, o po karo tapo 
prijungta Rumunijai. Bet 
Sovietai niekada nepripaži

no Rumunijai Bessarabijos.

Melas apie Suomių Oro 
Žygį Murmanske

Maskva. — Francijos ži
nių agentūra Havas buvo 
paskelbus pasauliui, būk 
Suomijos orlaiviai bombar
davę Sovietų lėktuvų sto
vyklą Murmanske ir sunai
kinę “60” sovietinių lėktu
vų.

Bet tai yra tik grynas iš- 
mislas ir melas, sako sovie
tiniai komandieriai. Nes iš 
tikrųjų Suomijos lėktuvai 
dar niekada nė vieną kar
tą nebandė ką nors bom
barduot Murmansko srityje.

Baltgvardiečiai Šaudo 
Suomius, Kurie Nebė

ga nuo Raudonarmiečių
Stockholm, Švedija.—Šve

dų laikraščiai, remiantieji 
Suomijos baltagvardiečius, 
rašo su pasigėrėjimu, kad 
baltagvardiečiai, traukda
miesi nuo Sovietų kariuo
menės, visiškai sudegina 
miestelius, kaimus ir vien
sėdžius, nepalieka nė vieno 
namo.

IŠŽUDĖ NET ŠUNIS 
IR KATES

Maskva. — Kai suomių 
b a 11 a g v ardiečiai rengėsi 
bėgt iš Seiskari ir kitų sa
lų nuo raudonųjų jūrininkų, 
tie baltagvardiečiai priver
tė žmones išžudyt visus gy
vulius, net šunis ir kates. 

^Baltagvardiečiai išvijo vi
sus gyventojus iš tų salų, o 
kurie žmonės protestavo 
prieš vijimą ir norėjo pasi
likt toliau gyvent savo vie
toje, tuos baltagvardiečių 
oficieriaį iššaudė.

žygiuoja Apgult Antrą Di
džiausią Suomijos Miestą

Viborgą

Maskva, grd. 7.— Raudo
noji Armija pralaužė stip
riausią Suomijos baltagvar
diečių tvirtovių liniją, jų 
vadinamą Mannerheimo Li
niją, arba suomiškąją “Ma
ginot Liniją,” Karelijos 
tarp vandeny j e, tarp Suomi
jos užlajos ir Ladogos eže
ro.

Sovietų raudonarmiečiai, 
padarę tą žygį, dabar gru
miasi iš trijų šonų linkon 
Viborgo, antro didžiausio 
Suomijos miesto, kad ap- 
supt jį iš pietų, lytų ir šiau
rių šonų. Raudonoji Armija 
jau užėmė Perkjaervį mies
telį, už 25 mylių į pietų ry
tus nuo Viboro. Perkjaervi 
stovi prie svarbiausios ge
ležinkelio linijos, einančios 
iš Viborgo į Leningradą. 
Tuo būdu raudonarmiečiai 
nukirto priešui šį geležinke
lį, kaip praneša amerikinė 
žinių agentūra United 
Press.

Šiuos žodžius berašant, 
dviejuose kituose šonuose 
r a u don armiečiai pasiekė 
punktus 40 iki 45 mylių nuo 
Viborgo.

Viborgas yra geležinkelių 
ir vieškelių centras ir svar
bus uostas, per kurį Suomi
ja išplukdydavo daugius sa
vo produktų į užsienius. 
Ramiais laikais Viborgas 
turėjo 85 tūkstančius gy
ventojų.

Murmansko Frontas
Murmansko fronte rau

donarmiečiai nugalėjo pa
sipriešinimą suomių balta
gvardiečių ir nužygiavo 22 
mylias pirmyn į pietus nuo 
Petsamo, šiaurinio Suomi
jos uosto.

Srityse Uchtos, Repolos, 
Porozosero ir Petrozavods- 
ko sovietinė kariuomenė lai
mėjo mūšius, perėjo per ge
ležinkelį tarp Nurmes ir 
Joensuu ir pažengė pirmyn 
tiek, jog dabar raudonar
miečiai ten užima pozicijas 
37 mylių nuo Sovietų rube- 
žiaus.
Raudona rmiečiai Užėmė
Daugį Geležinkelių Stočių

Rytinėje dalyje Karelijos 
tarp vandenio (Isthmus), 
Sovietų artilerija bombar
davo suomių baltagvardie
čius ir paskui raudonarmie
čiai pralaužė svarbiausią 
priešų apsigynimo liniją pa
lei Vuoksi vandens siste
mą; perbrido upę ties Tai- 
palainioki ir maršuoja lin
kon šiaurių.

Vakarinėje dalyje Kareli
jos tarpvandenio sovietiniai 
kareiviai užėmė geležinkelio 
stotis Kiyiniemi, Korpioja, 
Lounatioki, Perkaervi, Ino

Mesterjaervi ir Fortą Ino, 
taip pat Hjannilja kaimą 
pakrantėje Suomijos užla
jos.

Oras buvo perblogas lėk
tuvų kovai; tai sovietiniai 
lėktuvai tik šiek tiek ap
žvalginė jo baltagvardiečių 
pozicijas.

Petsamo Žmonės Džiau
giasi Atvaduoti nuo

Baltagvardiečių
Maskva. — Sovietų radio 

pranešė, kad raudonarmie
čių išlaisvinti suomiai Pet
samo mieste suėjo į didelį 
susirinkimą. Susirinkimas 
priėmė rezoliuciją, šaukda
mas Suomijos kariuomenę 
sukilt prieš Helsinkio balta
gvardiečių valdžią ir per
eit į armiją Demokratinės 
Suomių Respublikos.—Jos 
liaudiškos valdžios centras 
yra miestas Terijoki.

(Kuomet Petsamo gyven
tojai laikė masinius susirin
kimus, kaipo atvaduoti nuo 
suomių baltagvardiečių, tai 
baltagvardiečiai vis dar 
skelbė pasauliui, būk jie at- 
mušą sovietinę kariuome
nę nuo Petsamo.)

Raudonarmiečiai Žy
giuoja Pirmyn, Pusiau 

Perskelt Suomiją
Kirkenes, Norvegija. — 

Sovietų kariuomenė gru
miasi pirmyn nuo Suomas- 
salmi ir Kuolajaervi per 
Suomiją linkui Bothnijos 
užlajos, kuri yra Baltijos 
Jūros šiaurinis galas. Nor
vegai karo tėmytojai spren
džia, jog raudonarmiečiai 
nuo Suomassalmi žygiuos 
į Uleaborgo miestą prie už
lajos.

Grumdamiesi per Kuola
jaervi ir Suomassalmi lin
kui Bothnijos užlajos, rau
donarmiečiai nori pusiau 
perkirst Suomiją. — Pasie
kus jiem tą užlają, tai būtų 
nukirsta b a 11 a g vardiečių 
valdžiai susisiekimai žeme 
su Švedija ir Norvegija.

Raudonarmiečių užimtas 
Kuolajaervi yra už 35 my
lių nuo Sovietų rubežiaus.

Norvegu Darbininkai tiria 
Liaudiškos Suomijos

Oslo, Norvegija. — Dar
bininkų masinis susirinki
mas Bergen mieste, Norve
gijoj, pasiuntė sveikinimą 
naujajai Liaudiškai Suomi
jos Valdžiai ir išreiškė lin
kę j itnus, kad Suomijos žmo
nės kuo greičiausiai laimė
tų kovą prieš baltagvardiš
ką Mannerheimo diktatūrą.
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Ar Verta Mūsų Kraštui Nutraukti 
Ryšiai su SSSR?

Šiuo metu Washingtone, anot to po
sakio, “verda pekla” dėl Sovietų Sąjun
gos ir Suomijos reakcininkų konflikto. 
Tūli senatoriai ir spauda, tarytum neiš
sitekdami savo marškiniuose, rėkauja ir 
reikalauja Rooseveltą nutraukti su So
vietų Sąjunga diplomatinius ryšius. Kur 
tų žmonių yra logika, ką jie mano, taip 
darydami, sunku atspėti. Betgi jie daro 
savo ir tiek!

Kol kas prez. Rooseveltas, valstybės 
sekrt. Hull ir kiti artimi Roosevelto prie- 
teliai nelabai nori tų rėksnių klausyti. 
Ir jie daro gudriai, šitaip elgdamiesi. 
Jiems pritaria ir tokis žymus asmuo, 
kaip senatorius Borah.

Mes tiek pasakysime: nutraukimas 
Amerikos su Sovietų Sąjunga diploma
tinių ryšių, kiek tai liečia Sovietus, pa
dėties nei kiek nepakeistų, o Amerika 
tai tikrai nukentėtų. Gal ji nenukentėtų 
tiesioginiai, bet nukentėtų netiesioginiai. 
Josios politika nukentėtų tarptautine 
plotme, ko mes čia nesiimsime šiuo tar
pu aiškinti. Sovietai, matyt, yra pasirįžę 
pastatyti savo: apsaugoti savo sienas, 
išnaikinti pasieny lizdus ir bazes, pa
ruoštas užpuolikams. Kadangi visa Suo
mija buvo paversta tokia baze—Anglijai, 
Francijai, Vokietijai ir kitiems imperia
listams,—tai jie tol nenusileis, kol Šuo- 4 
mijoj neatsistos vyriausybė, kuriai rūpi 
Suomiją taikoj išlaikyti ir josios nepri
klausomybę garantuoti. Tuomet bus ge
riau abiem kraštam—Suomijai ir Sovie
tams.

Kaip jau ne kartą mes nurodėme, tas 
nereikš, kad Sovietai Suomiją užimtų. 
Ne! Jie pareiškė ir, atrodo, jie to laiky
sis: raudonarmiečiai iš Suomijos pasi
trauks taip greit, kaip greit Anglijos im
perialistų tarnaitė ir karo ruošėja,—Ryti 
valdžia,—bus pašalinta iš vietos, kai ten 
viešpataus liaudiškoji demokratinė Te
rioki valdžia.

Bet mes ne apie tai čia ir norėjome 
kalbėti. Mes tik norime paklausti tų po
nų, kurie tiek daug rėkia apie nutrauki
mą tarp Amerikos ir Sovietų Sąjungos 
diplomatinių ryšių, kelių dalykų:

1. Kodėl jie nereikalavo nutraukti ry
šių su Italija, kai pastaroji pavergė 
Ethiopiją, paskui rėmė gen. Franko Is
panijoj, paskui užėmė Albaniją? Italija 
juk tąsias šalis užgrobė, pavergė, o So
vietai eina pagalbon Suomijos liaudžiai, 
kurią karo provokatoriai įstūmė į karo 
žabangus.

2. Kodėl jie nereikalavo nutraukti ry
šius su nazių Vokietija, kai pastaroji pa
sigrobė Austin ją, paskui Čechoslovakiją 
(kurią pagrobti Hitleriui gelbėjo Angli
ja, Francija ir tų kraštų socialistų ly
deriai)? Juk Vokietija tuosius kraštus 
pavergė, kai Sovietų Sąjunga eina Suo
mijos žmonėms pagalbon.

Jeigu jau kada nors nebuvo aišku, tai 
dabar aišku, kaip diena, kad čia, mat, 
tiems ponams nerūpi nei demokratija, 
nei tautų laisvė, o tik rūpi kaip nors 
daugiau neapykantos nuodų pasėti prieš 
Sovietų Sąjungą! Daugiau: jiems rūpi iš
provokuoti karas prieš Sovietų, Sąjungą.

Anglija remia Suomijos reakcinę val
džią.

Francija remia Suomijos reakcinę val
džią.

Dabar atsigrįžkime atgal ir pagalvoki
me, kaip buvo Ispanijoj.

Italija buvo vyriausia rėmėja fašisto 
Franko ir kovotoja prieš Ispanijos demo
kratiją.

Anglija rėmė Franko.
Francija rėmė Franko.
Sovietų Sąjunga rėmė Ispanijos res

publiką; ji šiandien remia Terioki vy
riausybę Suomijoj, kadangi tik ši vy
riausybė yra taikos vyriausybė, tik ši 
vyriausybė užtikrins Suomijai taiką ir 
nepriklausomybę.

Jungtinės Valstijos taipgi parėmė gen. 
Franko Ispanijoj. Gen. Franko Ameri
koj gavo ginklų, gavo visko, o Ispanijos 
respublika buvo griežtai nuo to atkirsta.

Šiandien Jungtinės Valstijos taipgi re
mia tą vyriausybę, kuri įvėlė Suomiją 
į ginkluotą konfliktą, kuri ruošė Suomi
ją baze Anglijai ir kitiems imperialis- 
tįniams kraštams prieš Sovietų Sąjungą.

Tik šiuos faktus turint galvoj, skai
tytojas gali teisingiau vadovautis bėga- 
mojoj politikoj.

Gen. Vitkausko Pareiškimas 
Ir Tautininkai

Kaip žinia, Vilniuje Lietuvos kariuo
menės vadu yra gen. Vitkauskas. “L. ž.” 
korespondentas Dr. Pr Ancevičius turė
jo su juo pasikalbėjimą tuojau, kai Lie
tuvos kariuomenė įžengė į Vilnių štai 
dalis to pasikalbėjimo (tilpo “L. ž.” spal. 
9 d. laidoj):

“—Pone generole, mieste matyti ir So
vietų Sąjungos karių. Kokie yra santy
kiai tarp-jų ir mūsų kariuomenės ir ar 
ilgai dar Sovietų kariuomenės daliniai 
liks Vilniuje?

“—Sovietų Sąjunga, kaip tamstai žino
ma, tai mūsų sąjungininkė, kurios ka
riuomenė reikalui esant ateis mums pa
galbon, kaip ir mūsų kariuomenė Sovie
tų Sąjungai. O tarp gerų ir nuoširdžių 
sąjungininkų kariuomenių, santykiai te
gali būti tiktai draugiški. Ir tokie jie ir 
yra tikrumoje čia Vilniuje, kur mums 
tenka susitikti su likusiais dar sostinėj 
Sovietų kariuomenės daliniais. Tenka pa
brėžti, kad abiejų sąjungininkių kariuo
menių santykiuose nekyla jokių nesusi
pratimų ir kad jie rutuliojasi kuo šir
dingiausioj ir draugingiausioj atmosfe
roj. Kai dėl tamstos paklausimo, kaip il
gai Sovietų kariuomenės daliniai liks 
Vilniuje, tai šis reikalas nepriklauso ma
no kompetencijai ir aš nieko tamstai ne
galiu pasakyti. Jeigu bent tiek, kad mū
sų sąjunginės kariuomenės dalinių bu
vimas Vilniuje mums visai netrukdo su- 
siorganizavime mūsų sostinėj. Tvirtai ti
kiu, kad mūsų priešų pastangos yra 
bergždžios ir kad jiems nepavyks su
drumsti tos draugiškos atmosferos, kuri 
jau nuo senai viešpatauja tarp Sovietų 
Sąjungos ir Lietuvos.

“Tuomi ir baigtas pasikalbėjimas su 
Vilniaus rinktinės vadų div. gen. V. Vit
kausku.”

Tai įsidėmėtinas gen. Vitkausko pa
reiškimas. Raudonarmiečiai — Lietuvos 
sąjungininkai, sako jis. Daugiau: “Mūsų 
priešų pastangos yra bergždžios ir kad 
jiems nepavyks sudrumsti tos draugiš
kos atmosferos, kuri jau nuo senai vieš
patauja tarp Sovietų Sąjungos ir Lietu
vos.”

Betgi Amerikos tautininkų, katalikų ir 
socialistų spauda tuos Lietuvos sąjungi
ninkus apšaukė “vagimis.” Šitie elemen
tai, vadinasi, taip darydami drumsčia tą
ją draugišką atmosferą tarp Lietuvos ir 
Sovietų Sąjungos. Jie, gen. Vitkausko žo
džiais, yra Lietuvos priešai.
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Svetimos Idėjos
Amerikos ilgaliežuviai 

patriotai daug šneka apie 
svetimas idėjas, nori jas iš- 
deportuoti iš šios šalies. 
Kiti amerikonai tokį jų nu
sistatymą vadina pažemi
nančiai : “p a t r i o t eering” 
(patriotavimu - patriotieria- 
vimu).

Iš tiesų, patriotavimas 
yra labai žemas dvasios rei
škinys, kenksmingas tų pa
čių “patriotierių” (ne pat
riotų) tėvynei. Amerikos 
visai nebūtų, jeigu nebūtų 
buvę svetimų idėjų.

Ameriką atrado Kolum
bas. Klausiu aš jus, patrio- 
tieriai, ar jis buvo ameri
konas, tai yra, nesvetimas?

Amerikos vaikų mokyklos 
vadovėliai - knygelės sako, 
kad Kolumbas buvo italas. 
Kitos istorijos prideda, kad 
jis buvo italas su ispano 
kraujo priemaiša. Taigi bu
vo didelė svetima idėja, ku
ri atrado didelę žemę ir pa
vadino Indija. Čia idėja su
klydo. Vėliaus patirta, kad 
tai yra naujas, iki tol neži
nomas kontinentas. Jo pir
mą žemlapį padarė Franci- 
joje keli francūzai ir vo
kiečiai, ir pavadino Ameri
ka. Dėl to taip pavadino,, 
kad apie šią šalį parašė 
knygą Amerigo Vespuci. Jie 
visi svetimi. Jie gyveno ir 
rašė Europoje.

Visokių žmonių atplaukė 
čionai ir vis su svetimomis 
idėjomis. Tos idėjos buvo: 
kaip išnaudoti šią šalį, kaip

pasinaudoti ir paskui su
grįžus į Europą smagiai 
gyventi.

Dėkojimo Diena turi 
daug gražių » ir navatnų 
minčių—idėjų. O ar jos 
Amerikoj gimusios? Ar ne 
svetimos? Svetimos. Impor
tuotos laivu Mayflower. 
Tuos žmones garbina, vadi
na pelegrimais, kas turi 
reikšti religiškus keliaunin
kus, norinčius rast žemę, 
kur jų religijai bus laisvė. 
Tie žmonės buvo anglai, ku
rie nesutiko su karališkos ir 
kuniginės valdžios despotiš
kumu. Anglijoj jų idėjos 
buvo pavadintos “svetimo
mis”. Jie turėjo bėgti. Apsi
gyveno Olandijoj. Čia dar 
pasiėmė kiek nors svetimų 
idėjų. Paskui atvyko į Ame
riką. O kas jie buvo politi
koje? Jie buvo komunistai, 
drūčiai susiorganizavę, kad 
visi dirbs išvien ir maity- 
sis išvien. Tai buvo didelė, 
graži idėja. Ji buvo “sveti
ma”, t. y. atvežta iš Euro
pos. Bet tokią pat idėją jie 
rado ir Amerikoje, tarpe 
indi jonų.

Čia, kur dabar yra Jung
tinės Valstybės, tai tik ko
munizmo idėja yra abori- 
geniška, nesvetima, nuo ne- 
atmenamų amžių, nuo 
priešistorinės gadynės čia 
gyvenanti da ir dabar tarp 
indi jonų. O ir baltieji,—“vi
si amerikonai—visi ateiviai” 
(kaip sako valdžios radijo 
programos) ne visai prasti.

A

“Laisvės” Vajus Prailgintas
šeštadieniai ir sekmadieniai yra sėkmingiausi gavimui nau

jų skaitytoją.-Visi vajininkai ir visi dienraščio “Laisves” skai
tytojai yra prašomi darbuotis, kad gauti kuodaugiausia nau
jų /skaitytojų šiame vajuje.

Nors vajus yra prailgintas iki Naujų Metų, tačiau tas lai
kas greit prabėgs. Tad nereikia atidėlioti ale reikia darbuotis 
tuojau.
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ALDLD 4 Apskr., Pittsburgh apylinke ............ • 776
V. Vindžiulis, Hudson .............................................. 589
G. Shimaitis, Montello ........................................... 510

' Aišku!
Žinios sako: 60 Italijos orlaivių skren

da Suomijos baltagvardiečių valdžiai 
pagalbon kovoti prieš liaudišką Terioki 
valdžią.

Vadinasi, Italija visomis jėgomis re
mia Suomijos reakciją. ..

Amerikos Kapitalistai ir Suomija
Amerikos stambiojo kapitalo spauda 

niekina Sovietų Sąjungą ir apverkia 
“taiką mylinčią,” “demokratinę” buvusią 
Suomijos valdžią. Taip darydama ji sle
pia nuo šios šalies žmonių tikruosius sa
vo tikslus.

Imperialistams neapeina Suomija, kai
po šalis, neigi jie virto demokratais. Jie 
susirūpino dėl dviejų dalykų:

Viena—Suomija buvo Amerikos, An
glijos ir Francijos imperialistų bazė ka
rui prieš Sovietų Sąjungą.

Antra—į Suomijos turtus suleidę savo 
nagus Anglijos ir Amerikos kapitalistai. 
International Nickel Co. yra dalis para-

karaliaus Du-^Pont ir susirišus-~su ,
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Jie, bent kai kurie, taip pat 
stengiasi savotišką, naują 
komunizmą įvykinti šioje 
šalyje. Komunizmo idėja 
nesvetima Amerikoje.

Nuo tų pelegrimų dabar
tiniai amerikonai išveda vi
sus tuos laisvės ir lygybės 
supratimus, kuriuos vadina 
“Amerikos idealais”. Bet tie 
idealai atvežti iš Anglijos 
ir Olandijos.

Vėliaus daug atvyko ir 
čia nemažai gimė Anglijos 
kolonistų. Tosios jų seniau 
atvežtos idėjos sujudino 
juos prieš savo valdžią, 
prieš Angliją. Kilo revoliu
cija. Atsikratė nuo “Mo-i 
ther Country” (motinos tė
vynės, kaip jie vadino An
gliją).

Anglas Thomas Paine 
pagelbėjo jiems kovot ir da
vė šiai šaliai vardą: Jung
tinės Valstybės.

Taigi svetima idėja tame 
varde! Paine nepasidarė 
amerikonu, sugrįžo į Euro
pą.

Amerika turi rašytą kon
stituciją. Bet ji “svetima”, 
paimta iš Anglijos respub
likos, kuri gyvavo aštuone
tą metų 17-ame šimtmetyje 
prie diktatoriaus Cromwel- 
l’io. Navatna, kad ta pir
moji rašytoji konstitucija 
pačioj Anglijoj, atgaivinus 
monarchiją tapo apleista, 
ji po Amerikos revoliucijai 
tapo čia priimta, o po kiek 
metų iš čia tą pačią idėją 
pasiėmė Francijos revoliuci
ja (Ed. Jenks).

Tai taip “svetima” idėja 
vaikščioja po įvairias šalis 
ir visur apsigyvena, ir visur 
yra gerbiama, kaipo sava. 
Tik siaurapročiai reakcio
nieriai ilgais liežuviais te
gali niekinti svetimas idė
jas. Kodėl? Todėl, kad 
jiems jau netinka Amerikos 
idealai, Amerikos demokra
tinės laisvės. Jie nori ant to 
viso uždėt did-milonierių 
meškos leteną, kad negalė
tų gimti naujos amerikinės 
idėjos prieš perdaug didelį 
išnaudojimą, prieš atėmimą 
iš žmonių darbo duonos.

O kapitalizmas ar grynai 
amerikinė idėja? Ne. Ši ne
maloni idėja atvežta taipgi> 
iš Europos. Ji nepasirodė 
tais laikas tokia baisi, kaip 
šioje gadynėje. Ji buvo ne
gana aiški. Komunistinė id
ėja, atplaukusi Mayflower 
laivu, buvo aiški.

Piktos dvasios vis būva 
neaiškios ir dėl to joms pa
vyksta klaidinti svietą, ves
ti jį į “prapultį”. Kapitaliz
mas nutrynė pelegrimų ir 
kitų garbingų ateivių ko
munizmo idėją. Jis ir vieš
patauja. Ir viešpataus tol, 
<ol kiti žmonės, Mayflowe- 
r’io pasažierių anūkai, Am
erikoj gimę su “svetimo
mis” tų pasažierių idėjomis, 
nepergalės tą blogąją “sve
timą” kapitalizmo idėją. 
' Tegul jie sveiki gema, te
gul laisvų ąmerikonių mo
tinų iščiuje prigyja jiems, 
svetimos idėjos, o tada pa
žiūrėsime, ką jie užaugę 
padarys.

Svetima ar ne svetima 
idėja, Amerika (nežus nuo 
to, o geriau, išmintingiau 
gyvens, kai išsibodės impor
tuotos kapitalistinės idėjos.

J. Baltrušaitis.

Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAS

Gerbiama Redakcija:
Man. yra suprantama, kad 

tose Vilnijos srityse, kurios 
yra priskirtos Lietuvai, sykiu 
su sostamiesčiu Vilnium, ran
dasi tokių ūkininkų, kurių 
laukai yra perskirti į dvi da
lis dabartiniu rubežium, ku
ris yra nutiestas tarpe Lietu
vos ir Sovietų Sąjungos. Reiš
kia, viena dalis laukų pasili
ko Lietuvos pusėj, o antra da
lis Sovietų Sąjungos pusėj. 
Tad aš noriu žinoti ve ką: 
Kurių ūkininkų dalys laukų 
ipasiliko kitam šone rubežiaus, 
(.čia kalbu apie tuos Lietuvos 
ūkininkus, kurie gyvena Lietu
vos pusėj prie Sovietų Sąjun
gos rubežiaus), ar jie galės 
vaikščioti per rubežių j Sovie
tų Sąjungą ir apdirbti sąvo 
žemę, kuri pasiliko kitam šo
ne rubežiaus? O gal toji dalis 
žemės, kuri pasiliko Sovietų 
Sąjungos pusėj, ir pasilieka 
Sovietų Sąjungos savastis?

Malonėkite apie tai paaiš
kinti. Už tą jums tariu iš kal
no ačiū.

“Laisvės” Skaitytojas.
ATSAKYMAS

Nėra abejonės, kad abiejo
se rubežiaus pusėse bus tokių 
ūkininkų. Veikiausia jiems 
bus žemė apmainyta, arba tin
kamai atlyginta. Priklausys 
nuo abiejų valstybių susitari
mo. Tai nėra tokia baisi pro
blema, kurios nebūtų galima 
išrišti draugišku susitarimu.

United States Steel Corp. Ši kompanija 
savo rankose laiko 90 nuoš. pasaulinio 
nikelio. Ir netoli Petsamo, šiaurinėj Suo
mijoj, ji išvien su anglais buvo įsitaisius 
nikelio kasyklas ir fabrikus. Sakoma, 
kad ten į metus galima pagaminti iki 4,- 
000,000 tonų nikelio, už kurį kapitalistai 
pasidaro sau daug pelnų.
..Amerikos ir.-Anglijus, kapitalistai turi

ir daugiau Suomijoj įmonių savo ranko
se, išnaudoja suomius darbininkus ir da
rosi sau pelnus. Nauja Suomijos Liau
dies demokratinė valdžia pasiryžus pa
imti tą viską į savo rankas, išvyti už
sienio kapitalistus. Štai, kodėl Amerikos 
kapitalistai taip įnirtusiai prieš Teriokį 
vyriausybę šaukia ir niekina Sovietų Są
jungą!

Italijos Fašistai Su
judę prieš Sovietus

Roma. — Popiežiaus lai
kraštis “Osservatore Roma
no” kelia skandalą prieš 
Sovietus, kad jie kariškai 
veikia prieš Suomiją (Fini- 
ją). .(Bet popiežiaus orga
nas už ty li^ kaip,. Suomi j a 
kartotinai3 darė kariškas 
provokacijas prieš Sovie
tus.)

“Osservatore R o m a n o” 
gąsdina kapitalistines šalis, 
kad, Sovietam laimėjus 
prieš Suomiją, tai nuo jų 
priklausysiąs likimas visos 
šiaurinės Europos.

Italų fašistų politikai kei
kia Angliją, kad jinai ne
duodanti karinės paramos 
Suomijai prieš Sovietus. 
Italijos juodmarškiniai nu
sigandę, kad Sovieti galį 
įsivyraut tarp Balkanų val
stybių, Rumunijos, Bulgari
jos ir kitų.
Pranašauja Talkininkų Ka

rą prieš Sovietus
Italijos politikieriai le

mia, kad jeigu talkininkai 
laimės karą prieš Vokieti
ją, tai jie užpuls Sovietus, 
idant atsteigt “didžiąją” 
Lenkiją ir sugrąžint Suomi- 
jei kurie dabar tektų Sovie
tams.

Daug Bedarbiu Anglijoj, 
■c. Nežiūrint Karo Veiklos
riii ; t < u
/. London. —■> Nors į Angli
jos .armiją yra paimta 1,- 
250,000 vyrų, bet dar tebė
ra 1,402,588 įregistruoti be
darbiai, kaip pripažįsta 
darbo ministeris Ernest 
Brown.

Darbai karui reikalingose 
pramonėse pakilo; užtat nu
puolė gamyba įvairiose ki
ti o s e pram onėse,. kurios 
dirbdavo gyvenimui reika
lingus daiktus.

KĄ REMS ITALIJA?
Roma. —- Tik, ateinantį 

pavasarį būsią žinoma, ar 
Italija laikysis , su Hitleriu 
ar pasvirs į talkininkų pusę, 
kaip sako N. Y. Times ko
respondentas. .
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FORDIŠKAI, DAUGMENIŠKAI STATO 
SUBMARINUS VOKIETIJOJ

BUVO STAMBUS ŪKININKAS—DABAR TURI KUMEČIAUT
BUVUSIAME SAVO ŪKYJE - KAIP JIS JAUČIASI?

Vokietijos valdžia juokia
si iš Anglijos ir Francijos 
pranešimų, kad talkininkai 
“jau sunaikinę 35 Vokieti
jos submarinus,” kaip kad 
pareiškė Anglijos laivyno 
ministerija antradienį šią 
savaitę.

Talkininkų komandieriai 
skelbia, kad jie jau “nuga
lėję” nazių submarinų pa
vojų, nuskandindami dau
giau kaip pusę Vokietijos 
submarinų.

Naziai atsako, kad An
glija ir Francija grįžta at
gal su savo pasigyrimais. 
Jie nurodo, jog dvi savaitės 
atgal anglų ir francūzų ko
mandieriai pranešė, kad jų 
kariniai laivai nuskandinę 
“43” Vokietijos submarinus, 
o dabar, po 14 dienų—jau 
tik “35” iš viso.

Naziai gi pripažįsta, kad 
Anglija ir Francija iki šiol 
sunaikino tik tris Vokietijos 
submarinus; ir sako: Metai 
atgal naziai turėjo per 60 
submarinų, o dabar turi jų 
kur kas daugiau .

Valdiška Vokietijos spau
da praneša, jog dabartiniu 
laiku naziai savo laivasta- 
tyklose ir fabrikuose buda- 
voja vis daugiau submarinų 
panašiai, kaip kad daugme- 
niškai automobiliai “kepa
mi” Fordo fabrikuose Ame
rikoje. Submarinų statybos 
darbas paskirstytas ir aukš
tai specializuotas. Kiekvie
nas fabrikas ir laivastatyk- 
la gamina tam tikras sub
marinų dalis. Paskui gata
vos, sunumeriuotos dalys 
suvežamos į paskirtas vie
tas ir subudavojamos, su- 
šriubuojamos ir sulydomos 
į gatavą submariną.

Tuo būdu jau dabar, sa
koma, naziai pasistato bent 
po vieną naują submariną 
per dieną.

Submarinams reikia tam 
tyčia išlavintų jūreivių. Bet, 
anot nazių, tai jie greičiau 
prilaviną net didesnius dau
gius tokių jūreivių, negu 
tuojaus reikėtų naujiems 
submarinams.

Nazių komanda skelbia, 
kad jų submarinai per tris 
mėnesius šio karo sunaikino 
arba pavojingai sužeidė 103 
tūkstančius 500 tonų įtalpos 
vien tik karinių Anglijos 
laivų. O Vokietijos subma
rinai ir minos-jūriniai spro
gimai viso paskandino 
735,768 tonus įtalpos talki
ninkų ir bepusiškų šalių lai
vų (nes šie bepusiški laivai 
gabenę karo kontrabandą 
Anglijai ir Francijai, kaip 
sako naziai).

Bet Vokietija dar, girdi, 
nepradėjus visu smarkumu 
veikti savo submarinais ir 
minomis prieš Angliją ir 
Franci ją ir prieš tuos be- 
pusiškus kraštus, kurie ga
bens reikmenis anglam ir 
francūzam. Naziai šiais jū
rų kovos pabūklais žada 
pradėt “tikrai” kariaut tik
tai dabar, kada Anglija ir 
Francija paskelbė “dvigu
bą” blokadą prieš Vokietiją, 
kada talkininkai grobs bet 
kokius Vokietijos dirbinius, ' 
gabenamus svetur parduot 
laivais bepusiškų kraštų.

Kaunietis Lietuvis Padarė 
Daug Išradimų

Aleksote, Veiverių g. N r. 
26 d., jūrų kapitonas Azgu- 
ridis Aleksas išrado naują 
aparatą radio pašaliniams 
garsams naikinti ir specia
lius stiebus antenai bei žai- 
b o 1 a i d ž iams (perkūnsar
giams), kaip kad rašo Lie
tuvos spauda.

Minimas aparatas visiš
kai panaikina visokius pa
šalinius garsus ir radio ap
aratas švariausiai veikia, 
nors ir perkūnijos metu.

Jo išrasti stiebai labai 
gražūs, praktiški ir vietoj 
dabartinių karčių miškų 
ant stogų, jo antenų stiebai 
net puoš namus.

Šis išradimas jau užpa
tentuotas 250 Nr. ir susilau
kė susidomėjimo užsieniuo
se. Tuo reikalu jo įgalioti
nis advokatas B. iškviestas 
į užsienius deryboms.

Šis žmogus jau seniai 
dirba. Praeitais metais bu
vo išradęs specialę vairuo
jamą jūrų miną, kaip pas 
japonus, su tuo skirtumu, 
kad miną vairuojantis žmo
gus, po sprogimo, lieka gy
vas. Išradimas neprigijo, 
nes tuo laiku minų vairavi
mas buvo pritaikytas radio 
pagalba.

Kaip teko girdėti, jis yra 
išradęs ypatingą pečiuką, 
kuris nesprogsta, nesuodi
na puodų, 100% greičiau 
užvirina ir per pus sutaupo 
žibalo. Taipgi dabar išrado 
kaimui lempą, kuri žibalu 
deginama gali išvystyti iki 
160 vatų stiprumo, išdegin
dama per 48 vai. mažiau 
kaip svarą žibalo. Išrado 
1 a i v i n i n kystei ypatingas 
kniedės ir žaibolaidį; dabar 
stato moderniškiausią lietu
višką jachtą ir valtį, nebi
jančią jūros bangų.

Išradėjas jau senas žmo
gus, amžių praleidęs jūroje, 
tolimojo plaukiojimo jūrų 
kapitonu. Dabar tarnauja 
K. M. S-bėj, gi liuoslaikiais 
dirba išradimų srityj.

Galima tikėtis, kad tas 
jūrų senelis vilkas dar tuom 
nepasitenkins.

Jūroje ties Pietine Afri
ka sugavo “šarkį”-ryklį ir 
jo viduriuose štai ką rado: 
krokodiliaus galvą, nugar
kaulį ir priekines kojas; dvi 
blėkines (kenus) žirnių, pu
sę avies su kailiu ir vilno
mis ir cigaretų dėžę. Pati 
ta žuvis ryklys svėrė 660 
svarų.

Kas gi Žino, nuo Ko 
Dantys Genda

Atsakydami į tokią “dvi
gubą” blokadą, naziai grū
moja savo submarinais ir 
minomis taip padaryti, kad 
jokios bepusiškos šalies lai
vai nedrįstų nieko vežt į 
Angliją.

Tuo būdu Vokietijos val
džia ketina už “vieno kito 
mėnesio” privest Angliją 
prie bado, ypač, kad Angli
ja turi įgabent 80 procentų 
viso jai reikiamo maisto iš 
užsienių. —J. K.

Išlaikyt sveikus dantis 
yra sunku, jei būtų tikrai 
žinomos dantų gedimo prie
žastys, lengviau galėtume 
išvengt dantų gedimo. Bet 
tos priežastys nėra pilnai 
žinomos.

Seniau beveik visi dantų 
gydytojai sakydavo: “Šva
rūs, gerai valomi dantys ne
genda.”

Bet tūkstančiai žmonių 
turi išgedusius dantis, ne
žiūrint, kad juos nuolat rū
pestingai valė ir valo.

V a d i n a mi vegeterionai 
tvirtina, kad jeigu maitin- 
sies vaisiais, daržovėmis ir 
riešutais, o vengsi mėsos, 
žuvies, kiaušinių, na, ir duo
nos, tai turėsi sveikus ir 
stiprius dantis “kaip ark
lio.” Bet žiūrėk, ir pats ve- 
geterionas dumia pas den- 
tistą.

Šių žodžių rašytojas as
meniškai žino buvusį vege- 
terioną, kuriam išgedo pu
sė dantų. Ir mokslingas 
dentistas tuojaus pamatė, 
jog to vegeteriono valgiuo
se buvo permažai elementų 
reikalingų dantims svei
kiems palaikyti.

Burnos švara, tinkamas 
maistas, reguliaris poilsis ir 
bendrai sveikas užsilaiky
mas, tiesa, tarnauja dantų 
sveikatai. Bet ar šie daly
kai visuomet tikrai apdrau
džia dantis nuo puvimo bei 
“kirmijimo”? —Ne , nevi- 
suomet.

Todėl dantų gydytojų su
važiavimai dar ir po šiai 
dienai tebejieško nežinomų 
priežasčių, dėl kurių dantys 
genda.
Lyties Silpnumas ir Dantų 

Sveikata
Bejieškodami tų priežas

čių, dentistai ir medikai 
Kings County ligoninėje, 
Brboklyne, užtiko vieną 
keistą dalyką. Jie ilgai ir 
nuodugniai tyrinėjo šimtą 
“nevisai tokių žmonių kaip 
dauguma.” Posmageninės 
(p i t ui t arinės) liaukos- 
gliandsai šių žmonių per- 
silpnai veikia. Šie žmonės 
yra nedasivystę lytiškai, ir 
tam tikros jų kūno dalys

Ryklio-“Šarkio” Pietūs

Amerikoj Statomas Naujas Lėktuvas Skris 
Daugiau Kaip 400 Mylių per Valandą
Viena didelė orlaivių 

kompanija Amerikoje dabar 
stato lėktuvą, kuris savo 
greičiu pralenks visus iki 
šiol žinomus lėktuvus pa
saulyje. Šis lėktuvas skri- 
siąs daugiau kaip 400 mylių 
per valandą, gal net iki 450 
mylių.

Taip buvo raportuota su
sirinkimui Mechaniškų In
žinierių Draugijos Philadel- 
phijoj pirmadienį šią savai
tę. Bet smulkesnės žinios 
apie lėktuvą, ypač apie jo 
motorą, yra laikomos slap
tybėje. Nes jis skiriamas 
Amerikos armijai.

Šis lėktuvas turės 42 ci- 
linderius, ir jo motoras ga
lės išvystyt 4,000 arklių jė
gų. Motorinė jo mašinerija 

yra perdaug apaugusios 
taukais. Bet 90 iš 100 šių 
nenormalių žmonių turi 
puikius, tobulus dantis. Jų 
žandikauliai taip pat pui
kiai išsivystę, dantys pilnai 
ir gražiai suaugę, ir val
gant apatiniai jų dantys 
taip glaudžiai ir dailiai ati
tinka viršutiniams, kad rei
kia net gėrėtis.

Tuo tarpu, imant gyven
tojus abelnai, tik 10 iš kiek
vieno šimto turį visus dan
tis sveikus, o 90 turį išge
dusių dantų.

Patyrimus iš Kings Coun
ty ligoninės apie persilpną 
veikimą posmageninių liau
kų ir apie dantų sveikatą 
pas tokių liaukų savininkus 
pranešė dr. Robertas L. 
Heinze dabartiniam suva
žiavimui Didžioj New Yor- 
ko Dentistų Draugijos. Bet 
nei dr. Heinze nei tūkstan
čiai kitų dalyvaujančių den
tistų dar nesprendžia iš tų 
patyrimų, kad sekretas pui
kių sveikų dantų tai būtų 
permenkas veikimas posma
geninių liaukų, lytiškas ne- 
dasivystymas ir nutukimas.

Tačiau Kings County li
goninės patyrimai paduoda 
mintį toliau ir giliau tyrinėt 
ryšį tarp įvairių liaukų- 
gliandsų ir dantų sveikatos, 
kaip suprato dalyvaujantie
ji suvažiavime dantų gydy
tojai ir medikai.

Reikėtų dar tūkstančių 
patikrintų patyrimų; tik ta
da galima būtų taisykliškai 
spręst apie ryšius tarp 
įvairių liaukų veikimo ir 
dantų sveikatos ar jų gedi
mo.

O kas liečia visokias prie
žastis, del kurių dantys 
genda, tai jos dar turi būt 
atrastos, kaip pareiškė dr. 
Arthur Merritt, pirminin
kas Amerikos Dentistų Su
sivienijimo, dabar kalbėda
mas suvažiavime Didžiojo 
New Yorko dantų gydyto
jų. —N. M.

London. — Anglija parei
kalavo, kad Rumunija ne
pardavinėtų Vokietijai alie- 
jaus-žibalo nei jokių kitų 
reikmenų.

tokia galinga, kad lėktuvas 
savo propeleriu (varomai
siais sparneliais) stačiai au
kštyn pakilsiąs nuo žemės į 
orą. Tokius motorus galima 
būsią įdėt ir į Amerikos 
greituosius karinius, viji
mosi lėktuvus.

Italijoj neseniai buVo pa
statytas lėktuvas su 48-nių 
cilinderių motoru, bet jis 
pasirodė persilpnas panešt 
reikalingus karui šarvus ir 
ginklus ir negalėjo kaip rei
kiant toli nuskristi: nepajė
gė pasiimt gana kuro toles- 
niem žygiam.

Bet dabar statomas Ame
rikoje lėktuvas tiksiąs vi
siems karo reikalams ir 
galėsiąs atlikti greičiausius 
tolimus žygius. _ --K.

—Ne kumečiu aš gimiau, 
pasakojo vienas suvalkietis, 
buvęs stambus ūkininkas, 
kai pas jį atsilankė kores
pondentas vieno kauniškio 
laikraščio. — Dabar aš ku
rnėčiau ju. Bet dar tik pen- 
keri metai atgal šis ūkis, 
kuriame aš dabar gyvenu ir 
dirbu už skūpų duonos kąs
nį, tai buvo mano ūkis. Aš 
buvau vienturtis sūnus, o 
kai 1925 metais baigiau iš
mokėt seserims dalis, likau 
vieninteliu šio ūkio savinin
ku, Tai buvo 105 margų 
ūkis.

—Ale mano tėvas gerai pa
sirinko laiką numirt,—tęsė 
žmogus.—Nes nepraėjo nei 
dviejų metų po jo mirties, 
o aš jau buvau praradęs jo 
namus.

Didysis karas buvo mus 
kaip žvirblius iš namų iš- 
baidęs. Čia šėlo labai smar
kios kautynės. Ir kai po 
dviejų metų aš su tėvu, 
žmona ir vaikais grįžau at
gal į kaimą, veltui dairiau
si savo gražios sodybos. Joj 
nebuvo pasilikę net akmens 
ant akmens.

Atsisteigė po Karo
Bet jau 1927 metais mano 

trobesiai vėl buvo išstatyti, 
gyvuliai supirkti, padargai 
sužiūrėti ir visas laukas 
dirbamas. Tais metais turė
jau bankuose apie 8,000 litų 
skolos. Bet mano ūkis buvo 
didelis, javų kainos aukštos, 
ir tada skola nelabai baidė 
stambius ūkininkus.

Per dvejus metus išmokė
jau 3,000 litų skolos, bet 
paskui pasidariau 4,000 litų 
skolos, bepirkdamas žemės 
ūkio mašinas, trąšas, gerus 
veislinius gyvulius ir kt. 
1929 metais man buvo siū
loma 78 tūkstančiai litų už 
šį ūkį, bet aš tik pasijuo
kiau iš pasiūlymo.

s Pradžia Nelaimių
Tais pat metais palaido

jau savo tėvą, ir po to pra
sidėjo man nelaimės: rau
donlige išdvėsė visos mano 
kiaulės, iššalo sodas, o ru
denį sudegė klojimas su ja
vais.

Atsistačiau klojimą, pasi
darydamas dar porą tūks
tančių skolos.

žiauriai Elgėsi su “Prasi- , 
radusia” Dukteria

Bet vie»a bėda tai nebė- 
da. Antai vyriausioji mano 
duktė 1930 m. vasarą pasi
darė sau gėdą ir mums vi
siems—susilaukė povainikio 
sūnaus, kuris gimė negyvas.

Aš buvau labai žiaurus su 
ja. Aš ją mušiau, daužiau 
be gailesčio, o jinai tik ty
liai verkė. Kartą jinai ban
dė nusiskandint ežerėlyje; 
tada man jau pagailo jos, ir 
aš su ja labai nuoširdžiai 
pasišnekėjau.

Išleidžia Dukterį į 
Argentiną

Tą rudenį aš daug pi
nigų gavau už derlių, bet 
niekam negrąžinau nei de
šimt litų skolos, o sudariau 
apvalią pinigų sumą, atida
viau juos šiai dukteriai ir 
išsiunčiau ją į Argentiną.

Nes mes jau visi gailėjo
mės merginos; galvojom, 
kad ji pražus svetimoj ša
lyj, žadėjom dar jai padėti.

Dabar viskas apvirto auk
štyn kojomis. Mes visi pa
vydime tai buvusiai nelai
mingai mergaitei. Jinai jau 
ištekėjusi moteris ir moti
na; o ji tik gailisi mūsų ir 
retkarčiais paguodžia vienu 
kitu žodeliu.
“Aukso Kasykla” Vyrukam 

Su Perkūnsargiais
Tą pat vasarą 1930 m. du 

vyrukai surado aukso ka
syklą mūsų kaime. Jie siū
lė, kad mes pirktame per
kūnsargius. Iš syk biznis 
jiem prastai ėjo. Bet štai 
spyrė perkūnas į mano kai
myno tvartus; nuo to kilusi 
ugnis sunaikino ir jo grį- 
čią ir klojimą. Tai ūkininkai 
jau labai susidomėjo per
kūnsargiais.

Perkūnas šovė į 
Perkūnsargį

Aš pats prašiau pastatyt 
perkūnsargį tik ant savo 
klojimo, ir už tai sumokė
jau 75 litus. Užtat sekantį 
pavasarį pirmas perkūnas 
spyrė į mano klojimą ir vi
siškai jį sudegino.

Mano' giminaitis, * kuris 
dabar inžinierius, juokėsi iš 
mūsų kaimo perkūnsargių; 
sakė, kad jie tik priežastis 
gaisrui iš žaibo, kad jie blo
gai įjungti į žemę; tai žai
bas pirmiau uždega stogą, 
negu nueina į žemę. Mes 
ūkininkai pasijutom apgau
ti anų dviejų gudrių vyru
kų su perkūnsargiais.
Javų Atpigimas Baisesnis 

Už Perkūną
Antrą kartą jau nespėjau 

atsibudavot klojimo. Javų 
kainos krito žemyn taip 
staiga, kad tas labiau mus 
stebino, negu gaisras iš žai
bo. Derlius buvo geras, bet 
pardavus jį, jau neužteko 
sumokėt mokesčius, palūka
nas už skolas, algas samdi
niams ir kitas lėšas.

Nei vienas ūkininkas ne
tikėjom, kad javų kainos ir 
pasiliks tokios žemos; mes 
manėme, kad jos turi atsi
gaut. Todėl skolos iš sykio 
negąsdino ir manęs. Aš dar 
pasidariau kiek skolų, kad 
galėčiau atmušti bent palū
kanas; ir tais metais mano 
skolos pasiekė 15 tūkstan
čių litų.

Praleido Progą
Ot kad tada būčiau žino

jęs, jog javų kainos iš naujo 
taip nepakils, kaip buvo pir
ma, kad krizis eis aršyn, 
tai dar tebeturėčiau savo 
ūkį. Juk dar tą pat žiemą 
vienas amerikietis norėjo 
nusipirkti 45 margus mano 
žemės ir siūlė 32,000 litų. 
Aš atsisakiau tą žemę par
duoti; o kada paskui apsi- 
mislijau, tai buvo jau per- 
vėlu.

Mano ūkis buvo parduo
tas antrose varžytinėse už 
27,500 litų, ir šių pinigų dar 
neužteko visoms mano sko
loms apmokėti.

Argentinoj duktė, sužino
jus apie mūsų nelaimę, at

siuntė porą šimtų litų; ir 
tai buvo pradžia mano nau
jo gyvenimo.

Skurdas, Bėda ir Gėda
Visi kaimo žmonės ver

žiasi į miestą; pasekiau ir 
aš juos. Daugiau kaip pen
kerius metus vežiojau mies
te mėšlus, sąšlavas; pusba
džiai gyvenau su šeima, kol, 
pagaliau, nusitariau vėl 
grįžti atgal į kaimą. Jieš- 
kojau kaime darbo, bet nuo
latinio darbo niekur nera
dau, nors apvaikščiojau 
daug kaimų. Norėjau, kad 
mane priimtų į kumečius. 
Daugeliui ūkininkų trūko 
laukam darbininkų, bet vi
siems tada pakako kūme- 
v • ciu. v

Ilgai nedrįsau grįžti į sa
vo kaimą, kur prie mano 
buvusio ūkio buvo geri ku
metynai, o jiem šiuo tarpu 
atsitiktinai buvo pritrūkę 
kumečių.
Grįžta į Savo Buvusį Ūkį 

Jau Kaip Kumetis
Bet skurdas pasidarė bai

sesnis už gėdos jausmą, ir 
aš nusprendžiau grįžt jau 
kaipo kumetis į savo buvusį 
ūkį.

Gaspadorius, kuriam 'aš 
kumečiauju buvusiame ma
no ūkyje, yra geras ir 
draugiškas su manim.

Jau porą metų aš čia iš- 
kumečiavau, o vis dėl to 
sunku apsiprasti tarp kai
mynų, sunku atsikratyti 
jausmo, kad žemės, kurios 
andai priklausė mano tėvui, 
tėvo tėvui ir man, dabar 
jau yra svetimos. Tai aš vis 
jaučiu kokia tai gėdą ir 
vengiu kaimynų.

Šiltadaržiai Tolimoje 
Sovietų Šiaurėje

Vyriausia Sovietų Šiaurės 
Kelio vadovybė, ketvertas 
metų atgal, įkūrė šiltadaržių 
ūkius (augint daržovėms po 
stiklais) Diksono saloj ir 
Tiksi įlankoj, Arktikoje, 
tolimoje šiaurėje; ir nors 
šiltadaržiai dar nebuvo ga
lutinai įrengti, bet jau išau
go juose agurkai, morkos, 
pomidorai (tomeitės), ir ge
rai užderėjo kopūstai, ridi
kai, bulvės, salotos ir špina
tai,—kaip rašo “Lietuvos 
Žinios.”

Sovietai vis labiau plečia 
šiltadaržių statybą tame 
šaltame, žieminiame krašte, 
ir šiais metais ten baigė 
statyt penkis naujus, mo
derniškai įrengtus šiltadar
žius, kurių kiekvieno plotas 
yra nuo 60 iki 100 ketvir
tainių jardų ir daugiau.

Apvaizdos uostas taipgi 
randasi tame šaltame ruož
te; bet čia yra ir toks įdo
mus gamtos reiškinys, kad 
tryška iš žemės karšto van
dens šaltiniai iki 80 laips
nių kraščio, pagal šimta- 
laipsnį termometrą (Centi- 
gradą). Tai Sovietų vyriau
sybė panaudos šių šaltinių 
karštį šiltadaržiams, kur 
bus auginamos gėlės: nas- 
turkos, gaideliai, rožės ir 
kitos. >• ..
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Suomija Nebuvo Taiki Šalis
Kapitalistinė spauda ir 

radio tik ir užsiima melais, 
užtarimais Suomijos, kaipo 
“mažiausios” Europoje ša
lies, “taiką mylinčios” ir 
“nekaltos”.

Suomija toli gražu nėra 
mažiausia šalis. Ji daugiau, 
kaip penkis kartus didesnė 
už Lietuvą. Suomija savo 
plotu yra netoli buvusiai 
Lenkijai.

Suomija gavo laisvę dėka 
Bolševikų revoliucijai Rusi
joj,—iš Lenino ir Stalino 
valdžios. Bet Suomijos bur
žuazija ir dvarponiai per 22 
metus tarnavo pasaulio im
perialistams prieš Sovietų 
šalį. Pirmiau ji aklai tarna
vo Vokietijos, Japonijos ir 
Lenkijos imperia listams. 
Vėliau parsidavė Amerikos 
ir Anglijos imperialistams, 
ir todėl tik didžiausi veid
mainiai gali ją skelbti “tai
ką mylinčia.” Ir dabartinį 
karą prieš Sovietų Sąjungą 
ji uždegė. Sovietai norėjo 
susitarti, bet Suomijos po
nai tik juokus darė, niekino 
Sovietus. Pagaliau suardė 
derybas. Sovietai nieko ne
darė, bet tada Suomijos 
liaudies išdavikai pradėjo 
pasiutusias karo provokaci
jas ant sienos. Jie viską da
rė, kad tik karą pradėjus, 
nes prie to juos stūmė Am-

ginklavę “taikią Suomijos 
buržuaziją” kurstė ją dras
kyti Sovietų Sąjungai akis. 
Imperialistai Suomijos ar
miją, ypatingai 100,000 fa
šistų išmokė vartoti, gink
lus, naudotis čiūžėmis ant 
sniego ir mano, kad Suomi
ja ilgai galės laikytis, tuo 
kartu pasaulyje jie sugru
puos imperialistų jėgas kry
žiaus karui prieš Sovietų 
Sąjungą.

Degina Namus, Pjauna 
Galvijus

Anglijos ir Amerikos im
perialistai pristatė daug 
ginklų ir amunicijos Suomi
jos buržuazijai. Ypatingai 
Anglija atvežė daug minų, 
kurias Suomijos fašistų ar
mija ir “šiuckorai” plačiai 
naudoja.

Nepaisant visų sunkumų, 
Sovietų Sąjungos Raudono
ji Armija kasdien eina pir
myn. Ji eina povaliai, atsar
giai, bet nuolatos. Jos inži
nieriai apvalo kelius nuo 
minų ir kitų kliūčių. Štai 
su kokiais keblumais susi
tinka Raudonoji Armija, 
kaip rašo iš karo fronto So
vietų rašytojas Nikolai Vir
ta “Pravdai”:

Suomijos baltųjų armija 
ir “šiuckorai” apipila kero
simi žmonių namus, gyven-

mijos Liaudies Demokrati-. 
nė armija bus pergalėtoja 
ne vien Suomijos jėgų, bet 
visų tų jėgų, kokias impe
rializmas ten pastatė. Prieš 
Sovietus kariauja ne vien 
Suomijos buržuazija, bet 
Anglijos, Amerikos, Italijos 
ir kitų šalių imperializmas. 
Iš Jungtinių Valstijų į 
Suomiją, per Švediją, jau 
plaukia ginklai ir amunici
ja.

D. M. š.

Milionas Amerikos Vaiky 
Negali Lankyt Mokyklų

Washington. — Amerikos 
Jaunimo Komisija ketverius 
metus tyrinėjo apšvietą 
žmonių dauguomenės šioje 
šalyje, ir dabar paskelbė ši
tokį raportą:

Apie 1,000,000 mokyklinio 
amžiaus vaikų negali lankyt 
pradinių mokyklų dėl skur
do ir nepritekliaus.

Apie pusė visų suaugusių 
vyrų ir moterų Jungtinėse 
Valstijose nėra baigę pradi
nės mokyklos. 18 milionų 
tėra baigę tiktai pusę pradi
nės mokyklos, ir bent 3 mi- 
lionai amerikiečių nemoka 
nei rašyt nei skaityt.

Clevelando Kronika
Reakcija Veikia, Veikime 

ir Mes
Nevisi mes galime ir įsi

vaizdinti, kaip greitai mūsų 
šalis taps įstumta į šį Euro-
pos imperialistinį karą ir kaip 
greitai galės įvykti fašistinis 
perversmas, jeigu mes darbi
ninkai neapsižiūrėsime. Nes 
visos juodžiausios reakcionie
rių spėkos dirba per dienas ir 
naktis, kad kuogreičiausiai 
tam prisirengus.

Clevelando CIO unija iške
lia aikštėn, kaip reakcionie
riai, Clevelande, suvienytomis 
spėkomis ir ant plačiausios 
papėdės organizuoja priešdar
bininkiškų šnipų gaujas, kurie 
sekios kiekvieną organizuotų 
darbininkų veikimą ir kiekvie
no darbininkų vado pasijudi
nimą, su tikslu, jeigu reakci
jai pavyktų toksai pervers
mas, kad galėtų kirsti skau- 
džiausį smūgį kiekvienam de
mokratinės liaudies pasiprie
šinimui.

Miesto administracija irgi 
yra prisidėjusi prie to darbi
ninkams pražūtingo darbo. 
Todėl, kad daugiau iškelti 
aikštėn tą reakcijos slaptą pa- 
simojimą, vietos CIO unijos 
centrai inė taryba pasiuntė 
miesto administracijai 8 klau
simus, į kuriuos reikalauja 
konkretaus atsakymo apie jos

dalyvavimą tame priešdarbi- 
ninkiškame veikime.

Į tą priešdarbininkiškų šni
pų organizavimo kampaniją į- 
eina miesto administracija po 
vadovybe saugos direktoriaus, 
Eliot Ness, Pinkerton Detekty
vų Agentūra, Associated In
dustries ir Federal Bureau of 
Investigation, kartu su Cleve
lando induštrialistais.

Tą patvirtina ir Associated 
Industries buletinas, iš lapkri
čio 27, 1939, kuriame p. Wil
liam Frew Long, tos organiza
cijos generalis sekretorius, sa
ko, kad visi piliečiai iš sveti
mų šalių kilmės nesą lojalūs 
šiai šaliai ir kad labai didelis 
skaičius esą amerikonų, kurie 
pasitarnauja svetimoms val
džioms, kaipo jų agentai. To
dėl p. Long, tikrindamas savo 
buletine, kad Jungtinės Vals: 
tijos greitu laiku stos į karą 
sale Anglijos ir Francijos, pa
tarė įsteigti šnipų sistemą 
prieš “sabotažą Clevelando 
industrijose.”

Kas Darbininkams Daryti?
Aišku, kad reakcionieriai, 

susitelkdami visas Amerikos 
šnipinėjimo įstaigas dėl page
rinimo priešdarbininkiškų šni
pų sistemos, turėjo mintyje ką 
bjauresnio, negu sabotažą in
dustrijose. Nusigąsti to viso 
darbininkams -būtų pražūtis.

Reakcionieriai kaip tik to ir 
nori. Nes natūralu, jeigu kas 
stipresnį už save nori sumušti, 
turi pirmiau pergąsdinti. Vie
toj nusigandimo, darbininkai 
kuogreičiausiai, su visu įtem
pimu, turi organizuoti visą de
mokratiniai nusistačiusią liau
dį prieš reakcijos pasimojimą 
įvesti čionais fašistinę sistemą, 
įtraukiant Jungtines Valstijas 
į karą.

Nekurios stambesnės Cleve
lando organizacijos jau imasi 
veikimo prieš tai. CIO unijos 
centralinė taryba siunčia sa
vo sekretorių A. E. Stevenson 
ir Ohio Labor Non-Partisan 
Lyga siunčia iždo sekretorių, 
Elmer O. Fehlhaber, į Wash- 
ingtoną, pasitarimui su genc- 
raliu prokuroru Frank Mur
phy, apie viršuj minėtą reak
cionierių pasimojimą.
Ir Lietuvių Organizacijos Ne

privalo Atsilikti
Kadangi reakcininkai savo 

' programoje pirmoj vietoj turi 
: pažymėję net Amerikos pilie- 
įčius, kurie paeina iš svetimų 
šalių, neištikimais šiai šaliai, 
tai lietuvių organizacinis vei
kimas turi būti žymiai sustip
rintas. Daugiau naujų narių į 
visas organizacijas, daugiau 
prakalbų, diskusijų, išaiškini
mui darbininkams nesupran
tamų klausimų. O už vis la
biausiai platinti mūsų darbi
ninkišką spaudą, šiame va
jaus laike ypatingai mes visi 
privalome pasistengti pakal

binti kiekvieną, lietuvį, kad 
užsirašytų “Laisvę” ar “Vil
nį,” kurie teisingiausiai riša 
šių dienų klausimus ir yra ži
bintuvu kovose prieš reakciją.

Gal nekuriems iš mūsų pri
sieis skaudžiai gailėtis, jeigu 
čia įvyktų fašistinis pervers
mas, už tai, kad mes neveikė
me darbininkų draugijiniame 
judėjime sulyg savo geriau
sios išgalės. Taigi, nors dabar, 
šiame rimtam laikotarpyj, im
kimės daugiau veikimo.

Darbo Žmogus.

Norvegija, Švedija, Danija 
Tarsis prieš Sovietus

Oslo, Norvegija, grd. 5.— 
Šaukiama pasitarimas Šve
dijos, Norvegijos ir Danijos 
valdžių atstovų, kaip “tai
kyti” Sovietus su senąja 
Suomijos “valdžia” (arba 
kaip padėt tai vadinamai 
valdžiai kariaut prieš So
vietus).

VOKIEČIAI AUGINA
BOVELNĄ

Berlin. — Vokietijoj pra
deda augint medvilnę-bovel- 
ną šiltnamiuose, po stiklais. 
Bet mokslininkai išvystė ir 
naują bovelnos rūšį, kuri 
galėsianti augt laukuose šil
tesnėje pietinėje Vokietijo
je.

SU S I U O M EDISON
erikos, Anglijos, Francijos 
imperialistai ir Švedijos, 
Norvegijos ir Danijos kara
liai. Jie visi turi tikslą iš
provokuoti karą prieš So
vietus viso . kapitalistinio 
pasaulio’. Jau dabar Ro
mos popiežiaus agentai zu
ja po visas šalis, kad sutai
kius imperialistus ir atsu
kus visus prieš Sovietų Są
jungą.

Imperializmo Bazė
Suomija nuo senai yra 

imperializmo bazė. Ameri
kos ir Anglijos imperialis
tai pasirinko ją, kaipo sun
kiai pasiekiamą. Suomijoj 
yra apie 35,000 ežerų. Kiti 
tvirtina, kad net 65,000. 
Ežeras, ežere sala—ir saloj 
vėl ežeras ir vėl sala. Vie
tomis tie ežerai susilieja 
siauromis pertakomis ir 
upėmis. Pertakos ii- upės 
yra smarkios ir ant jų pri- 
skaitoma iki 1,500 vanden- 
puolių. Daug balų, klampy
nių. Ežerai ir balos užima 
daugiau, kaip dešimtą dalį 
šalies. Miškai—pušynai ir 
eglynai dideli. Jie užima 
daugiau, kaip pusę šalies. 
Iš Sovietų Sąjungos kelių į 
Suomiją yra mažai, tik 
dviejose vietose gelžkeliai 
eina nuo I^eningrado į Suo
miją per sausžemio sąsmau- 
gą, kuri yra tarpe Finijos 
užlajos ir Ladogo ežero. 
Suomijos darbo liaudies pa- 
vergikai su pagelba užsie
nio imperialistų toj sąsmau- 
goj pastatė galingus fortus 
ir apdrūtinimus; juos vadi
na Mannerheim Linija arba 
“Suomijos Mažino Linija.”

Suomijos ir Sovietų saus- 
žemio sienos yra apie 800 
mylių ilgio. Rytinėj pusėj, 
išilgai Suomiją, Sovietų Są
junga turi Leningrado- 
Murmansko gelžkelį, bet jis 
pusėtinai atstu nuo Suomi
jos.

Suomijos armija yra ap
ginkluota pirmos rūšies gin
klais, nes ją ginklavo Šve
dija, Anglija it Amerika iš 
savo karo fabrikų. Ruošiant 
karą prieš Sovietus, į Suo
miją privežė daug priešlėk
tuvinių, prieštankinių ka- 
nuolių, kulkasvaidžių ir mi
nų. Taip imperialistai ap-

tojus po prievarta išvaro, 
ir kada Raudonoji Armija 
artinasi, tai padega. Jie vis- 
ką naikina... Išpjauna 
galvijus, jeigu nespėja iš
sivaryti. -Minų prikaišioja 
visur, į gyvennamius, sku-< 
tykias, raštines, bažnyčias, 
po tiltais, ant kelių prikasa 
ir kur tik suspėja... Sker
sai kelią guli kelios kala
dės... Sovietai inžinieriai 
žino, kad po jomis yra mi
nos—paliesi jas ir minos 
sprogsta. Iškasta skersai 
kelią griovys... Tik kelias 
lopetas įšalusios žemės įme
si ir sprogsta mina. Dvar
ponis užmiršo išbėgdamas 
savo apsiautą, bet jis neuž
miršo užtaisyti savo dvare 
minas. Šuliniuose vanduo 
užnuodytas. Taigi, Raudo
noji Armija susitinka su la
bai daug kliūčių, nes Suo
mijos buržuazija ir dvarpo
niai žino, kad jų viešpata
vimui atėjo galas, tat jie 
kovoja iki paskutinio!

Todėl Raudonoji Armija 
įriasi atsargiai, apgalvotai, 
bet nuolatos, nesulaikomai. 
Kai tik bus užimta sausže
mio sąsmauga, tarpe Fini
jos užlajos ii’ Ladogos eže
ro, tuomet Sovietų armija 
ir Suomijos Liaudies Demo
kratinės valdžios armija 
smarkiai eis pirmyn.

Sovietai žinojo, kad Suo
mija nėra lengva paįmti. 
Dar 1937 metais Raudono
sios Armijos knygų leidykla 
išleido P. Romanovo veika
lą “Suomija ir Jos Armija,” 
kurioj aprašė, kad vadovys
tėj vokiečių ir japonų ka
ro inžinierių būdavo j a tvir
tumas, rengia Suomiją į ka
ro bazę prieš Sovietų Są
jungą ir tarp kitko rašė: 
“Ežerai, statūs kalnai, miš
kai, stoka kelių sudaro sun
kiai pereinamas vietas, o 
išbudavotos fortifikacijos 
padaro jas sunkiai įveikia
mas.”

Provokatoriai Pralaimės
Bet niekas Suomijos bur

žuazijos ir dvarponių neiš
gelbės. Dabar jie ir patys tą 
supranta. Nepaisant pasi
gyrimų “pergalėmis”, tuo 
pat kartu yra desperacijoj. 
Raudonoji Armija ir Šuo- 
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Recognizing the Needs 
of American Youth

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

ENGLISH PART
PUBLISHED EVERY 

TUESDAY AND 
FRIDAY

“T“1 VERY young person who does
I 4 not desire to continue in 

school after 16, and who cannot 
get a job in private enterprise, 
should be provided under public aus
pices with employment in some form 
of service.”

This sentence is not from a re
solution by the CIO. It comes from 

. a report of the American Youth 
Commission whose acting chairman 
is Owen D. Young, former head of 
the General Electric Company. 
Other members of the Commission 
include Henry I. Harriman, former 
president of the U. S. Chamber of 
Commerce, Ralph Budd, president of 
the Chicago, Burlington & Quincy 
Ralway, and Robert E. Wood, chair
man of the board of Sears, Roe
buck & Co.

Unquestionably this conclusion 
upon the part of such a body as 
the American Youth Commission,! 
heavily representing the viewpoint, 
of large American industry, will do: 
much to further the kind of a pro
gram that has been fought for by 
the CIO. It provides a substantial 
basis for cooperation in backing a 
program for young people that will 
move boldly to solve what is in a 
way the first problem of the nation.

Recognition of Facts
The report is a recognition that 

the problem of young people is not 
one mainly of providing schools. It 
is mainly a problem of unemploy
ment and the lack of economic op
portunity. Such an attitude is a 
very refreshing note of realism, It 
bodes well for a renewed attack 
upon the problem of unemployed 
youth in the coming Congress.

Those in the Administration and 
in Congress who are now filling 
the newspapers with anonymous 
predictions that provision for the 
unemployed will be sharply reduced 
are clearly revealed by this report 
as attacking the national welfare. 
The CIO will fight vigorously, as 
was made clear at the San Francis
co Convention, against the attempt 
to destroy adequate provisions for 
young people and the unemployed 
for armaments.

The American Youth Commis- ‘ 
sion sounds the same note: “There ' 
is grave danger in thp widespread ' 
belief that a war boom will solve ' 
all our unemployment problems, 
including the special problems of 

unemployed youth.”
The 

—and 
“it is 
which 
budget.”

No Substitution!
The CIO believes that the Ame

rican people will not stand for the 
substitution of an armament pro-

Commission goes on to say 
remember who is on 
frankly advocating a 

will add to the

it—that
program 

federal

; gram for the New Deal. That is 
i the solution of totalitarian states.

The CIO has strongly expressed its 
, conviction in President Lewis’ Re

port that our first line of national 
defense must be the solution of our 
internal problems, especially that of 
unemployment.

And much in line with this po
sition the report of the American 
Youth Commission goes on to point 
out: “Society in each generation 
has an obligation to provide for 
youth full opportunities for voca
tional exploration, training and pub
lic service.”

The report states that “the rate 
of unemployment is higher among 
youth between 20 and 24 than in 
any older age group and highest of 
all for young people between 15 and 
20 who are 
seeking work.” 
(that there are 
‘four million 
people between 
25 and that “as a result of popula
tion trends and the general changes 
in industrial conditions, aggravated 
by the long period of severe un
employment for workers of all ages, 
we now have a generation of youth 
containing an unusually high pro
portion without work experience or 
training.”

Public Works Program
The report advocates a public 

works program “designed to provide 
constructive work experience in such 
a manner that the work done is a 
true service to the community... 
(and) should be planned with special 
regard to its education quality.”

They emphasized the educational 
character of the program and state 
that: “It should provide an oppor
tunity to try various kinds of work, 
so that the young person may find 
his own aptitudes and abilities and 
may be given some guidance in 
preparing for private employment 
in a field where he can be most 
useful and successfull.”

But they go much further than 
that and 
people be 
goods and 
ed by the 
and by others who are unemployed 
and in need. The Commission does 
not regard this as competition with 
private business, although it may be 
so considered

“In any 
ferable to 
the levels 
would l»e necessary to support a 
decent level of subsistence for 
those in need if they are not to 
be allowed to do anything for 
themselves.”

—Ralph Hetzel, 
CIO Unemployment Dir.

out of school and 
It goes on to show 
at present at least 
unemployed young 
the ages of 15 and

suggest that the young 
put to “producing the 
service which are need
young people themselves

by some persons.
event, it is far pre
unemployment or to 

of taxation which

Chatter and Clatter 
From Philly

Cambridge Team 
Sends Challenge

PHILADELPHIA, Pa. Well! 
Well! Well! I’ve finally decided 
to try my pen at writing an article 
for a change in this LYS. Here 
goes for the best:

My, if only we could do as weil as 
we did last Friday night at re
hearsal everytime we sing some 
place. We really were good. (Don’t 
laugh, Larry.) And what a meeting! 
It’s about time some one got up 
and told the chorus a thing or 
three. Yep! Tony, you certainly did 
get some people boiling. Good boy!

Now that there is a sort of kind 
of campaign for new members start
ed, let’s see who can bring the most 
in. You know—the more the mer
rier. Also, you have to give the 
reception committee that’s been 
newly formed something to do and 
think about, eh, Freddy?

Some of you old and other people 
who have never attended any of the 
chorus’ rehearsals—you know how, 
after we are through singing, the 
crowd gets together down in the 
basement and plays table tennis or 
else dances to the radio-recording 
machine that Rose (teacher) 
been so kind to lead us every 
day Evening.

Did you know, too, that
great jitterbug team of Philly Cho
rus, those two cute kiddies, more 
knowingly known as Griciunas and 
Turekas, are teaching chorus 
bers how to really rug-cut 
though we haven’t any in the 
ment).

“Doc” Leseiaus certainly is
great at his dancing. What do you 
say, Helen R. ? Was that a sigh 
of relief or pleasure? Lee and He
len aren’t any amateurs at the game 
either. By the way, 
that Al Merkis would 
if you would show 
swing it a bit. He’s
noble to ask you personally, but 
he would like you to know about 
it.

Say, Joe, why don’t you show 
Alice your latest steps, 
would like it. 
said Alice
can’t dance, I’d like to know what 
one could call her actions on the 
dance floor Thanksgiving Evening 
with that young man both up 
down stairs.

Oh, 
know 
need

has 
Fri-

that

mem- 
(even 
base

doing

on Thurs- 
7, at the 
Broadway 

Cambridge, 
Brockerts

CAMBRIDGE, Mass.—The Lithua
nian Citizens Club Basketball Team 
of Cambridge, Mass., champion 
Lithuanian basketball team in New 
England, winners of 33 games and 
losers of only 4 last season, opened 
their basketball season 
day evening, December 
Roberts School Gym, 
and Windsor Streets, 
when they played the
Brewers Basketball Team, champions 
of Worcester, Mass., a team com
posed of all Lithuanian players.

We would also like to hear from 
any other cities which have Lith
uanian basketball teams. We chal
lenge all Lithuanian teams to see 
who will be the Lithuanian champi
ons this season. We have December 
14 open and many other dates.

For games all may write to man
ager Joseph Plausky, 27 Plymouth 
St., Cambridge, Mass.

—J. Plausky.

Ray Milland and Patricia Morison 
both proved to be adept canoeists 
during the shooting of “Untamed,” 
Paramount’s Technicolor drama of 
the north woods, at Big Bear Lake. 
Oddly, both learned the tricky art 
in England, Milland at a Boy 
Scout camp and Patricia at a girls’ 
camp.

chorus at times 
nothings. Their 

as it were. We 
bring a person to 
of understanding

Lee, I hear 
appreciate it 

him how to 
too shy and

Sure she
I thought someone 

didn’t dance. If she

Nellie, please reconsider, 
how the chorus really 
you. Ah those cracks

and

You 
does 
and

EDUCATION-STORIES
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TWO PEOPLETALE FORONE

Look! The perfect type for a union organizer!

before 
I some- 
bear is

—the poet—
chatted for a while, the mo-
dripping by so softly, and

“The girl?” 
answering.

“We 
ments 
then we nodded a short crisp good
bye.”

When he told me this (yes, the 
my own—for I love 

deeper truth and 
thing, only the sur-

What Happened in Finland?

Molotov
London

key to 
is the 

one who

Finland at its dis-

the White Guards 
of the country in

MAN ABOUT TOWN
by JOSEPH SACAL

“Bossy’s” 
an accomplished fact 
foot in a quickly 
pas,” planted itself

over
At 

half 
be-misbehavior

when her 
executed 
squarely

the im- 
a

usc 
the 
the 
her

the thought of 
parents would 

the loss of the- 
was most annoy-

in a sledge 
(your’s) 
milk

solar 
pail en-

blowof the
arpa behind

“lower depths

laid me 
“Bossy.” 
I writh-

Abromaitis, 
Edward Yonika, 

Vivian Wallace, 
Della and Peter 

Yonika, Philip 
Barstis, William 

Joe and Morris

Raymond Yanalavitch.
Coming to this Sunday’s meeting 

are the following: Emily, Helen, and 
Broni Svetoka, Irene 
Genevieve Uditski, 
Albert Charnes, 
Mayme Mczevtch, 
Cizauckas, Peter 
Swazeski, Anthony 
Regalis, Andrew,
Ramoski, Mary, Frances Miško, Al
bert Wallace, Joseph Yankowski, 
Victor Matukas, Raymond Yanalc- 
vich, Frank Zerkowsky, Henrietta 
Praskevich, Mary, Isabel, Lavine, 
Joseph Markum, Anthony Mellon, 
and last but not least, the presid
ent, Raymond Kaskin.

After reading the above, one won
ders what the reaction will be in
sofar as the North Side, Esplen, 
and Ambridge LDS groups are con
cerned, 
‘little 
to be 
story 
when 
down!
throwing plenty of thunderbolts of 
LDS make. £

To be put to shame by 
Wilmerding” is something not 
forgotten. The moral of this 
also is: One never knows 
a thunderbolt will strike you 

And “little Wilmerding” is

and participating in 
activity, especially 

youth, is something 
of. Really, Anne,

of Decem- 
sharp air 
new com- 
pain you

I

kinda got me.”
this babe,” I asked again, 
was a pal of mine and I 
to give him a hand when 

‘and this babe—

words are only 
to mirror the 
not the “real” 
face) I smiled.

“And you never saw her again?” 
I asked.

“At times I did,” he said, “and 
each meeting was a pang. We said 
‘hello’ and talked those sham smart 
and petty words that cover us and 
our feelings, and all the while 
there was that aching hunger in
side me that knew no peace.”

“And this girl,” I asked again, 
for he was my friend and I wished 
to help him at the moment when 
friendship was so dear, “and this 
girl—how does she feel?”

he thought
“I don’t know, 

times feel that the love I 
too much — that this agony is far 
too great when I speak to,her and 
cannot say the things in my heart, 
when I hold her hand and dare not 
press it to my lips, when—oh, how 
I wish I could forget!—could wipe 
out the memory from my mind and 
destroy that momentary vision of 
beauty and love!”

“Come, my friend,” I said to him 
gently, “we shall walk through the' 
park and in the beauty 
bcr snow and the cold 
of winter you shall find 
fort and solace for the 
have suffered.”

“Yes,” he said, “let us go.”
. —o—

—the man—
“We kidded around a bit, kill

ing time you know, and then I 
said ‘so long, babe’.”

When he told me this (yes, those 
are the wdrds he used, I’m not 
the kind of a fellow that puts things 
in another friend’s mouth) I smiled.

“And did you see the girl again?” 
asked.
“Sometimes,” he said, “you might

think I’m throwing the bull, but 
it’s a fact—each time I saw her, 
well, it

“And 
for he 
wanted
he needed it most, 
how does she feel?

“The girl?” he thought before 
answering, “I don’t know. But let 
me tell you one thing, bud, it ain’t 
worth it—no girl is worth it. Love 
'em and leave 'em, that’s my mot
to. Yeah, but she was different. 
She really sorta got me.”

“Come on, worm,” I said to him 
gently, “let’s crawl over to the 
Rialto, there’s a dance there tonite. 
Once you hear the ‘Little Brown 
Jug’ and ‘Oh Johnnie, oh Johnnie!’ 
you’ll forget all about the girl. It’ll 
pep you up, sorta.”

“Yes,” he said, “let’s go.”

B’klyn Looks Ahead 
To Busy Season

jabbers that the 
makes are little 
sense of humor, 
all know you can 
a certain length
and no further. So forget it, Nell.

Oh yes, at our meeting Friday 
we also elected new officers for 
1940. They are as follows: Presid
ent, Al Merkis; Vice President, Joe 
Adams; Secretary, Tillie Gegnas, 
and finally but not least—Treasurer, 
Helen Roynis.

Well, here’s wishing you all the 
luck and I hope that you people 
will be able to help make the cho
rus a better organization. Of course, 
it is up to the chorus proper to 
make it livelier, more popular, and 
a better singing group. So come 
on, everyone! Do your best! Bring 
in chorus members. Listen and co
operate with Rose every Friday
night and we are sure to get fur-President—Emily Svetoka. 
ther and it will be ever so muchtary—Vivian Wallace, “ 
more fun.

HE OTHER DAY while remark
ing on pleasant surprises during 

one's lifetime, I recall an event that 
took place some years back.

The scene takes place on a farm. 
Yours, then oply a young farm lad, 
was seated on a stool and energe
tically milking a cow. “Bossy,” the 
milk giver who for years past had 
been quiet and well behaved, on this 
day seemed rather perturbed 
the milk squirting procedure, 
this point, the milk pail being 
filled, 
came 
hind 
“faux
in the pail of grade A.

There I sat, gazing at 
planted foot and envisioning 
hundred torture inflicting devices 
which could ably be put to 
against said “Bossy.” Meanwhile 
thought as- to who would drink 
milk now that “Bossy” had done
worst (providing I could salvage it) 
and coupled with 
what wrath my 
wreak on me for 
milk, the situation 
ing.

“Bossy“ meanwhile gazed at me 
in an unconcerned manner, chewed 
her cud contentedly, • unmindful of 
the consequences.

Rising from the stool and select
ing a switch which had been put in 
a nearby corner for such occasions 
as this, I administered, the “ope-two” 
on “Bossy’s” sirloin and top round 
quarters. The consequence of said 
proceedings resulted 
hammer blow to 
plexus by “Bossy’s” 
cased hoof. .

The force 
out in that 
Here in the
ed in pain for several moments. My 
arms encircled the injured area and 
I desperately gasped for breath. 
Meanwhile I was covered from head 
to foot with a concoction of milk 
and animal substance.

The rest of the story is unimport
ant, but the moral derived is, “One 
never knows when a thunderbolt 
will strike you down!”

In connection with this, I refer 
now to a different type of thun
derbolt that has struck the little 
city of Wilmerding, Pennsylvania. 
As most of you know, my business 
at present is to aid in organizing 
LDS youth branches in and around 
Pittsburgh and as predicted by me 
in the latest issue of the “Tiesa," 
Wilmerding has joined the bandwa
gon of the ever sprouting LDS 
youth groups!

This writeup though small and 
incomplete as yet, will be supple
mented in the near future by a 
complete analysis. Enough is said 
for the present when the below 
listed names of the newly elected 

those 
the

executive committee, and 
young people who comprise 
group, are scrutinized. Facts speak 
loudly, and the -listed names indicate 
the trend of Pennsylvania’s Lithua
nian youth.

President—Raymond Kaskin. Vice- 
Secre- 

Treasurer—

If you’ve read the list of LDS 
drive workers in the current issue 
of the “Tiesa,” you will notice midst 
the mass of names, one Anne Eval- 
ga. Outwardly the name may seem 
insignificant, however, don’t be sur
prised if one of these days the name 
of the young lady appears embla
zoned on the pages of the “Tiesa.”

Her envious record of enrolling 
new members 
general LDS 
amongst the 
to be proud
you’re too modest.

P. S. Anne hails from Ambridge.
•The correspondent of the Pitts

burgh North Side LDS group, has 
a promissing correspondent’s future. 
Some people, however, wonder 
what person fits her past de
scriptive sayso.

•Mayme Mezcvtch, one of Wil
merding’s finest, is working on a 
thesis 
While 
ing a 
group 
p. m.
you • there » • • •

• As predicted in this column on 
the question of future matrimonial 
steps, Andrew Ordens, one of Am
bridge’s leading -LDSers, steps for
ward and star.ts the New Year roll
ing by enrolling...

•In the next issue of “Tiesa”, a 
dramatic tale of Ambridge’s undis
closed LDS youth activity will be 
disclosed.

We suggest all watch for that sto
ry of one of Pennsylvania’s finest 
LDS groups. . . .

•According to news conveyed to 
me, a banquet and dance will be 
held in my honor at the Soho 
Lithuanian Hall on the seventeenth 
of this month. Rumors afloat, has 
it that yours will do a toe dance 
and make a speech at said affair. 
Sorry .to disappoint - all you, girls, 
but my dancing shoes are in New 
York and the only footgear at my 
disposal is a pair of thick gumsoled 
clodhoppers.

10 — Maspeth A. L. D.
S. Concert.
16 — Communist Par- 
at Ukrainian Hall.

presentable to this column, 
on the question of Wilmerd- 
notice to the effect that the 
will meet 'this Sunday at 3 
110 State, is in order. See

BROOKLYN, N. Y. — Our Aido 
Chorus is rather busy these days. 
We are preparing to sing at the fol
lowing places this month ...

December 
L. D.-L. D.

December 
ty Concert

We are also practicing for our 
concert which is to be held Janua
ry 14th, 1940. Although this is next 
year, it isn’t very far away. Since 
the tickets are already being sold, 
we suggest that everyone get them 
“while the gettin’s good.”

We would like to see some of the 
long lost faces of our old members 
back again. Old Members — Our 
chorus needs you! We will welcome 
you back most whole-heartely!
Suggestions for improving the 
chorus:

to1. Those members who come 
rehearsal should stay at the rehear
sal. That is to say — Please do not 
wander in and out of the hall.

2. Members should come with an 
interest in singing — not in collect
ing free tickets to different affairs.

3. No one should smoke 
practice hall before or during 
rehearsals.

Last Saturday, a number
members attended the Newark Lo
destars Annual dance. We enjoyed 
ourselves immensely and trust that 
the affair was as much a financial 
as it was a social success.

See you tonight at Laisve Hall, 
46 Ten Eyck Street, 8 p. m.

—Emily Klimas.

in the 
chorus

of our

uu cvui iiJUbiiiaxj-----V1YXUU puiiftvu. j-icaouict------ uuwiuppci a,
—“Yours Truly.” Frank .Zerkowsky. ..Correspondent—I p. S. I’ll make the speech.

•*tr

Question—How can a small coun
try like Finland be a danger to a 
great power like the Soviet. Union?

Answer — With relation to the 
USSR Finland is in a very strate
gic position. The Soviet naval base 
of Kronstadt and the great city of 
Leningrad, containing 10 per cent of 
Soviet industry, lie within range of 
the guns along the Finnish southern 
borders.

Finland is an ideal jumping off 
place foi' an attack against the 
Soviet Union by hostile imperialist 
powers. Recently Premier 
of the USSR quoted the 
Times as follows:

“Finland is really the 
Leningrad and Leningrad 
key to Moscow, and
wishes to defeat the Soviet Union 
must have 
posal.” 
Ever since 

seized control
1918, after Soviet Russia had grant
ed it national independence, the 
great capitalist powers have spared 
no pains to dominate Finland 
through catspaw governments.

Twenty years ago Lenin declared 
that “England has the whole of 
Finland in its pocket,” and the 
same is true today so far as the 
Ryti - Tanner - Mannerheim govern
ment is concerned, with American 
imperialism also sticking its paw 
in the pie. That is why this govern
ment refused to come to a friendly 
agreement with the Soviet Govern
ment.

Finland has served as a most han
dy base for imperialist assaults 
against the Soviet Union, many of 
them aided by American funds. On 
numerous occasions from 1918 to 
1922 armed invasions of the USSR
were directed from there, the mostations.

important being the British-financed 
attempt of General Yudenich to 
seize Petrograd (now Leningrad), 
the heart of the revolution.

Helsingfors has been for many 
years a central nesting place of 
White Guard plotters and the chief 
cesspool for flooding the capitalist 
world with anti-Soviet slanders.

The great cry now being raised 
by capitalist politicians and writers 
and their Social Democratic flunkeys 
in all capitalist countries, regarding 
the Finnish-Soviet conflict, express
es the rage of the world imperialists 
at losing their valuable Finnish base 
of operations against the USSR. 
They are more than frantic at see
ing the first Socialist Government 
blocking this avenue of attack 
from its capitalist enemies. ____

The capitalistic tears of sympa
thy for “democratic little Finland” 
(which has the butcher of the 
workers, Mannerheim, at its head) 
are strictly of the crocodile variety. 
Where were the protests of Presid
ent Roosevelt and the others when 
democratic Spain was being over
run by the German and Italian fas
cist armies, when its open cities 
were cruelly bombed and its citi
zens massacred and executed by 
hundreds of thousands?

Those who are now crying so 
loudly over Finland had no protests 
to offer then, but instead gave their 
support to the Franco slaughter. 
The simple truth is that the USSR, 
in self-defense and aided by the 
Finnish working class, is eliminat
ing the imperialist nest, in Finland 
and establishing friendly relations 
with the Finnish people. The British 
and American world rulers find this 
quite unsupportable and are making 
the welkin ring with their lament- 

—W. Z. Foster.

Newark Thanks for 
Dance Aid

2nd District’s
Big Dance, Concert

N. J. — In behalf of 
L. D. Sers, I wish to 
sincerely, the Maspeth 
Richmond Ramblers,

Van-

NEWARK, 
the Newark 
thank, most 
Cavalcades,
Brooklyn Builders, Elizabeth 
guards, and oui' many local and dis
tant friends and sympathizers, who 
came to our dance on December 
2nd.

Your kind and unfailing patronage 
resulted in a successful affair 
beyond a question, this event 
mark another milestone along 
road of LoDeStar success.

—Ann Stelhnan.

and 
will 
the

WORCESTER, Mass.—There is a 
big CONCERT AND DANCE out in 
Worcester this Saturday, December 
9, which starts at seven p. m. sharp.

A great musical program has been 
arranged and after the concert there 
will be dancing and refreshments. 
So be on hand for the fun and 
bring a busload of friends for after
wards they’ll thank you for the 
swell time they had.

So-o-o-o don’t forget, you have a 
date, Saturday nite, at Worcester, 
Lithuanian Hall, 29 Endicott Street.

—LMS 2nd Dlst. Comm.

Students Knock
Robbers War

Esplen and N. S.
Affairs Succcessful

WASHINGTON, D. C. — Vigor
ously condemning the activities of 
the Dies Committee and staunchly 
opposing United States support for 
the “present predatory war in Eur
ope,” the first Washington Student 
Conference concluded its three-day 
session - here last Tuesday.

In condemning the Dies Commit
tee, the conference heralded the ef
forts of teachers “to relate the facts 
as they exist in our national and 
international life, despite those who 
would hamper their work by at
tempts to smear all progressive 
thought and action as un-American 
and subversive.”

The resolution against American 
support for the European imperialist 
slaughter clearly stated “that the 
present predatory war in Europe is 
not fought in the interests of dem
ocracy and therefore does not war
rant support of the United States.”

The conference also called upon 
Congress to provide an expanded 
national program of job subsidies at 
a decent wage for America’s youth, 
specifically emphasized that such a 
program must not be used as an ex
cuse for reducing ordinary relief ap
propriations. Tendencies to reduce 
appropriations for schools, under the 
guise of increased defense needs, 
were also heartily condemned.

Aubrey Williams, administrator of 
the National Youth Administration, 
who attended the conference, urged 
the young people to remember the 
necessity for being practical in their 
idealism and to fight more aggres
sively for their needs.

IMS Benefit Dance 
Wednesday

The week of

25th 
t’is

inte-

PITTSBURGH.
November 20 was a big and busy 
one for the L. D. Sers in Pittsburgh. 
The Red Letter Days were the 
and 26th of November. Now 
time for the results.

ESPLEN.—A well behaved,
resting, and swell crowd gathered 
at the “espLinDerS” club, 3351 West 
Carson Street, on Saturday, Novem
ber 25. Dancing, singing, drinking, 
eating, and playing ping-pong were 
the events of action during the 
course of Saturday evening and Sun
day morning! The committee, wishes 
to thank all those who came to the 
banquet and dance and helped to 
make this affair a huge success. All 
the cooks also deserve much credit 
for preparing such colorful and deli
cious dishes. Thanks a heap, every
body!

NORTH SIDE — Sunday evening, 
November 26, was the time for the 
North Side affair. Playing a few 
games and dancing were the main 
attractions. SAY! WHERE WAS 
THE SQUARE DANCE SUPPOSED 
TO BE HELD? BOY! DID ONE 
GROUP ESPECIALLY WAIT TO 
SEE THE WAY IT SHOULD BE 
DONE! What a let down! Plenty 
of beer and sandwiches were on the 
menu, but a cup of coffee sure 
would have hit the spot. Some 
people sure can tell some “stories.” 
The ??????? L. D. Sers were to 
be sure to have practiced a few 
songs before attending the party. 
What about it, Joe?

Well, that’s all for this time. Till 
the moon turns green, I remain your 

L. D. S. Pittsburgher
Alice Mažeikis.

The policy committee is composed 
of Mrs. J. Edward Bromberg, wife 
of the motion picture actor; Hy 
Kraft, screen writer; Marion Spit
zer, Paramount writer; Edward 
Schodorov, MGM producer; Milton 
Merlin, screen writer; and Jay 
Gorney, song writer now working in 
Hollywood.

BROOKLYN, N. Y. — Keep this 
Wednesday evening open on your 
calendar for it will help make 
your week more enjoyable. For 
on the 13th of December at the 
Laisve Hall there will be a short 
cultural program that will start at quarter—less than the price of a 
7:30 p.m. Dancing to ' Georgemovie. —Comm*

Kaye’s swell orchestra begins at ‘ 
8:30 p. m. Admission is only a

—. ..................... ...............................—..

... • .......
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WORCESTER, MASS
Iš Piliečių Kliubo Ekstra 

Susirinkimo

vaišino su Broket alučiu.
—o—

Nors vasara jau praėjo, bet 
mūsų kolonijai ši vasara ne
bus užmiršta niekados. Tai

(Tąsa)
“Drąsiai raudoną vėliavą iškelkim, 
Nors priešų gaujos vien staugia prieš 
Mes vargstame ir kenčiame alkį, [mus, 
Ir nebežinom rytojus ką duos.
Kelkime vėliavą darbo žmonijos 
Ženklą kovos ir minių sukilimo, 
Ženklą galingos kovos prieš vergiją, 
Už pasaulinės taikos įvykimą.

Į kovą narsią,
Šventą ir teisią, 
Ženkim pirmyn!
Darbininkų minia!”

Tai jis tris metus išbuvo imperialis
tinio karo ugnyj ir keturis kartus buvo 
sužeistas. Tai jis susisiekė su slaptai gy
vuojančia Lenkijos Sovietų valdžia ir su
šaukė artimiausių ir ištikimiausių drau
gų būrelį į pasitarimą.

Naktis. Lietus lija. Rytų pusėj kurčiai 
griaudžia kanuolių ugnis. Ant pečiaus 
guli galvukę nuleidęs ir nemirksėdamas 
žiūri berniukas Juozukas. Renkasi nepa
žįstami žmonės. Motina rūpesčio apimta 
prieina prie berniuko:

—Sūneli, eik miego, gulk, miegok, ma
no brangusis!

—Motin, motinėlė, o ko renkasi tie dė
dės?

—Tai taip, lietus lija, negali dirbti. 
Mik, mažyti, mik!

Mažytis kovoja su savimi. Jį ima žin
geidumas: kas tie per žmonės, kodėl taip 
pakuždomis kalbasi. Bet miegas paima 
viršų.

Kada jau buvo per dvidešimts darbi
ninkų, tai Jurgis Melninkas kurčiu bal
su tarė:

•

—Broliai darbininkai! Aš sušaukiau šį 
susirinkimą, kad pasitarus apie mūsų 
reikalus, darbo žmonių reikalus. Man ne
reikia aiškinti, kaip vargingai mes gy
vename, nepaisant, kad sunkiausiai ir il
giausiai dirbame. Visiems yra žinoma, 
kad Sovietų Rusijos Raudonoji Armija 
visai arti Varšavos. Kodėl ji ateina? Ko
ki jos tikslai? Ar visi Lenkijos žmonės 
turi linkui jos vienodai atsinešti? Šie ir 
daugelis kitų klausimų mums visiems la
bai apeina. Tam tikslui sušaukiau šį susi
rinkimą ir pakviečiau mokytą žmogų, 
kuris vadinasi “Draugas C,” kuris pada
rys mums trumpą pranešimą.

Vos jis baigė paaiškinimo kalbą, kaip 
darys prasivėrė ir pro jas įėjo Jurgio 
brolis ir nepažįstamasis, aukštas, laibas, 
retais plaukais ant barzdos, skaisčių 
mėlynų akių, malonios išvaizdos vyras. 
Visi suprato, kad tai draugas “C.” Ir 
Jurgis čia ištiesdamas ranką pridėjo:

—Štai ir mūsų laukiamas svečias.
—Draugai!—pradėjo nepažįstamasis, 

nei šlapią nuo lietaus plosčių nenusiim
damas.—Dabar momentas, kokio dar nie
kados Lenkijos žmonėms nepasitaikė. 
Jūs visi matėte, kad ponų ir kapitalistų 
laikraščiai rašo baisių dalykų apie So
vietų Rusiją ir Raudonąją Armiją, jums 
yra daugelis sakę baisių dalykų apie So
vietus. Kas gi yra Sovietų Sąjunga? Ko
dėl ją taip neapkenčia Lenkijos ponai ir 
viso pasaulio darbo žmonių pavergėjai? 
Todėl, kad Sovietų Rusijoj, pirmu kartu 
istorijoj, tikrai ir kietai pastatyta dar
bo žmonių valdžia. Sovietų Rusijoj fab
rikai, dirbtuvės, kasyklos, gelžkeliai, gi
rios, visa tai daugiau nepriklauso atski
riems ponams ir kapitalistams, bet pri
klauso darbo liaudžiai—visiems. Sovie
tų Rusijoj žemės atiduota valstiečiams. 
Sovietų Rusijoj valdžia išrinkta per dar
bo žmones ir tik iš darbo žmonių. Sovie
tų Rusijos Raudonoji Armija, tai vienai- 
tinė pasauly armija, kuri nėra prieš dar
bo žmones, kuri gina darbo žmonių rei
kalus. Kas gi atsitiks, jeigu Raudonoji 
Armija paims Varšavą? Ar bus panai
kinta Lenkija ir lenkų kalba? Nieko pa
našaus! Lenkija buvo ir bus, tik vieton 
tokios Lenkijos, kur žemes valdo dvar
poniai, o valstiečiai jas apdirba, kur fab
rikus valdo kapitalistai, o darbininkai už 
mažą algą dirba, tai bus darbo žmonių 
Lenkija. Argi tai bus blogai? Atsakyki
te!*?

—Ne! Tokios Lenkijos mes senai no
rime!—prispaustais balsais atsiliepė.

—Taip, mano draugai, Raudonoji Ar
mija atneša ne-pavergimą Lenkijos darr.

bo liaudžiai, bet laisvę. Todėl, būkite pa
sirengę jai padėti. Padėsite Raudonajai 
Armijai, padėsite patys sau...

Kalbėtojas dar ilgai aiškino skirtumą 
tarpe Lenkijos poniškos valdžios tvarkos 
ir Sovietų Rusijos. Paskui jis išrišo ne
didelį pundelį, kuriame buvo apie šimtas 
lapelių. Tuojaus metėsi į akis ju antraš
tė: “Į Kovą!”

Svečias prašė visus gerai perskaityti, 
įsitėmyti faktus apie Raudonąją Armi
ją, jos prisiartinimą ir Sovietų Sąjungos 
draugišką atsinešimą linkui tautų reika
lų ir paskleisti tik tarpe artimiausių 
draugų. Paskleisti tam, kad tie galėtų žo
džiu savo draugams turinį perduoti. Po 
to-svečias ir Jurgio brolis linktelėjęs gal
vą išėjo. Dešimts minučių vėliau, po vie
ną, po du slinko laukan vienas paskui 
kitą darbininkai. Namas ištuštėjo. Jur
gis ir jo žmona Marė skaitė lapelį arti 
prisinešę prie kerosininės lemputės. Bro
lis turėjo grįžti tik paryčiu...

—Bi-r-r-r!... Tra-ta-ta!—kas tai stai
giai pasibeldė į duris.

—Kas čia?—paklausė Jurgis, tuo kar
tu, kada jo žmona lapelius užkišo už Die
vo motinos paveikslo.

—Atidaryk duris, tu, kalės vaike!— 
šaukė iš lauko pusės.—Atidaryk, reika
lauju šalies įstatymais!

Kaip tik Jurgis atitraukė užstumą, 
taip j namą įvirto keturi fašistinės orga
nizacijos vyrai ginkluoti šautuvais ir re
volveriais ir oficierius Zloba lakydamas 
rankoj brauningą.

—Nei iš vietos!—sukomandavo oficie
rius laikydamas atstatytą revolverį. — 
Kareiviai, padarykite smulkmenišką kra
tą!... Kalės kraujas! Kur bolševikų ko
misaras?... Sakyk! Kur?—šaukė oficie
rius puldamas ant Jurgio.

—Kokis “komisaras?”! Nieko nesu
prantu !—teisinosi Jurgis.

—“Nesupranti!” Štai tau!... Štai!— 
kirto Jurgiui į veidą brauningo kamb
liu išmušdamas du dantis. Kraujas bėgo 
per žandą.

—Ką jūs darote!?... už ką?—sušuko 
moteris.

—Nutilk kale!... Štai ir tau!—ir ofi
cierius Zloba taip smarkiai trenkė Ma
rei į krūtinę, kad ji sukniubo prie pe
čiaus!—Šunies kraujas! Bolševikų val
džios komisarus pasikvietė! Aš tau paro
dysiu!—dūko Zloba. Jo žandai truksėjo, 
dideli ūsai smailais galais ir užraityti 
šokinėjo, akys paraudonavo, kaip šu
nies.

—Mama!... Tėti!—verkė nusigandęs 
trijų metų berniukas.

—Iškrėskite ir to šuniuko lovą, gal ten 
dokumentai slepiami.

Kareiviai negailestingai viską vartė. 
Priegalvių įpilus durtuvais perpjovė, 
plunksnas paleido. Jos lakstė kambary, 
kaip sniegai. Jurgio turtų buvai mažai, 
greitai jie baigė kratą ir raportavo:

—Jūsų galybe, nieko nėra.
—Kaip tai “nėra” ?! Čia buvo bolševi

kų valdžios komisaras. Jis turėjo palikti 
daugiau proklamacijų. Štai šių!—ir pa- 
oficierius atkišo vieną lapelį sulamdytą, 
kurio matėsi antraštė “Į Kovą!”

—Kur dėjai daugiau šių šuniškų atsi
šaukimų?!—puolė jis prie Jurgio.

—Nieko nežinau,—kraujais spjaudy
damas atsakė Jurgis.

“—Nežinai!” Tuojaus sužinosi, tu šu
nies kraujas! Kaip tu nežinai, kad tik 
pusė valandos atgal čia buvo slaptas su
sirinkimas ir bolševikiškų šuniškų Sovie
tų komisaras išdalino jums lapelius!... 
Sakyk! ‘ 1

—Tai netiesa! Nieko panašaus nebu
vo!

—Meluoji! Gatvėj sučiupome tą kalės 
vaiką Cipliauską, kada pastatėme prie 
sienos, tai viską prisipažino! Sakyk, nes 
kitaip ant vietos sušaudom! Ar sakysi?!

—Nieko nesakysiu, nieko nežinau, nie
ko neturiu!...

—Vyrai, palinkite jį į rankas!—su
kriokė oficierius.

—Še! tau... še!—kirto vienas numuš
damas Jurgį nuo kojų. Kaip tik jis at
sistojo smogė į šoną šautuvo kambliu an
tras.—Še, tau bolševikiškas šunie!... še!

—Dėl dievo malonės, nemuškite!—puo
lė oficieriui po kojų moteris.
_________ (Bus daugiau)

Nominacijoms praėjus, gau
nam atvirutę, kad yra šaukia
mas specialis susirinkimas ant 
27 dienos lapkričio. Atėjuš 
tam. vakarui, nueinu į susirin
kimą. Vice-pirmininkas atida
rė susirinkimą, paaiškinda
mas, kad pirm. J. Dirvelis ne
gali būt nominuotu ateinan
tiems metams pirm., nes yra 
suspenduotas, neužsimokėjęs 
5 mėnesius duoklių. Praside
da diskusijos, kas daryt. Nuo
monės pasidalina. Vieni šau
kia laikytis konstitucijos, kiti 
sako, kad mes šiandien susi
rinkome ne konstitucijos tai
syti ar ją laužyti, bet aptarti 
pirmininko klausimą, ar jį nu
bausti pagal konstituciją, ar
ba išteisinti ir bausmę panai
kinti, palikti pilnateisiu na
riu ir kad turėtų pilną teisę 
runyti ateinančiuose rinki
muose.

Iš virš 400 narių, kokia 15 
buvo prieš, o visi kiti, kad 
Dirveliui dovanoti. Bravo, 
kliubiečiai, kad taip pasielgė
te. Jūs visi atsimenate gerai, 
kad Dirvelis buvo mūsų kliu
bo pirmininku per 19 metų. 
Jisai kliubą išaugino, pasista
tėm puikų namą,- kur lietuviai 
suėję pasidžiaugia, pasilinks
mina. Tuo laiku Dirvelis buvo 
geras. Mat, mes tuomet netu
rėjom savo tarpe advokatų, 
profesorių, kurie galėtų Dir- 
velio vietą užimti. Bet dabar 
kas kita. Dabar mes turime 
visko. . .

Man atrodo, draugai, kad 
mes balsuokime visi už Dirvę- 
lį. Jisai yra laisvas tautietis, 
su kunigija nieko, bęndro ne
turi visą savo gyvenimą. To
kio pirmininko mums tik ir 
reikia.

Su tokiais Švento Kryžiaus 
profesoriais mums ne pake
liui.

Mano nuomone, Kliubo gas- 
padorius ir turėtų būt pamai
nytas. Šimas yra apsukresnis.

Kalvis.

buvo viena iš laimingiausių. 
Nemanykit, kad iš parengi
mų. Bet tam tikros ypatos 
geras ir stambias dovanas per 
suruoštus piknikus.

V. Grigienė laimėjo per 
Minkų surengtą pikniką iš 
J. J. Fox kailinį koutą, ver
tės $200.

A. Alcšąuskienė “Amerikos 
Lietuvio” surengtam piknike 
laimėjo kamerą, vertės $35.

M. Kazlauskas laimėjo Shot 
Gun Club piknike $10 pini
gais.

V. Rimkus, . Esso gasolino 
stoties vedėjas, laimėjo $10 
Lietuvių Kongreso piknike. 
Visos šios ypatos yra mūsų 
organizacijų nariai ir geri 
darbuotojai.

Hudsonietis.

Wilkes-Barre, Pa.
Gruodžio trečią dieną čia 

kalbėjo Juozas V. Stilsonas, 
surengtose jam prakalbose, 
kurias jam rengė negyvuojan
ti LDD 15 kuopa. Vietos ren
gėjai Stilsoną informavo apie 
ką jis turi kalbėt ir ką dau
giausia užpuldinėt, tai jis tą 
ir padarė.

Kalbėdamas apie Sovietų 
Sąjungą jis vertė ant jos bjau
riausius purvus, visaip apme
luodamas tą šalį, stengėsi į- 
tikint susirinkusius, kad Sovie
tų Sąjunga yra kaltesnė už 
Vokietiją, už išdraskymą Len
kijos; taipogi, atbulai dėstė 
Rusijos ir Suomijos dalykus. 
Jis ir čia apkaltino Sovietų 
Sąjungą, neprisimenant nei 
žodžio apie Suomijos fašisti
nės valdžios padarytus žings
nius prieš Sovietų Sąjungą.

Hudson, Mass.
Lapkričio 24 d. Anelia V. 

Grigiūtė, duktė Jono ir Vale
rijos Grigų, baigė Peter Bent 
Brigham ligoninėj Bostone 
nursės (slaugės) mokslą.

Anelia buvo viena iš savo 
klasės mokinių smarkiausia, 
kaip darbe, taip moksle, už 
tai jai suteikė darbą toje pa
čioje ligoninėje.

Anelia dar jauna būdama 
priklausė prie Ateities žiedo 
Vaikų Draugijėlės ir prie Ai
do Choro. Buvo gera daininin
kė, deklamatorė. Mažai tokių 
susirinkimų įvyko, kad būtų 
nepasakius gražių eilių. Ji 
ir šiandien gražiai kalba ir 
rašo lietuviškai. Sako, “Aš 
tėvų kalbos niekuomet neuž
miršiu, būdama profesijoj.”

—o—
Lapkričio 18 įvyko Laisvės 

Draugijos metiniai šokiai. Ka
dangi tą dieną oras buvo la
bai gražus, tai ir publikos pri
sirinko apsčiai ir visi gražiai 
laiką praleido iki vėlumai. 
Pelno draugijai liko apie $70. 
Visiem tariam širdingai ačiū, 
kurie atsilankė ir kurie dar
bavosi.

—o—
Gruodžio 2 įvyko LDS 66 

kuopos irgi metiniai šokiai. 
Bet ant nelaimės pasitaikė la
bai blogas oras, lijo visą die
ną, o vakare dar labiau. Bet 
publikos prisirinko vidutiniai 
ir prie geros orkestros Jono 
Tamulionio visi linksmai pa
šoko. Pelno kuopai liko $$22.

—o—
Lapkričio 25 buvo rodomi 

judami paveikslai BrOket Biu- 
rėš Co. per prezidentą poną 
Penkiavičių. Paveikslai buvo 
daugiausiai iŠ surengtų masi
nių piknikų, kaip “Laisvės” 
dienraščio Maynarde, taip ir 
iš karo lauko, kaip mušės len
kai su vokiečiais Po. užbai
gimui visų ceremonijų ponas 

..Pgnkjayį^us .vįsus. gerai ,ja-.

Kada savo kalboje priėjo 
apie Lietuvos padarytos sutar
ties su Sovietų Sąjunga ir sos
tinės Vilniaus, tai jis ir čia 
bjauriausiai melavo, sako: 
jūs žinot, kodėl Lietuvos ka
riuomenė nebuvo įleista į Vil
nių, kaip tik rusai užėmė Vil
nių, ogi todėl, kad per dvi 
savaites rusai su savo sunkve
žimiais viską gabeno iš Vil
niaus į savo matušką Rusiją, 
o ką jie negalėjo išvežti, tai 
rusų kariuomenė viską išpir
ko beverčiais pinigais. Ir ka
da Lietuvos kariuomenė ten į- 
maršavo, tai nerado nei siūlo 
galiuko. Taipogi ilgai įrodinė
jo, kad jokia šalis Rusijos pi
nigu neima, nes jie beverčiai.

Nepasigailėjo išverst dau
gybę purvų kiek pas jį buvo 
prisirinkę ir ant Komunistų 
Partijos, visaip partiją ir jo
sios vadus išniekinant. Tokių 
melų apie partiją pripasakojo, 
kad jokiu būdu negalima su
prast, kad žmogus galėtų taip 
meluot prieš Komunistu Par
tija ir visą darbininkišką ju
dėjimą. Savo kalboje tvirtino, 
kad vienintelė viltis darbinin
kų. tai Socialistų Partija.

Beje, darė palyginimus, kiek 
Amerikos angliakasys uždir
ba per vieną dieną, tai Sovie
tu Sąjungos angliakasys turįs 
dirbti šešias dienas. Teko gir
dėt kitų kalbėtojų-politikieriu 
meluojant darbininkams, bet 
kaip J. V. Stilsonas čia mela
vo, tai tokio da neteko girdėt, 
žmogus, kuris save pripažjsta 
žmogumi, tai sarmatytųsi taip 
meluot. Girdėjęs.

Estate of

BARRY P. SHAUNS 
(Shallnskas) 

FUNERAL HOME 
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr. 

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

SACRAMENTO, CALIF.
Jungtines Valstijos Rengiasi 

j Karą ?

Šio distrikto ir apylinkės 3 
tūkstančiai rezervistų ‘guards- 
menų’ yra šaukiami 1940 m. 
sausio mėnesį į pratimus. Pra
timai bus laikomi vieną sa
vaitę, dieną ir naktį, kaip už
puolimo, taip ir apsigynimo 
ant žemės ir oro. Bus po va

dovybe Brigados Generolo R.. 
E. Mittelslaedt.

Taipgi čia pradeda dides
niu maštabu rekrutuoti jaunus 
vyrus į jūreivius—navy. ’

Pacific.

Berlin. — Nazių valdžia 
ragina žmones daugiau kra- 
likų auginti mėsai. Dabar
tiniu laiku esą 8 milionai 
kralikų Vokietijoj.

Dėkų Šventes Išpardavimas
Namų Rakandų Krautuvėje

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

Tel. EVergreen 7-6673

MES TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ
Divonų—Carpet Rugs

• Amerikoniškų, jiziatiškų, chiniškų reprodukcijų vėliausių 
madų, ir visokių dydžių—sizes.

• Pirkitės divonus dabar, o mes palaikysime iki jums jie 
bus reikalingi.

• Jūs sutaupysite nuo $5.00 iki $25.00, jeigu pasinaudosite 
šiuo išpardavimu—sale.

• Mažiukai divonukal nuo 89c ir aukšiau.
Jei atsinešite š| skelbimų, tai gausite $1.49 vertės divonų 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.

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki v ė 1 a L

Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9308

MILCHIUS SHOE SHOPS, INC.
STASYS A. MILČIUS, 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.

PIRKDAMI PAS MUS—MOKATE 
TIK Už PERKAMĄJĄ PREKĘ 

Nuoširdžiai Kviečiam Visus Pirkti Lietuvių 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 DIDŽIĄ! DĖKINGAS

SHOES
sundial W

ATEIKITE DABAR IR IšSI 
RINKITE JŪSŲ

KALĖDINĖS
DOVANAS

Už VISAI MAŽUS

RANKPINIGIUS 
palaikysime jums bi kurį daiktą

Atsineškite

i

šį skelbimą-su są-i 
vinį ir gausite didelę kainoje |

NUOLAIDA

i

i

Robert Lipton
Laikrodininkas-Jeweler

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

Įsteigta 1892 Tel. Stagg 2-2173
ATDARA VAKARAIS

PUIKIAUSIOS 
ATMINTIES

DOVANA
tai gražus laikrodėlis

/ERI-THIN GRACE . . . n-jewei 
dependably accurate Grven. Velio*, 

gold Filled case. . . . . . . . . . . $29.75
■t



'Penktad.-Gruodžicr 8,1939- E » B ‘ SepHnUs puslapis.

Bostono ir Apielinkes Žinios
Kubiliūno Radio Programa ir 

Koncertas
Nedėlioj, gruodžio (Decem

ber) 10, radio programa pra
sidės, kaip 8 :30 iš ryto iš sto
ties WCOP, 1120 kc. Progra
mą pildys dainininkė Adelė 
Mickevičiūtė iš Auburn, R. I. 
ir Art Masson and His Sere
nades orkestrą iš Montello.

si kaliniai iškeptų iki nuo 
gatvės sujungtų vandenį. Fi
nansų knygos didžiausioje be
tvarkėje.

Na, ar čia nereikėtų tuos 
visus “komunistus” deportuo
ti, kurie taip “negražiai” 'kal
ba apie valdininkus?
Ko Vertas Tokis Pranešimas?

Koncertas
Prasidės 3-čią valandą po 

pietų, E. ir Silver St. 
Lietuvių Svetainėje, 
South Bostone. Pro
gramą pildys geriau
si lietuvių talentai— 
dainininkai Ad. Mic
kevičiūtė, Ignas Ku- 

i. K»kiii»n..>>ili0na3; Ona -Kir- 
rrielevičiūtė, Kazimieras Vo
lungevičius, Aido Choro Mer
ginų Grupė iš Worcesterio, 
vadovystėj J. Karsokienės, ta
lentingas smuikininkas Longi 
nas Buinis, Jr., pianistai Ele
na Žukauskaitė ir M. Paulu- 
kaitis. Kviečiame lietuvius iš 
visur dalyvauti Kubiliūno Ra
dio Programos žavėjančiame 
koncerte.

“Laisvėj” tilpo pranešimas 
apie judžius “Lenin in 1918.” 
Pranešimas labai aiškus, bet 
nenurodyta antrašo, kur bus 
rodomas. Net teatro vardo nė
ra. Aišku, kad daugelis norin
čių matyti, negalėjo pamatyti.

Paveikslas be galo įdomus. 
Publikos 
teatras.

M

FRITZ THYSSEN, 
Vokietijos kapitalistas, ka
daise rėmęs Hitlerį, o dabar 
pats pabėgo i^ Vokietijos, 

bijodamas Hitlerio 
Rūstybės.

.................................................■. "Į.j ...... . .......■ ■ 

kaitę. Jau du metai kaip la
vinasi ir dainuoja anglų cho
re. Būtų gerai, kad dalyvau
tų ir vietiniam lietuvių Aido 
chore.

Dabar, draugai, netoli rin
kimai komiteto ir direktorių. 
Aš prašau visų dalyvauti me
tiniam svetainės susirinkime, 
neignoruot, kaip kad buvo 
praeityje. Juk tai yra mūsų 
žiemos respublika, kurią mes 
galėtumėm dar tvarkingiau 
tvarkyti. Kalvis.

London, grd. 5. — Vokie
čių submarinas nuskandino 
anglų laivą “Horsted,” 1670 
tonų.

visuomet .buvo pilnas PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Jaunutis.

Lietuvių Radio Korporacijos 
Programos

Šeštadienyj, gruodžio 9 pro
gramoj per stotį WORL, 920 
kilocycles bus:

1. — Ona Kvietkauskienė iš 
So. Bostono duos Spinach Bly
nų ir Cauliflower Scallops 
ceptą.

2. —Muzika ir dainos.
3. —žinios.
Sekmadienį, gruodžio

programoj per stotį W0RL, 
920 kilocycles, bus:

1. —Joe Venner’s orkestrą iš 
So. Bostono.

2. —Dainininkai Stasys Pau
ra iš So. Bostono ir Juozas 
Niaura iš Dedhamo.

3. —Dialogą “Pas Advoka
tą” sulos A. Matjoska iš So. 
Bostono ir K. Mereskevičius iš 
Lynno.

re-

10

liam Taylor. Russian-Ukrainian Cho
ras išpildys dainų programą. Įžanga 
25c. Nepraleiskite progos nedalyva
vę šiose, prakalbose. Taipgi turiu už 
garbę pranešti mylintiems skaityt 
anglų kalbą ir Daily Worker, gali
ma pigiai įsigyti Knygyne, 205 W. 
Franhn St. (?). — A. Ž. (287-288)

HARTFORD, CONN.
šeštadienį, 9 d. gruodžio Bendras 

Parengimų Komitetas ruošia puikų 
balių, Laisvės Choro Svet., 57 Park 
St., 8 v. v. Bus gera orkestrą šo
kiams, užkandžių ir gėrimų. Įžanga 
25c. Kviečiame skaitlingai dalyvauti.

(287-288)

NEW HAVEN, CONN.
ALDLD 32 kp. turės šokių 

karą, taipgi bus suvaidinta ir teat
ras. Sekmadienį, gruodžio 10 d. 
Liet. Svet., 243 Front St. Pradžia 
3 vai. po pietų. Bridgeporto lošėjų, 
grupė suvaidins
Miške.” Kviečiame vietinius ir iš __ _ ___ ____  ____
apylinkės dalyvauti pamatyt šį V/Wl W TT W A
įdomų veikalą. Įžanga 35c. (287-288) jE

va-

veikalą “Drama

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. Y<

Telefonas EVergreen 7-1661

karą. Todėl mes pasisakome 
už panaikinimą šios komisi
jos ir reikalaujame, kad Ame
rikos Suvienytų Valstijų Kon
gresas atsisakytų paskirti pi
nigų dėl palaikymo šios Dieso 
Komisijos ilgesniam laikui.

Rezoliucijų Komisija :
A. Baronas,, 
W. Yurkevičius, 
J. Burba, Sr.

HUDSON, MASS.
ALDLD .103 kp. susirinkimas 

įvyks šeštadienį, 9 d. gruodžio, 8 v. 
vak. Visi nariai prašomi dalyvauti, 
turime daug svarbių reikalų 
tyti, taipgi bus ir valdybos 
mas. — Jaskcvičius, sekr.

(288-289)

svars- 
rinki-

WATERBURY, CONN.
LLD 28 kp. narių priešmetinis su

sirinkimas įvyks gruodžio 12, vaka
re, 774 Bank St. Visi nariai daly
vaukite. — Valdyba. (288-290)

NASHUA, N. H. _ ™ ~ m „eld 42 ir 128 lds kps. susirin- 36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y
Rimas įvyks sekmadienį, 10 d. gruo- Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parčm Yra Skaniausi 
džio, 7 vai. vak., 20 High St. O’Don
nell Hall. Reikės išrinkti delegatus į ' 
7-to Apskr. konferenciją, 17 d. 
gruodžio. Taipgi galėsite atsiimti 
knygas užsimokėję duokles. ■— 
Egcris, Fin. Rašt. (287-288)

Cleveland, Ohio
Spaudai?

Dienraštyj “Laisvėj” buvo 
atvejų atvejais sakyta, kad 
negalima dabartiniu laiku ti
kėti kapitalistų laikraščių 
pranešimams. Bet didžiuma 
žmonių tuos pranešimus (ži
nias) skaito, kaipo teisingus 
faktus. Kuomet su tokiais 
žmonėmis kalbėsi dirbtuvėj ar 
ant gatvės, tai jie tuojau ir 
kerta, kad jis matė laikraš
čiuose taip ir taip, o ne ki
taip. Ir, žinoma, tuomet turi 
nutraukti įvykio 
rodinėti, kad 
spauda meluoja, 
Įima pasitikėti.

Čia, kaip pavyzdžiui, paim
siu vieną laidą “Boston Eve
ning Globe” už gruodžio 2 d. 
Vienoj vietoj šis !ąj$rastis ra
šo, kad Amerika yra parda
vus Sovietam labai daug lėk
tuvų ir dabar daugiau jų jau 
neparduos Sovietam. Kitoj 
vietoj Amerikos karininkas 
aprašo apie Sovietų karo jė
gas ir sako, kad Sovietų tan
kai niekam netikę, šūviai ne
lekia ten, kur taikomi, o lėk
tuvai visi yra 
(seni). Toliau 
paduoda žinią,
Suomijos kareivis nušovė net 
septyniasdešimts du Sovietų 
kareivius.

Tiesa, kad karo lauke gali 
pasitaikyti ir anekdotų, kad 
vienas karys gali nušauti ke- 
lioliką priešų. Bet pasakyti, 
kad Amerikos valdžia arba 
Amerikos išdirbystės pardavė
savo rūšies lėktuvus ir ant se-1 lygiu ’r laisvu balsavimu; su
kančio puslapio sakyti, kad į grąžinant Lietuvos žmonėms 
Sovietai turi tik antrarankius! žodžio, spaudos ir susirinkimų 
lėktuvus, 
absurdas.

Steponas Minkus, 
garsintojas.

Padėkos Žodis
vi-

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp., moterų skyriaus 

susirinkimas įvyks pirmadienį, 11 d. 
gruodžio, 7:30 v. v. Liet. Svet., 29 
Endicott St. Narės yra kviečiamos 
skaitlingai dalyvauti, rinksime naują 
valdybą 1940 metams. (288-290)

temą ir pri- 
kapitalistinė 

kad ja nega

Lietuvių Darbininkų Susivie-

tinęs Konferencijos 
Rezoliucijos

m.,

antrarankiai 
tas laikraštis 

kad vienas

Lapkričio 26 d., 1939 
po num. 376 W. Broadway,'| 
So. Boston, Mass., Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo Pir
mo Apskričio metinėje konfe
rencijoje mes, delegatai nuo 
17-kos kuopų, atstovaudami 
tūkstantį organizuotų žmonių, 
iš savo liuosos valios pasisa
kome :

1. Už Lietuvos valdžios pa
darytą apsigynimo sutartį su 
Sovietų Sąjunga, kadangi, 
mūsų supratimu, padarymas 
tokios sutarties prašalins pa
vojų Lietuvos nepriklausomy
bei.

Taipgi sveikinamo Sovietų 
Sąjungos vyriausybę už pagel
bėjimą mums atgauti ir grą
žinti Lietuvai mūsų ■ senovės 
sostapilį miestą Vilnių.

2. Už atsteigimą Lietuvoj 
demokratinės santvarkos, pa
skelbiant seimo rinkimus, su

Tariam širdingą ačiū 
siems atsilankiusiems į paren
gimą lapkr. 26 dieną ir už pa
rėmimą Moterų Kliubo. Taip 
pat ačiū visiems aktoriams, 
kurie suvaidino veikalą “Bau
džiavos Nuotakos” labai pui
kiai ir publika buvo patenkin
ta su veikalu ir vaidinimu.

Taip pat ačiū darbininkams 
ir darbininkėms ir aukoto
jams, kurie aukavo dėl kiči
ne. Čia ir vardus pažymėsiu : 
Paltanavičienė aukavo $1, Si- 
monauskienė ir Lapinckienė 
po 50c; po 25c—Mockaitiene, 
Keršienė, Zuras. Jonyliene au
kavo duoną ir Gendrėnienė— 
duonos.

, , Rengimo Kom.

WORCESTER, MASS

BALTIMORE, MD.
LLD 25 kp. susirinkimas 

pirmadienį, 11 d. gruodžio, 8 
Liet. Svet., 853 Hollins St. 
draugai kviečiami dalyvauti ir 
veskite ir pažįstamų. Bus 
svarbių reikalų aptarti, taipgi
sime naują valdybą 1940 m.—A. V.

(288-290)

įvyks 
v. v.,

Visi 
atsi- 
daug 
rink-

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas įvyks 

10 d. gruodžio, 2 vai. po pietų, 1415 
S. 2nd St. Draugai dalyvaukite susi
rinkime, turime svarbių dalykų ap
tart ir taipgi pasimokėkite duokles.
— L. T. (287-288)

bus
Rengia

BINGHAMTON, N. Y.
Vakariene, kozyrės ir Bingo, 

šeštadienį, 9 d. gruodžio 
ALDLD 20 kp. Liet. Svet., 6 v. v.
Įžanga 50c. Bus ir muzika šokiams. 
Kviečiame narius ir nemarius daly
vauti. Vakariene bus pirmos rūšies, 
gaspadinės prisirengusios gaminti 
skaniai. — Kviečiame dalyvauti.

(287-288)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 22, 57 ir 190 kuopos ren

gia prakalbas. Kalbės drg. J. Juke
lis iš Chicagos. Įvyks sekmadienį, 
gruodžio 10 d., 3 vai. po pietų, Liet. 
Darb. Svet., 920 E. 79th St. Bus 
aiškinama šių dienų pasauliniai įvy
kiai ir darbininkiškos spaudos reika
lai. Įžanga veltui. — Kom.

(287-288)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas' įvyks' 

10 d. gruodžio pas drg. Buzienę, 508 
Electric St., 2 vai. po pietų. Visi na
riai dalyvaukite, kad galėtumėt su
sirinkimą pabaigti anksti.. — Org.

s (287-288)

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kp. susirinkimas įvyks 10 

d. gruodžio, 2 vai. po pietų. L. P. K. 
325 E. Market St. Nariai dalyvau
kite šiame susirinkime, bus renkama 
nauja valdyba 1940 m. Atsiveskite 
naujų narių, ir taipgi nepamirškite 
užsimokėti duokles. — Fin. Sekr. 
J. V. S. (287-288)

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

gruodžio 10..d., 2 v. v. po pietų, Ba- 
kanailsko . Svet. Nariai dalyvaukite, 
turėsime prisirengti prie vakarėlio 
ir taipgi turime svarbių dalykų ap
tart. — Valdyba. (287-288)

tai daugiau, negu į laisves, ką užtikrina Steigia
mojo Seimo priimta konstitu
cija.

3. Už paliuosavimą Lietuvos 
politinių kalinių, kurie yra 
įkalinti už 'aktyvišką kOyą dėl 
atgavimo Lietuvos žmonėms 
demokratinių teisių.

4. Už pasmerkimą dabarti
nio imperialistinio karo, ka
dangi, mūsų supratimu, da
bartinis karas nėra vedamas 
už palaikymą demokratinių 
principų ir paliuosavimą ma- 
,žų tautų, bet, priešingai, jis' 
yra vedamas už pavergimą 
mažųjų ir silpnesnių tautų ir 
darbininkų klasės abelnai. To
dėl mes delegatai pasisakome 
už atšaukimą šio plėšikiško 
karo ir už reikalavimą, kad 
Jungtinės Valstijos atsisakytų 
remti šį karą.

5. Už pasmerkimą Dieso 
Komisijos, kurios veikimas su
kelia didžiausį pasipiktinimą 
tarpe kiltesnių Amerikos žmo
nių, kadangi šios komisijas 
narių tikslas yra sujuodinti 
kiekvieną progresyvišką vei
kėją draugijiniame judėjime, 
apšaukiant juos amerikoniz- 
mo priešais ir tt. Tokis Dieso 
Komisijos elgėsis padeda A- 
merikos kapitalistams prisi-

Įrodė
Pereitą 

Mass, valstijos valdininkų rin
kimai, tai, kaip paprastai kan
didatai visokiais būdais save 
reklamuoją, ftai ir John E. 
Dowd, kuris Prūnijo” ant Suf
folk County šerifo, pądarė pa
reiškimą, kad jis* yra vienas, iš 
teisingiausių Jr trumpoj atei
tyj jis tą įrodys. ‘ Nemažas 
skaičius ir lietuvių darbavosi, 
kad Dowd būtų išrinktas.

Dabar Dowd yra pabėgęs ir 
slapstosi, nes jis padarė dau
giau kaip šešiasdešimts žuli- 
kysčių. Jis pardavinėjo dar
bus ir už juos ėmė net po du 
tūkstančiu dolerių. Bet kitiem 
sumokėjus tokias 
gų, nedavė jokio 
lūs du į kalėjimą 
neužteko, ką jis
metinės algos, bet griebė vis
ką, prie ko tik prilindo.

Dabar, kuomet jo įpėdinis 
Sullivan užėmė jo vietą, iškėlė 
didžiausį skąndalą. Kalėjime 
didžiausia betvarkė. Visose 
kalėjimo patalpose nėra nei 
vienos vandens laidos. Ugnia
gesių perdėtinis sako, kad jei-

Savo Teisingumą
metą, kuomet buvo

sumas pini- 
darbo, o tū- 
sukišo. Jam 
gavo $4,000

Jau buvo rašyta biskį apie 
Svetainės vakarienę, bęt mano 
supratimu, tai buvo labai ma
žai. Aš matau reikalo para
šyti daugiau, a paminėti patį 
įrengimą svetainės. Už tai 
daugiausiai kredito priklauso 
mūsų moterims, kaip tai, Pet- 
kūnienei, Gurskienei, Kižie- 
nei, černiūtei, žalimienei ir 
Sukackienei. Jos pasižadėjo 
langus ištaisyti ir atliko savo 
darbą šimtu nuošimčių. Da
bar mūsų svetainė atrodo 
kaipo graži, turtinga ir švari 
užeiga, į kurią nėra sarmatos 
užeiti.

Tai vis garbė mūsų komi
tetui ir direktoriams, kurie 
visi gražiai ir sutartinai dar
buojasi.

•Paskui kas link maisto del 
vakarienės. A. Rutkauskas, 
mūsų namo policistas, 
Worcesterio gyventojas,
daug pažįstamų farmerių. 
surinko net 13 vištų. J. 
Urnas su mašina tas vištas 
vežė, neimdamas nieko 
už gesą.

.Programos išpildyme daly
vavo šie draugai: šalaviejūtė 
ir Kižiūtė skambino piano 
duetą, V. Motiejaitukas taip 
pat skambino piano solo. Pas
kui V. Tumanis padainavo so
lo.
mui patarnauja už dyką. Pas
ukui reikia paminėti mūsų dvi 
nares, talentingas artistes. 
Viena tai D. Stalulioniūtė, M. 
Stalulionio duktė - augintinė. 
Tai yra talentinga pianistė. Iš 
jos galima labai daug tikėtis. 
Mano nuomone, jeigu ji ir ant 
toliaus taip progresuos, tai 
susilauksime lietuviško Pade- 
rewskio. Bravo, ' Motiejau, 
kad duodi progą mergaitei la
vintis ! Antra tai Irenė * Bak- 
šiūtė, dainininkė, pirmu sykiu 
pasirodė lietuviam. Tai pui
ki kontralto. Tiesiog nustebi
no klausytojus. ' Tai pilnas, 
drūtas, gilus ir malonus bal-

WORCESTER,. MASS.
šeštadienį, gruodžio 9 d. įvyks 

LMS Apskričio Koncertas ii’ Šokiai. 
Pradžia 7 v. v. Liet. Svet., 29 En
dicott St. Sekanti Chorai dalyvaus: 
Bostono, Gardner, Norwood, Bridge
water ir Worccstcrio. Dainuos solo 
A. Mickevičiūtė ir V. Tumanis, šoks 
II. Kižiūtė. Po koncerto bus šokiai. 
Kviečiame vietos ir iš apylinkės sve
čius dalyvauti. — Kom. (287-288)

SHENANDOAH ,PA.
LDS 34 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 10 d. gruodžio, 2 vai. 
po pietų, LDS Kliubc, 15'/a E. Cen
ter St. Siame susirinkime rinksime 
naują valdybą 1940 metams 
stysime svarbius . reikalus, 
prašome narių užsimokėti 

(287-288)

ir svar-
Taipgi 

duokles.

Naujausi ir gražiausi Dariaus ir 
Girėno sieniniai kalendoriai, at
vaizduojanti abu lakūnus, jų tik
rą orlaivi Lituanica ir Soldino 
mišką, spausdinti keturiomis 
spalvomis, 15 x 20 didumo, labai 
puikus artisto J. Arlausko pieši
nys. Gražiausia Kalėdine dovana 
pasiuntimui Lietuvon. Kaina 25c 
už vieną. Užsakant pažymėkit 
kokiais norit mėnesiais, lietuviš
kais ar angliškais.

Agentai, norintieji pardavinėt, 
arba biznieriai, kreipkitės dėl in
formacijų šiuo adresu:

Standard Calendar Co.
332 W. BROAbWAY

So. Boston, Mass.

Rūgšti ruginS, saldi ruginS, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukes. Puikiausias pasirinkimas skaniausią 
keksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolla

Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, speciullai greitai pristato.
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kaina* •

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Bpoklyn. K. Y

RUDENS MADOS 
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ

SIŪTAI ir OVERKOTAI

NAUJAUSIOS

senas 
turi 
Jis

su-
nei

Jisai visuomet savo na-

HARTFORD, CONN.
Sekmadienį, gruodžio 10 d. bus su

vaidinta dviejų veiksmų Komedija 
“Bomba,” Kevin Barry Svet., 227 
Lawrence Street. Rengia Laisvės 
Choras. Pradžia 3 vai. po pietų. Iš 
anksto įžanga 45c, prie durų 50c. 
Dainuos Laisvės Choras, taipgi dai- 

skam- 
Bus

Dr.J.J.Kaškiaučius
Telefonas: Humboldt 2-7964

nuos vieni vyrai ir merginos, 
bins Laisvės. Stygų Orkestrą, 
linksmas vakaras. — Kom.

(287-288) '

530 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

BALTIMORE, MD.
Kom. Partija rengia prakalbas 

paminėjimui 22 m.. Sovietų Sąjungos 
gyvavimo. Penktadienį, 8 d. gruo
džio, Ridgely Svet., Cathedral ir Sa
ratoga Sts. Kalbės Elizabeth Gurley 
Flynn, Albęrt E. Bluberg ir Wil-

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas

‘ Gaminam valgius ir 
t u r im e Amerikos 
ISdirbimo ir impor-

CJll tuotų degtinių, vi- 
. šokių vynų ir gero

»,aus-
Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tei.: MArket 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 

SODES IR ALAUS
91-93 Warwick St., Newark, N. J.

B

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

giwwafc kiltu i TĮirėgme_antrą .

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

Valandos: U-l; 5-8; Nedėlioj: 11-1 
New York City

Staigios ir clironjitkoa kraujo ir odoa 
ligos gy<(pniOH.

Daroma Krauju ir Šlapimo Tyrimą
Tel. Algopqujp 4-8294

. .... >'X, ,

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Jei jūs esate patiklus del madų ir dėl kokybės drabužio, 
tai jūs turėtumėte atsilankyti į mūsą krautuvę, 

ir pritaikymu modelių.
Mes turime sizų 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 
už $16.50 
už $19.50

Vertės $22.50

Vertes $25.00

Vertes $30.00
Jūsų atsilankymas į mūsų krautuvę įtikins jus, jog mūsų

uz

NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave.

Brooklyn, N. Y.
_ drabužiai yra puikiausios rūšies.

■S

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

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

Daroma Kraujo ir Šlapimo Tyrimai, X-Spindullai 
išaiškint jūsų sveikatos stovį be jokios prievolės iš

DR. L. ZINS Įstaiga 30 metų
110 EAST 16 ST., NEW YORK, N. Y. 

Tarp Union Sq. ir Irvlng PI.
VALANDOS 10 A.M-.-8 P.M.—Sekmadieniais 10-2.
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muos Rado Lavoną

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

palaikyta

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
4802 FLATLANDS AVENUE

Kur Būsite Sausio 14 d.?
pa-

pa-

IDA Kalėdinis Vajus Kaliniam ir Vaikam

IŠRANDAVOJIMAI

Šeštadienio VakarąBazaro Žinios
Special Rates per Week

7

Pradėsią Valyt Parkus
Atvyko Brooklynan

Viešas Padėkos Žodis

»

Miesto Rubežiai
tarp

t

Office Phone 
EVergreen 8-1090

NOTARY 
PUBLIC

Inside Phone 
EVergreen 4-6486

ten 
da- 

kad 
vir- 
ne-

va- 
vė-

Tarptautinis Darbininkų Ap
sigynimas jau paskelbė kalėj 
dinį vajų dėl sukėlimo politi
niams kaliniams ir jų šeimy-

71/2 colių
165 sva-

Telephone
STagg 2-5043

La
ir sto- 
žemės,

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

Tel. Evergreen 7-6868

Dr. JOHN WALUK
161 NO. Gth STREET

ir 
dar- 
pa-

Managed by

TEITELBAUM

Veikalas “Tobacco Road,” 
perstatas skurdų ir tamsų gy
venimą pietinėse valstijose, 
pirmadienį pradėjo 7-tus me

tus vaidinimo.

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

, kad 
pirma-

Pasirandavoja 4 dideli kambariai (j kampus) taipgi yra ir du forni- šiuoti kambariai. Prašomo kreiptis pas Stanley Rumšą, 203 Maujer St., Brooklyn, N. Y. (286-288)

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

Tel. Navarre 8-1919

473 Grand St. Brooklyn, N. Y
Prie R. K. O. Republic Teatro

Edward Marten 
egzaminierius, ma

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

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

o mes negalėjome 
vakarą atidėti nei kitur 
rankios vietos gauti.

AIDIEČIAMS

Pasirandavoja 6 kambariai, garu šildomi, karštas vanduo. Galima brt 1c kada ateiti pasižiūrėti. Yra ir ga- radžius. Renda $53.00 j mėnesi. Kreipkitės po antrašu: 9110 — 77th St., Woodhaven, N. Y. (287-289)

Newyorkieciai ligonbučių 
fondan sukėlė $1,002,869.96.

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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 prieinamą kainą.

Penktadienį, šeštadienį, Sekmadienį 
ir Pirmadienį

Vasario 9,10,11 ir 12 Feb

Aštuntas puslapis Penktad., Gruodžio 8, 1939r
■ - m—11 —

New Yorto'^/Z^žife žinioj
Naziu Tarnautojo Na-: Areštavo Kaltinimu 

dėl Taksy

Vokietijos konsulato 1-mo 
sekretoriaus d-ro Walter En- 
gelberg namuose, 1280 E. 5th 
St., Brooklyne, rasta užmuš
tas nežinomas vyras. Jis bu
vęs apie 5 pėdų ir 
aukščio, svėręs apie 
rus, juodplaukis.

Iš kartto radinys 
už paties Engei bergaĮayoną, 
kadangi veidas sumtiSfas iki 
nepažinimo. Bet kaimynai sa
ko, kad tai nepanašu ' Engel- 
bergui, nes Engelbergas buvęs i 
aukštesnis, diktesnis ir aiškiai 
blondinas.

Kaimynai jau nuo seniai į 
tą stubą žiūrėję su nepasitikė-1 
jimu ir įtarimu. Engelberg 
pats vienas gyvenęs 6 ‘kamba
rių stuboj, o vakarais priva
žiuodavę blizgančiais karais, 
vyrų iš New Jersey, Conn., ir 
kitur. Kaimynai tūlas laikas i 
atgal buvę įteikę Federaliam 
Tyrimų Biurui peticiją, reika- 
Jaudami ištirt. Kaimynai sa-; 
ko, kad to biuro agentai 
buvę, bet niekas nebuvę 
ryta, gal priėję išvados, 
ten viskas tvarkoj. Biuro 
šininkai ginčiją nieko ten 
siuntę — nežinoję.

Konsulate aiškinama, 
Dr. Engelberg dirbęs 

’ dienį. Antradienio rytą pašau
kęs konsulatan ir pasakęs ne
ateisiąs darban, turįs jieškot 
kitos stubos. Bet kada trečia-į 
dienį neatėjo, pasiųsta tarnau-i 
tojas Frederick Doell pažiū
rėt. Jis radęs duris atrakintas, 
ir lavoną. Tarnautojas sakęs 
“nesąs tikras,” kad tai būtų 
jo sandarbininko lavonas.

Drt M. 
mecpkalis 
nąs, kad asmuo buvo užmuš
tas kaip tik apie tuo laiku, 
kada iš namų konsulatan te- 
lefonuota. Jis taip pat manąs, 
kad asmuo galėjęs būt mi
ręs nuo pirmo smūgio, bet 
muštas arba iš keršto ar tikslu 
paslėpt asmenybę-pažinimą, 
jo galva ir veidas veik numuš
ta. Misterija tiriama.

Iš konsulato niekas neareš
tuota prisilaikant konsulatų 
neliečiamybės.

Pranas Bunkus, iki šiol gy
venęs ir veikęs Montreal, Ca
nada, šiomis dienomis atvyko 
Brooklynan apsigyventi, kur 
dirba ir gyvena jo žmona Lili
ja (Kavaliauskaitė) Bunkie- 
nė. Jie apsivedė rugpjūčio 
5-tą, Montrealyj. Lilijai, Am. 
pilietei, netruko ilgai išgaut 
leidimą savo draugo nuolati
niam apsigyvenimui.

Brooklyniečiai džiaugiamės 
sulaukę naujo darbuotojo.

Kuhn Nuteistas Nuo Dviejy ir 
Pusės iki Penkių Metą

Virš 20 Tūkstančių 
Susirinko Darbo

Paremkime Maspetho 
Draugą Parengimą

Tai Bent Pašumiįo!

Vienas buvęs miesto iždinės 
tarnautojas ir septyni Mab 
Motors, Ine., tarnautojai ir 
darbininkai įkaitinti sukus 
taksus, mokamus nuo pirki- 
mų-pardavimų ir naudojamus 
šelpimui bedarbių. Visi aštuo- 
ni, sužinoję apie įkaltinimą, 
pribuvo ir pasidavė areštui. 
Firma tuo būdu nusukus $25,- 
000. Iždinės tarnautojas kal
tinamas žinojęs ir slėpęs tas 
firmos suktybes.

Fritz Kuhn, *naziu German- 
American Bundo vadas, nuteis
iąs nuo dviejų if pusės iki 5 
metų kalėjiman už suktybes 
bundo turto. Teistas tik remian
tis finansiniu prasikaltimu — 
už išeikvojimą ir klastavimą 
knygų, kad paslėpt išeikvojimą. 
Nei santikiai su jo “angelėliu” 
nei politika neliesta.

Lietuvon Išvykstančiam Jurginiui 
Viešos Išleistuvės Ši Vakarą

žurnalistui J. Jurginiui vie- puola Aido Choro pamokos, 
šos draugiškos išleistuvės Choras negali apsieiti visai be 
įvyks šį penktadienį, gruodžio pamokų,

j 8-tą, 419 Lorimer St., Brook-
j lyne. Kviečiama visi norinti 
| palinkėti jam geros kloties 
: kelionėj ir ateities darbuose.
Rengia grupė draugų , ir kai-

i mynų. Įžanga nemokama.
Svečias brooklyniečiuose (ir 

kitur) įgijęs daug pažinčių ir 
draugų, kadangi apart rašy- 
tojaus gabumų jame matyt

.greitas susigyvenimas su liau-
■ dimi, su jos darbais, rūpes- 
čiais, džiaugsmais, noras 
mokėjimas padėt jai < 
buotis savo raštais ir šiaip 
stabomis-patarimais.

Išleistuvių pradžia 8:30 
karo. Pradedame biskelį 
liau dėlto, kad tą vakarą pri-

Jonas Grubis, brooklynietis, 
pirmas aukojo $1 grynais pi
nigais 1940 'metų “Laisvės” 
bazarui. Pinigais dovanos la
bai reikalingos nupirkimui 
naujų daiktų bazarui.

Šiom dienom išsiuntinėjo
me blankas ir prašymus baza
rui dovanų. Tikimės, kad 
draugai, aplaikę blankas, rū
pinsis rinkti dovanas. Prašome 
visuomenės prieteliškai atsi
nešti linkui rinkėjų dienraščio 
“Laisvės” bazarui dovanų.

“Laisvės” Administracija.

Parkų komisionierius Moses 
numatąs septyniem šimtam 
vyrų per penkis mėnesius dar
bo valyt parkus: taisyt, genėt, 
raut liguistus bet ‘išdžiūvusius 
medžius ir krūmokšnius. Lė- 
šuosią apie $230,620. Daug 
pataisų manoma pravest ir 
Prospect Parke.

BAZARAS

Mūsų dienraščio bazaras jau artinasi. Reikia 
dovanų. Visokie rankų darbai, įvairūs nauji daik
tai ir valgių produktai yra labai pageidaujami 
bazarui. .

Farmeriai .gali irgi prisidėti prie savo dienraš
čio bazaro. Džovinti sūriai ir rūkyti lašiniai yra 
geros dovanos ir lengvai išleidžiamos. Marina- 
voti grybai irgi labai patraukia gaspadinių akį.

CENTRAL PALACE SALEJE
18 MANHATTAN AVĖ. ARTI BROADWAY 

BROOKLYN, N. Y.

Aidiečiai prašomi mums 
gelbėti susirinkimu anksčiau 
pamokoms, kad anksčiau už
baigus ir visi kartu galėtume 
turėt smagų, draugišką pa- 
žmonį žymaus svečio išleistu
vėms. Rengėjų Grupe.

AK P Lietuvių 5-tos kuopos 
rengiamas smagus vakaras 
įvyks jau rytoj, gruodžio 9- 
tą, “Laisvės” salėj. Gera or
kestrą grieš šokiams. Bus 
trumpa, bet įdomi programa. 
Kalbės R. Mizara. Atsineškite 
ir gerą apetitą, nes bus skanių 
užkandžių ir gėrimų. Pradžia 

vai. vak. Įžanga 25c.

Lietuviškas Stalas Tarpt. 
Bazare, New Yorke

Visame pasaulyje paplitusi 
organizacija YWCA savo In
ternational Institute New Yor
ke (341 E. 17th Street) pra
ėjusią savaitę (XI.29-XII.2) 
suruošė VI prieškalėdinį ba- 
zarą-parodėlę. šitame bazare- 
parodoje savo stalus turėjo— 
italai, kinai, indai, britų salos, 
lenkai, vengrai, švedai, lietu
viai ir kt. Lietuviškas stalas 
tame institute buvo parengtas 
pirmu kartu. Iniciatyvos tą 
stalą paruošti ėmėsi iš Lietu
vos į Ameriką atvykusi pa
viešėti Aldona Kundrotaitė, 
drauge su jauna prancūze De
nise Margry (kuri be pran
cūzų kalbos dar kalba lietu
viškai ir angliškai), jos prie 
stalo-parodėlės teikė publikai 
informacijų ir pardavinėjo at
virukus su Lietuvos vaizdais. 
Tiek atskiri eksponatai, tiek 
skoningai papuoštas stalas tu
rėjo -didelį pasisekimą ir iš 
lankytojų susilaukė daug pa
gyrimų. Ypatingai didelį susi
domėjimą sukėlė gražūs tauti
niai (Vilniaus krašto) drabu
žiai, kuriuos dėvėjo minėtos 
mergaitės. Parodėlėje buvo iš
dalinta gana daug informa'ci- 
nės literatūros apie Lietuvą.

Ginčuose dėl rubežių 
Manhattan ir Bronx majoras 
pasiūlė Harlem laivų kanalą' 
palikt rubežiumi, Marble Hill 
saliukę priskaitant Manhat- 
tanui; Rikers salą priskaityt 
Bronxui, o išpiltąją dalį 
Guardia Orporto, kaip 
vinčiąją ant naturalės 
priskaityti į Queens.

Pereitą trečiadienį, kada iš
tikimųjų turėjo būti išduodama 
aplikacijos norintiem gatve- 
šlavių darbų, apie 22 tūkstan
čiai vyrų keliomis eilėmis ap
juosė bloką, kur randasi Civi- 
lės Tarnybos Raštinė, 96 
Duane St., N. Y.

Dėl žmonių išsiveržimo mi
niomis, aplikacijų išdavimas 
paskubintas viena diena, pra
dėtos duoti dar pereitą antra
dienį ir tą dieną išpildyta- 
priduota 4,500, trečiadienį 
priduota 
bos prezidentas, 
kad apie 40,000 
bus išpildyta iki 
26-tos ir kad bent 
aplikacijų prisieis i 
prašantiems.

Darbų, bus tik 2,000 ir tie, 
kaip aiškina Kern, nepriklau
sys nuo to. kas pirmas pada
vė aplikaciją, bet nuo to, kas 
pasakyta blanko! ir nuo fizi
nio egzamino. Tačiau niekas 
jam nenorėjo tikėti, manyda
mi, kad pirmiau pribuvusieji 
vis vien turės daugiau progos 
ir dėlto tūkstančiai jų ištūno
jo šaltyje per dvi naktis, kad 
būt pirmaisiais.

dieną
4,500, '

5,600. Kern, Tarny- 
aprokuoja, 
aplikacijų 

gruodžio 
. 100,000
išduot jų

Sekmadienį, gruodžio 10, 7 
valandą vakare, .Novitzkio 
Svetainėj, 59-63'— 56th Rd, 
kampfff 60th St., Maspethe, 
atsibus visų Maspetho lietuvių 
d arb i n i n k iš k ų organi z aci j ų
koncertas su šokiais. Koncer
te dalyvaus visiems gerai ži
nomas didysis Brooklyno Aido 
Choras, šokiams grieš gera or
kestrą. O įžanga į tą parengi
mą bus tik 40 centų ypatai.

Aš manau, kad Maspetho 
draugių ir draugų parengimą 
turėtų remti visi lietuviai. Juk 
mes gerai žinome, kad maspe- 
thiečiai yra veiklūs rėmėjai 
visų darbininkiškų parengimų. 
Kiekvienas Williamsburgo pa
rengimas susilaukia iš Maspe
tho daug svečių. Maspethic- 
čiai rengia retai, tai Williams
burgo ir kitų miesto dalių lie
tuviai turėtų skaitlingai pas 
juos atsilankyti.

Maspethiečių Draugas.

Jeigu dar nežinot,, ką dary
site tą dieną, leiskite mus pa
tarti sekamai: Aido Choras 
tą dieną rengia savo metinį 
koncertą ir šokius,, Labor Ly
ceum svetainėje, tad kitų pla
nų nedarykite, dalyvaukite 
šioj pramogoj, kurioj smagiai 
praleisite popietį ir vakarą su 
Aidu.

Tėmykite ši skyrių dėl dau
giau žinių apie tąjį koncertą.

Komisija.

Mike Fornagiel,
1708 Park PI., buvęs “biskelį 
ragavęs” ir taip įsėdęs maši
non, kuriai vairuot jis neturė- /
jęs leidimo. Važinėt jam “se
kėsi,” vis gerai pataikęs į ke
lias pastatytas mašinas ir jas

apdaužęs, o kada savoji sudu
žo, jis nukrypavęs ir atsigulęs 
ant gatvekario bėgių, apmušęs 
jį norėjusį nutraukt motor- 
maną, susimušęs gatvekaryje 
su keleiviais, kurie pagaliau 
jį suvaldė. Už tai nuteistas 
užsimokėt $115, bet kad pi
nigų neturėjo, pasiųstas 15 
dienų kalėti.

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

noms kalėdinės pašalpos. Tai 
metinis TDA vajus, kas metai 
būna prieš ir po kalėdų.

Šiais, 1939 m., TDA globo
ja 28,000 vyrų, moterų ir vai
kučių, kalinių ir jų šeimynų. 
Šelpiami ir globojami tie vai
kučiai, kurių tėvai yra užda
ryti Amerikos kalėjimuose už 
dalyvavimą streikuose arba 
tapo nužudyti pikietų linijose 
per kompanijų ir bosų pa
samdytus gengsterius žmogžu
džius.

TDA taip pat deda visas 
pastangas, kad paliuosuoti vi
sus politinius kalinius. Samdo 
gabiausius advokatus ir veda 
įvairias bylas; paliuosuoja po 
užstatu-paranka. O tas visas 
darbas reikalauja pinigų.

TDA veikla bus plačiai iš
aiškinta TDA lietuvių 17-tos 
kuopos prakalbose sausio 28- 
tą, 1940 m., 2 vai. po pietų, 
“Laisvės” salėj. Kalbės Dr. J. 
J. Kaškiaučius ir kiti draugai.

Komisija.

Ačiū už surengimą mums 
vedybinio gyvenimo 25 metų 
sukakties “suprais pares.” ku
ri įvyko 3 d. gruodžio, Motie
jaus Liaukaus užeigos svetai7 
nei, 914 Broadway. Tariam 
ačiū p.oniai Liaukuvienei už 
surengimo triūsą.

Taipgi' tariam ačiū svočiai 
Jakaitienei už keiksą ir gėles, 
svotui J. Bičiūnui už dalyva
vimą ir kitus dalykus, vakaro 
vedėjui J. Kairiui už tvarkos 
dabojimą, gaspadinėm V. 
Mankevičienei ir Zabaraus- 
kienei už. skanių valgių paga
minimą ir patarnavimą, už 
prie stalų patarnav imą 
čžrnauskučiui, Virbaliukui ir 
merginai, kurios pavardės ne
teko sužinoti. • i

Teko nugirsti, kad P. Jan
kus buvo pasižadėjęs būti svo
tu, bet jį patiko nelaimė, ta
po sužeistas, per tai negalėjo 
dalyvauti. Tariam ačiū už to
kį mums prielankumą ir ap
gailestaujami jo nelaimę.

Mes nesitikėjom, kad mes 
turim tiek pažįstamų ir drau
gų, kad susirinktų mūsų su
kakties pramogom Ačiū vi
siems dalyviams, kurių visų 
vardų negalim suminėt, atsi
mint. Tik tariam ačiū už ge
rus linkėjimus ir dovanas, ką 
mes apturėjom pinigiškai.

Antanas ir Veronika 
Kvedarauskai.

Telephone: EVererreon 8-9770

J. GARŠVA
Grahorius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Tfibalzamuoia ir laidoja numiru
sius ant .visokiu kapiniu: narsam- 

do automobilius ir karietas 
vcselijoms. krikStynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

RHEA

Open Day and Night

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., FrL, 8at. and 

Run. all day and night

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

337 UNION AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių,

Tel. Stagg 2-0788.
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

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

UNDERTAKER

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

BROOKLYN, N. Y.
Gerai Patrye Barberial

kitokių grupių ir pavienių

Iš senų padarau 
lūs i r krajavus 
naujus paveiks- 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i d inu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way Ir Chauncey stočių BMT Linet 

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

. V -■ ’ i

Savininkas
Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį ir šeštadienį
Degtines, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai
. ’.į?

PARAMOUNT CABARET




