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

Mūsų broliai tautininkai ir 
vėl seimavojo Brooklyne. Da
bar tai jau visas pasaulis tik-
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rai sudrebėsiąs.
Ir kodėl? Nugi todėl, kad 

jie pagaliau suradę būdus, 
kaip apvienyti veiklą Tauti
nės Tarybos, Tautinės Sanda
ros ir Lietuvių Tautininkų Są
jungos.

Tikrai baisus pasimojimas. 
Bėda tik tame, kad visos šios 
trys organizacijos vos velka 
kojas. Gal tik Tautinė Sanda
ra turi pusę tuzino kuopelių, o 
kitos dvi taip tuščios, kaip iš
valgytas kiaušinis. Todėl jo
kių stebuklų nesitikime ir ne
laukiame.

Chicagos “Draugas” (gr. 11 
d.) šaukia: “Visiems komunis
tų agentams turi būti parody
tas kelias j Maskvą. Jiems čia 
ne vieta.’’

Bet kiekviena lazda turi du 
galu. Mes irgi galėtumėme, 
pasekdami galvočius iš “Drau
go,” šaukti: Visiems katalikų 
bažnyčios agentams turi būti 
parodytas kelias j Romą. Jiem 
čia ne vieta I

Tačiau mes taip nešaukia
me. Paliekame tą garbę fašis
tams, kurie ištiesų ruošiasi po 
tuo šūkiu pulti katalikus. De
ja, “Draugo” vyrai tiems fa
šistams uoliai pagelbsti išsiau
klėti didelius, baisius ragus.

Kaunas praneša, kad Lietu
vos Vilniaus majoru tapo pa
skirtas ponas K. Stasys.

Gal ponas Stasys ir geriau
sias tai vietai. Bet kodėl ne
buvo leista vilniečiams pa
tiems išsirinkti savo majorą? 
Gal jie būtų išsirinkę tą patį 
Stasį, bet tai būtų buvęs jų 
pačių išrinktas, o ne iš Kauno 
Smetonos paskirtas.

Jeigu Kauno valdovams 
apeitų tikrieji tautos reikalai, 
tai nesikėsintų Vilnių valdyti 
iš viršaus paskirtais valdinin
kais. Šitais savo žygiais jie vė
ją sėja ir kada nors audrą 
pjaus.

Jūs visi žinote, kaip mūsų 
patentuoti patriotai mėgsta 
giedoti “savi pas savuosius.” 
O tai reiškia, kad lietuvis turi 
eiti ir kreiptis pas lietuvi, rėk 
kalui ištikus, o ne pas svetim
tautį. Lietuvis lietuvį turi my
lėti ir gerbti geriau, negu ku
rios kitos tautos žmogų.

Betgi Vytautas Sirvydas pa
skelbė šitokią filosofiją: So
vietų bolševiką pagerbk, prieš 
jį kepurę nusiimk, o lietuvį 
bolševiką mušk visada ir vi
sur, ir kur reikia, ir kur ne
reikia !

Tūkstantį ir pirmą kartą vėl 
tapo palaidota ta vargšė So
vietų Sąjunga. O ją palaidojo, 
žinoma, tas pats daktaras Gri
gaitis.

Savo nelaimingoje gazieto- 
je gruodžio 12 d. jis mums sa
ko: “Kaipo militarinė jėga, 
Sovietų Rusija pasirodė visiš
kas bankrotas.” O didelė ša
lis šiandien be militarinės jė
gos tereiškia tiek, kiek žmo
gus po šešių pėdų žemės.

Dabar p. Grigaitis ir visi jo 
kolegos turėtų giliai atsidusti 
ir pasakyti: Pagaliau apsidir
bome !

Bet ar taip bus? Paregėsite, 
jie vis tiek to “visiško bankro
to” nuo liežuvio nenuleis, jį 
kolios, jį keiks.

O tas reiškia, kad Grigaitis 
pats netiki savo iškeptam So
vietų bankrotui.

Berlin. — Naziai užgin
čija, kad Anglijos submari- 
nas “rimtai sužeidė” vieną 
Vokietijos karo laivą. Jis 
esąs tik biskį sužeistas.

62 ŽYMŪS AMERIKONAI SMERKIA 
DIESO KOMISIJĄ; ŠAUKIA GINTI 
PILIETINES AMERIKIEČIŲ TEISES

Užpuolimai, Kuriuos Kongresinė Dieso Komisija Daro Prieš 
Raudonuosius, Siekia Panaikint Visu Laisvę

New York. — 62 žymūs 
amerikonai, profesoriai, ra
šytojai, artistai ir kiti, iš
leido pareiškimą prieš Die
so vadovaujamą kongres- 
manų-“tyrinėtojų” komisi
ją. Jie smerkia tą komisiją, 
vadindami ją “karo isteri
jos kurstytoja ir raganų 
gaudytoja.”

Dieso komisija kol kas 
medžioja komunistus, “rau
donuosius” ir veda bataliją 
prieš pažangesnes darbo 
unijas. Bet minimi žymūs 
amerikonai persergėja, jog 
veikla Dieso komisijos šie-; 
kia panaikint “visų ameri
kiečių pilietines teises” ab- 
elnai.

Šie amerikonai profeso
riai ir kiti intelektualai pa
rodo, jog traukimas į teis
mą Kom. Partijos sekre
toriaus Browderio ir kitų 
komunistų vadų neva dėl 
pasportų išsiėmimo nesa
vais vardais tai yra tiktai 
persekiojimas politinės ma
žumos.

Jie nurodo, kaip Dieso 
“tyrinėtojų” kongresinė ko
misija kursto amerikinius 
fašistus prieš darbo unijas, 
prieš ateivius, prieš mažu
mų religijas ir kt. Tie pro

ŠVEDIJA STIPRIAI 
REMSIANTI SENĄJĄ 
SUOMIJOS VALDŽIĄ

Stockholm, Švedija. — 
Naujasis Švedijos ministe
rių kabinetas pareiškė sei
mui, kad “Suomija (Finija) 
turėtų būt remiama med
žiaginiai ir dvasiniai, kiek 
tik galima,” bet, girdi, nau
joji Švedų “valdžia dės pas
tangas išlaikyt Švedijos be- 
pusiškumą,” kas liečia ka
rų tarp Suomijos ir Sovie
tų.

Kitų šalių diplomatai iš 
to supranta, kad pati Šve
dijos valdžia tiesioginiai 
“nesiųs” ginklų ir amunici
jos senajai Suomijos vald
žiai, bet jinai laisvai perleis 
per Švediją karo reikmenis, 
siunčiamus į Suomiją iš ki
tų kraštų, ir leis švedams 
liuosnoriams važiuot ten 
kariaut prieš Sovietus.

švedų Liuosnoriai Karan 
Prieš Sovietus

Copenhagen, Danija. — 
Pranešama, kad jau keli 
tūkstančiai Švedijos piliečių 
reikalavo praleidimo iš savo 
valdžios vykt į Suomiją ka
rui prieš. Sovietus.

Columbiaville, N. Y.— 
Charles H. Benedict, minė
damas sukaktį 105 metų sa
vo amžiaus, kalbėjo, kad 
šiandien pasaulis “durnavo- 
ja”.

fesoriai ir šiaip žymūs in
telektualai primena, jog pa
ti Dieso komisija neleisti
nai darė ablavas keliuose 
miestuose prieš komunistų 
centrus; jog Detroito mies
to valdžia leido fašistiniams 
huliganams užpult ir išdau- 
žyt masinį susirinkimą, kur 
kalbėjo Wm. Z. Foster, Ko
munistų Partijos pirminin
kas; o New Yorke buvo at
mesti komunistų kandida
tai rinkimuose dėl visai pa
viršutinės techniškos prie
kabės ir tt.

Tarp pasirašiusių tą pa
reiškimą prieš Dieso komi
siją ir fašistinę reakciją 
yra tokie garsūs mokslinin
kai ir menininkai, kaip Co- 
lumbijos Universiteto che
mijos prof esorius-išradė jas 
H. C. Urey; Harvardo Uni
versiteto prof. G. A. All- 
port; rašytojas Th. Dreiser, 
“New Republic” redakto
rius Malcolm Cowley, teat
rininkas Arthur Pollack, ir 
kiti.

(Šiomis dienomis bus iš
tisai įtalpintas “Laisvėje” 
šis pareiškimas Amerikos 
intelektualų, pilietinių tei
sių gynėjų.)

RAUDONARMIEČIAI 
NUŽYGIAVO DAR 8 
MYLIAS SUOMIJOJ
Maskva, gruod. 14.—Rau

donarmiečiai per dieną pa
žengė dar 8 mylias pirmyn 
per vidurinę Suomiją; da
bar jiem telieka tiktai apie 
60 mylių pasiekt Uleaborgą 
prie Bothnijos užlajos ir 
tuo būdu atskelt šiaurinę 
Suomiją ir nukirst senajai 
suomių valdžiai susisieki
mus žeme su Švedija ir 
Norvegija.

Sovietų kariuomenė žy
giuoja pirmyn ir kituose 
frontuose.'

HELSINKIO SUOMIAI 
DU MIESTELIUS SU

DEGINO IR PABĖGO
Bergen, Norvegija, grd. 

14.—Raudonarmiečių veja
mi iš Kolochoki, Salmijaer- 
vi ir Borisogleb miestelių 
šiaurėje, Suomijos balta
gvardiečiai pirma padegė ir 
ugnim sunaikino tuos mies
telius.

Kolochoki ir Salmijaervi 
yra centrai Anglijos ir Am
erikos kapitalistų nikelio 
kasyklų ir dirbyklų.

Berlin, gruod. 14.—Vo
kietija kaltina Anglijos ka
rinius laivus, kad jie varto
ję nuodingų dujų šovinius 
kovoj su nazių karo laivu 
“Graf Spee” ties Urugua- 
yum.

Sužeisti 3 Angly Šar
vuotlaiviai ir Vienas 
Nazių Karo Laivas
Montevideo, Uruguay, 

gruod. 14.—Trys ar keturi 
Anglijos šarvuotlaiviai už
puolė1 Vokietijos karo laivą 
jūroj netoli Montevideo, 
Uruguay aus, Pietinėj Ame
rikoj. Pagal vįęnus praneši
mus, Vokietijos laivas ten 
buvęs “Admiral Scheer,” o 
pagal naujesnius praneši
mus tai “Spee.” Bet vienas 
ar kitas yra. 10,000 tonų 
įtalpos ir ginkluoti šešio
mis kanuolėmis, šaudančio
mis šoviniais iki 11 colių 
storio.

Užpuolusieji Anglijos šar
vuotlaiviai buvo “Exter,” 
8,390 tonų įtalpos; “Ajax”, 
6,690 tonų ir “Achilles”, 
7,030 tonų įtalpos; viso— 
22,110 tonų įtalpos prieš vo
kiečių karo laivo 10,000 to
nų įtalpą. Šie trys Anglijos 
kariniai laivai buvo gink
luoti viso šimtu kanuolių, 
šaudančių 8-coliniais, 6-coli- 
niais ir mažesniais šovi
niais, taip pat 22 vamzd
žiais torpedom laidyti.

Po keturių valandų mū
šio, anglų šarvuotlaivis 
“Exeter” liko taip pavojin
gai sužeistas, kad “nežinia 
kur pabėgo” (ar dingo). Ki
ti du Anglijos šarvuotlai
viai irgi sužeisti, nors ne- 
taip sunkiai.

Uruguayans pajūrio val
diški sargai sako, kad mū
šyje prieš vokiečių karo lai
vą dalyvavo ir ketvirtas 
Anglijos karo laivas “Bar
ham”, 32,100 tonų įtalpos.

Mūšis šėlo keturioliką va
landų, kol Vokietijos karo 
laivas buvo taip sužeistas, 
kad apleido kovą ir nuplau
kė į Montevideo uostą, ten 
Uruguayans valdžia inter
navo jį ir laikysianti iki ka
ro pabaigos.

Grasina Išmest Du Ko
munistus iš Kanadiš- 
kčs Mokyklų Tarybos
Winnipeg, Canada. — Pi1 

liečiai išrinko į -šio miesto 
mokyklų tarybą du komu
nistus, Williamą Rossą ir 
Andrių Bileckį.—Visa tary
ba susideda iš 12 narių.

Bet dauguma mokyklos 
tarybos dabar grūmoja iš
mest iš savo tarpo tuos ko
munistus, ir štai dėl ko. Ko
munistai tarybos nariai bal
savo praeitą pirmadienį 
prieš rezoliuciją, šaukiančią 
kanadiečius remt senąją 
Suomijos valdžią ir nepirkt 
jokių sovietinių produktų. 
O antradienį tie komunis
tai balsavo prieš kitą įneš
tą rezoliuciją, kurioj buvo 
smerkiama Sovietų Sąjun
ga. __________

Stockholm, gruod. 14.— 
Nazių mina sužeidė Švedi-s 
jos karo laivą “Manligaet- 
ten” ir užmušė 7 jo jūrei
vius.

ORAS. — Šį penktadienį 
šilčiau.

Iš LIETUVOS GRĮŽTA Į SOVIETU SĄ
JUNGOS ŽINYBĄ DAUGELIS PER

BĖGUSIŲ IŠ BUVUSIOS LENKIJOS
Lietuva Bendradarbiauja su Sovietais, Kad Sugrąžint Atgal 

Tūkstančius Ukrainą ir Baltarusių Pabėgėlių
Maskva — Jau trys sa

vaitės, kai Sovietų atsiųsta 
komisija darbuojasi Lietu
voj, kad sugrąžint namo 
ukrainus ir baltarusius pa
bėgėlius. Jie perbėgo iš bu
vusios Lenkijos į Lietuvą, 
laike Vokietijos karo su 
Lenkija.

Lietuvos vyriausybė san- 
darbininkauja su Sovietų 
komisija sugrąžinimui tų 
pabėgėlių į Vakarinę Balta
rusiją ir Vakarinę Ukrai
ną, tai į kraštus, kurie bu
vo atvaduoti nuo Lenkijos 
ir prisivienijo prie Sovietų 
Sąjungos. Dabar per kelias 
dienas jau būsiąs užbaigtas 
darbas šių pabėgėlių grąži
nimo.

TAUTU LYGOS VADAI KURSTO PASAULĮ PRIEŠ 
SOVIETUS; LYGOS SUSIRINKIMAS NEDA

VĖ CHINIJAI VIETOS TARYBOJE
Geneva. — Tautų Lygos 

susirinkimo komisija iš try
likos narių patiekė Lygos 
susirinkimui r e z o 1 i u ei ją, 
kur smerkia Sovietus, kaip 
“Suomijos užpuolikus,” pa
neigia Sovietų pripažintą 
naują liaudišką Suomijos 
valdžią ir pareiškia, kad So
vietų Sąjunga “pati išsime
tus” iš Tautų Lygos, atsi
žvelgiant į Sovietų veiks
mus.

Šią rezoliuciją prieš So
vietus pagamino atstovai 
Anglijos, Franci jos, Švedi
jos, Portugalijos ir Bolivi
jos. Jų įnešimas-rezoliucija 
šaukia ne tik visus Lygos 
narius visais būdais remt 
senąją Suomijos valdžią, bet 
įpareigoja generalį Tautų 
Lygos sekretorių teikt ne
priklausančias Lygai vals
tybes remt Suomijos Hel
sinkio valdžią prieš Sovietų 
Sąjungą.

Pranešimai iš T. Lygos 
centro tvirtina, kad Lygos 
susirinkimas nubalsuos iš
braukt Sovietus iš Lygos. 
Nes tam reikia tik susirin
kimo daugumos balsų. Bet 
galutinas sprendimas pri
klauso nuo Lygos Tarybos; 
o einant Lygos taisyklėmis, 
tai jokia šalis negali būt 
pašalinta iš Lygos, jeigu 
bent vienas tos tarybos na
rys priešinasi pašalinimui.

Lygos Tarybos nariu yra 
šiuo tarpu ir Latvija. Su
prantama, kad Latvijos at
stovybė nebalsuos už Sovie
tų išbraukimą iš Tautų Ly
gos. Tad Anglijos ir Fran
ci jos delegatai stengiasi pa
veikti Latvijos atstovybę, 
kad jinai Lygos Taryboje 
bent susilaikytų nuo balsa
vimo.

Lygos susirinkimas poli- 
tikieriškai “atidėjo” Chini-
jos išrinkimą vėl į Tautų 
Lygos tarybą (idant Chinri jungą.

Lietuvos vyriausybė su
rašinėja pabėgėlius, kad pa
tirt, kiek jų reikės iškrau
styt. Sovietų komisija per 
20 dienų išdavė penkiolikai 
šimtų pabėgėlių leidimus 
grįžti į savo tėviškes, ir 
daugelis jų jau išvyko iš 
Lietuvos.

Sovietų atstovybė Kaune 
gauna šimtus prašymų nuoi 
pabėgėlių duot jiem liudiji
mus gįžimui namo.

Per tris savaites sovieti
nė komisija aplankė septy
nias stovyklas, kur pabėgė
liai buvo iki šiol internuoti; 
o daugiausia jų buvo inter
nuota Vilniuje ir artimoje 
apylinkėje. _________  

jos atstovas negalėtų bal
suoti prieš Sovietų brauki
mą iš Lygos). Bet Lygos 
susirinkimas išrinko į tary
bą atstovus Suomijos seno
sios valdžios ir Bolivijos, 
idant sustiprinti bloką prieš 
Sovietus.

Argentinos atstovas Fre
yre grūmojo, kad-jo šalis 
apleis Tautų Lygą, jeigu 
Sovietai nebus pašalinti iš 
Lygos. Buvusios Lenkų val
džios delegatas reikalavo 
griežčiausių veiksmų prieš 
Sovietus.

TAUTŲ LYGA IŠBRAU
KUS SOVIETUS

Geneva, gruod. 14.—Tau
tų Lygos susirinkimas dau
guma balsų nutarė išbraukt 
Sovietų Sąjungą iš Lygos. 
Lietuvos, Latvijos ir septy-; 
nių kitų šalių atstovai susi-j 
laikė nuo balsavimo.

I

Radio pranešimais, tai I 
Tautų Lygos taryba paskui1 
galutinai nubalsavo paša-i 
lint Sovietus iš Lygos dėl 
jų karo su Suomija.

ŽUVO DAR VIENAS KA
RINIS ANGLŲ LAIVAS
London, gruod. 14.—Ang

lų vyriausybė skelbia, kad, 
girdi, “susidūrime su kitu” 
kokiu tai laivu nuskendo 
karinis Anglijos laivas nai
kintuvas “Duchess,” 1,375 
tonų įtalpos. Su juom žuvo 
120 jūreivių.

Vokiečių mina nuskandi
no karinį Anglijos laivuką 
“William Hallett,” kuris 
graibė nazių minas iš jūros.

London, gruod. 14.—Slap
tai laikomame posėdy j Ang
lijos seimo ministeris pir
mininkas Chamberlain už- 
reiškė, jog Anglija siųs se
najai Suomijos valdžiai ka
ro lėktuvus, ginklus ir am
uniciją prieš Sovietų Su

Sudėtis Naujo Švedų 
Ministerių Kabineto; 
Jame 5 Socialistai

...... '
Stockholm, Švedija.—Per

organizuotame Švedijos mi
nisterių kabinete socialis
tas Albin Hansson yra mi
nisteris pirmininkas; be jo, 
yra dar keturi socialdemo
kratai ministerial.

“Nepartijinis” užsienio 
reikalų ministeris Christian 
E. Guenther užima vietą 
buvusio s o c i a 1 d emokrato 
Sandlerio. Sandleris atsista
tydino praeitą savaitę, susi
ginčijęs su kitais ministe- 
riais, kasjiečia ginklavimą 
Alando salų.

Kodėl Soc. Dem. Sandler 
Turėjo Apleisti Ministe- 

rių Kabinetą
Sandleris reikalavo, kad 

Švedija tuoj aus stipriai ap- 
tvirtintų ir apginkluotų 
Alando salas prieš Sovietų 
Sąjungą. Šios salos guli 
prie įplaukimo iš Baltijos 
Jūros j Bothnijos užlają, 
tarp Suomijos ir Švedijos.

Kad dauguma Švedijos 
ministerių atmetė šį Sand
lerio reikalavimą, tai jis 
ir pasitraukė iš valdžios.

Pagal kitus pranešimus, 
Sandleris, perdaug aiškiai 
remdamas Angliją, tuomi 
užpykinęs Vokietiją. Tai 
buvus antra priežastis, ko
dėl jis turėjo išeit iš Šve
dijos valdžios.

Be minėtų naujų ministe
rių, dabar Švedija turi tris 
valstiečių partijos ministe- 
rius, du liberalus ir du kon- 
servatus (dešiniuosius). 
Tad naujame ministerių ka
binete socialdemokratai jau 
nesudaro daugumos, kaip 
kad iki šiol.

ŠMEIŽIKAS OZANIC, BO
SŲ ĮRANKIS PRIEŠ CIO 

MAINIERIUS

Washington, gruod. 14.— 
Kongresinė komisija, vado
vaujama atžagareivio H. 
Smitho, pasišaukė i “liudi
ninkus” Joe Ozanic’ą, pir
mininką neva “progresy- 
vės” mainieriu unijos, prieš 
didžiąja CIO Jungtine Mai
nieriu Uniia ir nrieš šnb’es 
D^rbo Santikiu Komitetą.— 
Kongreso atžagareiviai nori 
“nertnisvti” Darbo Santikiu 
Ištariama samd^toiii nandoi.

Ozanic naša kom. būk 
Darbo Santikiu Komiriios 
viršininkai ridėję, kada, gir
di. Jungtinės Mainieriu 
Unijos vadai ra gi n p qwo 
narius net “šaudyt” “^ro- 
gresvvės” mainieriu nrHč. 
lės organizatorius.—Ši nni- 
jėlė priklauso Darbo Fede
racijai.

Pats Ozanic veikė išvien 
su kasyklų savininkais ir 
papirkinėjo mainierius bal
suot už jo unijėle prieš CIO 
uniją, kai valdiška Darbo 
Komisija suruošė badavi
mus. Bet kongresmanas 
Smithas su savo “tyrinėto
jais” darė viską, kad už
gniaužt tuos faktus.
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Dar Apie "Vilniaus Apiplėšimus”
Tuojau, kai tik Vilnius buvo perduotas 

Lietuvai. Lietuvos rašytojų ir žurnalistų 
grupė nuvyko ten su žmonėmis pasikal
bėti ir įspūdžių gauti. Vienu tokių rašy
tojų buvo žinomasis Antanas Venclova. 
Tuč tuojau jis parašė “Kultūrai” (num. 
10) žiupsnį įgytų Vilniuje įspūdžių. Be 
kitko, rašytojas Venclova šitaip rašo:

“Kokios nesąmonės apie Vilnių sklido 
Kaune! Įdomu jas patikrinti su pačiais 
vilniečiais.

—šiltinė? Difteritas?
Ne, nieko apie tai Vilniuje niekas ne

girdėjo.
—Badas?
Mieste, aišku, kai ko trūksta, bet ro

dos, dar niekas badu nenumirė. Daugelį 
prekių krautuvininkai, užėjus Sovietų 
kariuomenei, suslėpė, todėl trūkti ėmė 
daug ko. Be to, visokį sĮiekuliantąi vis
ką ėmė žerti sau. O kaime maistū’nėra 
mažiau kaip visada—lenkai surekvizuo- 
ti maža tesuspėjo, o bolševikai iš kai
miečių nieko neėmė, ėmė tik iš dvarų. 
Dvarų žemę ir gyvulius taip pat išdalijo 
kaimiečiams.

“Apie Sovietų valdymą pasakojama 
įvairiausių dalykų, bet tie pasakojimai 
toki priešingi, kad netenka bet kokio au
tentiškumo, ir nėra tikslo jų kartoti. 
Kiekvienas šneka pagal savo turtą, pa
dėtį ir ideologiją. Iš visų tų kalbų viena 
aišku—kelias visokiam chuliganizmui 
reikštis buvo iškarto užkirstas, todėl 
tvarka buvo kaip reikiant, o Sovietų ka
riuomenės mandagumas su žmonėmis, 
bendra visų nuomone, buvo kuo didžiau
sias.”

Tai matot, kaip dalykai Vilniuje buvo 
Raudonajai Armijai ten esant! Jokių 
plėšimų ten nebuvo. Chuliganai buvo su
valdyti. Tvarka graži. Raudonoji Armi
ja žmonėms buvo draugiška, mandagi. 
Tik spekuliantai ir krautuvininkai viską 
slėpė, viską žėrėsi sau. O kai krautuvės 
ištuštėjo, tai Sovietų priešai ėmė skelbti, 
kad jąsias išplėšę raudonarmiečiai!

Na, ir tas apie “plėšimą” pasakas nuo
lat kartojo Amerikos lietuvių anti-sovie- 
tinė spauda!

Mes tuojau sakėme, jog tai melas. Da
bar tą patį patvirtina ir žurnalo “Kultū
ros” bendradarbis, p. A. Venclova.

“Meluoji, Kaip Helsinkio Žinios”
Jei ilgiau taip pasitęs, tai mes mano

me, kad neužilgo kiekvienas buržuazinės 
spaudos skaitytojas pradės šitaip mela
giui atkirsdinėti: “Meluoji, kaip Helsin
kio žinių skleidėjai.”

Iš tikrųjų, tu r būt dar niekas iki šiol 
nėra matęs tokių nesąmonių, kokios šiuo 
metu yra siuntinėjamos iš Suomijos mie
sto Helsinkio, kur dar vis tebesėdi senoji 
Suomijos valdžia. “Sovietai sumušti,” 
“Suomiai uždavė raudonarmiečiams mir
tiną smūgį,” “Suomiai sunaikino 25,000 
raudonarmiečių ir virš 100 sovietinių 
tankų,” “Raudonarmiečiai miršta badu 
ir šalčiu,” “Raudonarmiečiai atsisako ka
riauti, tai juos karininkai su šautuvais 
varo pirmyn, į frontą,” “Sovietai naudo
ja Lenkijos pabėgėlius—vyrus ir moteris 
—-karui: siunčia pirmiau savo armijos, 
kad juos suomių paliktos minos sunai- 
kintų

Šitokios ir panašios “zmies” spausdi
namos stambiojoj Amerikos spaudoj ir 
pilasi per radiją. Dažniausiai jos paeina 
/iš Helsinkio. Bet panašių “žinių” esti ir 
iš Stockholmo, Copenhageno, Oslo, Pa
ryžiaus ir Londono. Vis tai pasakos, vis 
tai melai. n'"‘

Toji pati spauda dažnai įtalpina Suo
mijos žemėlapių, kurie aiškiai parodo vis 
naujas ir naujas»pozicijas, kurias Raudo
noji Armija kasdien užimdinėja. Mums 
atrodo, kad Raudonoji Armija eina pir
myn labai strategiškais ruožtais,—to
kiais ruožtais, kuriais einant bus juo 
mažiau nuostolių pakelta, mažiau žmo
nių žus ir tikslas bus laimėtas, v

Kuriais, tad gi, sumetimais Helsinkio 
valdžia šitaip dumia svietui akis? Argi 
ji nežino, kad net tūli Amerikos spaudos 
(buržuazinės) redaktoriai jau pradeda iš 
to juoktis, pradeda tuos “laimėjimus” 
dėti į svetimženklius?

Gal būt ji mano, kad tuo būdu bus 
labai pažeminta Raudonoji armija? Tai 
didžiausia klaida. Tos melagingos žinios 
greit žmonėms išaiškės, na, ir tuomet 
pasaulis piktinsis tąja valdžia, kuri ne 
tik kraštą į karą įtraukė, bet kuri, ei
nant karui, visą laiką pasauliui taip ne
gražiai melavo.

Daugiau Įdomių Dokumentų!
Tie mūsų skaitytojai, kurie nori giliau 

pažinti tikrąją padėtį, privedusią Suo
miją prie konflikto su Sovietų Sąjunga, 
turi skaityti ir studijuoti tuos davinius 

’ (dokumentus), kuriuos mes karts iš kar
to “Laisvėje” paduodame. Paimkim kad 
ir pastaruosius davinius, kuriuos mes ci
tuojame iš “The Week,” savaitraščio, iš
einančio Londone. “The Week” (Savai
tė) yra leidžiamas grupės žmonių, turin
čių ankštus ryšius su “aukštesnėmis An
glijos sferomis.” Iš tų “sferų” “The 
Week” labai dažnai paduoda tokių ati
dengimų, kurįų negalima gauti kitur.

Šiuo tarpu “The Week” rašo apie So
vietų Sąjungos-Suomijos konfliktą ir 
kaip jis prasidėjo. Paduosime keletą iš
traukų : ,

“Svarbu atžymėti, kad 24 valandomis 
priėš ^SovietŲ Sąjungos. ginkluotų jėgų 
įėjimą į Suomiją, gerai painformuoti 
konservatyvų rateliai Londone net pini
gų siūlė (laižyboms), kad Švedija ir 
Jungtinės Valstijos prisidės militariniai 
ir finansiniai prie Suomijos prieš Sovie
tų Sąjungos pasiūlymus./..

“Tieji pasiūlymai buvo ypačiai baugi
nančio pobūdžio, kadangi jų pasisekimas 
giliai pakeistų jėgos pozicijas, pašalinda
mi ‘kapitalistinio’ pasaulio tiesioginio už
puolimo galimybę nuo vyriausiojo pra
monės kampo, priklausančio komunisti
niam pasauliui. Londone nebuvo iliuzi
jų, kad galutinas komunistų apsaugoji
mas priėjimo prie Leningrado skaitytus! 
pasekmingu komunistų žygiu prieš gali
mą koaliciją,—tokią, apie kurią pasta
ruoju laiku buvo rašyta spaudoje kituose 
kraštuose, ir pastaromis dienomis buvo 
laisvai prileidžiama nuo Londono, New 
Yorko, iki Lisbono ir Tokio kaipo TIK
RASIS PLANAS...

“Buvo laikotarpis didelio susirūpini
mo, kai Suomijos delegatas Paasikivi su
tiko padaryti sutartį su Sovietais pasta
rųjų pasiūlytais dėsniais. Tokiu atveju 
visa padėtis (reiškia, apsigynimas nuo 
numatyto talkininkų užpuolimo ant Le
ningrado per Suomiją.—“L.” Red.) būtų 
buvusi* apsaugota tuč-tuojau. Priskyri
mas prie Suomijos delegacijos pono Tan
ner io (social-demokratų lyderio), ir An
glijos darbo lyderių užtikrinimas Suomi
jai pagalbos, buvo padarytas tuo tikslu, 
kad sustiprinti Suomijos delegaciją ir 
pakeisti tą Paasikivio priimtą poziciją.

“Visas šis pastatas (agresija prieš So
vietų Sąjungą per Suomiją.—“L.” Red.), 
kiek jis palietė Vakarų interesus, buvo 
paremtas tuo supratimu, kad Rusija iš 
savo pusės nieko nebegalės padaryti iki 
1940 metų pavasario, ir kad tas pats bus 
ir Vakarų pusėje...

“Buvo viltasi, kad su pavasariu bus 
galima Švedijoj pastatyti tokią valdžią, 
kuri sutiktų išstoti prieš Sovietų Sąjun
gą, taipgi—dar svarbiau,—buvo tikėtasi, 
kad iki to laiko Amerikos militarinė pa
galba Švedijai prieš Sovietų Sąjungą 
bus gauta...”

Kitais žodžiais, Anglijos, Stockholmo, 
Paryžiaus ir kitų kraštų ponai manė, 
kad Suomija galės sau palengvėlio kirsti 
ant Sovietų-Suomijos sienos visokias 
provokacijas, o per tą laiką Sovietai nie
ko nedarys, bet lauks pavasario. O 
pavasaris ateis, tuomet Suomija jau 
ne viena; tuomet per Suomiją jau 
giuus oveuijos, Amerikos ir Anglijos 
riai prieš Sovietus.

Bet Sovietai, tatai gerai žinodami, 
vaš‘d¥lo nelaukė. Pamatę, To siekia

Kalifo’rnijos “farmerių vadai”—Ray Andress, Joseph Barcroft ir Niels Over- 
gaard, — Pašaukti pas USA senato komisiją civilinėms laisvėms ginti pasiaiš

kinti, kodėl jie vartoja terorą prieš darbininkus.

ils Penktadienis, Gruodžio 15, L

' Dar 4 Pietų Amerikos Šalį
Apleidžia Tautų Lygą

Buenos Aires, Argentina 
i —Pirmiau Tautų Lygai pri
klausė dešimt respublikų 

i Pietinėje Amerikoje. Bet 
dvi iš jų, Brazilija ir Para
guay, pasitraukė iš Lygos; 

I o Chile, Perų, Venezuela ir 
i Uruguay jau taipgi nu
sprendė apleisti Tautų Ly
gą. Tai todėl, kad Lyga 
nieko nedarė gynimui Ethi- 
opijos, Chinijos, Austrijos, 
Čechoslovakijos ir Lenkijos. •

Tačiau Pietų Amerikos 
šalys reikalauja, kad Tautų 
Lyga iš savo tarpo išbrauk
tų Sovietus, nors jos pačios 
bėga iš Lygos.

Laiškas iš po Vandens 
nuo Vokiečių 

Submarine

Pirmiausiai aš sveikinu 
ir linkiu jum daug laimės 
ir sveikatos jūsų gyvenime, 
ir geros ateities.

Dabar aš aprašysiu savo 
gyvenimą, nelaimingą. Ma
no gyvenimas labai pavo
jingas. Kas minutė ir va
landa laukiu mirties nuo 
bombų .ar. torpedų nuo an- 

'glų ir francūzų. Daug mū
sų povandeninių laivų (sub- 
marinų) anglai nuskandino.

Dabar aš aprašysiu, kur 
mes randamės. Mūsų sųb- 
marinas randasi Atlantiko 
okeane ties ekvatoriumi, 
prie Brazilijos, Uruguajaus 
ir Argentinos.” Šį laišką ra
šau ant Atlantiko.

Aš randuosi karo lauke.; kenybę, vos jūrininkas gali 
Vokietija yra kare ir aš tu-'panešti.
riu kariauti kartu su vokie- Gerbiamasis A. 
čiais ir ginti vokiečių vals-; šį mano laišką į 
tybę ir tėvynę. Bet aš nesu ■ Amerikos lietuvių 
vo'kietis, bet aš turiu Hitle- čio redakciją. Lai 
rio prisakymus pildyti. Tu-, bia.
riu atlikti karo pareigas' Sudiev, pasilieku gyvas. ' 
dėl vokiečių. Kad tas kan-, Jūrininkas L. J.

kinimas dar būtų dėl Lietu
vos naudos, tai būtų niekas 
ir kentėti. Bet aš esu lietu
vis, Lietuvos pilietis ir tos 
mano kančios jokios nau
dos neduoda Lietuvai. Tas 
visas mano • darbas yra vo
kiečių naudai.

Dabar aš aprašysiu apie 
maistą, kiek mes jo gauna
me į dieną. Pirmiausia duo
nos gauname 350 gramų, 
mėsos 250 gramų, sviesto 
50 gramų, cukraus 200 gra
mų, kakavos 20 gramų, 
murmolado 100 gramų ir 
kitų produktų į dieną ne
daugiau kaip 20 gramų. O 
amunicijos su gulbėjimui- 
si įrankiais susidaro 54 ki
logramai, paskui šautuvas, 
durtuvas, rankinės bombos 
ir. šoviniai ir kiti ginklai ir 
įrankiai, sudaro didelę sun-

pasiųsk 
Šiaurių 
laikraš- 
paskel-

Atvirai Kalbant
Kaip Tai Galima Suprasti? vo geležiniuose pirštuose 

neseniai pasi- Rusijos carai?
Stebėtis reikia, kad ran

dasi žmonių, kurie nė patys 
nenori'žinoti, nė kad jų vai
kai žinotų, jog lietuvių tau
toj buvo žmonių, kurie su 
kūnu ir siela atsidavę savo 
tautos liaudžiai ir mirties 
patale gulėdami, budino sa
vo brolius iš miego, kvietė 
į kovą už kalbą ir spaudą. 
Nejaugi jie nežino to fak
to, kad tik pasidėkavojant 
Kudirkai, Višinskiu!, Biliū
nui, Žemaitei ir kitiems 
anų laikų literatams, jie pa
tys prasikrapštė akis ir iš- 
sirituliojo iš religijos keva
lo ?

Jei jau šitaip svarbus 
istorinis veikalas atėjęs į 
progresyvio lietuvio stubą, 
neranda šiltos priimties, 
svetingo pasitikimo, tai la
bai, labai abejotina, ar bent 
vieną knygą toks žmogus 
yra perskaitęs ir ar jam

“Laisvėj” 
rodė kas tai panašaus į ne- 
pasiganėdinimą šių metų iš
leista ALDLD knyga—Lie
tuvių Tautinio Atbudimo 
Pionieriai. Perskaitęs tokį 
pareiškimą, kitokio išvedi
mo negali padaryti, kaip 
tik vieną iš dviejų: ar tie 
draugai visai neskaitę tos 
knygos padarė tokį pareiš
kimą, arba nei patys nežino, 
ko nori?

Juk tą kūrinį perskaitęs, 
kad ir aršiausias lietuvių 
tautos ignorantas, nedrįs 
išsireikšti, jog knyga netu
ri savo vertės. Kas gi galė
jo tikėtis, kad mūsų tarpe 
randasi tokių žmonių, kurie 
nenori žinoti savo tautos 
praeities? Kurie nenorėtų 
žinoti, kas kovojo už lietu
vių kalbą, spaudą ir kur bei 
kokiose sąlygose išeidinėjo 
lietuvių kalba laikraščiai, 
knygelės, kuomet lietuvių
spaudą laikė užgniaužę sa- bent kas pasaulyj yra miela

lija, Švedija, Francija ir Suomija—jų 
valdančiosios klasės,—Sovietai paskelbė 
provokacinei Helsinkio valdžiai karą.

Akyva ir tai, kad Paasikivi stovėjo už 
susitaikymą su Sovietų Sąjungą, bet so
cialistas Taimeris tam griežtai pasiprie- 
«i ' J is Kėlią karo.’' O jam
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bei žingeidu?
Galima daleisti, jog ran

dasi lietuvių, kurie jau su- 
amerikonėję ir kaip nuo 
Lietuvos, juo labiau nuo jos 
praeities taip nutolę, kad 
ta knyga juos visai neinte
resuoja. Bet ir taip save 
jaučiąs žmogus, jeigu jis 
myli apšvietą, negali saky
ti, kad ta knyga “visai ma
žos” arba—“neturi vertės.”
Taisykime Savas Klaidas
“Laisvės” num. 285, tilpo 

ALDLD 6-to Apskričio kon
ferencijos protokolas. Kaip 
iš protokolo, taip ir iš su
grįžusių konferencijoj da
lyvavusių delegatų raportų, 
kuopų draugai žino, kad 
mūsų apskričio veikimas 
neina taip sklandžiai, kaip 
turėtų eiti, besikristalizuo
ja, kaip turėtų kristalizuo
tis.

Šiais metais, nors apskri
čio komitetas ir dėjo pas
tangas susirišti kuotamp- 
riausiais ryšiais su kuopo
mis, bet kuopos neparodė 
reikiamos kooperacijos iš 
savo pusės, nenutiesė tilto 
tarp kuopų ir apskričio 
komiteto.

Tad, draugai ir draugės, 
nors ateinančiais metais 
mes parodykime vieni ant
riems daugiau širdingumo, 
surišto su bendrais mūsų 
reikalais, kad dar daugiau 
nenukentėtų mūsų darbuotė 
6-tam Apskrityj. Apskričio 
komiteto, bile vienas iš 7 
draugų su mielu noru da
lyvaus bile kuopos susirin
kime, jeigu tik kuopa parei
kalaus. Iš draugų eastonie- 
čių mes reikalaujame, kad 
jie susižinotų su Bethlehemo 
ir Readingo draugais apie 
kuriuos mes jau antra kon
ferencija nieko negirdime.

Taipgi yra nutarta, kad 
kuopos, kurios tik gali, su- 
rengtų apskričio naudai, sibūti ? 
bent kokį parengimėlį. To
kie parengimėliai jau turė
tų būt pradėti, kad bent 
kiek atpildžius apskričio iž
dą, kad jis neliktų be cento.

Dirbkime, draugai, kad 
visos kliūtys būt nugalėtos, 
nedatekliai atpildyti, apsi
leidimas iš mūsų tarpo iš
šluotas, klaidos užmirštos, 
užgavimai vieni antriems 
atleisti, o Naujus Metus 
pasitikę su nauja ener
gija, nauju pasiryžimu— 
nugalėkime visą tai, kas 
turi būt nugalėta, atiduoki
me savo darbo dalį idėjai, 
kiek jinai iš kožno bevieliu 
reikalauja.

Senas Vincas.

tame darbe gražiai padėjo Anglijos so
cialistai !

Taigi, jeigu šiandien Suomijoj verda 
karas, tai reikia pasidėkavoti ne tik Lon
dono imperialistams, bet ir socialistams! 
Šitaip sako ir “The Week”, kurio niekas 
nedali Skaityti komuništtniir..........

High Schoolės Mokinys 
Užmušė Mokinę

Charles City, Iowa. —17 
metų jaunuolis Warner Ble
wett, Colwell kaimo High 
Schoolės mokinys, pasiėmė 
pavežiot automobiliu Do
rothy Carter, 14 metų, tos 
pačios mokyklos mokinę, ir 
užmušė ją šautuvo buože, 
kaip kad jis areštuotas pri
sipažino. Jis sako, “susipy- A 
kome begrįžtant namo,” tai 
ir visas jo pasiteisinimas.

Užmušęs mergaitę, jis 
mėgino nusinuodyt, ir buvo 
nugabentas į ligoninę, kur 
jau sveiksta.

Abiejų jaunuolių tėvai 
yra turtingi farmeriai. 
Žmogžudys buvo pirminiu-1- 
kas vyriausios mokinių kla
sės.

Francija Grobs Skudurus 
ir Senas Popieras

Paryžius. — Pritrūksta 
Francijoj popieros laikrė&t^ 
čiams ir kitiems reikalams. 
Tai valdžia nutarė per prie
vartą užgrobt senus skudu
rus ir popieras iš tų žmo
nių, pas kuriuos ras dau
giau kaip 440. svarų tokių 
skudurų ir popierų. Tos 
medžiagos bus vežamos į 
fabrikus perdirbti į naują 
popierą.

Klausimai ir Atsakymai
Vizos Svečių iš Kariaujan

čių šalių Pailgintos
Klausimas: Mano gimti-.T 

nė šalis yra Lenkija. Af 
pereitais metais atvykau \ 
Jungt. Valstijas matyti Pa-1 
saulinę Parodą. Šiandien aš 
negaliu grįžti į Lenkiją, bet 
mano viza išsibaigia į du 
mėnesiu. Ar galiu prašyti 
leidimo čionais nuolatai ap-

Atsakymas: Po įstatymu, 
ateivis negali pamainyti jo 
imigracijos stovio. Kad pa
silikti čionais nuolatai, tam
sta turėsi, apleisti Jungti
nes Valstijas, išvykti į sve
timą šalį ir tada prašyti re-1 
guliariškos imigracijos vi
zos. Gal prisieis laukti la
bai ilgą laiką. Tiek daug ap
likacijų gauta po Lenkijos 
kvota, kad ta kvota ant 
daug metų jau išsibaigus, 
net ir normaliais laikais. 
Bet, suprantama, labai 
daug tų prašytojų negalės 
apleisti, arba išvažiuoti iš 
I^enkijos. Gal tas sutrum
pins laiką.

Jeigu negali vykti į sveti- 
mą šalį ir tenais laukti vi
zos, tai patariame prašyti 
pailginimo svečiavimosi vi
zos. Galimas 'daiktas, kad 
jūsų viza bus pailginta, pa- < 
kol galėsi grįžti namo.

. \. F.L.LS.
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Trečias puslapis

mimu £1 HITWWI ewv~UH K a
V ilniaus Muro Na

Skaičiai m ų K i 1
Apie Vilniaus žemės plo

tą randame žinias tiktai 
nuo 1648 metų. Tuomet Vil
niaus plotas buvo 175 hek
tarai; o hektaras yra be
veik pustrečio amerikoniško 
akerio.

Po dviejų šimtų metų 
paskui Vilnius turėjo jau 
458 hektarus ploto. Toliau 
Vilnius smarkiai augo ir 
1913 metais, pirm pasauli
nio karo, jo plotas siekė 
5,000 hektarų, o 1919 me
tais jis apėmė jau 10,400 
hektarų. Tai šitokio dydžio 
Vilniaus plotas tebėra ir 
šiandien. O Kauno plotas 
viso užima tik 4,500 hekta-

Vilniuje 3,000 hektarų 
yra apstatyti namais ir 
įvairiais pastatais, o Kaune 
namai užima tik 1,300 hek- ninkai iškasė aplink namus

plačią galeriją, apdengę ją 
lentomis. Kai mes prisikasė
me prie senoviškų* pamatų, 
pamatėme, kad jie daryti iš 
buto. Daugelyje vietų ak
menys nebuvo sutvirtinti 

[ cementu. Teko sutvirtinti
Parkai ir sodai Vilniuje šiuos, pusantro šimto metų

apima 170 hektarų, kapines turinčius, pamatus
67 hektarus, geležinkeliai ____ ,. ..
45 hektarus, pliažas ir ki- _____ ________
tos vandens apsemiamos 
vietos 40 hektaru. j

V I r

tarų.
Vilniaus gatvės ir aikštės 

užima 396 hektarus, o Kau
ne 450 hektarų. Taigi Kau
nas yra kur kas retesnis ir 
oringesnis.

buvo

v

1800 metais Vilnius turė
jo 30,000 gyventojų, 1885 
metais—103,000 gyv., o 1914 
metais, pirm pat pasaulinio 
karo, — 260,000 gyventojų. 
Bet po karo, užėmus len
kam Vilnių, jo gyventojų 
skaičius sumažėjo iki 200,- 
000, ir prie lenkų valdžios 
miestas sustojo augęs.

Visų Vilniaus gatviii ilgis 
yra apie 300 amerikoniškų 
mylių. Daugiau kaip pusė 
tų gatvių nėra grįstos (ne
bruka votos).

Visose Vilniaus gatvėse 
yra 6,530 medžių.

Pernai Vilniuje 
13,994 gyvenami namai, iš 
jų 4,311 mūrinių ir 9,653 
mediniai, o 30 pusiau mūri
niai ir mediniai.

1938 metais Vilniuje vie
no aukšto gyvenamų namų 
buvo 10,194, dviejų aukštų 
—2,815, trijų aukštų—719, 
keturių aukštų—239, pen
kių aukštų-— 25 namai ir 
šešių aukštų—5 namai. 355 
Vilniaus namai dar šiau- 

'■ dais dengti.
Elektra įvesta 6,634 na

muose Vilniuje, o 8,360 te
bėra be elektros.

Parkų, sodų ir darželių 
Vilniuje yra 21, tiltų 13 (7 
geležiniai ir 3 mediniai).

Pernai metais Vilniuje 
buvo 8 ligoninės, 10 klinikų, 
8 gydyklos, 36 ambulatori
jos ligoniams, 1 sveikatos 
cęntras, 34 vaistinės 
vaistų sandėliai.
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KANTRYBE

Romoje neseniai susituo
kė keista pora: 88 metų 
jaunikis su 76 metų jauną
ja. Jaunasis Francesko pa
siūlė savo Džiovanai tapti 
jo žmona 1880 metais. Mer
gina susisarmatino ir pasa
kė pagalvosianti. Francesko 
kantriai laukė ir atsakymą 
gavo tik dabar.

nojimas
Jau daug kartų buvo ra

šyta, kad vykdant Maskvos 
pertvarkymo planą, geres
nius mūrinius namus teko 
perkelti iš vienos į kitą vie
tą. Įdomu, kokiu būdu gali
ma tai padaryti? Pirmiau 
Maskvoje buvo perkelti is
toriškai vertingi buvę grafo 
Černyševo, o šiuo metu 
Maskvos tarybos rūmai. 
Kaip jie buvo perkelti—pa
sakoja vyriausias namų 
perkėlimo inžinierius E. 
Gendelis:

—Maskvos tarybos rūmų 
dydis—32,500 kubinių met
rų, svoris—20,000 tonų. Rū
mų perkėlimo darbai prasi-j 
dėjo gegužės mėn.

KAIP NAIKINT MAGNETINES MINAS
Elektros inžinieriai pra

eitą savaitę kalbėjo viena
me savo susirinkime New 
Yorke ir apie tai, kaip ga
lima būtų sunaikinti mag
netiškas minas. Tai tos rū
šies minos-sproginiai, kurių 
naziai prisodino* aplinki
niuose Anglijos vandenyse.

Anglijos karo laivyno mi- 
' nisteris W. Churchill jau 
pora savaičių atgal paskel
bė, kad anglai sužinoję na- 
zių magnetiškų minų pas
laptį; todėl dabar jie mokė
sią pašalint tų minų pavojų.

Tačiaus, magnetiškos na- 
zių minos po to paskelbimo 
vėl x susprogdino 
tūkstančių tonų 
prekinių laivų.

O New -Yorke 
vusiems elektros 
riams atrodė, jog nelabai 
sunku būtų sunaikint tas 
minas. Jie piršo štai kokias 
priemones. Sako, reikia me
dinius laivus vartot, kaipo 
naikintojus tų minų. Tegul 
du mediniai laivai bus su
jungti stipria metaline vie

desėtkus
Anglijos

posėdžia- 
inžinie-

Surado Lengvesnį Sifilio Gydymą
Sėkmingiausias iki šiol 

žinomas gydymas lytiškos 
ligos sifilio tai buvo “ada
ta” ligoniui į kraują leist 
sykį vaistus, pagamintus su 
aršeniku, o kitą sykį su bis- 
muthu, ir taip kartot, iki li
gonis pasveiks.

Dabar jau nėreikės 
šmirkšt sifilitikui į kraują 
bismutho vaistų. Nes Stan
ford© Universiteto medici
nos profesoriai išrado page
rintą bismuthinį vaistą va
dinamą Sobisminol Mass 
pavidale miltelių piliukėje; 
ir Amerikos Gydytojų Susi
vienijimo Taryba patikrino, 
kad jeigu ligonis nuryja šių 
miltelių, jie taip pat gydo 

vietą 
stu-

tu, kad dedant po jais me
talinius balkius, jie nesuby
rėtų. Netrukus po namais 
buvo padėta 18 geležinkelio 
bėgių kelių, kuriais namas 
turėjo “važiuoti.” Perkėli
mas viso pamatų svorio ant 
bėgių buvo atliekamas jėga 
didelio vandens spaudimo 
tam tikromis hidrauliškomis 
mašinomis. Maskvos tary
bos namai į naują 
“pervažiavo” bėgiais,
miamais elektros mašinų. 
Mums pavyko namų perkė
limo greitį išvystyti iki virš 
25 jardų per valandą. Tokiu 
greičiu rūmai ir buvo per
kelti per 45 minutes. Teko 
taip dirbti, kad nė vienai se
kundei nesusitrukdytų tuo
se namuose vystąs Maskvos 
tarybos įstaigų darbas. Iš 
tikrųjų mes dirbome pože
minėje galerijoje veik nepa
stebimi. Įdomiausia, kad 
rūmų perkėlimo metu juose 
nebuvo pertraukti nei tele- 

Darbi-i f°no> nei elektros, nei kana- 
; lizacijos darbai. Net įstai
gų tarnautojai sėdėjo savo 
įprastose vietose, ir nė ma
žiausias lubų tinko gabalė
lis nenukrito ant jų gai
vu... i v

Tokiu būdu Maskvoje jau 
perkelta į naujas vietas ke
liasdešimt mūrinių, didžiu- 

cemen- i lių namų.

la (dratu); prie to vielos 
turi būt prikabinti geleži
niai plūdurai. Bet ši viela 
turi būt stipriai magneti- 
zuojama su pagalba elek
tros srovės nuo kranto, o 
vielos elektro-magnetizmas 
turi būt pravestas į tuos 
geležinius plūdurus; tai, 
girdi, kai tik mediniai lai
vai, šaligrečiai, bet gana 
toli nuo viens kito plaukda
mi, užvilks tuos plūdurus 
virš magnetiškos minos, 
esančios vandenyje, tuoj su
sijudins delikątnas magne
tinis mechanizmas viduje 
minos, ir jinai sprogs; o jei
gu jinai susprogdins plūdu
rą, tai bus visai mažas nuo
stolis.

Nežinia, ar Anglijos in
žinieriai apie tai nepagal
vojo, ar atrado, kad čia dar 
nėra praktiškas įrankis ko
vai prieš magnetines minas.

Tų minų mechanizmą su
žadina bile geležinis-plieni- 
nis laivas, kad jos sprogsta, 
kuomet toks laivas plaukia 
virš jų arba arti jų.—N.M.

sifilio ligonį.
Aršenikinis vaistas vis 

dar turėsiąs būt leidžiamas 
• sifilitikui į kraują; bet tai 
bus ligoniui palengvinimas, 
kad jis bus antra tiek re
čiau badomas daktariška 
adata, šmirkščiančia jam į 
kūną vaistus. O jeigu sifili- 
tikas kartais ir praleisiąs 
įšmirkštimą jam aršeniko 
vaisto, jis vis tiek po biskį 
gysiąs nuo praryjamo bis- 
muthinio vaisto Sobisminol 
Mass. —N. M.

Leningrad. — Į čionaiti- 
nes ligonines suguldyta 
daug sužeistų kareivių iš 
Suomijos karo frontų.

Kaip Atrodo New Yorko Priemiesčiai 
Žiūrint iš Debesų

Rašo P. Baranauskas
Lakūnas Povilas Šaltenis 

kelis kartus vis sakė šių žo
džių rašėjui:

—Na, po šimts pypkių, 
kodėl neatvažiuoji kada į 
mūsų aerodromą?... aš ta
ve truputį pakeičiau į dan
gų, viršuj debesų... pama
tytum, kaip danguj atro
do... Išbandytum savo ner
vų stiprumą... Juk mudu 
buvom, rodos, neblogi drau
gai; dar aną sykį ir'vieną 
panelę mylėjom... Atsime
ni?... Ha?...

Buvo vėsus ir giedrus ne
dėlios rytas; mums su Ale- 
ku Vaškiu taršė vėjas plau
kus; palši debesiai greitai 
plaukiojo aukštai padangėj, 
tiesa, retai. Diena atrodė 
graži, tartum sidabrinė. 
Mes važiavome iš Brookly- 
no “eleveiteriu”, paskui au
tobusu. .. Štai ir Mineola...

—Matai tą didelį geso 
tanką?... Tai tenais tas 
orlaivių laukas, kur Šalte
nis skraido,—Vaškys pasa
kojo. Tik išlipus iš autobu
so girdėjome dūzgiant vir
šuj galvų orlaivį.

—Palauk, ar čia tik ne 
Šaltenis skraido?... Jo or
laivis juodas, geltonais spar
nais ir ant šonų geltonos 
juostos?... Je, kaip sykis, 
čia Šaltenis...—Vaškys nu
rodinėjo.

Paeinam keletą žingsnių; 
tik, štai, sužvigo automobi
lio stabdžiai, sustoja didelis, 
vyšniavos spalvos automo
bilis. Blinkt!... atidarė du
ris ir suriko:

—Eikit vidun!...
Tai buvo Julius Baranau

skas, studentas, baigiąs 
technikos inžinieriaus mok
slą (greatneckietis). Jis at
važiavo mūs pasitikti.

Už keliolikos minučių 
mes jau buvome aerodro
me. Netrukus nusileidžia ir 
Šaltenis su savo orlaiviu. 
Aprodo mums orlaivius... 
Čia randasi keletas orlaivių 
lengvo tipo,—gražūs: gelto
ni, raudoni, mėlyni,—rodos, 
tik žaisk su jais.

—Ve, su šitokiu orlaiviu, 
tai Corriganas perskrido 
Atlantiką, tik Corrigano or
laivis buvo gal daugiau ap
šepęs, — Šaltenis pasakojo, 
rodydamas’ į vieną pilką or
laivį, tupintį kampe po ta 
didele pastoge.

—O šitie, ve, orlaiviai, 
tai yra lengvos konstrukci
jos, pritaikyti pradiniams 
s t u d e n tams, besilavinan
tiems orlaivininkystės... 
Štai, čia instruktorius sėdi 
pirmagalinėje sėdynėje, o 
mokinys užpakalinėje, ir 
čia, matai, sujungtas tas 
pats vairavimui ratas, tos 
pačios lopos, kojomis kont
roliuojamos, ta pati gyra— 
instruktoriui ir mokiniui,— 
Šaltenis aiškino.

Įsiveda mus Šaltenis į 
raštinę.

—Dabar aš truputį paaiš
kinsiu apie orlaivininkystę, 
—tęsė toliau Šaltenis, trau
kdamas didoką aviacijos 
žemlapį iš stalčiaus.

—Daugelis žmonių mano, 
kad orlaivininkas žemę pa

žįsta pagal iškabas, pagal 
kelius, upes ar kalnus. Bet 
nieko panašaus! Pavyzd
žiui, skrendi kur nors tūk
stantį mylių, į naują vietą, 
kur savo gyvenime nė sykio 
nesi buvęs; skrendi naktį... 
vėjas, šturmas; toliau ne
gali matyt, kaip kelias pė
das nuo savęs, o čia skren
di tūkstantį ar du tūkstan
čiu pėdų aukštyje; orlaivis 
skrenda 130 ar daugiau my
lių į valandą. Tuomet jau 
savo biednos galvos nekvar
šink. Tada turi remtis la
bai tiksliai ir atsargiai ant 
visų orlaivio moderninių 
prietaisų ir laikytis griežtai 
orlaivininkystės taisyklių..., 
—nurodinėjo lakūnas.

Pasiguldo ant stalo lakū
nas didoką žemlapį, pasiima 
apvalų, su paralelėmis ir 
numeriais, stiklinį ritinėlį, 
nuo kurio vidaus pririštas 
tam tikras juodas siūlas, 
padeda jį ant to žemlapio ir 
tada Povilas aiškina:

—Daleiskime, mes dabar 
esam Mineola aerodrome, 
bet mes norime skristi nak
tį į Chičagą. Čia yra Mine
ola, o čia, ve, Chicaga, — 
sako lakūnas ir padeda šį 
stiklinį ritinėlį pačiu vidu
riu ant Mineola, ir nutiesia 
siūlą į Chicagą; siūlas eina 
pro tokį ir tokį numerį ant 
ritinėlio.

—Pagal šį ant stiklo nu
merį mes turime laikytis ir 
orlaivyje ant kompaso to
kio pat numerio; bet čia vėl 
bėda: baisiai smarkus vėjas 
pučia iš šono, ir jis tu o jaus 
gali orlaivį nustumti nuo 
gerojo kelio kelias dešimts 
mylių, tuomet užsidedi ant 
ausų radio aparatą, pasi
klausai oro biuro, kokio 
smarkumo vėjas, iš kokios 
pusės, ir tada nustatai or
laivio vairą, kad jis apgalė
tų tą vėją, pasukant apara
tą, kiek reikalinga prieš vė
ją-

—Kiek orlaivyje yra prie
taisų, kaip antai: geras laik
rodis, kompasas, nurodantis 
aukštumą prietaisas, greitį, 
radio — visi tie dalykai pa
deda vienas kitam ir jie la
bai orlaivininkui svarbūs.

Čia mums besikalbant 
įdūzgė į orlaivių lauką dide
lis, brangus automobilis, ir 
ties šia raštine sustojo; iš
lipa iš jo aukšta, tiesi, la
kūnės uniformoje,—mergi
na. Smarkiai įžingsniavo 
raštinėm Pas ją matėsi ko
kio nervuotumo, lyg kokios 
baimės; iš karto kalbėjo 
truputį susimaišiusi. Jos 
plaukai ypatingu stilium su
raityti; krūtinė taip žymiai 
pakilusi,—atrodo, kad ji 
porą gerų katinų laiko pa
slėpusi; raudonais batais 
apsiavusi. Jos rankos ir 
veidai liudija, kad ji savo 
gyvenime nėra kiaules Še
rus, grindis plovus ar dra
panas skalbus. Ji visko pil
na, visko turinti, bet... ir 
ji kuo nors rūpinasi...

Išėjus į lauką paklausiau 
vieno iš mūs kompanijos, 
kas čia per dama?

—Tai vieno, beveik milio- 
nieriaus, duktė... Ji pati 
skraido, ir rodos, turi savo 

orlaivį, bet ji atvažiuoja čia, 
neva paskraidyt, bet čia jai 
būna svarbiau su vienu as
meniu pasimatymas—ir pa
starasis, nusišypsojęs, paro
dė pirštu į lakūną P. Šal- 
tenį...

—Dabar einam prie mano 
orlaivio,—Šaltenis tarė.

Šaltenio orlaivis dailus; 
keturių pasažyrių — “Stin
son” modelio, turintis veik 
vėliausius patobulinimus, 
vidutinio sunkumo.

—Sėsk, Petrai, į vidų 
priešakinėje sėdynėje; ir aš 
tau parodysiu, kaip jis ope
ruojamas: pasukyk šį vai
ravimo ratą, ir iškišk galvą, 
Šaltenis aiškina,—ir žiūrėk, 
kaip sparnai kilnosis... Na, 
o dabar, pastumk nuo savęs 
į priešakį vairą, ir žiūrėk, 
kaip paskutiniai sparneliai 
vartysis..f. Dabar, ve, pa
spausk su koja šią loputę; 
paskui su kita koja, ir žiū
rėk; kas dabar darysis...

Tiesa, viduj bile kurią 
dalį pajudinus, žiūrėk, kur 
nors apie uodegą, kas nors 
vartosi, vingiuoja, kėsčioja- 
si...

—Ar Dariaus ir Girėno tai Hempsted miestelis, o 
panašus orlaivis buvo, kaip ten toliau, tai Little Neck 
šis?—paklausiau. I miestelis...

—Dariaus ir Girėno Lit-: čia Vaškys prikišo nosį 
uanica buvo “Bellanca” mo-1 prie lango ir su aparatėliu 
delio. Žinoma, tai buvo se- norėjo nufotografuoti ant 
nesnio modelio; mažiau tu-: 
rėjo prietaisų, negu šis; 
taipgi buvo kiek lengvesnis 
už pastarąjį.

—Ar su šiuo orlaiviu ne
galima būtų perskristi per 
Atlantiką?—paklausiau.

—Taip,—atsakė Šaltenis: 
—Bet reikėtų išimti šios 
dvi užpakalinės sėdynės, 
kaip kad padarė ir Darius 
su Girėnu, ir vietoj jų pri- 
siįioduoti gazolino ir alie
jaus tankas.

—Na, o kas čia per špi- nei stulpų, nei
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žemės vaizdą, bet Šaltenis 
tuo tarpu tik blinkt!... Ir 
pastūmė nuo savęs smar
kiai vairą,—orlaivis žaibo 
greitumu nėrė žemyn!... 
Pasijutau: lyg elektrossrio- 
velė suvaikščiojo nuo kojų 
padų iki galvos plaukų. O 
Vaškys, lept!... ir guli 
parvirtęs orlaivyje, o Šal
tenis atsisukęs juokiasi...

—Še, imk vairą į rankas, 
kojas dėk ant lopelių, ir va
žiuok... Nebijok, čia nėra

i raudonų 
cukas?—paklausiau Šafte- šviesų... ant bobos neužva- 
nio, užčiuopęs ant šoninių ■ žiuosi. O aš užsirūkysiu... 
durelių mažą rankenukę. —užkomandavojo Šaltenis.

—Čia tai yra prietaisas, Paėmiau. Biskutį pastū- 
kada, daleiskime, skrendi miau tą vairą—ir vėl nėrė 
toli, ir nori užmigti, tuomet • stačia nosim orlaivis že- 
nubalansavai visą • orlaivio myn.
vairavimą: aukštį, linkmę,—Oi, gal čia duobėn įva- 
greitį ir kitką, ir šią ran- žiavom?—paklausiau,- nusi- 
kenukę užsukęs gali sau! gandęs.
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skris...

Kada mes gerai apžiūrė
jome, apčiupinėjome tą Šal
tenio geležinį paukštį, tuo
met visi keturi: Vaškys, Ju
lius Baranauskas, aš ir pats 
lakūnas — sulipome viduj, 
užsisegiojome1 prie sėdynių 
pritaisytus diržus, ir Šalte
nis pavėlino šiam vežimui 
bėgti per lygumą; kol bėgo 
žeme,—tad šis vežimas at
rodė labai nemiklus ir ne
greitas; bet prie krašto to 
lauko apsisukome atgal ir 
vienu momentu motoras su
burzgė x tokiu meškišku, 
gremėzdišku balsu,—ir aki
mirksniu mes pasijutome, 
kad jau važiuojam tartum 
prieš aukštą kalną... Atro
dė, kad žemė po mumis la
bai greitai bėga... Paskiau 
ir namai, nameliai, keliai... 
Viskas, kuo toliau, tuo da
rėsi mažesni... Iš . karto 
buvo jaučiama, kad mes 
skrendam labai greitai, bet

kada jau nameliai iš vir
šaus žiūrint atrodė tik kaip 
žaisliniai, keliai atrodė tik 
kaip su paišeliu ant popie- 
ros išbraižyti ruožai, kada 
ant kelio matėsi slankiojant 
automobiliai, jie lygiai at
rodė, kaip kad kartais žiū
ri kur prūde į mažas plau
kiojančias žuvytes, taip au
tomobiliai nardė vienas pro 
kitą; tuomet rodėsi, kad 
jau mes visiškai sustojome 
ant vietos.

—Man atrodo, kad gal 
mes sustojome? — paklau
siau Šaltenio.

—Klaidą turi, brolau! 
Štai, žiūrėk į greičio laik
rodį : 
mylių 
rėk i
esam 
viršuj

mes važiuojam 140 
į valandą, o ve, žiū- 
kitą laikrodį, mes 

4 tūkstančius pėdų 
tų namelių ir kelių.

Štai, žiūrėk aplinkui mus 
debesiai. Ve ant lango iš 
lauko pusės ritasi ant 
stiklo vandens lašai, tai mes 
dabar per debesis skrendam 
—aiškino Šaltenis. O ana, 
ta lyguma ant žemės tai 

i “Mitchel - Field” valdiškas 
orlaivių laukas; o ten, ana,

—Nieko, nieko; čia duo
bių nėra,—aiškina Šaltenis, 
—jei bijai, tai laikyk vairą 
lygiai.

Tiesa, truputį pasukai ra- 
tą-vairą, tai orlaivis gulasi 
ant šono; užmynei su koja 
ant loputės—orlaivis jau 
grįžtasi atgal į tą lauką, iš 
kur išskridome. Patraukei 
vairą į save—pasijunti, kad 
važiuoji į viršų. Pasižiūriu 
vėl į žemę, kur mes sukalio- 
jomės viršuj kokios tai gi
rios — ta giria atrodė tik 
kaip rūtų stiebeliai kur 
nors daržely (nes lapų jau 
nebuvo).

Ilgokai pasisukalioję virš 
New Yorko priemiesčių ir 
Long Islando girių bei mies
telių,—vėliaus leidomės į 
Mineolą Orlaivių lauką. Ka-' 
da artinomes prie žemės, 
vėl žymiai buvo galima jau
sti nepaprastą orlaivio sku
bumą. ..

(P. Šaltenis tai yra jau
nas, miklus lakūnas. Mini-

(Tąsa ant 4-to pusi.)
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“Laisvės” Vajus Baigiasi
“Laisvės” vajus gavimui naujų skaitytojų jau baigiasi. 

Faktinai tik dvi savaitės beliko iki vajaus pabaigos. Su 
dideliu skubumu turime darbuotis, kad gauti kuo daugiau
sia naujų skaitytojų iki vajus užsibaigs.

Iš visų dienraščio rėmėjų ir patrijotų lauksime prikal
binimo nors po vieną naują skaitytoją savo dienraščiui. 
Jei keletas draugų gali gauti po daugelį prenumeratų, tai 
ar negėda tiems, kurie negauna nė vienos prenumeratos?!

Ne tas yra dienraščio “Laisvės” brangintojas bei jo 
patrijotas, kuris sakosi esąs, bet tas kuris pasirodo. O 

yra gauti

“Pierson act no work no re
lief.” Kaipo liudininką atsi
vežė vieną tokių vyrų, kuris 
gavo paliepimą eiti už šalpą 
dirbti. Kai nėjo, tai jam su
stabdė šalpą. Aukščiausias 
teismas jų skundą priėmė il
gai tokį pat nuosprendį pa
darys, ką su pirmesnių pada
rė, nes juk tai labai kvepia 
baudžiava ir tas yra tik vie
nos valstijos padaras.

tam pasiuntimui reikalinga fi
nansų, gi kuopa jų mažai tu
ri, tad nusitarta surengt “Pį- 
naklio Barę” ir tokiu būdu 
bus sukelta tam svarbiam rei
kalui finansų.

Vienas dalykas kuopoje ne
labai smagus, tai kad turime 
vieną ligonį, kuris yra LDS 
74-tos kp. pirmutinis narys. 
Tai drg. Antanas Labutis. A. 
Labutis jau pasidavęs po pa- 
šelpa nuo 17-tos d. lapkričio.

Linkiu drg. Labučiui greito 
pasveikimo.

Bridgeport, Connčiai, mūsų krašto policijos 
aparatas susilpnintas apie 
40—50 nuošimčių. Vilniaus 
krašte policijos skaičius tu
rės padidėti. Komplektuoja
mam Vilniaus srities kad
rui, bus priimama ir vie
tos gyventojai, lygiai vietos 
gyventojai bus priimami ir 
į kitas administracijos įs
taigas.

Vilniuje bus įsteigta po
licijos mokykla. Viena po
licijos mokykla yra Kaune, 
bet ši mokykla neturės tiek 
pajėgumo, nes ji vos spė
ja aptarnauti šį kraštą. Da
bar policijos pareigonių 
daugiau atleidžiama, negu 
paruošiama.

Vidaus Reikalų Ministe
rijos aparatas turės padidė
ti 1,251 asmeniu.

Seimas etatų pakeitimą 
priėmė.

turės nuovadą. Be to, kai 
kuriuose punktuose teks įs
teigti antros eiles policijos 
nuovados. Pirmos eilės nuo
vadų bus 20, antros—7.

Vilniaus miestui ir aps- 
k r i č i a i skiriamas virši
ninkas. Vilniaus apskrities 
viršininkui numatomi du 
padėjėjai. Vienas padėjėjas 
numatomas išimtinai aps
krities reikalams. Kiekvie
na apskritis gauna policijos 
vadą su atitinkamu skai
čium policijos pareigūnų. 
Viso viešosios policijos į 
Vilniaus miestą ir sritį eta
tai numato 909 asmenis, iš 
kurių Vilniaus miestui ten
ka 614 policijos pareigonių 
ir Vilniaus sričiai 295 parei- 
gonys. Vilniaus mieste nu
matoma sudaryti 10 polici
jos nuovadų ir 4 speciales 
nuovadas: teismo nuovada, 
judėjimo nuovada, mažame
čių nusikaltėlių sekimo nuo
vada ir mokesčių nuovada. 
Lygiai taip, kaip Kaune. 
Vilniaus mieste vienam po
licijos tarnautojui teks ap
tarnauti apie 100 gyventojų 
daugiau negu vienam poli
cijos tarnautojui Kaune. 
Reikėtų daugiau policijos, 
bet tenka skaitytis su vals
tybės iždo pajėgomis ir tuo 
tarpu reikės tenkintis tuo, 
kas numatoma.

Geležinkelių policijos nu
matoma 2 nuovados. Viena 
—Švenčionėliuose, antra— 
Vilniuje.

Policijos rezervo numato
ma turėti: pėsčiųjų 140 vy
rų ir raitųjų 60 vyrų. Suda
rant kadrus Vilniaus sri-

Gruodžio 4 d., 407 Lafay
ette St., Liet. Svetainėje, įvy
ko LDS 74 kp. susirinkimas. 
Šiame susirinkime pasirodė 
esant nemažos pažangos 74- 
toj kuopoje. Vis įstoja dau
giau naujų narių organizaci
jom Pastaruoju laiku įstojo 
sekanti draugai: Jonas Griš- 
kienas (jaunuolis), Charles 
Vikūnas (jaunuolis) ir Juoza
pas Plukas, M.D. Tad links
ma pabrėžti šitokią pažangą 
kuopoje, nes susilaukėme į 
savo organizaciją ir profesio
nalų.

Dr. J. Plukas pasižadėjo 
duot paskaitą sveikatos klau
simu ateinančiame LDS susi
rinkime, kuris įvyks 8 d. sau
sio, 1940 m., Lietuvių Svetai
nėje. Todėl yra puiki proga 
kiekvienam išgirsti svarbią 
paskaitą, kuri rišasi su žmo
gaus sveikata bei pažinimu 
žmogaus organizmo. Todėl, 
kaip nariai LDS kp., taip ir 
išlaukiniai žmonės esate kvie
čiami atsilankyti ir pasinau- 
duot ta didelės svarbos proga. 
Jūs gausit už daug dolerių ži
nojimo, kuris jums nekainuos 
nei vienas centas.

Darbai čia dar vis neina 
geryn, jeigu dar ne blogyn. 
Nekokį pyragai Kalėdom.

“Scranton Times” pasiskel
bė save rinkėjų aukų dėl Suo
mijos baduolių (o gal dėl ka- 
nuolių) ir pirmiausiai nuo 
savęs aukavo $200 su ragini
mu, kad sektų ir kiti. Tas 
irgi įdomu, nes niekad pir
miau dėl jokios kitos tautos 
tasai laikraštis netarpininkavo 
rinkime aukų kaipo agentas ir 
net kasierius. Aš duodu įne
šimą, kad viršminėtas laikraš
tis įsteigtų fondą sušelpimui 
savo skaitytojų, kurie irgi nuo 
seniai badauja.

Kunigo Gimine.

tikras pasirodymas “Laisvės” rėmėju ir patrijotų 
jai naują skaitytoją.
Dovanų ruošto šiandien stovi šie kontestantai:

A. Stripeika, Elizabeth ...........................................
K. Žukauskienė, Newark .........................................
Penkauskas-Tamošauskas-Simutis

Lawrence-Nashua ................................................
J. Bakšys, Worcester ...............................................
ALDLD 10 kp., Philadelphia ............. ...............
Waterburio Vajininkai ..............................................
A. Klimas, Hartford ................................................
ALDLD 4 Apskr., Pittsburgh apylinkė ..........
V. Vindžiulis, Hudson . .
G. Shimaitis, Montello

494
426
456
410
369
362
359
358

s.

S.
R.

s.

s.

Ig. 
P.

Ramanauskas, Minersville ....
Kuzmickas, Shenandoah .....
Žemaitis, Baltimore ............
Žirgulis, Rochester ................

B. E. Senkevičienč, Easton ......
Kirslis-Kalvelis, Bridgewater 
Aučius, J. Bimba, Paterson 
Rudman, New Haven ....
J. Mockaitis, Bridgeport
Grybas, Norwood ...........
Prūseika, Chicago .........
Puidokas, Rumford .......

A. J. Navickas, Haverhill .
S. Paulcnka, Lowell ........
H. Žukienė, Binghamton ...
J. Žilinskas, Lewiston
V. Padgalskas, Mexico ........

Mason, New Haven ......
Andrulis, Chicago ........
Valinčius, Pittston .......
Kubiliūnas, So. Boston 

Šlekaitis, Scranton .......
M. Klimas, Richmond‘Hill .
J. Urbonas, Pittsburgh .......
A. Mickevičius, Bristol ....
Senas Vincas, Gibbstown ....
I. K-levinskas, Scranton

Taraška, Hartford ... 
Gugas, Detroit ..........

Borris, Dedham ........
Youces, Cleveland ....
Petrokas, Leechburg 
Balčiūnas, Brooklyn

K. Alvinas, Detroit 
Lideikicn?, Great Nc<

A., Sudbury .........
Repšys, Milford ....

Adams, Grand Rapids 
Pucin, St. Louis ...

Sodeikis, Youngstown

M.

A.
Dagi s
F. J.

M. Arison.

3154
2550

2241
1496
1600
1449
1016
776
589
510

J. Navalinskiene, Binghamton .... 
M. Baltrušaitis, Seattle ...........

Drg. Meškys, Ozone Park .......
P. Kabosis, Maidsville ..................
J. Miliauskas, McKees Rocks .... 

J. Marshalonis, Bristol ...........
W. Goodis, Utica ........................
M. Petraitis, Bethlehem ............

282 I. Stankus, Buckner, Ill.................
264 ! J. Briedis, Fair Oaks ..................
258 H. Tamošauskienė, W. Roxbury 
252 F. J. Madison, Youngstown .....
213 Į J. Ragauskas, Shelton ...................
182 i J. A. Jerome, Barre Plain .....
182 V. Sutkienė, San Francisco ......

Karpich, P. W., Lynn .....................
Visockis, 
Gasiūnas, 
Girnienė, 
Valentą, 
Jarvis, Plymouth ..............

A. Motčjūnas, Williamstown 
Mažeika, Cleveland ................

Cibulskicne, Brooklyn ..........
Nalivaika, Brooklyn .............
Dapšis, Detroit.......................
Sprindis, Kenosha ................
Mitchell, Washington ..........
Žemaitis, Detroit ...................

j.
O. 
M

173
162
154
119
110
108 j R.
105 j C.
102 1 J.
.102 O.

94 i J.
94 • A.
82 ! P.

Pittston, Pa.

Wilkes-Barre
Brooklyn ....

Binghamton
Cleveland ....

72! P. Žemaitis, Detroit ..........
721 A. Dambrauskas, Arlington
72 J J.
72: S.
70 K.
65 į

Gudišauskas, Tapiaąua .... ......
Žostautas, Kapuskasing, Can.
Kuzmickas, Harrison ............

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
44
44
44
44
44
44
43
42
40
38
30
30
27
27
24
22
22
22
22
22
22
20
12

ĮVAIRUMAI
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
lakūnas užpereitą va-mas

sąrą pargabeno į Lietuvą 
Amerikos lietuvių nupirktą 
orlaivį ir jį padovanojo Lie
tuvos Šaulių Sąjungai. Ten 
jis buvo gana iškilmingai 
Lietuvos inteligentijos ir 
vyriausybės priimtas.)

Atsisveikinome su Šalte- 
niu, padėkojome už “rai
dą” ir važiavome namo.

Daugelis sako, pirmą kar
tą ilgokai paskraidę, negalį 
gerai miegoti.

Šių žodžių rašė jas, po to 
p a s i v a ž i n ėjimo miegojo, 
kaip išbalsamuotas.

Skaityta pora laiškų, vienas 
nuo Bridgeporto Liet. Viešo 
Knygyno, kuriame išreiškia
ma padėkos žodis už dalyva
vimą minėjime knygyno 15- 
kos metų sukakties. Gi antras 
laiškas nuo J. Ormano, LDS 
jaunuolių konferencijos klau
simu. Laiškai abu vienbalsiai 
priimti.

Laiškas LDS jaunuolių klau
simu buvo tinkamai apdisku- 
suotas, ir prieita išvados, kad 
reikia pasiųst porą jaunuolių 
konferencijom Bet pasirodo

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Gruodžio 10 d. SLA 7 

laikytame susirinkime 
nuota centro viršininkai, šiuo 
kartu jau buvo nominacijos 
be kokuso. Kas kaip norėjo, 
taip balsavo, tai buvo ir per
daug vardų prirašyta.

Pažymėtina tik, kad Keis
tutis Michelsonas gavo 16 
balsų ant centro sekretoriaus, 
tiktai biskį mažiau už Vini
lu Taipgi įdomu ir tas, kad 
šis susirinkimas apsiėjo be jo
kio trukšmo ir barnių. Tai 
pirmas to k is ramus buvo su
sirinkimas laike praeitų 
nu o likos metų, 
oras.

Pora savaičių atgal palai
dojome Jievą Petkevičienę, 7 
kuopos SLA pirmininko Vin
co Petkevičiaus žmona.

—o—
Laimėjus provą prieš regis

traciją nepiliečių šioj valsti
joj, tasai Bernard Davidovitz 
is Philadelphijos atvažiavęs į 
Scrantono Suvienytų Valstiiu 
teismą, užvedė ir kitą provą 
prieš valstijos įstatymą —1

k p. 
nomi-

le-
Persimainė

Dr. B. Bagdasaroff
200—2nd Avė., tarpe 12 ir 1.8 Sts.

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

Staigios ir chroniškos kraujo ir odos 
, ligos gydomos.
Daroma Kraujo ir Šlapimo Tyrimą

Tel. Algonquin 4-8294
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88
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Kaip Bus Tvarkomas Vilnius 
ir Vilniaus Kraštas

Vidaus reikalų ministeris 
Seime pranešė, kaip yra nu
matomas tvarkyti Vilnius 
ir Vilniaus kraštas. Dabar
tinė atgautoji sritis turi 
6,739,5 kv. kilometrų ploto. 
Tame plote gyvena 429 tūk
stančiai 212 gyventojų. Ši
tas skaičius yra mažas, nes 
duomenys paimti iš 1931 
metų surašymų duomenų. 
Dabartiniu metu Vilniaus 
krašte yra, tu r būt, apie 100 
tūkst. daugiau gyventojų, 
negu yra nurodyta 1931 me
tų duomenyse. Tuos gyven
tojus sudaro 8 metų prie
auglis ir į Vilniaus sritį at- 
plūdusių žmonių iš buvusios 
Lenkijos okupuotų sričių. 
Vilniaus gyventojų skaičius 
dabartiniu metu oficialiais 
duomenimis siekia iki 200 
tūkst., o šiandien, turint 
galvoje sakytą antplūdį, ga
li būti apie 300 tūkst. gy
ventojų. Tai yra labai stam
bus centras ir jam valdyti 
reikalingas nemažas apara-; 
tas. |

Vilniaus srityje yra dar! 
antraeilių miestų. Prie ant
ros eilės miestų teks, turi 
būt, priskaityti Naująją 
Vilnią, kuri turi apie 7,000 
gyventojų, Švenčionėlius su 
apie 4,000 gyventojų. Tra
kus, kur oficialiniais duo
menimis yra nurodyta 2,805 
gyventojai, bet, reikia spėti, 
kad bus ne mažiau kaip 3,- 
000. Visą šitą sritį dabar 
numatoma padalinti į aps
kritis. Apskritys būtų maž
daug tokio pat dydžio, kaip 
ir kitos Lietuvos apskr. Mū
sų apskričių Lietuvoje plo
tas* siekia rmo 2,600 iki 6,-

000 kv. klm. (Šiaulių apskri
tis). Jeigu visą Vilniaus plo
tą paskirstyt į apskritis, tai 
kiekviena apskritis būtų 
maždaug 2,000 kvad. kilo- 
metrų. Šiandien a i š- 
kiai dėl apskričių sienų ne
tenka kalbėti. Parenkamas 
administracijos aparatas, 
kuris vietoje ištirs sąlygas, 
nustatys valsčių ribas. Tada 
bus galima aiškiai kalbėti 
apie apskričių sienas. Da
bar numatoma, kad pirmoji 
apskritis turės būti centri
nė—Vilniaus apskritis su 
Vilniaus miestu. Ji užimtų 
maždaug 8 valsčius ir jos 
plotas tęstųsi apie Vilniaus 
miestą ir į rytus iki sienos. 
Į šiaurę nuo šitos apskrities 
numatoma sudaryti antrą 
apskritį (vardo šiandien 
dar neturime). Projektuo
jama sudaryti, gal būt, Gie
draičių apskritį, gal Širvin
tų apskritį. Į šiaurę esąs iš
kyšulys, kuris ribojasi su 
Zarasų, Trakų ir Utenos 
apskritimis, po keletą vals
čių teks priskirti prie tų ap
skričių, tai yra prie Zara
sų, Utenos ir Trakų. Į pie
tus nuo centrinės Vilniaus 
apskrities numatoma suda
ryti Valkininkų apskritį su 
atitinkamu valsčių skaičiu
mi. Trakai su apylinke tu
rės priklausyti Kaišiadorių 
apskričiai, kuri turi Trakų 
apskrities vardą. Kaišiado
rių apskrities centrą teks 
perkelti į Trakus. Visoje 
srityje numatoma apie 20 
valsčių, bet, galimas daik
tas,, kad vieną kitą valsčių 
teks paskirstyti arba įsteigt 
naują.” • Kiekvienas valsčius

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

fiSO SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

, ce»'»s"

SERVICE
Užsistatykltc kas Antradienį, WEAK 7:30 iki H P. M.—Echoes of New

'les elektros kainos ėjo žemyn, žemyn, žemyn. 
^remiantis vidutine elektrom kaina bulaina

York

Jis duos jum per 3 valandas ir 6 minutes ra
dio programas iš jūsų G-E Radio-l* onogrufo
• arba žibins jūsų 1. E. S. Geresnio Matymo lempą per 

1 valandą ir 52 minutes. . .
• arba auksiniai-rudai apkepins duoną jūsų elektriniame 

kepintuve per 21 minutę . . .
• arba išvirs skanią kavą per 21 minutę naujame jūsų 

kavos virdulyje.
r. S. jis taipgi apšvies Kalėdų eglaitę visą vakarą.

Vidutinė elektros kaina gyvenantiem namam N<\v Yorko 
Mieste .nuėjo žemyn daugiau kaip 25 nuok. per paskuti
nius devynis metus. Mūsų kostumeriai N«w Yorke iv 
westchesteryj sutaupo apie 851,809,000 šiemet lygint su 
tubm. kiek jie būtų sumokėję 1920 m. kainomis už da
bartinį kieįų savo suvartojamos elektros ir geso.



Penkta’dienis, Gruodžio 15,1939 D A I S V ■ Penktas puslapis

The Open Road
—Something’s Fishy in Finland

We, like everyone else, like to read the newspapers for information on 
what’s happening in this world of ours. When the daily papers published, 
in a rather bored fashion, the picture and news of the slaughter taking 
place in Madrid and Shanghai—we merely sighed and accepted the facts, 
saying, “Well, the newspapers are impartial accounters of facts, you can’t 
expect them to get steamed up about anything.’’

Yes, that’s what we said and thought at that time.
But still, for some reason or other, the papers can’t be trusted.
Reports from Copenhagen and Stockholm tell of strange “victories” of 

which the Finnish command knows nothing. Information from “reliable 
sources” and “informed quarters” is spreadeagled over the front page 
while Moscow dispatches are buried ■ on page 14, lower left hand corner. 
Germany, a nation at war, and Italy, her close friend, are sending aid to 
Finland. England and France, also nations at war, are sending aid to Fin
land. Argentina and the U.S., neutral nations, are considerably worried 
about Finland. The whole world, it seems, has a bleeding heart for ’’poor 
little Finland.” Yet the .whole world remained strangely silent to the 
slaughter in Spain and China. And now this sudden burst of sympathy.

We question the integrity of this “sympathy” and we paraphrase the 
guardsman of Elsinore, “Something is rotten in the state of Finland.”

As to what that “rottenness” is — well, read the daily columnists and 
read their gentle hints that it wouldn’t be a bad idea if the argument on 
the Western Front were turned into a battle against the Soviet Union. 
Wouldn’t it be just dandy if Hitler and Chamberlain would let bygones be 
bygones and join against that “oriental menace,” Communism? Why, even 
the United States might join such a war! It would be d charming war— 
all the boys saying goodbye (“Moscow by Christmas!”) and marching off 
to “save defenseless Finland!” (echoes of “Save Defenseless Belgium!”) 
and make the world safe for democracy! (or have we heard that one 

. before already?).
Is such a premise ridiculous? Is such a possibility impossible? Do you 

find it hard to believe? If so, take a look at an excerpt from an issue of 
THE WEEK, a London weekly survey of political development, something 
like TIME in the U.S.:

“It is important to not© that 24 hours before the Soviet move well- 
informed Conservative circles in London were offering even money on the 
proposition that Sweden and the United States could be militarily and fi
nancially alligned against the Soviet Union’s proposals.”

Note, my friends, “the United States.” Britain and France well remem
ber the sucker-role tricked upon the American people in 1917. After all, 
why not rope them in once more?

“Thes© proposals were of a particularly alarming nature inasmuch as 
their success would profoundly change power positions by removing the 
possibility of a direct attack by th© “capitalist” world against one of the 
industrial regions of th© Communist world. There were no illusions in 
London that th© final securing of approaches to Leningrad by the Com
munists would represent a successful Communist action against the po
tential coalition such as had so frequently been suggested by newspapers 
in other countries, and within the last few days has been freely admitted 
in the newspapers from London, New York, to Lisbon and Tokio as the 
Real Plan.”

The article goes on to show the fears of British leaders that Finland 
might accept the Soviet Union’s proposals, thereby wiping out the pos
sibility of an Allied attack via Leningrad to the heart of the USSR.

It can be seen, therefore, that London statesmen were counting upon 
the Finns to provide the “border incidents” for the creation of propaganda 
which would get the moral, financial and military assistance of the United 
States in a proposed war against the Soviet Union.

But something went wrong — a perfectly good plan was upset when 
the Soviet Union marched in to secure the defenses of her industrial re
gions. And then the deluge! Newspapers all over the world began their 
fuming and tear-shedding for the “Finnish people,” a strange concern 
when it is compared with the silence regarding Spain and China.

“Poor Little Finland”
—A Study in Past History

by Matt Sholomskas

Most newspaper accounts want to 
give the impression that neutral and 
peaceful Finland has become the 
victim of “red imperialism.” And 
that the Soviet Union has become 
the aggressor.

Notwithstanding the versions of 
the capitalist press, the average 
American knows little besides that 
Finland is that little country which 
each year promptly pays its war 
debt to the United States.

But Finland has been neither neu
tral nor peaceful. And the “war” 
debt is not really a war debt. The 
so-called war debt which Finland 
remits to the United States each 
year is actually a bounty received 
from the United States government 
for intervention against the young 
Soviet Republic in 1918.

Less than a year and a half after 
Finland had been granted her inde
pendence by the young Soviet Re
public, General Mannerheim who is 
posed as the defender of Finland at
tacked the country that had grant
ed Finland its independence.

On May 1919 the Finnish fascists 
assaulted the town of Petrozavodsk 
(Soviet Karelia) but without suc
cess.

“Peaceful” Little Finland
In 1920 the Soviet Union signed 

a peace treaty with Finland. But 
peaceful little Finland, utilizing the 
Soviet Union’s desperate need for 
peace, compelled Russio to cede to 
Finland the Pechango (Petsamo) 
province containing Russia’s only 
icefree port.

But the .appetite of the Finnish 
fascists was far from satisfied. They 
harbored a secret dream of a 
“Greater Finland” which would em
brace Soviet Karelia and the whole 
Soviet North as far as the Urals. 
Government circles even openly 
boasted of this dream.

A year after Finland had gained 
Pechango, Finnish troops, calling 
themselves volunteers, invaded So
viet Karelia but were pushed back 
by the Soviet army.

“Neutral” Little Finland
Newspapers of the sort that would 

have everyone believe that Finland 
has clean hands have pictured Fin
land as a neutral country keeping 
to itself. Its attacks against the 
young Soviet Republic in 1919 to 
1922 is examplary of the

ty” of Finland.
But Finland’s “neutrality” did not 

cease with 1922. In 1924-25 Fin
land’s armed forces were reorganiz
ed by a British military delegation 
led by General Kirk, the same indi
vidual who in the summer of 1939 
again visited Finland to check up 
on the military preparations on the 
Isthmus of Kardlia.

Coincident with this, the ruling 
circles of Finland carried on slan
derous baiting of the Soviet Union 
and agitation for a “Greater Fin
land’ with hallucinations .of con
quest “as far as the Urals.”

Then there was General Manner
heim’s visit to London, where, over 
the protest of the Soviet Union, was 
discussed the erection of fortifica
tions by England and Finland on the 
Aaland Islands.

In 1935 at Rominter, East Prus
sia, a meeting was held to discuss 
plans for an attack on the Soviet 
Union. Neutral Finland was repre
sented at that meeting. Goering re
presented Germany, Prince Radziwill 
represented Poland, Premier Goem- 
boes represented Hungary and the 
“defender of Finland,” General Man
nerheim represented Finland.

The London Times (Oct. 15,, 1935) 
said of the meeting: “Finland 
(whose strategical position for naval 
operations is talked of) and even 
Rumania have been drawn in. Even 
Japan is suspected of figuring in 
these dreams of the future.”

This is the “neutral and peace
ful” Finland that has been “attack
ed unjustly” by the Soviet Union.

A Stepping Stone
The Soviet Union’s efforts to pro

tect itself against the provocations 
and attacks of Finland have been 
played down by the press. The capi
talist press has been quick to seize 
upon the difference in size between 
the Soviet Union and Finland and to 
appeal to the. sympathies of the 
American people. But they have 
been silent about Finland’s role as a 
stepping stone for an imperialist at-
tack;

“It’s absurd and ridiculous,” the 
capitalist press claims, “for such a 
small country to even dream about 
attacking such an imnlbnse country 
as the Soviet Union.”

But in 1918 the imperialist inter
ventionists ^gainst the Soviet Union
considered small countries as an im
portant key for attacks against the 

neutrali-Soviet Union. No less an authority

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

EDUCATION-STORIES

--Phoolosophy-
A reporter is no good if he is not 

up to date concerning news of 
the present European conflict. In 

the following articles, I shall at
tempt to acquaint you with the real 
uncensored goings on in Europe to
day.

While attempting to find a story 
with one and two syllabic words, so 
as to understand what I read, I 
came across this article in “Review

for cartoonists. The umbrella and 
the mustache are child’s play, and 
anybody can draw lightning streaks.

The “Fact Digest” had a pair of 
good articles in their December is
sue. This first one, of course, is not 
true but still is a good one.

During a recent leaflet raid over 
Germany a certain squadron return
ed — minus one plane. Everyone

CCNY Students Pro
test Browder Ban

NEW YORK, N. Y. — At a meet
ing held this week the evening ses
sion of the Student Council at City 
College voted unanimously to invite 
Earl Browder, general secretary of 
the Communist Party, and other 
speakers to address the student bo
dy on civil liberties.

ENGLISH PART
PUBLISHED EVERY 

TUESDAY AND 
FRIDAY

IDS Bowling Tournament to Start With 
New Year; Six Teams Now Lined Up

of Reviews.” We go back quite a 
few years to the time when King 
George V was Prince George and a 
Lieutenant in the Marines.

He was undergoing his military 
formation tests one day, supervised 
by an Army man. The afterdeck of 
the battleship had been cleared for 
action, so there were no guardrails 
round the deck. As Prince George 
put his squad through several for
mations, his obvious unfamiliarity 
with things military caused the Ar
my man to splutter under his 
breath.

Finally the Prince got his squad 
into a double line marching hell
bent for the stern, and cither lost 
his tongue or didn’t know the com
mand to bring them about. The Ar
my man became purple in the face 
and, as the leaders of the squad 
camo to within two foot of the 
stern, ho stormed across to the 
Prince and yelled: “Good God, can’t 
you at least say ‘Good-bye’ to 
them?”

Latest reports from Berlin inform 
us that Hitler has already selected 
his Christmas gift for King George. 
A diving suit so the king can re
view his fleet.

Confidentially this war is a snap

Costumes Made for 
B’more Play

BALTIMORE, Md. — December 
9th and 10th will be a long and 
pleasant memory. It was spent at 
Anna Kuchawskas’ home. Our cos
tumes, which will serve as uniforms, 
were made. We will wear these cos
tumes in the’operetta which will be 
given January 21, 1940, at the Lith
uanian Hall, Parkins and Hollins 
Streets.

The costumes consist of four at
tractive pieces—a white blouse with 
long, balloon sleeves and a tight 
neck; a long, full skirt; a black vel
vet vest; and a simply made apron.

To beautify our costumes, we de
corated them with colorful and gay 
ribbons. “Costumes” is easy to say, 
but they are very hard to make. 
With time, courage, and patience, 
our work was completed. And a 
good completion it is.

We took the trouble to make the 
costumes, so that you may have the 
pleasure of seeing us in them. We 
will be looking forward to se you 
at the appointed time, and guaran
tee that you will enjoy yourselves 
very much. Will we see you there? 
You bet we will!

—A Chorus Member.

B’klyn Concert 
Date Nearing
BROOKLYN, N. Y. — In loss 

than a month the Brooklyn Aido 
Chorus will give a concert at the 
Labor Lyceum Hall.

The program will include several 
soloists, Aldona Klimaitis and Frank 
Pakalniškis, a piano solo by Aldona 
Žilinskas, the String Orchestra, a 
dance group, a mens’ singing group, 
and of course the chorus itself 
which will sing folk songs to open 
the concert—and then once more to
wards the end of the program will 
sing “memory songs” from the dif
ferent operettas that the chorus pre
sented.

Tickets arc now being sold by all 
chorus members. They are only 75c 
each for the reserved seats and 50c 
for the others. May we, the chorus,1 
remind you to buy your tickets now 
as you will be able to get choice 
seats. ,

The program is scheduled for 4 
p. m. After the program there will 
be dancing to a good orchestra.

So let’s start the New Year right 
by attending the Aido Chorus con
cert on January 14, 1940.

—Franya.

than Lt. Col. Warwick Green, chief 
of the American mission to the Bal
tic provinces, recognized the strate

gic situation of the Baltic nations.
In a note which he sent to the Ame
rican Peace Mission in Paris on 
June 28, 1919, he wrote:

“The Baltic provinces and Lithua
nia have an importance out of all 
proportion to their size and popula
tion due to their geographical posi
tion which makes them the western

was puzzled as to its fate—for there 
had been no enemy resistance. Three 
days later the missing aircraft ar
rived back at tbc base; the smiling 
pilot stepped out.

“Where the--------have you been?”
roared the O. C. “All you had to do 
was drop the leaflets and fly back 
again.”

“Drop the leaflets!” gasped the 
astonished pilot.

“I landed and went around push
ing them under doors.”

One of the latest stories out of 
Germany concerns a fellow who got 
into a political argument while try
ing to drown his sorrows, and was 
rash enough to call the great Goeb
bels a mean-minded, yellow-livered, 
pig-dog. He was arrested and charg
ed with three offences:

Being drunk and disorderly.
Using insulting language about a 

person in authority, and —
Revealing an official state secret.

A fellow in the shop tells me that 
the police have sent his brother “up 
the river” so often, that now his 
pals on the outside call him “show
boat.”

Attended the Mount Carmel-Fen- 
ger football classic last Saturday. 
It was bitterly cold up in the stands, 
but not for long. I struck up an 
acquaintance with a lawyer who was 
sitting next to me. He asked me if 
I was cold and upon receiving my 
affirmative reply, hauled a bottle of 
stimulant from his pocket. Well, 
when that was gone I surprised him. 
Knowing full well that it was going 
to be an ordeal sitting there four 
hours, I had brought along a small 
mite of stimulant also—a quart. 
Well, when that was gone, a teacher 
stands up and yells “Who are you 
for, Bud?”

“Fenger,” I yells back.
“Good boy” he^snaps and hands 

me his supply of stimulant.
Well, when that was gone, wc all 

looked around and “Eureka” we 
found an Italian lad about three 
rows back (and three quarters un
der) filling containers from a jug 
full of red wine. The Italian lad 
must have liked me for he was very 
generous—Boy, oh boy! Was I sti
mulated. Who won the game?

PHOOLOSOPHER.

Lunch Program 
For U. S. Schools

Five million undernourished school 
children throughout the country are 
going to receive free lunches every 
school day of the year if hopes of 
the Federal Surplus Commodities 
Corporation arc realized, reports the 
CONSUMER’S GUIDE, AAA publi
cation.

If the goal is attained, it will 
mean that for every single child 
who received a nourishing school 
.lunch last year, thanks'to this help 
from the Government, there will bo 
more than six of their school mates 
getting down to the free noonday 
meal this year.

Cooperating with other Federal, 
State, and local agencies, the FSCC 
is setting up steering committees in 
every State whose members will bo 
heads of Parent-Teacher’s Associa
tions, agricultural extension agents, 
WPA officials, school superinten
dents, WPA officials, school superin
tendents, State and Federal health 
representatives, officials of welfare 
groups, civic and fraternal associa
tion representatives, and others in
terested in child welfare. These com
mittees will push the program in 
their State, campaign for public sup
port, and cooperate in the organiza
tion of lunch programs in small and 
large communities and in rural 

; areas.
Community campaigns will have 

to be organized to raise funds for 
kitchen equipment, cooks, and foods 
necessary to supplement free sup
plies. It is here that local coopera
tion will mean the most in attain
ing the 5,000,000 mark.

You can secure full information 
concerning Federal participation in 
a school lunch program in your com
munity by writing to the DIRECT
OR OF SCHOOL LUNCH PRO
GRAMS, Federal Surplus Commodi
ties Corporation, 1901 D Street, NW, 
Washington, D. C.

NO TICE

The students condemned the at
titude and action of the faculty 
committee on student affairs in not 
allowing Browder to speak. In a re
solution adopted at the meeting the 
students declared;

“The action in banning Earl 
Browder or any other speaker at 
the college is a definite curtailment 
of academic freedom and the right 
of students at the college to hear 
whomever they please.”

To give their resolution action the 
students at the meeting pledged to 
conduct a concerted drive through 
mass meetings and the circulation of 
petitions until the ban against 
Browder is lifted.

The student newspaper, “Main 
Events,” declared editorially:

“Days of vacillation and buckpass
ing have terminated in the vilest 
and most hypocritical bit of legis
lation ever perpetrated upon the Ci
ty College student body.

“But our bitter disappointment at 
discovering the Bill of Rights torn 
to shreds has given away to a spi
rit of determination.

“We shall not rest until academic 
freedom—the right of students to 
hear whomever they please—is es
tablished once again at our college.”

BROOKLYN, N. Y. — The L.D.S. 
Bowling Tourney of the Metropoli
tan Area was launched this week 
when representatives of various LDS 
bowling teams in New York and 
New Jersey met to discuss the 
plans for conducting the tourney.

Six teams have already announc
ed their intentions of entering the 
tournament. The Vanguards, Shields 
and Lodestars of New Jersey are 
all confident, as well as the Build
ers, Cavalcades and Ramblers in 
New York.

According to reports by the cap
tains the tournament will start the 
first week in January. Through 
that month the New Jersey teams

will play their own state opponents 
while the New Yorkers will do the 
same on their side of the river. 
After one month the two state 
champs will meet for the Metropoli
tan Championship.

It is said that a beautiful trophy 
will be at stake in this tournament 
—a trophy as large and colorful as 
the one won by the Maspeth Caval
cades in the Softball Tournament 
held this past summer.

Rules and regulations covering 
the tourney games will be announc
ed soon and with the New Year in 
each city will come the determina
tion to do or die for the local LDS 
youth branch!

--Man About Town--

and at present most important key 
to the Russian problem.” —(Empha-
sis mine. M. S.).

The Brooklyn Builders Bowl
ing Team will play this Sunday 
afternoon at 2 p. in. at the

Pittsburgh News
What, again? Of course, this time 

it is real news. The North Side 
Pittsburgh LDS Youth Branch real
ly has something and that some
thing is a name. So from now on:—
We call ourselves the beLveDereS 
And hope it’ll be that way for years 
Now that adults are relieved 
For everyone of them seem pleased 
To see1 us start the ball arolling 
Watching all the youth enrolling 
For we haven’t any fears 
Three cheers for the beLveDereS!

z
Yesirce, we are not wasting 

our time, for here wc have schedul
ed a program for 1940:
We want a chorus, so we will enroll 

a teacher,
We want a play, wc have a director 
We want some sport, so we have 

sportsmen.
Wo want members’ cooperation and 

wc have it (I hope).
Attention!

Ambridge, Esplcn, North Side & 
Wilmerding on December 16th, 
1939, at 2 P. M„ 1320 Medley St., 
N. S. will be a conference. It will 
be important too, so all of you are 
invited to come, we’ll have some
thing to cat.

(P. S. After the conference.)
On the 21st of December, the 

beLveDereS are holding a Xmas 
party, all members are invited and 
are asked to bring a 10c grab bag 
gift. The other little round piece of 
silver that is worth a quarter you 
bring also, or—well, wc don’t eat.

Isabel, what did you do with the 
five spot wc heard you won from 
Konnie?

Those of you who were not pre
sent at our regular monthly meet
ing last Thursday missed a pretty 
lass with a school girl complexion 
who wears a smile that is only seen 
advertised by toothpaste companies. 
Her name—Dorothy Gariy. Welcome 
to the beLveDereS, Dorothy, and we 
hope you will enjoy being with us.

That is all.
—Your Correspondent.

New LDS Branch 
Elects Officers
WILMERDING, Pa. — The newly 

organized chapter of the LDS held 
its first meeting in the Lithuanian 
Lodge hall in Wilmerding on Sun
day, Decernhc!1 3. Considering this 
being our first attempt to organize 
we had a fail' turnout of young men 
and women of Lithuanian descent. 
All were very eager to form a club 
undei' the banner of the LDS so we 
immediately started the ball rolling.

Our first move was to elect and 
install efficient and capable officers, 
which, I am very pleased to say, we 
did. After discussing some of the 
major questions confronting us we 
decided the first and foremost job 
before us was to increase our roll 
call. So we launched a drive to get 
all or as many Lithuanian youths 
from this district as we possibly 
could.

We sincerely hope to make this 
club one that all the Lithuanian

At. this reading preparations are 
in progress for a greater Pittsburgh 
LDS conference to be held Saturday, 
December 16, 2 p. m., at the North 
Side LDS Hall, 1322 Medley Street.

It is to be expected that this con
ference will be the stepping stone to 
greater activity in all phases of LDS 
work and will clear the way for a 
second conference in preparation for 
our national convention.

Pittsburgh and its close neighbors 
have shown a spurt in activity these 
past few months and from all in
dications a mass of plans are under 
way that will catch the eye of our 
numerous LDS branches throughout 
the country.

Don’t forget, Pittsburgh LDScrs, 
wo expect a mass representation at 
the conference!

- o —
Indications point toward a mass 

outpouring for t’ne nanquet held in 
my honor this Sunday at the Orr 
St. Lithuanian Hall. The “Esplin- 
ders,” North Side “beLveDereS,” 
Wilmerding, etc., are preparing to 
turn out enmasse. See you all there!

—o—
The “beLveDereS” move along in 

activity by preparing a choral group

for the New Year under the direc
tion of Helen Kairys.

—0—
New apps for membership in the 

LDS keep rolling in. So far the 
North Siders seem to be in the 
lead. Rumor hast it that Albert Mi- 
keska of Soho is running himself 
ragged in enrolling people so that 
a group can be set up in Soho.

—o—
Connie Lucas, a North Side 

LDScr, is doing his bit in building 
the youth group. His assistance so 
far has resulted in a number of new 
apps.

—o—
The “Esplinders” and “Belve

deres” have agreed on a joint affair 
for the coming year. Watch the 
dough come in now!

Dorothy Gariy of Soho seemed 
most interested in the Christmas 
Party the Belvederes are throwing 
on the 21st of this month.

. —o—
Seems like -my last cow story ap

pealed to several Wilmerding gals. 
Don’t forget now, you -promised to 
come down Sunday!

—Joe Sacal.

“The river’s gettin’
Sheriff.”

“Wai—round up 50

higher and we only got 20 men on the chain gang,

and I’ll give ’em 30 days.”

Mid-Week’s Dance B’klyn’s New Year

Broadway-Myrtle Alleys. All fel- people, both young and old, can real- 
lows urged to come. Election of ly and truly be proud of. And we

a captain will also take place. • wish to thank the Lithuanian Lodge

BROOKLYN, N. Y. — The Mid- 
Week Dance and Concert held Wed
nesday for the benefit of the Lith
uanian Art League (LMS) turned 
out to be a tidy little sucess. Music 
was supplied by George and his or
chestra of K-men. The Aidbalsiai, 
under B. Šalinaite, sang three Ame
rican and two Lithuanian songs 
which were well received by the au
dience.

(P. S. The box of crackers at the 
refreshments table were donated by 
Bunni and the pyragas by Aldona 
Žilinskas who served at the table 
all evening.) —W.

for giving us their assurance of 
whole hearted cooperation and as
sistance in every way—for which we 
of the young LDS are extremely 
grateful.

, > .. .—Your Wilmerding
LDS Correspondent.

BROOKLYN, N. Y. — The Aido 
Chorus is holding its traditional 
NEW YEAR’S EVE DANCE to 
greet Mr. 1940 and to say good bye 
to Sir 1939 who saw the chorus be
come stronger and better during his 
time.

The dance will be held at 427 Lo
rimer St. and the admission is 40c. 
There will be novelties, new deco
rations, refreshments, etc. in the 
hall. Dancing to Georgie Kazake
vich’s orchestra begins at 8 p. m. 
See you there! —M.

Revue in Detroit
DETROIT, Mich. — The Detroit 

Aido Chorus is presenting a New 
Year’s REVUE AND DANCE at the 
Lithuanian Hall, 25th and Vernor. 
Aside from the fact that you’ll see 
boys cavorting about as chorines, 
there’ll be plenty of things worth

while. More info later. *—



Cicero, III

dėl

WORCESTER, MASS

padėti
Taipgi

bū-
Ci-

Jis 
už 

prie

Ciceiriečiai Rengia Bunco Pa- 
rę dėl Jaunuolių Organi

zavimo Naudos

dėl 
krašto

tą pačią dieną 
prakalbų Camden, 

J., liko 52c. Tai viso nu
yra $27.49. Komitetas.

Sestas puslapis

Baltasis Aras Svetimais Sparnais
D. M. šolomskas

SU-

Sekmadienį

Gruodžio

Pradžia 5 vai. vakaro
IGNAS KUBILIŪNASJ. SABALIAUSKAS

29 ENDICOTT STREET

Įžanga 75 centai

Taip savo lai- 
vice-premjeras

<

krašto šiandieninę padė
tis labai puikiai išaiškino 

ir publika buvo labai užganė
dinta.

Kazlauskienė, J. 
J. Rutkauskiūtė. 
(farmerys) auka- 
obuolių. Visiems 
vilniečių ačiū už

Lenkija “B”.”

Worcesterio ir apylinkės lietuviai! Prašome 
visus ateiti minėti liaudies dienraščio “Lais
vės” 20 m. gyvavimų. Bus vienas iš gražiau
sių parengimų—didžioje Lietuvių Svetainėje, 

su puikia muzikale ir dainų programa.

Programa:—Dainuos Aido Choro Merginų 

ir Moterų Grupė. Solistai: Ignas Kubiliūnas, 

Lietuviško Radio vedėjas iš So. Bostono, 

Irene Bakšiutė, V. Tumanis ir J. Sabaliaus

kas. Visiem akompanuos pianu Aido Choro 

mokytoja J. Karsokienė.

nutarė ir motiną 
kad nepaliktų kam 
ta. šeštadienį vėlai 
sklandžiai apkamšė

Tolinus drg. Bimba 
jo apie šiandieninę 
Suvienytose Valstijose 
publikai labai patiko.

Publikos buvo susirinkę pu
sėtinai skaitlingai ir užsilaikė 
labai puikiai. Tautiškas Kliu- 
bas ačiuoja už tokį gražų už
silaikymą.

Po prakalbos buvo duodami 
klausimai, i kuriuos draugas 
Bimba gerai atsakinėjo, 
taipgi gražiai paagitavo

po vieną, i kliubą ir kvietė prigulėti 
suraskime draugę ar draugą,i šios organizacijos, 
tuomet turėsim gerą ir smagų i 
susirin kimą.

P. Pečiukonis.

Philadelphia, Pa.
Lapkričio 26 d. Įvyko pra

kalbos, kurias surengė Lietu
vių Tautiškas Kliubas, 928 E. 
Moyamensing Avė., reikale 
atgavimo Lietuvos sostinės 
Vilniaus. Prakalbas atidarant, 
Lyros Choras sudainavo porą 
dainelių labai puikiai.

Kalbėtojas buvo pakviestas 
“Laisvės” redaktorius Anta
nas Bimba, kuris visiems ge
rai žinomas. Drg. Bimba kal
bėjo apie padėtį Lietuvos 
krašto, o labiausiai apie Vil
nijos 
tį

Taip pat apkalbėsime L. cho
rą, ar mes jį atgaivinsime, ar 
jo vieton darysime kokį kitą 
veikimą, kursime teatrališką 
grupę.

Gal ne visiem žinoma, kad 
Uaverhillyj apsigyveno muzi
kos mokytojas Kindaras. To
dėl mums gera proga atgai
vinti Laisves Chorą. Turiu ' 
mintyj, pradėti veikimą, kaip ) 
dainavimo, taip ir lošimo sri-1 
tyj. Todėl susirinkime buvu-1 
šieji ir būsiantieji dainininkės’ 
ir giedoriai. Kaip eisime Į su-Į 
sirinkima, neikim « z

Buvo renkamos aukos 
nukentėjusių Vilniaus

J gyventojų. Po dolerį aukavo: 
Pranaitis, Šlajus, Rainis, J. 
Masis, J. Masionis, V. Talū- 
nas, Yančienė ir Navilas; Si- 
dailienė aukavo 75c; po 50c: 

į Bacanskienė, Peldzienė, Ake-
vi- laitienė, Stanislovaitis, Giegž- 
at- na, Dalinkienė, Šarkis, Mac- 

kis, A. Mačėnas, Kertauskas, 
J. Kurzinskas, B. Baranaus
kas, Kalauskas; Braslauskas 
aukavo 30c; po 25c: J. Ben
der, P. Angelis, Dall, Zalec-
kas, G. Lukoševičius, A. B.
Smithas, Danto, Miller, Mic-

sigynimo komisaras Voroši-kus, Novardauskas, Yuknevi-
lovas. įčius, Yasponis ir Wuogoniene.

Avė., 
Kaip paniški, tai is- 

Esther Al
su vaikinu 
iš jos pa- 

atrodo, kad

Penktadienis, Gruodžio 15‘, 1939

(Tąsa) 

Goeringas “Medžioja”
Iki šiol mes kalbėjome apie vargus ir 

skurdą Lenkijos darbo žmonių, nes jo 
buvo daug. Lenkijos darbo liaudis ma
žai matė skaisčių valandų, ir kažin ar 
matė!

Bet nereikia manyti, kad Lenkijoj bu
vo vien purvo keliai, vien į žemę sulin
dusios darbininkų ir valstiečių grįtelės, 
vien briežiukus skaldė j kelias dalis, kad 
pasidarius ugnį, vien tame pat muiluota
me vandenyje kelios šeimynos skalbė 
drabužius. Lenkijoj buvo gražių namų, 
gražių miestų, nemažai elektros šviesos, 
28,000 automobilių, daug aukštų ir gan 
brangių bažnyčių, didelių pilių ir dvarų. 
Bet tai ir buvo kita Lenkija, negu apie 
kurią iki šiol kalbėjome.

Ar tai dvi buvo Lenkijos? Rubežiuose 
viena, bet gyvenime dvi.
ku kalbėjo ir Lenkijos 
Kwiatkowskis. Jis sakė:

“Yra Lenkija “A” ir
Yra aristokratų Lenkija ir biednų Len
kija. Yra pavergėjų Lenkija ir tautų 
mažumų—16 milionų tautiniai pavergtų 
Lenkija.

Lenkijos prezidentas, užimdamas vie
tą, priimdavo sekamą prisieką:

“Aš pilname sąmoningume ir atsako
mybėj prieš Dievą ir istoriją už valsty
bės likimą prisiekiu visagalingiausiam 
Dievui, esančiam trejybėj šventoj, kad 
eisiu respublikos prezidento pareigas: 
ginsiu aukščiausią valstybės galią, sau
gosiu jos turtą, pildysiu konstitucijos 
įstatymus, būsiu vienodai teisingas lin
kui visų piliečių, stengsiuosi prašalinti 
visokias bėdas nuo valstybės ir laikysiu 
savo aukščiausia pareiga rūpintis jos ge
rove. Lai padės- man tame Dievas ir 
šventos kančios jo sūnaus. Amen.”

Taip iškilmingai prisiekdavo Lenkijos 
prezidentas. Taip iškilmingai kalbėjo vi
si valdininkai, kunigaikščiai, kapitalis
tai, dvarponiai, vyskupai ir kunigai. Bet 
•šalyj viešpatavo fašistinė tvarka. Komu
nistų Partija ir darbo unijos nelegališ- 
kos. Patekę darbininkų ir valstiečių at
stovai, po kitais vardais, į šalies seimą, 
būdavo areštuoti ir įmesti į kalėjimą.

Ir todėl nenuostabu, kad valstietis 
Voitek Panek, Kurek veikale, priima vi
sai priešingą Lenkijos prezidentui pri
sieką. Jis sako:

—Ek! ta ponija, mėlynasis kraujas, 
maitinasi mūsų kūnais, ryja valstiečius, 
kaip kokius kukulius!—Ir toliau jis pri
deda:—Jeigu dabar iškiltų karas, tai aš 
nesuduočiau piršto į pirštą, kad tokią tė
vynę apgynus!

Dvi klasės, dvi Lenkijos, du skirtingi 
gyvenimai, daug tautų ir tautelių, ku
rios jaučiasi, kaip piktos pamotės globoj. 
Tokis buvo tas namas, kuris nešiojo var
dą Lenkija.

II.
Gražūs balti mūrai baltavo su aukštais 

bokštais ant kalno. Aplinkui žaliavo gra
žus pušynas. Kiek žemiau didelis žalia
miškis, o antroje pusėje geltonavo pla
tūs laukai, apsėti kviečiais. Tai buvo vie
nas iš daugelio kunigaikščių Radzvilų 
pilių ir dvarų.

Trys broliai Radzvilai padermė seniau 
buvusių Lenkijos karalių. Ir nors jie la
bai dažnai perkūnais svaidė į bolševikus 
ir Sovietų Ukrainą, kad ten šimtai tūks- • 
tančių hektarų “jų” žemės pateko muži
kams, bet Radzvilai dar turėjo 230,000 
hektarų vien dirbamos žemės pačioje 
Lenkijoje. O kur dar miškai, girios ir 
ežerai? Ir Radzvilai nebuvo didelė išim
tis. Kunigaikščiai Trubeckiai, Liubomirs- 
kiai, Sapiegos ir kiti taip pat turėjo savo 
dvarus, pilis, šimtus tūkstančių hektarų 
žemės, miškus ir ežerus. Princai Ponia- 
tovskiai, Potockiai, Gogenlojos ir kiti 
mažai kuo skyrėsi nuo Radzvilų. Juos se
kė ne taip skambančiais tituluotais var
dais stambūs dvarponiai, vyskupai žemių 
valdytojai, kiek mažesni dvarponiai ir 
kunigai iki buožių luomo. Visa toji bai
sioji piramida viešpatavo ant Lenkijos 
valstiečių sprando, taip, kaip kapitalis
tai ant darbininkų.

Užteko prisiartinti prie princo Potoc- 
kio pilies, kurio vienas brolis yra Lenki
jos valstybės atstovu Washingtone, kad 
rasti gražius kelius, ant upių ir upelių 
tinkamus tiltus, takus ir takelius apso
dintus gėlėmis, išbarstytus baltomis 

pieskomis, miškų ir girių kraštus gražiai 
apžiūrėtus, laukus įdirbtus, didelius pul
kus gražiai nuaugusių galvijų. O pilyj, 
dideliame skaičiuje kambarių, vakarais 
švietė elektros šviesa. Dideli prožekto
riai mesdavo šviesos spindulių pūdus į 
orą. Erdvė, takai ir keliai apšviesti elek
tros šviesa, kaip didmiestyj.

Palociai gražiai išpuošti. Ant grindų 
gulėjo eilės brangių persiškų karpetų, 
virš jų paklota tigrų ir kitų žvėrių kai
liai. Kojos klimpsta ir nepratusiam eiti 
darosi sunku. Ant sienų brangūs pa
veikslai, garsiausių pasaulyj piešėjų ir 
dailininkų. Kiekvienoj’ pilyj turtingas 
knygynas, nors knygas mažai kas skai
to, ginklų ir šarvų kolekcija, gražiai nu
tapytos skulptūros.

Čia tai ir buvo antra Lenkija. Lenkija 
valdonų, Lenkija tų, kurie dabar užsie- 
nyj jau sukėlė milionus dolerių propa
gandai, kad grąžinus šią gražią, turtin
gą ir lėbingą Lenkiją. Pilys matė daug 
užsienio garsių vyrų. Jos matė ir bur
žuazijos rašytojų, kurie sukūrė gražiai 
apie Lenkiją atsiliepiančias knygas. Bet 
tai buvo Lenkija, kuri nesudarė nei vie
no nuošimčio tikros Lenkijos gyventojų, 
nors ji turėjo veik visus šalies turtus.

III.
Septyni mėnesiai pirm prasidėjo Len

kijos—Vokietijos karas, Berlyne lankėsi 
Lenkijos užsienio ministeris ponas pul
kininkas Juzef Beck, šis jo vizitas buvo 
kaip tik vyriausiai pašvęstas tam, kad 
pravesti gyveniman senai suplanuotą jo 
planą: grąžinti Vokietijai Lenkijos Ko
ridorių, tuo užbaigti tarpe Vokietijos ir 
Lenkijos augantį antagonizmą ir Lenki
jai į jūras atsidaryti naują kelią per Lie
tuvą. Pravedus tą planą būtų buvę ir 
Vokietijos imperialistai patenkinti, nes 
jie atgaudami Lenkijos Koridorių 
jungtų į daiktą Vokietiją ir Rytų Prū
siją ir nieko nenustotų Lenkijos valdan
čioji klasė, nes ji į Baltijos Jūras turėtų 
kelią ir dar savo teritorija dubeltavai 
padidintų Lietuvos lėšomis.

Bet šį kartą pono pulkininko Becko 
misija neatsiekė savo tikslo. Nepaisant 
kiek daug Anglijos ir Francijos kapita
listinė spauda ragino Vokietijos impe
rialistus pulti Sovietų Ukrainą, kiek bu
vo daug prirašyta apie “silpnybę Sovietų 
Sąjungos karo jėgų,” apie “prastus karo 
tankus,” kiek daug nesraarbavo ameriki
nis pulkininkas Lindberghas, garsinda
mas svietui, kad “Sovietų orlaiviai neti
kę,” Vokietijos naziai turėjo kitokį su
pratimą apie Sovietų jėgas, nes jie įsiti
kino Ispanijoj, ką reiškia Sovietų “Ča- 
tos” lėktuvai, ką gali padaryti atatin
kamame skaičiuje tankai, kanuolės ir 
Sovietų Sąjungos karo jėgos. Vienas iš 
nazių karo specialistų kietai užreiškė po
nui Beckui:

—Ponas pulkininke, jūs pavėlavote su 
pasiūlymu! Rytų meška yra visai kito
kios jėgos, kaip apie ją kalbą. Gerai, kad 
pasaulyj yra žmonių, kurie tiki toms pa
sakoms. Bet laimei nazių partijos mes 
žinome tiesą. Ir rytų meška (Rusija) ne
leis nei Lenkijai, nei Vokietijai Lietuvoj 
taip gaspadoriauti, kaip jūs siūlote!

Pulkininko Becko misijos -tikslas ne
rado atgarsio. Ir tuo griuvo dvidešimts 
metų Lenkijos užsienio imperialistų po
litika, kuri buvo nukreipta į rytus, prieš 
Sovietų Sąjungą, prieš Lietuvą. Pulki
ninkas Beckas grįžo atgal į Varšavą.

IV.
Dvi savaitės po to į Lenkiją atvyko 

“medžioti” Vokietijos karo orlaivyno 
ministeris maršalas Herman Goering ir 
visa eilė aukštų karininkų, daugiausiai iš 
orlaivyno ministerijos. Kad jie atvyko 
“medžioti,” tai nebuvo nieko nuostabaus. 
Juk ir pirma Goeringas ir kiti Vokietijos 
nazių partijos vadai į metus po kelis 
kartus atvykdavo “medžioti.”

Baltstogės didžiosios girios nekartą ma
tė tuos svečius. Jos galėtų daug pasaky
ti to, kas nieko bendro neturėjo su me
džiokle. Juk ir keli metai atgal Baltsto
gės giriose “medžiojo” Goeringas, gene
rolas Frisch, dar keli vokiečiai aukšti ka
rininkai ir diplomatai. Iš Lenkijos pusės 
“medžiojo” pulkininkas Juzef Beck, mar
šalas Smigly-Rydz, generolas Slawoj— 
Skladowski ir kiti aukšti karininkai. Jų 
tarpe buvo tokis pasikalbėjimas, kuris 
nekaip tiko medžioklei:

(Bus daugiau)

kienė, Ig. Aidukonis, J. Mase- 
vičius ir P. Pečiukonis.

Turiu pridurti, kad čionai 
mūsų darbo tik pradžia. Ila- 
verhillicčiai jautrūs ir duos- 
nūs tokiems reikalams. Rė- 
mėm Ispanijos kovotojus, rė- 
mėm klaipėdiečius, dabar pra
dėjom ir remsim vilniečius.

Jakenų Petras.
—o—

Viešas Pranešimas Vietos 
Lietuviams

Gruodžio 17 d. šaukiamas 
susirinkimas 2 vai. po pietų, 
kliubo kambaryj, šis susirin
kimas šaukiamas su tikslu 
pradėti kokį nors veikimą, 
kaip tai, lošimą ir dainavimą.

Stalinas Kalbėjosi su Esto- 
nijos Armijos Galva

Maskva. — J. Stalinas 
są valandą kalbėjosi su 
vykusiu generolu Johanu, 
Laidoneriu, vyriausiu Esto- 
nijos armijos komandie- 
rium. Pasikalbėjime dalyva
vo ir Sovietų komisarų pir
mininkas Molotovas ir ap-

Po vardais suaukota $17.05. 
Smulkių aukų $9.92. Sykiu 
aukų dėl Vilniaus nukentėju
sių surinkta $26.97, už ką au
kautojam širdingai ačiū.

Jeigu kurių aukautojų var
dai nepagarsinta arba netei
singai parašyti, malonėkit 
pranešti, o rengimo komisija 
stengsis pataisyti. Taipgi ma
lonėkite atleisti, kad užlai
kėm ilgai pagarsinimą, nes iš 
nekuriu priežasčių nebuvo ga
lima be kliubo susirinkimo.

Nuo
Įvykusių 
N. 
k u

LDS 109-ta kuopa rengia 
bunco parę ir šokius nedėlioj, 
gruodžio 17, Liuosybės Sve
tainėje, 1403 So. 49th Ct., Ci
cero. šitas parengimas yra 
rengiamas svarbiam tikslui — 
paremti jaunuolių organizavi
mo darbą. Turime darbščius 

i vajininkus, kurie gali atlikti 
gerą darbą ir, kaip girdėt, 
jie jau gavo daug jaunuolių 
naujų narių. Ir jeigu mūsų 
vajininkai veiks smarkiai, 
kaip iki šiol darbavos, tai 
tinai turėsime greitu lajku 
cero jaunuolių kuopą.

Komitetas sunkiai dirba
šio parengimo. Turime daug 
gerų dovanų dėl laimėjimo ir 
prie Įžangos. Turėsime skanių 
užkandžių ir gėrimų, prie to. 
ir muziką dėl šokių.

Užprašom visus narius ir 
pašalinius kuoskaitlingiausiai 

; dalyvauti šiame parengime, 
ne tik pasilinksminti, bet ir 
laimėti gerų dovanų už mažą 

j Įžangą. Rengėjai.

Baisi Tragedija Del Meilės
Sekmadienio anksti ryte ras

ti lavonai jaunos, 25 metų 
amžiaus, Esther Irene Allen
bach ir jos motinos, Mrs. Min
nie Altenbuch, jų gyvennamyj, 
220 Kleinhans Avė., South 
Easton, 
torija buvo tokia, 
tenbach mylėjosi 
per 4 metus, 
likto raščiuko 
vaikino meilė 
pametė. Vaikinas, vardu 
Frank, dirbo Eastono ligoni
nėj (sakoma, mokinosi ant 
daktaro). Mergina tuomi la
bai susikrimto, jai atrodė, kad 
be jos mylimo pasaulis jai ne
miela. Ir nutarė atimti sau 
gyvybę. Kadangi jos motina 
sirgo nepagydoma vėžio liga, 
ir mergaitė ją prižiūrėjo, ji 

n užudyti, 
nors naš- 
vakare ji 
duris ir 

langus ir atsigulė netoli mie
gančios motinos, pirma atsuk
dama virtuvėj gesą.

Jos tėvas, Fred Altenbuch, 
56 metų, anksti ryte grįžo iš 
darbo. Jis dirbo tūloj taver
noj, Bush kill Park. Surado 
duris užrakintas ir negalėda
mas prisibelsti, jis pamanė, 
kad gal kas blogai ir pašaukė 
policiją. Išlaužus duris, su
rasta motina ir duktė jau su
stingusios. Greit pašaukti ki
ti vaikai, du sūnai ir duktė, ir 
tie tuojau pribuvo, šeimynoj 
pasidarė baisus sujudimas. Po 

I poros valandų tėvas nuėjo 
I viršun, kada staiga pasigirdo 
bildėsis. Visi buvusioji su
bėgo viršun ir rasta... tėvas 
begulįs ant grindų, negyvas. 
Jo širdis neišlaikė baisaus 
smūgio! Taigi, trys lavonai— 
pasekmės nelaimingos meilės.

Daugelis žmonių pasmerkia 
merginą- už jos toki baisų 
žingsnį, tačiau, kaip būtų ne
pateisinama žudystė ir saužu- 
dystė, sunku iš šalies sprendi
mą daryti, nes niekas negali, 
nepergyvenęs to, ką mergina 
pergyveno, pilnai suprasti jos 
g y ve n i m o tragedijos.

Eugenija. TURKIŲ BANKIETAS
MINĖJIMUI 20 M. SUKAKTIES DIENRAŠČIO “LAISVĖS 

RENGIA LLD 155 IR 11 KUOPOS
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LIETUVIŲ SVETAINĖJE
WORCESTER, MASS

Haverhill, Mass.
Lapkričio 19 d. A. b. Kon

greso vietinis skyrius surengė 
“penny sale’ dėl vilniečių su- 
šelpimo. Parengimas nusise
kė vidutiniai. Uždirbta virš 
30 doleriu.

Parengimo komisija—J. Ma- 
siavičius, A. Račkauskienė ir 
P. Pečiukonis, perėjo per biz
nierius, parinkdami aukų, ta- 
voro dėl išpardavimo. Au
kavo šie vertelgos: W. Simo- 
navičius 1 galioną vyno, M. 
Vencius ir J. Yurelionis 1 
kvortą degtinės, J. Masys 1 
kvortą degtinės, Blatneriai 
Broliai 1 kvortą degtinės, A. 
Majauskas 50c. čionai pami
nėti saliūnkyperiai. J. Rutr 
kauskas,. drapanų krautuvės 
savininkas, aukavo seta abrū- 
sų; P. Yuočiunskas, restaura- 
no savininkas, aukavo 50c.

Aukų tų, kurie pridavė au
kas laike išpardavimo, čio
nai neminėsiu, 1 nes užimtų 
daug vietos. O aukos visų ly
giai branginamos. Aukavo se
kami : V. Račkauskas, O. Pe- 
čiukonienė, E. Bujienė, S. 
Kazlauskienė, O. Ačienė, J. 
čaplikienė, P. Yurelionienė, 
A. P. Dambrauskas, Ig. Ai- 
dukonis, J. Saulėnas, Šilans
kas (krautuvininkas), Alz. 
Finenkienė (iš Floridos), 
Alen Valokinas, Alz. Rladzia- 
vičienė, M. 
Glaviackas, 
A. Remeika 
vo bušelį 
kartu varde
dovanas ir atsilankymą.

Gal randas keno praleistas 
vardas ar netaip užrašytas, 
praneškite komisijai, o mes 
pataisysime.

Darbininkai, kurie dirbo lai
ke išpardavimo: A. P. Dam
brauskas, J. Saulėnas, A. Rač
kauskienė, J. Kvedaravičius, 
O. Pečitikonienė, M. Kazlaus

9 V. TUMANIS
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kari per
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Worcesterio.

VESTIE E. DAVIS
Licensed Mgr.

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

čiūtė
2.

Ananiu, 
bolės pagarsėjusiu žaidiku.

3. Viktorija Ulevičienė 
So. Bostono duos pyrago 
ceptą.

Cliffside, N. J.

buvo su—

Tel.: MArkct 2-5270

GOLDEN star 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas
Gamintojas Geriausios Rūšies 

Nesvaiginančių Gėrimų 
Pamėginkit mūsų specialų Drink-

Mixer TOM COLLINS
Taipgi parduoda lietuviško bra

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

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

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

At vaizduojant i abu lakūnus, jų 
tikrą orlaivį Liluanica ir Soldino 
mišką, spausdinti keturiomis spalvo
mis, 1.5x20 didumo, labai puikūs ar
tisto J. Arlausko . piešinys. Gražiau
sia kalėdinė dovana nusiųsti Lietu
von. Kiekviena organizacija, bei 
kliubai privalėtų turėti šių didvy
rių kalendorius. Kaina 25c už vie
ną. Užsakant pažymėki! kokiais no
rit menesiais, lietuviškais ar- angliš-

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
lūs i r 
n a u jus 
sudarau
rikoniškais.
kalui esant ir 

ipadidinu tokio 
f dydžio, kokio pa

geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

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

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

Agentai, norintieji pardavinėl, ar
ba biznieriai, kreipkitės del infor
macijų šiuo adresu;

STANDARD CALENDAR CO.
332 West Broadway

So. Boston, Mass.

bus sekanti:
Dalyvaus Antrinett Ro- 
iš Stoughtono.
Pasikalbėjimas su Vito

B. C. Kolegijos foot-

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4490

Septintas poslapis

Lietuvių Radio Korporacijos 
Programos:

Šeštadienio, gruodžio 16-tos, 
programa per ’stotį WORL, 
920 kilocycles, 8:30 iki 9 vai. 
ryte,

. ---o---
Sekmadienio, gruodžio 17, 

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

1. Kavecko šeimynos orkes
trą iš Millbury, Mass.

2. Aido Choro Merginų Gru
pė,
Karsokienei,

3. Dainininkas Jonas Saba
liauskas iš Worcesterio.

Steponas Minkus, 
garsintojas.

Kubiliūno Radio Programa
Nedėlioj, gruodžio 17. kaip 

:30 ryto, iš stoties WCOP, 
1120 k. Programą pildys dai
nininkė Izabelė Yarmolavičiū- 
tė (Kugel), pianistė Elena 
Žukauskaitė ir Frank Petrai
tis Rhythm Kings orkestrą.

Du Zuikiai—Vienas Šūvis 
Gruodžio 11 

ruoštos gražios 
draugui Jonui 
(greatneckiečiui). 
vakarą buvo 
Baranauskaitės gimtadienio. 
Šio paminėjimo dalyvius p-lė 
Birutė Klimaitė gausiai pa
vaišino skaniais tortais — 
“Happy Birthday” (adresuo
jant Baranauskaitei) ir “Last 
Goodbye” (adresuojant J. j 
PandzeviČiui).

J. Pandzevičiūs, jaunuolis,. Į LDS- 
buvo gerai žinomas great- , duotas

Manning Ave. Pradžia 3 vai. 
dieną.

Metinė kuopos vakariene 
įvyks 30 d. kovo. Svetainė jau 
paimta. Įsirašė broliai Dau
gėlai, abu jaunuoliai. Garbė 
tėvam, kurie patarė savo vai
kam įstoti į LDS 133 kuopą. 
Laike vajaus gauta penki nau
ji nariai, ir, laike metų, vi
so 15-ka naujų narių.

Svarbiausias tarimas bus be- 
I ne tas, kad imtasi galutinų 
| žingsnių suorganizavime LDS 
jaunuolių kuopos Jersey City, 

į Darbas bus pradėtas sausio 
j mėnesį laike kuopos susirinki
mo. Išrinkti keturi 
liai, kad atstovautų 
City kuopą LDS 
konferencijoj, kuri 
30 ię 31 dienomis 
mėnesio, New 
mė Yančiūtė, 
broliai Daugėlai.

—o—-
Kitos Naujienos

Parapijos vakarienė, kuri 
■įvyko 19-tą d. lapkričio, buvo 
sėkminga. Vakarienė, sako
ma, buvo geresnė, neskūpi, 
kaip pirmiau būdavo. Spyčių 
jokių nebuvo, išskiriant bu
vusį kleboną Stonį ir LDS na
rio N. Barkausko sūnų, kuris 
yra vienuolis. Tačiaus nau- 

' jas klebonas Kemežis įvedė 
| naują dalyką laike vakarie
nių : turėjo atspausdinęs vi- 

I siems žinomas lietuviu liau- I *
j dies dainas ir Andruskevičiū- 
I tei vadovaujant, visi kartu 
dainavo... Jersey City lietu
vių buvo nedaugiausia, bet iš 
apylinkės svečių buvo daug.

jaunuo- 
Jersey 

jaunuolių 
ša u kiama 
gruodžio 

Yorke. Apsiė- 
Zagrackiūtė ir

--- O--  
gruodžio 

kuopos narys 
PandzeviČiui linskas. Žilinskas 

Tą patį damas nėra niekuom visuome-
paminėjimas L. nes darbe pasižymėjęs. Gyve

no pas draugus Zaikauskus, 
Kita LDS narė, L.

lė) sirgo, buvo 
dabar randasi 
vis dar serga, 
pasveikimo. 

—o— 
Nelaiku

133 kuopos susirinkime 
metinis kuopos 

neckiečiams ir apylinkės lie- !T10 raportas. Sekr. 
tuviams. Per pastaruosius dujserpskis pažymėjo, 
metus Pandzevičius dirbo Bal- | metus kuopa turėjo 
timorėj, M d., Pan. A. Airway 
Co., kaipo mechanikas, 
dar pirmas lietuvis iš šios 
linkės išmokęs ir dirbęs 
atsakomingą darbą, 
eitą antradienį, gruodžio 12, 
Pandzevičius išskrido “Bei 
muda Clipper” (orlaiviu) 
P. A. A. Bermuda Is. (Br.),j 
kur mano pabuvoti porą metų, LDS. Sutartyj Laisves Draugi- 
o vėliaus žada vykt į N c w 
Foundland.

Atsilankiusieji tą vakarą į 
pokilį — p-lė Olga Bėčiūtė su 
broliu Ziny, p-lė Elizabeth 
Baranauskaitė su broliu Ju
lium ir p-lės Skrudulytės, taip
gi šių žodžių rasėjasr—dėkoja 
Birutei Klimaitei ir jos ma
mytei už skanias vaišes!

Pokilis įvyko Klimaitės na
muose, 117 Steamboat 
Great Neck’e.

Dalyvis, A.

$1,471.42, išlaidų $1,457.20.
Gal I Išlaidose matome, kad į LDS 

a py- | centrą pasi ųsta d u o k 1 i ų $ 1 ,- 
tokį į 037.82. Is centro gauta pašal- 

Bet per- pų $429.50, pomirtinių $300.
Visiem skaitytojam yra ži- 

. noma, kad 1938 motais ilgą 
į laiką gyvavusi Jersey City 

isvės Draugija perėjo į

IŠ SUSIRINKIMO
Lietuvių Darbininkų Susi-; 

vienijimo IBS' kuopos susirin-l 
kimas įvyko 10 d. gruodžio. 
Narių dalyvavę gražus būrys. 
Valdyba palikta senoji. Iš
klausyti, raportai iš Ajnerikos 
Lietuvių Kongreso N. J. Ap
skričio konferencijos. Laimė
jimo tikietukai baigiasi pla
tintis ir komisija įgaliota pi
nigus išdalinti senų LDS 133 
kuopos narių ir biednų šeimy
nų paramai. Galutinai nėra 
suvesta, bet tikimės, kad bus 
surinkta už $75.

Balius, kuris įvyks 30 d. 
gruodžio bendrai su Šv. Jur
gio Draugija, parapijos salėj, 
Grand St. ir Manning Ave., 
ruošiamas visu smarkumu. Ti
kimės, kad bus vienas iš sėk
mingiausių. Nusitarta bendrai 
visiems turėti masines prakal
bas. Prakalbos įvyks šį sek
madienį, 17 d. gruodžio, pa- 
rapijos salėj. Grand St. iri

jos su LDS centru buvo pažy
mėta, kad tiem nariam, kurie 
nenori priklausyti prie LDS ir 
yra virš 60 metų amžiaus, bus 
atmokama po $70. Tokiom 
nariam išmokėta $420. Jau- 
nesniem nariam, kurie atsisa
kė priklausyti, sutartyj pasa
kyta, kad atmokama po $35. 
Tokiem atmokėta $175, ir 
tiem, kurie atsisakė imti pa- 
šelpos skyrių, $120. Tiems, 
kurie sumažino pašei pą 
lyginta $30. Tokių 
kiusių narių buvo apie 10 se- 

i no amžiaus. Tačiau per šį 
laiką gauta 15 naujų ir kuopa 
narių skaičiumi nesumažėjo, 

, dar pakilo.
Mano manymu, ir LDS 

i konstitucija nusako, kad kuo
pos valdyba renkasi gruodžio 
mėnesį. Kuopos valdybų ra
portai duodami sausio mėnen- 
sį ir mes turėtume to prisi
laikyti. K. Biuras.

Rusai rengia svarbias pra
kalbas ir paskaitas apie da
bartinę padėtį Sovietų ir Suo
mijos. Kalbės kadaise buvęs 
caro armijos generolas,, o da
bai" Sovietų santvarkos palai
kytojas - Victor Yakontoff. 
Prakalbos įvyks šį sekmadie
nį, gruodžio 1.7 d., 2 vai. po 
pietų, rusų svetainėj, 235 Cliff 
SI. Kviečia visus Cliffsidės 
lietuvius dalyvauti šiose pra
kalbose ir paskaitose. Bus 
bai svarbios, G.

Pataisau Klaida
Kuomet aš aprašiau svetai

nes vakarienę, tai prašokau 
vieną mūsų gerą darbuotoją/ 
kuri* prisidėjo prie vakarienės 
surengimo, būtent, E. Trasi- 
kienę. Mums ji visuomet pa
deda. Dabar “Laisvės” 20 
motų sukakties paminėjimui ji 
surinko daūgiausia skelbimų 
ant programos. Daugiau to
kių darbščių draugių !

sikiene man atleis už nepami- 
nėjimą jos. vardo korespon
dencijoje apie svetainės vaka- 

I rienę. Pačiam nebūnant ko
misijoje arba komitete, tokios 
klaidos lengvai įvyksta. To
liau aš stengsiuosi tokių klai
dų išvengti. Kalvis.

Naujausi ir Gražiausi 
Dariaus ir Girėno 

Kalendoriai 1949 m.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
BRIDGEPORT, CONN.

LDS 5 Apskr. ir vietinė LDS kuo
pa rengia prakalbas. Kalbės Dr. J. 
Kaškiaučius iš Newark, N. J. Bus 
Liet. Jaunų Vyrų Draugijos Svct., 
407 Lafayette St. Pradžia 2 vai. p. 
p. Jžanga veltui. — Kviečia visus— 
Rengėjai. . (294-295)

SCRANTON, PA.
LDS 82 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, 15 d. gruodžio, 8 v. v. 
pas drg. F. M. Indrulj, 129 W: Mar
ket St. Visi nariai pribūkite susirin
kimam nes bus renkami viršininkai 
ateinantiems metams. — J. Norkus, 
sekr. (293-294)

WORCESTER, MASS.

Akompanuos J. Karsokienė. 
čiame vietinius ir iš apylinkės 
lyvaut. (292-294) £

Kvie- !

PHILADELPHIA, PA. K
Liet. Moterų Birutes Kliubas ruo- «. 

šia prakalbas ir koncertą, sekmadie- S 
nį, gruodžio 17 d. Liet. Tautiškam n 
Name, 928 E. Moyamcnsing Avė. m- 
Pradžia 2 vai. po pietų. Kalbėtojai: 
K. Pctrikicnė iš Brooklyn, N. Y. ir § 
Dr. John Chclcdcn iš Philadclphijos. v 
Koncertinę programą pildys: Lyros » 
Choras, M. Vaidžiulienč su dukteria, ® 
Nellie Statkcvičiūtė ir jos Merginų £ 
Sekstetas. Įžanga veltui. — Kviečia | 
Rengėjos. (292-294) «
HARRISON-KEARNY, N. J. !

LDS 168 kp. rengia kortų lošimą | 
kuris įvyks gruodžio 16 d., 7:30 v. J 

___  ___ i. 15- ! 
Harrisono. Bus skanių 

užkandžių, laimėtojams dovanos. Po 
lošimui kortų bus šokiai. Kviečiai 
visus atsilankyti. — F. Shimkineė, | 
Kom.______________ (293-294)________ $

Sekmadieni, 17 d. gruodžio įvyks, v., Labor Lyceum Svct., po num 
Turkių Bankictas minėjimui “Lais- j 17 Ann St. ! 
vės” dienraščio 20 m. sukakties. 
Rengia LLD 155 ir 11 kuopos, Liet. 
Svct., 29 Endicott St. Pradžia 5 v. v. 
Įžanga 7.5c. Bus graži muzikos ir 
dainų programa. Dalyvaus Aido Cho
ro Merginų ir Moterų grupė, Ig. Ku
biliūnas iš Bostono, Irene Bakšiūtė, 
V. Tumanis ir J. Sabaliauskas.

Garsinkite savo biznį dien- į 
raštyje “Laisvėje”. į

ATEIKITE DABAR IR IŠSI
RINKITE JŪSŲ 

KALĖDINĖS
DOVANAS

Už VISAI MAŽUS

RANKPINIGIUS
palaikysime jums bi

šį skelbimą su sa-

i i
i
U

i

ž
Atsineškite 

ir gausite didelę kainoje

NUOLAIDA
vim i

PUIKIAUSIOS 
ATMINTIESInside Phone 

EVergreen 4-6485
Office Phone 

EVergreon 8-1090

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

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Open Day andĮ Night

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Vapor Room,
Room, Large
Artesian Water, Restaurant, Barber

Shop, Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c
Special Rates per Week

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

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

Sun. all day and night

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

(Kampas Roebling St.)

Tel. EVcrgrccn 7-1615 License No. L. 88G

Tib'ai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamoj 

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuvė Williamsburgh’e

i

DOVANA
tai gražus laikrodėlis

Robert Lipton
Laikrodininkas-Jeweler

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

Įsteigta 1892 Tel. Stagg 2-2173
ATDARA VAKARAISI

į IERI-THIN GRACE . . . i5-,ewei

F dependably accurate Grven. Yeli .w 
į gold filled cate . . . . . $21 7S

M UulM ocnumcco

'Special

!t
t

RUDENS MADOSNAUJAUSIOS
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ

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

tai jūs turėtumėte atsilankyti į mūsų.‘krautuvę, 
ir pritaikymu modelių.

Mes turimo sizų pritaikymui visokio nuaugimo žmonėm.

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

drabužį dideliais kiekiais.

Siūtai ir Overkotai Vyram ir Jauniem Vyram
Vertes $22.50 už $16.50
Vertės $25.00 už $19.50 
Vertės $30.00 už $22.50

Jūsų atsilankymas į mūsų krautuve įtikins jus, jog mūsų

NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave 

Brooklyn, N. Y. 
drabužiai yra puikiausios rūšies.

VARPO KEPTUVERūšių gėrimųDIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ

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

VIENATINIS LIETUVIŠKAS

I

MES TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ

Divon ų—Carpet Rugs
• Amerikoniškų, aziatiškų, 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 divonukai nuo 8‘.D ir aukšiau.

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

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

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

Pasinaudokite proga ir pirkite dabar žemomis kainomis.

Dėkų Šventes Išpardavimas
Namų Rakandų Krautuvėje

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

Tel. EVergreon 7-0673

KABARETAS

»

PARAMOUNT CABARET

penktadienį ir šeštadienį
Degtines, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

STANLEY MISUNAS
Savininkas

Italų Fašistų Spauda • 
Išjuokia Tautų Lygą

Roma. — Italijos laikraš
čiai juokiasi iš Tautų Ly
gos, kad jinai yra bespekė 
ir nieko nedarė padėt sena
jai Suomijos valdžiai prieš 
Sovietus.

Kiti italų fašistų laikraš
čiai vadina Tautų Lygą tik
tai Anglijos įrankiu ir “žy
dų kliubu.”

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Sk^ItvtoM

BARRY P. SHALINS
(Shallnskas)

FUNERAL HOME

Savininkas
ji Muzika ir Floor Show kiekvieną

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

Rūgšti ruginū, saldi rugine, Čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
Mam duona, bAlta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukes. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
keksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake. 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls

Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kaina*.

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



Aštuntas puslapis

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAINwYorto^MsferZinlos
Dr. JOHN WALUK

161 NO. Gth STREET

Y

vedinas
. Har-

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
4302 FLATLANDS AVENUE

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

Tel. Navarre 8-1919

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

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.
i tas Fresh Pond krematorijoj 
pereitą sekmadienį.

“kariu fa-
Jam už-'

Klausinėsią 25 Asmenis Mašinas Statys Požemyje

įplaukų miestui.

York o

ren-

N

VISI LAUKIA KŪČIOS

pa-

Po Kiek Mokės?
uz- salėj.

Paskutinės Dienos

N.

l

vi- 
ge- 
pa- 
nu-

Cameo teatre, 42nd St., N. 
Y., paskutinę savaitę rodoma 
puikusis Sovietų judis “Shors.” 
Seks francūzų judis .

Kalėdų ženklelių pardavimu 
Queens sukelta $22,588. Siekia
ma sukelt $75,000. Pinigai 
naudojama kovai prieš džiovą.

Canarsie li-
In-

Metropoli-

čiai valgių ir gėrimų, 
gruodžio 24-tos vakarą 
vės

Hathaway, 
Workerio” 

kal
bus

Brooklyniečiuose šiemet di- 
3 susidomėjimas kūčia. 
ne be priežasties. Mat,

Galdeano dar pirmu kartu 
Amerikoj; sustojęs kelyje į 
Pietų Ameriką.

Suomis Jūrininkas Išmestas 
iš Laivo ir Konsulato 

už Nekariavimą

Penktadienis, Gruodžio 15, 193

Kas Gaus Senatvės 
Apdraudą?

Nuo 1-mos sausio pradės 
mokėti Socialio Saugumo Ak
tu nustatytą senatvės apdrau
dą. Prie jos turės teisę kiek
vienas, kuriam suėjo 65 ar 
daugiau metų ir kuris dirba 
ar yra dirbęs Socialio Saugu
mo duoklę mokančioj įstai
goj nors dalį laiko nuo sau 
šio 1-mos, 1937 m., kada-įsta 
tymas įėjo galiom

Soči ai ė senatvės apdraudė 
nėra labdarybė, nei nedarbo 
pašalpa. Ji nėra vien bied-■ 
niems. Gali turėti uždarbiau
jančius vaikus, gali turėti sa
vo turto, tačiau senatvės ap- Į 
drauda gausi, jei dirbai tokio, 
įmonėj, kur apdrauda privalo 
ma.
Ne Visi Seni Gaus Apdraudą

Deja, dar ne visi darbiniu 
kai paeina po tuo įstatymu. 
Pavyzdin, namų tarnaitė ai’j 
virėja neapdrausta, o viešini-; 
čio tarnaitė apdrausta. Iki 
šiol nepaėjo po socialio sau
gumo įstatymu žemdirbiai, 
tarnaitės, valdžios darbai, lab
daringų ar švietimo organiza- j 
ciįų darbai, gelžkeliečių, 
jų, laikraščių 
taipgi 
bai ir 
riams 
sūnus 
metus

Apdraudos negaus nei tie, Į 
kurie visai nedirbo po apdrau
dos įvedimo.

Tik nesenai jūrininkai ir 
bankų darbininkai priskaityta 
turinčiais teises prie Socialio 
Saugumo fondų.

Mokės įpėdiniams
Jei asmuo, tūlą laiką pa- į 

dirbęs apdraudos teisę turin
čioj įstaigoj, mirė, apdraudos I deli 
pinigų gali gauti nepilname- li
čiai vaikai, taipgi senos žmo- tą vakarą lietuvių komunistų 
nos, arba seni tėvai, jeigu jie dvi kuopos tikrai šeimyniškai, 
'buvo palaikomi apdraudos ga-lkaip pridera, susirinks su 
vėjo lėšomis.

Jeigu kas dalį laiko dirbo 
neapdraustoj įstaigoj, bet 
paskiau persikėlė apdraustom 
taipgi turi teisę prie apdrau
dos. Kam neaišku, ar jūs tu
rite teisę gaut apdraudą, nu- 
eikit artimiausion Socialio 
Saugumo Tarybos raštinei! 
siteirauti.

Perklausinėtų 25 asmenų 
pasakojimuose apie Dr. En- 
gelberg, Vokietijos konsulato 
sekretorių, esą pasakyta daug 
skirtingų dalykų. Dėlto tie 
visi asmenys vėl būsią pašauk
ti ir atskirai, nuodugniai iš
klausinėti. Nežiūrint priešgi- 
nybių, tyrinėtojai mano, kad
tie pasakojimai suteikę daug I kio junginio.

i informacijų.
Engelbergo kūnas sudegin- metų galima būtų

'275,000 mašinų, duotų $137,-
i 000

šeštosios Avenue' Sąjunga, 
N. Y., vienbalsiai nutarė rei
kalaut, kad miestas statytų 
auto-mašinoms stotį pože
miuose, po Bryant Parku.

Sumanytojai sako, kad dar
bas galįs būt atliktas per 
WPA sykiu su pravedipiu 
miestan Catskill Vandentie-

Projektas kai
nuotų apie $788,000. Bėgiu 

pastatyt

Kultūrinis ir Meniškas 
Vakaras

IŠKILMINGAI MINĖS 
OLGINĄ

MIESTAS BUDAVOS 
TURGAVIETĘ

Lietuvių Liaudies Teatras 
veikia kaipo organizacija. O 
kur veikia organizacija, tai 
jos veikla yra visuomeniška, 
visiem naudinga. šia proga 
Lietuvių Liaudies Teatras 
kviečia visas ir visus atsilan
kyti į pirmą kultūrinį susirin
kimą.

šiame suėjime - susirinkime 
bus trumpas Lietuvių Liaudies 
Teatro valdybos pranešimas

Toliaus 
Balsio) : 

Teatro
Tai istorinė

Williamsburgo - Greenpoin-
; komunistai ruošia masinį 

mitingą paminėt žymų komu- 
i nistų ir žydų liaudies vadą 
I Moissaye Olgin, kuris mirė 
I pereito mėnesio 22-rą, New

pardavinėtojų 
tūli profesionalų dar 
darbai savo šeimos na 
ar tėvams, jei, dirbantis | 
ar duktė nesuėję 21 
amžiaus.

Minėjimas įvyks gruodžio 
Į 2 0-tos v a k arą, d i d ž i o joj G r a n d 
Paradise salėj, kampas Grand 

Į ir Havemeyer Sts., Brooklyne. 
Iš toliau važiuojant, reikia iš- 

, lipt BMT Jamaica linijos Mar- 
' c y Avė. stotyje,
nijos Lorimer St. stotyje, 

!dependent subvės
t an Ave. stotyje.

Kalbės Clarence 
vyriausia “Daily 
redaktorius. Lietuviškai 
bes J. Gasiūnas. ’ Taipgi 
žymūs žydų ir ukrainų 
bėtojai.

Olginui minėt taip pat 
giama milžiniškas masinis mi
tingas gruodžio 18-tą, Madi
son S(|. Gardene.

Miesto Planavimo Komisija 
savo posėdyje pereitą trečia
dienį sutiko su planu steigt 
gyvų paukščių turgavietę ir 
tam tikslui įgyt 7 akrų plotą 
žemės prie Long Island gelž- 
kelio, Queens. Tai būtų mo
derniška, didžiausia tos rūšies 
turgavietė visoj Amerikoj. 
Lėšuotų $500,000. Aprokuoja, 
kad vartotojams sutaupintų 
apie $5,400,000 per metus.

Majoras Gynė Masių 
Švietimą

Įsa šeimyna, gimine, visais 
rais draugais ir prieteliais 
silinksminti ir pasidžiaugti 
dirbtais darbais,, bei pastūmė
ti pirmyn neužbaigtus.

Visi draugai ir rėmėjai pa
dės mums padaryti vakarą 
juo smagesniu, jei iš anksto 
įsigys bilietus. Jų kaina $1.50, 
už ką kiekvienas gaus iki so- 

Įvyks 
“Lais-

Rengėjąi.Mokama sulyg buvusio 
darbio per mėnesį. Pavyzd in, 
jei jūsų bendrai. paimtas už
darbis siekė $50 per mėnesį, 
jūs gausite $20.60 per mėnesį 
pavieniui, ir $30.90 vedusiam. 
Uždirbusiam $100 moka $25.- 
75 pavieniui ir $38.62 vedu
siam.

Olgino Minėjime Bus 
Svečias Kalbėtojas
Vincente Uribe Galdeano, 

žymus Ispanijos Komunistų 
Partijos vadas, buvęs respu- 
bliškos valdžios žemdirbystės 
ministeriu, šiomis dienomis 
atvykęs Amerikon ir sutikęs 
kalbėt Olginui minėt masinia
me mitinge šį pirmadienį, Ma
dison Sq. Gardene. Taip pat 
pat kalbės Earl Browder, Am. 
Kom. Partijos general is se
kretorius.

Toliau Tiria Gaisro 
Priežastį

Po poros dienų tyrinėjimo, 
gaisragesių maršalas Thomas 
Brophy pareiškęs esąs įsitiki
nęs, jog namas, kuriame tal- 
pinasi “Daily Worker,” tiks
liai buvo bandyta padegt. Jis 
paskyręs 4 asmenis jieškot 
kaltininkų.

Komunistai Rengia 
Smagų Vakarą

Šio šeštadienio vakarą, gruo
džio 16-tą, Williamsburgo ir 
Greenpointės komunistai ben
drai rengia balių 60-tos sek
cijos naudai. Vakarėlis bus 
su įdomia programa, kurioj 
nuo lietuvių dalyvaus Aido 
Choras. Visi lietuviai partie
čiai ir kiti partijos draugai ir 
rėmėjai kviečiami kartu pasi
linksminti ir paremti. Bus ge
ra orkestrą šokiams. Įvyks 
Ukrainų Svetainėj, 10'l Grand 
St., Brooklyne. L. K. N.

Brooklyno Meno ir Mokslų 
Instituto prezidentas McDo
nald atsisakęs užimt Ohio Uni
versiteto prezidento vietą, nes 
čionai darbas dar tik “praside
dąs.” Su parama miesto ir nau
jų elementų kooperacija jis ma
nąs daug pakelt institutą seka
mais metais.

Kalbėdamas New 
Medikalės Kolegijos bildingo 
pažymėjimo ceremonijose Ha
rold Willis Dodds, Princeton 
Universiteto prezidentas pasa
kė, kad “didelės skalės pro
dukcija veda mus prie min
tijimo, būk mes galį turėt ma

išinį mokslą.” Jis toliau pa
reiškė, kad tik “atskiri asme- 

j nys gali būt išmokinti, ne ma- 
' sės.”

Sekamas kalbėjęs majoras 
LaGuardia sakė jautęsis kaž 
kaip “nepatogiai” Dodds’ui 
kalbant ir pareiškė, kad “ma
sinis švietimas Jungtinėse 
Valstijose yra daug geresnis 
už parinktinį švietimą, kokiu 
jis yra daugelyje šalių.

“Jei aš galėčiau pasirinkti 
tarp nešvietimo ir veltui da
vimo aukštesnio mokslo, aš 
pasirinkčiau jį padaryt priei
namu kiekvienam mūsų šalies 
vaikinui ir merginai.”

Majoras sakė, jog būdamas 
valdžioje jis deda pastangas, 
1<ad valdžia spėtų su pažanga, 
padaryta medicinos moksle. 
Jis sakė: “Valdžia buvo atsi
likus.”

Dr. Lewis Hill Weed, John 
Hopkins Medikalės Mokyklos 
direktorius, pareiškė, kad me- 
dikalis mokslinimasis neturi 
vertės, iki jis “būna surištas 
su socialėmis" problemomis.”

Nurodydamas į ekonomines 
permainas nedarbo laiku, Dr. 
Weed sakė, kad “medicina 
randasi kryžkelėje ir mes pri
valom imt domėn didelį rei
kalavimą socializuot medici
na.” <■

vaidinimų klausimu, 
seks paskaita (P. 
“Amerikos Lietuvių 
Sukaktį Minint.
peržvalga lietuvių vaidybos ir 
dramos Amerikoje.

Anastazija Janušauskaitė 
s k a i ty s p o e z i j os k ū ri n i u s : 
“Motina,” “Vizija,” “Dienos,” 
“Jaunystės Rytas” ir kitus. 
Šie eilėraščiai parašyti Vilniu
je, Lietuvoje.

“Lietuva.” Kas ta “Lietu
va”? Tai sceniškas veikalas, 
kurį parašė jaunuolis W. Ku
bilius. šio veikalo įvertinimą, 
peržvalgą, duos Amilija Jes- 
kevičiūtė, kuri ir ruošia mi
nimą veikalą scenai (režisuo
ja). Veikalas bus vaidina
mas paminėjimui Lietuvos ne
priklausomybės sukakties.

Kaip matome, tai vakaras 
su tokia programa, galima pa
vadinti kultūriniu vakaru. Vi
si dalyvaukite. Vakaras įvyks 
antradienį, gruodžio 19, 7:30 
vai. vakare, “Laisvės” svetai
nėje.

L. L. Teatro Komitetas.

Lauri Manninen, suomių jū
rininkas, prievarta buvęs iš
mestas iš laivo Wilja Brook
lyno prieplaukoj, kuomet jis 
pasipriešino grįžt baltagvar
diečių armijon, kaip jis pats 

'sakęs, nebebusiąs 
šistinei Suomijai.’' 
laikyta ir alga.

Kada jūrininkas, 
advokatu Raymond 
ris’u, nuėjo į Suomijos konsu
latą, 44 Whitehall St., kon
sulato viršininkas išmetęs jį 
lauk, sakydamas jam : “Da
bar esi svetimoj šalyj. Mes 
darome, kaip norime. Nešdin
kis.” Paklausus pas sekreto
rę jį atakavusio asmens var
do, jinai užreiškus: “čionai 
neduodame vardų. Eik sau.”

Keturi kiti jūrininkai esą 
porte be darbo tik dėlto, kad 
jiems pasakyta, jog vienintelis 
būdas gaut algą esąs stojant 
“liuosnoriu” Suomių Baltojon 
Gvardijom

Manninen’o persekiojimas 
prasidėjo, kada čia laivui 
stovint jis laivan parsinešęs 
“Daily Worker,.” ir kitos dar
bininkiškos "ir liberalų litera
tūros. Jam liepta išnešt ir su
degint.

:-------------------------■

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

C

MOTINA PALIKO VAIKUS
• Mrs. Jean Pellecan, 22 m., 
paliko savo du kūdikius, vie
ną 6 mėnesių, kitą 5 metų, 
buvusiuose namuose, 29-14 
Broadway, Astoria. Išsibai
gus pinigams, prasiskolinus už 
rendą $24, liepiama išeit, ji 
pati ir išėjo, bet paliko kūdi
kius ir notą policijai, kurioje 
praneša, kad jai kitos išeities 
nebeliko gelbėt kūdikius nuo 
alkio. Kūdikiai padėti prie- 
glaudosna.

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja kambariai, garu 

šildomi, karštas vanduo. Keturi kam
bariai, ant antrų lubų ptyšaky, $31, 
keturi kambariai ant ketvirtų lubų 
taipgi pryšaky, $28. Viskas naujai 
išmaliavota. Antrašas: 677 Metropo
litan Ave., Brooklyn, N. Y.

(294-299)

Motery Baliuje Smagu ir 
Naudinga Būti

Vargiai bent viena žymesnė 
pramoga apsieina be didelio ir 
pasišventusio moterų darbo. 
Piknikai, baliai ir ypatingai 
bankietai ir bazarai, jei 
įvyktų, būtų menkesni be mo
terų darbo.

Didelė dalis tų darbštuolių 
yra susispietusios į Lietuvių 
Moterų Apšvietos Kliubą, ku
ris šį sekmadienį, gruodžio 17- 
tos vakarą, “Laisvės” salėje, 
rengia savo balių. Prašome 
visus jį paremti.

Moterys per du metu auk
lėjo Ispanijos karo našlaitį. 
Su jūsų parama, ir ateityje 
galės panašių darbų atlikti.

Vakare dainuos Aido Cho
ras ir Aldona Klimaitė; grieš 
G. Kazakevičiaus orkestrą. 
Bus gausa namie gamintų 
karštų ir šaltų valgių ir gėri
mų. Įžanga tik 25c. Pradžia 
6 vai. vakare. Rengėjos.

3

Lietuvių Kuro Kompanija 
(DEDAME, 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamu * 
“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

Telefoną* E V ergreen 7-1661

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patryę Barberial

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

do automobilius jr karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
BEDFORD AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

231

FRANK DOMIKAITIS
REST AERACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto Iki Vėlai Vakaro

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

355&S555&5S3S53Z:'

PIRKDAMI PAS MUS—MOKATE 
TIK UŽ PERKAMĄJĄ PREKĘ

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

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

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

jūsų kojoms pritaikytą.
UŽ JŪSŲ PALANKUMĄ IŠ ANKSTO DIDŽIAI DĖKINGAS

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

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes elevelterio stoties

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

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

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

UNDERTAKER

337 UNION AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

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

BAR ir GRILL
LietuviŲ Restaurantas

Liquors

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

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

><7

56-27 
66-31 
69-21

SUNDIAL 
SHOES

o

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

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

Clermont Ave., Maspeth, L. I.
Grand Ave., Maspeth,. L. I.
Grand Ave., Maspeth, L. I.

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y,

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Turime didelį pasirinkimą vynų, degtinių 
ir konjakų švenčių vaišėms.

LIETUVOS VALSTYBINĖ DEGTINĖ

245 Graham Ave
Kampas Maujer Street




