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lietuviškas laikraštis Latvi
joje. Jį leidžia Latvijos 
Lietuvių Sąjunga.

Amerikiečiai mažai teži
nome apie Latvijos lietuvių 
gyvenimą ir veiklą. Iš “Lie
tuvių Balso” irgi daug kas 
patirti sunku. Jei ten atsi
rastų korespondentų, kurie 
pradėtų amerikiečių spau
dai rašinėti, tai būtu labai 
gerai.

Industrinių Organizacijų 
Kongresas (C. I. O.) paskel
bė savo legislator! nę prog
ramą 1940 metams. Ją nuo
širdžiai pasitiks ir sveikiną 
kiekvienas Amerikos pažam 
gus žmogus. \

C. I. O. reikalauja tokių’ 
įstatymus, , kurie aštriai 
baustų tuos darbdavius, ku
rie laužo Labor Relations 
Act, Wage-Hour Act ir ki
tus darbininkams naudin
gus Naujosios Dalybos įsta
tymus. C. I. O. reikalauja 
Amerikai nesikišti į šį im
perialistinį karą ir gerbti 
visas amerikines demokra
tines laisves.

Baltajam Name pas pre
zidentą Rooseveltą lankėsi’ 
C.I.O., pirmininkas John L.
Lewis. Spėjama, jog jie kal
bėjosi apie darbo unijų vie
nybę. Manoma, kad prezi
dentas vėl daro spaudimą 
ant Darbo Federacijos ir 

TTo.

Darbo unijų vienybės la
bai reikia. Tai buvo tūks
tančiais sykių pabrėžta ii] 
čia kartoti nebereikia. Deja, 
unijų vienybė negali būti 
pasiekta C. I. O. industri-l 
nių unijų kaštais. O kaip, 
tik to nori Darbo Federaci
jos šulai. Bijoma, kad ir 
prezid. Rooseveltas prade
da giedoti šią William GreeV 
no giesmę.

Brooklyne gyvena žmo
gus vardu D. Klinga. Tik 
Voldemarą jis pripažįsta už 
save aukštesniu ir razum- 
nesniu.

Gruodžio 20 dienos “Vie
nybėje” šis vargšas išnešė 
mirties dekretą Sovietų ar
mijai. Sako jis: “Pirma pa
saulis su baime žiūrėjo į 
Rusijos armiją. Dabar iš jos 
tik juokus daro, kaip iš di
delio, bet kvailo gremėzdo.”

O su Klinga ginčytis 
daug sunkiau, negu su pliku 
peštis. Su faktais jis nesi
skaito.

Todėl užteks pasiūlyt jam 
pasiskaityti tos pačios die
nos “Vienybės” editorialą, 
rašytą pono Stasio Vitaičio.

Vitaitis gi teigia, kad vi
sos kapitalistinės valstybės 
esančios taip persigandę 
Sovietų Sąjungos, jog jos 
vedančios derybas sustab
dyti šitą karą ir suvienyto
mis spėkomis pulti Sovie
tus. Tokiam fronte Ameri
ka užimsiant! ne antraeilę 
poziciją.

Taigi, svietas juokus daro 
ne iš Rusijos armijos, bet 
iš Klingos. O vienas iš tų 
juokdarių yra pats Vitaitis.

Dėdamas “Vienybėn” šį 
Klingos straipsnį, Vitaitis

FEDERACIJOS VADAI VEIKIA SYKIU 
SU BOSAIS, PAKEIST DARBO ĮSTATU 
KAD JIS TARNAUTU FABRIKANTAMS

Naujausios Žinios
HELSINKIO SUOMIJA I'Mmi. KAI( AMERIKA PASKOLIN- 

į TįJ DAR $50,000,000 KARUI PRIEŠ SOVIETU SĄJUNGĄ

Washington. — Amerikos 
Darbo Federacijos centras 
pasiuntė, du jos vadus į 

; kongresmanų komisiją liu
dyt prieš valdišką Darbo 
Santikių Tarybą. Federaci
jos pirmininkas Wm. Green 
kaltina šią tarybą, kad jinai 
streikuose rėmus industri
nes CIO unijas prieš Fede
racijos unijas. Green tvirti
na, kad Darbo Santikių Ko
misija palaikius CIO ir bal
savimuose, kur buvo duoda-i 
ma darbininkam pasisakyt, i 
ar jie nori CIO unijos ar' 
Darbo Federacijos.

Federacijos galva Green1 
smerkia Darbo Santikių l 
Tarybos narius Ed S. Smi-i
thą, P. G. Phillipsą ir N.
Witta, kad jie tarėsi su i taip, kad jis tarnautų ne 
CIO unijomis įvairiuose darbininkams, bet fabri- 
streikuose prieš . fabrikan- kantams.

Italija Liepė Jugoslavijai Budeliuot
“Raudonuosius;” Ki 

goslavi jo j ir Reni
_____  E

Belgrad, Jugoslavija. — 
Patirta, jog Italija “patarė” 
Jugoslavijai sukriušint “ko-į 
munistinį veikimą” ir stu
dentu ir darbininku demon
stracijas.

Tai paskutinėmis dieno
mis Jugoslavijos policija ir 
nušovė kelioliką darbininkų 
ir studentų, kurie demons- 

/travo, kad pelnagrobiai taip 
pabrangino kainas visokių 
gyvenimo reikmenų.

Universiteto profesoriai 
p a s i u n tė savo delegatus 
protestuot valdžiai, kad ji
nai taip žiauriai elgiasi su 
studentais. Valdžia atmetė 
protestą ir užreiškė, kad ir 
toliaus slopins “poniškus 
komitnistus,” kaip kad jinai 
vadina pažangesnius stu
dentus.
Italų Fašistai Daro Provo

kacijas Jugoslavijoj
New Yorko Times kores

pondentas sužinojo, kad pa
tys Italijos fašistai šmuge- 
liuoja ginklus teroristams 
Jugoslavijoj (ne komunis
tams ir ne studentams). Tie 
fašistai kursto teroristus 
šaudyt Jugoslavijos polici
ninkus ir kelt riaušes.

O kai įvyksta riaušės, ta
da Italijos fašistai per savo 
laikraščius grąsina, kad Ita
lija turės įsikišt ir “sutvar
kyt” dalykus Jugoslavijoj.

Katalikų mokytojai se
minarijose Slovėnijoj, Ju
goslavijos dalyj, paveikti 
Italijos valdovų, jau atvi
rai skelbia, kad geriau bū
tų, jeigu Italija paimtų Slo
vėniją į savo globą, nes ki
taip tai gręsias bolševizmo 
pavojus Slovėnijoj.

veikiausia manė sau: “Lai 
durnius pats svietui pasi
garsina.”

tus ir kad tie Darbo San
tikių įstatymo valdininkai 
pripažino komunistams CIO 
nariams lygias teises, kaip 
ir kitiems darbininkams.

Darbo Federacijos pirmi
ninkas Wm. Green garbino 
atžagareivių demokratų ir 
republikonų kongresmanų 
komisiją, kad jinai taip dar
buojasi prieš CIO didžiąsias 
unijas ii“ prieš “raudonuo
sius.” Amerikos Fabrikan
tų Susivienijimas taip pat 
giria kongresmanų komisi
ja.

O ši kongresinė komisija 
gamina planus, pagal ku
riuos norį pakeist šalies 
Darbo Santikių Įstatymą

. Washington. — Pasitrau
kė lakūnas pulk. Charles A. 
Lindbergh iš valdiškos or
iai vininkystės tarybos

CIO ir D. Federacija 
Reikalauja Gerint 
Bedarbių Apdraudą 
Washington. — John L.

Lewis, pirmininkas;4 CIO, 
industrinių unijų, kreipėsi į 
Amerikos’ darbo ministerę 
Francę Perkins, kad ištir
tų, kaip blogai veikia įvai
riose valstijose bedarbių 
apdraudos įstatymas. Le
wis nurodė, jog dabartinė 
bedarbių šelpimo sistema 
yra perdaug paini ir pras
tai tarnauja bedarbiams.

Amerikos Darbo Federa
cijos pirm. Wm. Green rei
kalauja, kad kongresas iš
tirtų blogumus bedarbių 
apdraudos ir parodė, jog 
bedarbiai dabar tegauna 
tiktai 54 centus iš kiekvie
no dolerio, kuris surenka
mas iš samdytojų į bedar
bių fondą.

Vėl Kvočia Kumštinin
ką, Kuris Užmušė Naziy 
Konsulato Sekretorių
New York. — Detektyvai 

toliau klausinėja kumštinin
ką Ernstą Haasą, kuris pri
sipažino, kad jis užmušė dr. 
Walterį Engelbergą, sekre
torių generalio Vokietijos 
konsulato, namuose paties 
s e k r e t o r iaus Brooklyne. 
Haas pasakojo, jog jis to
dėl užmušė Engelbergą, kad 
Engelbergas mėginęs “so- 
domiškai” lytiškai susinešt 
su Haasu.

Policija nužiūri, kad gal 
Haas metai atgal užmušė ir 
dr. Maxą Morgensterną bu
te paties Morgensterno.

Washington, grd. 21. — Suomijos-Finliandijos seno
ji valdžia prašo, kad Jungtines Valstijos paskolintu jai 
dar 50 milionų dolerių pirkt daugiau lėktuvų, kanuolių 
ir kitų karo pabūklų prieš Sovietus. Helsinkio Suomijos 

j atstovas Washingtone dėl to kreipėsi ir į tūlus kongre- 
! so vadus.

Vienas kongresmanas sako, jog tokia nauja Ameri
kos paskola Suomijai tai būtų pirmas tikras žingsnis 
įtraukt Jungtines Valstijas į Europos karą.

(Amerikos valdžia neseniai jau davė 10 milionų do
lerių paskolos-bargo senajai Suomijos valdžiai.)

JUOZAS STALINAS 60 METU AMŽIAUS SUKAKTYJE PA- 
į GERBTAS KAIP SOCIALISTINIO DARBO DIDVYRIS

Maskva, grd. 21. — šiandien visa Sovietų Sąjunga 
j su didžiomis iškilmėmis minėjo Juozo Stalino 60 metų 
amžiaus sukaktį.

Vyriausias Sovietas suteikė Stalinui vardą Socialisti
nio Darbo Didvyrio (herojaus) ir Lenino Ordiną, aukš
čiausią garbės ženklą Sovietų Respublikoj.

Stalino pagarbai, Vyriausias Sovietas paskyrė 
29-nias pirmąsias kasmetines dovanas žmonėms už pasi
žymėjimus moksle, mene ir naudingame šaliai darbe abel- 
nai. Kiekviena dovana bus po 20 tūkstančių dolerių.

Vyriausias Sovietas, Stalinui pagerbti, taipgi pasky
rė apmokėjimus už mokslą ir užlaikymą keturiem tūks
tančiam šimtui ir penkiom dešimtim studentų kas metai.

Stalino 60 metų amžiaus sukaktyje Sovietų laikraš- 
i čiai rašo tiktai apie jo visuomeniškus darbus, o ne apie 
j asmeninį jo gyvenimą.

Amerikos žinių agentūra United Press tą pačią die
ną praneša iš Maskvos, jog Stalinas ir dabar skromnai 

I asmeniškai gyvena. Jis turi tiktai trijų kambarių apart
ai en tą, gyvendamas ten su žmona, sūnum ir dukteria.

i Iš SUOMIJOS KARO FRONTŲ
Helsinki, Suomija. — Senosios Suomių valdžios ka

riuomenė pasitraukė iš miesto Kiontajaervi, centralinia- 
me fronte, ir Sovietų kareiviai užėmė tą miestą.

Maskva. — Siaučia smarkūs kanuolių mūšiai tarp 
Suomijos baltagvardiečių ir Sovietų raudonarmiečių Ka
relijoj, pietiniai-rytinėje Suomijoje.

---------- ---
Helsinki, grd. 21. — Senoji Suomijos valdžia pasa

koja, kad jos kariuomenė Karelijoj sudaužius dar 8 so
vietinius tankus; giriasi, kad suomių lakūnai nukirtę že
myn kelis sovietinius lėktuvus, ir šneka, būk Sovietų or
laiviai bombardavę ir padegę daugumą Helsinkio ligo
ninių.

Bet Amerikos ir kitų šalių atstovybės, esančios Hel
sinkio priemiesčiuose, nematė jokio bombardavimo, kaip 
sako pranešimas iš Stockholmo, Švedijos. t

15,000 ŠVEDŲ KA
RIAUS SUOMIJOJ 
PRIEŠ SOVIETUS

Stockholm, Švedija. —5,- 
000 švedų liuosnorių jau 
kariauja Suomijoj prieš So
vietus.

Paskirta dar 10,000 “bu
vusių” Švedijos armijos ka
reivių važiuot į talkų sena
jai .Suomijos valdžiai. Vy
riausias jų komandierius 
bus generolas Ernst Linder, 
Švedijoj gimęs finas. Kiti 
švedų komandieriai Suomi
joj tai bus “atsitarnavę” 
Švedijos armijos oficieriait

Washington.— Šiemet ad
ministraciniams PWA šal
pos darbų reikalams buvo 
paskirta $16,000,000. Bet 
prezidentas Rooseveltas iš
sireiškė, jog kitąmet užtek
sią jau $4,000,000 šiems rei
kalams.

AMERIKOS GAZOLINO 
BOIKOTAS PRIEŠ 

SOVIETUS
Washington. — Amerikos 

vyriausybė atsišaukė į> fab
rikantus ir prekėjus, kad jie 
nepardavinėtų Sovietam ir 
Japonijai amerikinio gazo
lino, geriausiai tinkančio 
lėktuvams. Šios šalies vy
riausybė taipgi šaukia ne- 
pardavinėt jokių įrankių ir 
neperleist jokių Sovietam ir 
Japonijai žinių, reikalingų 
tokiam gazolinui dirbti. *

Amerikos vyriausybė (ne
teisingai) vadina Sovietų 
lėktuvus b o m barduotojais 
ir šaudytojais nekarinių 
miestų ir civilių gyventojų 
ir stato Sovietus /ant lygios 
su Japonija. Tai todėl ir 
skelbia orlaivinio gazolino 
boikotą prieš Sovietus.

Paryžius.—Vakarų Fron
te tik retkarčiais susikerta 
žvalgai. Šiaip nėra karinio 
veikimo.

i WALL STRYTAS, WASHINGTONAS IR 
ANGLIJA SMARKIAI REMIA HELSIN-

I K10 SUOMIUS PRIEŠ SOVIETUS
Didžiausias duodamasNew York.

pasaulyje piniguočių cent
ras, Wall Strytas šičia atsi
šaukė per laikraščius, kad 
turčiai duotų kuo daugiau- 

į šia pinigų senajai Suomijos-1 
i Finliandijos valdžiai kare 
prieš Sovietus. Wall Stryto 
atsišaukimas N. Y. World- 
Telegram e žada, kad auko- 
jantieji tai Suomijai turčiai 
“gali gaut daugiau kaip de
šimt dolerių už kiekvieną.
dolerį, kurį jie aukoja.”

Washington. — Jungtinių 
Valstijų iždo ministerija iš
leido patvarkymą, jog kas 
aukos Suomijos Helsinkio 
valdžiai, tam Amerikos vy
riausybė numuš taksus; 
sako, mes nukirsime iki 15 
procentų visų taksų nuo 
pelnų, priimdami aukas,

Sovietą Armija Suomijoj Kariauja Tvir
tai, bet be Žiaurios Paskubos,-Rašo 
Amerikos Laikraščių Korespondentas
London. — Naziai nu

skandino viena keliolikos1 i c
šimtų tonų prekinį Anglijos1 
laivą ir šešis karinius (neva 

i žvejų) laivukus.

Meksika Prašo Talki
ninkus Praleist Jai Ma

šinas iš Vokietijos j
Mexico City. — Meksikos 

valdžia kreipėsi į Angliją ir 
Franciją praleist per jūras j 
iš Vokietijos į Meksiką' 
įvairias mašinas, ypač to-( 
kias, kurios reikalingos ap
dirbimui žibalo-aliejaus.

Vokietija yra gavus virš' 
i dviejų milionų dolerių ver
tės žibalo iš Meksikos; ūži 
žibalą jinai žadėjo atsimo-'j 
kėt mašinomis ir kitais dar
bo įrankiais. Bet dabar 
“dviguba” Anglijos-Franci- 
jos blokada prieš Vokietijai 
užkerta kelią Meksikai gaut 
mašineriją ir įrankius iš! 
Vokietijos.

Žinios iš Lietuvos
Lietuvos Rūpestingumas 

Vilniaus Kraštui
Vilnius, gruodžio 19 d. —i 

Statant svarbiausiu savo, 
uždaviniu rūpintis naujai 
prijungto krašto gerove, 
ministeris pirmininkas A. 
Merkys ir ministerial Mus
teikis, Skučas, Galvanaus
kas, Masiliūnas ir Tamošai
tis atvyko į Vilnių, kad vie
toje nuodugniai susipažinti 
ir patirti, kaip atsiliepė vi
sos valdžios pastangos at
gaivint kraštą ir ką dar 
reikia ir galima padaryti 
tąja kryptimi.

ORAS. — Neperšalta; da
linai apsiniaukę.

Suomijai, į sąs
kaitą taksų, privalomų su
mokė! į Amerikos valdžios 
iždą.

London. — Anglijos val
džia ragina Švediją tuojaus 
siųst senajai Suomijos val
džiai kuo daugiausia lėktu
vų, kanuolių ir kitų karo 
pabūklų. Už tai Anglija ža
da Švedijai biskį vėliau pri
statyt tiek pat lėktuvų, ka
nuolių ir kt.

Copenhagen, Danija. — 
Nežinia, ar keno mina ar 
submarinas nuskandino di
deli Vokietijos laivą Balti
jos Jūroj, begabenant jam 
vokiečius “namo” iš Latvi-

Helsinki, Suomija.—Šiau
rinės Amerikos Laikraščių 
Sąjungos korės pondentas 
James Aldridge rašo (N. 
Y. Times’e), jog “rusai ne
veda žiauraus, žaibiško ka
ro prieš Suomiją.” O šis ko
respondentas pats matė 
mūšius Karelijos tarpvan- 
denyje ir Sovietų lėktuvus 
virš Helsinkio, Suomijos 
sostines.

(Sovietų lakūnai nebom
bardavo paties Helsinkio ar 
kitų Suomijos miestų. Jie 
bombardavo tik orlaivių 
stovyklas ir kitus kariškai 
svarbius punktus priemies
čiuose.)

Raudonarmiečių genero
las Merekovas pietiniame 
Suomijos fronte nepaiso, 
kad “pasaulis” pašiepia 
Raudonąją Armiją už jos 
lėtumą, kaip rašo tas ame
rikonų korespondentas: Už
sieniuose einančios šnekos, 
kad mažiukė Suomija “su
muša” Raudonąją Armiją, 
tos šnekos nedaro jokio 
įspūdžio vadams Sovietų 
kariuomenės.

“Sovietų generolas (Me
rekovas) eina pirmyn iš lė
to ir su atodaira; jis žy
giuoja pirmyn sistematiš- 
kai,” kaip sako amerikonas 
korespondentas J. Aldridge 
ir daro šitokią pastabą:

“Jei kurie žmonės pasa
koja šiame karo laipsnyje, 
kad Raudonoj i Armija 
esanti prastesnė (už suo
mių) ar silpna, tai jie daro 
klaidą. Bet jeigu Vakarų 
šalys pavers šį karą į ‘šven
tą kryžiaus karą’ prieš bol
ševizmą, tai bus kruviniau
sią istorijoj kova, ir tokia
me atsitik ime Suomijos 
žmonės daugiau nukentės 
negu kas kitas.”'
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Kapitonas Hans Langsdorff
Jei nuskandintojo vokiečių šarvuotlai

vio “Graff Spee” kapitonas Hans Langs
dorff, pirm Begu jis nusižudė, neparašė, 
kodėl jis žudosi, tai veikiausiai jo mirties 
paslaptis taip ir pasiliks misteriška.

Jei jo vairuojamas šarvuotlaivis būtų 
nuskendęs netikėtai, per jo neatbolnumą, 
tai sakytum, jis žudėsi dėl baimės būti 
nubaustu. Betgi “Graff Spee” įsakė 
skandinti “pats Hitleris.” Jam, vadinasi, 
jokios baimės dėl to negalėjo būti.

Sakoma, kad kapitonas Langsdorff nu
sižudė pareiškimui protesto prieš Hitle
rį, kam ans įsakė šarvuotlaivį nuskan
dinti. Čia ir vėl gi mažai yra senso. Jei
gu jis norėjo mirti, tai jis galėjo “Graff 
Spee” neskandinti. Būtų vėliau garbin- 

I giau numiręs.
Yra spėjimų, būk kapitonas Langs

dorff nusižudė tam, kad savo “drąsiu 
žygiu” pareiškus: protestą.pyįę^ Ųrųgua- 
jaus vyriausybę, kam ši neleido j b ya-i- 
ruojamam laivui ilgiau pasilikti prie
plaukoj. Yra spėjimų, būk jis nusižudęs 
tam, kad pareiškus protestą prieš Ar
gentiną, kam ši jį paėmusi nelaisvėn. Dar 

1 yra ir tokių spėjimų, būk kap. Langs
dorff nusižudęs tam, kad sudrūtinus vo
kiečius Vokietijoj drąsiau kariauti prieš 
Angliją ir Franci ją.

Sakome, spėjimų gali būti visokių, bet 
mes visvien nežinome tikros to gabaus 
žmogaus mirties priežasties.

Gal kada nors tatai išeis aikštėn.

džia “jau išžudė” šimtus sovietinių tan
kų ir lėktuvų. Žudo juos ir žudo—per ra
diją ir buržuazinę spaudą!

Andai Helsinkio vyriausybė buvo So-' 
vietų šarvuotlaivį “Kirovą” nuskandinu
si, paskui sužeidusi, paskui pasiuntusi 
Tallinan, Estijon, pataisyti. Deja, atsis
tojo Estijos kariuomenės vadas ir pasa
kė : “ ‘Kirovas’ niekad nėra buvęs Estijos 
prieplaukoj; ‘Kirovas’ nesužeistas!... ”

Helsinkio “žinios” jau padarė ne vie
ną sukilimą Sovietų užfrontėj. Tos pa
čios “žinios” paskelbė, būk Sovietų Są
jungos Raudonoji Armija yra silpna to
dėl, kad iš jos buvo išgaudyti ir sušau
dyti svetimų valstybių šnipai!...

Mes šiuos dalykus skaitytojui patie- 
kiam tam, kad jis žinotų, kaip reikia bū
ti atsargiam: skaitydami buržuazinę 
spaudą ir klausydami radijo, visuomet 
atsiminkit, kad tatai yra atsukta prieš 
Sovietų Sąjungą. Tos “žinios” yra taip 
nudažytos, kad juo labiau apmulkinus 
skaitytoją arba klausytoją. Prisipažin
sim, ir “Laisvėje” ne visuomet galima iš
vengti netikslumų, nors mes vengiame 
kiek tik galėdami. Mes nenorime skaity
toją klaidinti; mes norime paduoti jam 
tik tokias žinias, kurios jį informuotų 
apie tikrąją dalykų padėtį.

įvairios žinios
Turkmėnijos Respublikai 

15 Metų
Maskva, Elta. “Tassas” 

praneša, kad Turkmėnijos 
sovietų socialistinė respub
lika švenčia savo 15 metų 
sukaktuves. Lapkr. 23 d. 
Achkabade buvo iškilmin
gai atidaryta jubiliejinė 
T u r k m e nijos respublikos 
vyriausiosios tarybos sesi
ja. Sovietų Rusijos vyriau
siosios tarybos prezidiumas 
ta proga apdovanojo ordi
nais ir medaliais geriausius 
Turkmėnijos respublikos že
mes ūkio darbininkus. Aš
tuoniolika asmenų buvo 
apdovanota Lenino ordinu, 
40—“Raudonosios vėliavos” 
ordinu, 53 — garbės ordi
nais, 65 — medaliais “už at- 
sidavima darbui,” 78—me- 
daliais “už atsižymėjimą 
darbe.”

Būdingi Skaičiai
Prašome paskaityti sekančią žinutę:
“Paryžius, grd. 20 (United Press).— 

Francijos militariniai daviniai paskelbė 
šiandien, kad rusų nuostoliai Suomijoj 
buvo penkis kartus didesni už Suomijos 
nuostolius. Daviniai sako, kad iš viso ru
sai neteko apie 17,000 vyrų, o suomiai 
apie 3,400.”

Atsiminkim, Francija šiandien netie
sioginiai kariauja su Sovietų Sąjunga. 
Ji kariauja per Suomijos Helsinkio vy
riausybę, kurią Anglija ir Francija re- 

.mia orlaiviais, ginklais ir amunicija.
Jeigu taip, tai turime žinoti, jog Fran

cija niekad nesumažins savo priešo nuo
stolių. Atžagariai, jinai juos padaugins, 
o sumažins savo partnerio nuostolius— 
šiuo atsitikimu Suomijos. Taigi ir pa
duotieji skaičiai, galima būti tikrais, yra 
neteisingi: Sovietų Sąjungos padauginti, 
o Suomijos—labai sumažinti.

Bet daleiskim, tegu gi jau bus taip, 
kaip sako Francijos daviniai. Ką mes 
tuomet iš to suvedame?

Iki šiol nebuvo tos dienos, kurią Suo
mijos “žinios” nebūtų skelbusios, kad 
Helsinkio valdžios šalininkai išžudė tiek 
ir tiek Sovietų raudonarmiečių. Kasdien 
tai po tūkstantį, tai po tris, tai po ke
turis. Vieną dieną jiems “pavyko išžu
dyti” apie 20,000 raudonarmiečių. O per
eitą antradienį jie “išžudė” 17,000 sau- 
donarmiečių.

Buržuazinės spaudos skaitytojas arba 
radijo klausytojas buvo tos nuomonės, 

. kad Sovietai jau neteko kokio 100 tūks
tančių raudonarmiečių, o Helsinkio val
džios šalininkų nežuvo nei vienas karei
vis!

Bet štai ateina žinios iš Helsinkio val
džios globotojo Paryžiaus ir paskelbia 
paminėtąsias skaidines! Jau tik tas vie
nas dalykėlis parodo, Aukių nežmoniškų 
melų Helsinkio valdžia iki >1 
savo stiprybei parodyti!

To, žinoma, neužteko. Helsinkio ''ai

“Išlaikyti Šalį Taikoj’9
Kiekvienas mato, kad Amerikos amu

nicijos, ginklų karaliai ir imperialistai 
trokštą šią šalį įvelti karan. Jie visomis 
jėgomis remia Anglijos ir Francijos im
perialistus. Jie padiktavo Uruguajui su
laužyti Hagos tarptautinį nutarimą ir 
neleisti Vokietijos karo laivui pasitaisy
ti. Jų spauda pilna šmeižtų Sovietų Są
jungos antrašu, kas neleistina valstybei, 
kuri palaiko diplomatinius ir žodžiais 
net draugiškus ryšius su Sovietų Sąjun
ga.

Ponas Mortimer Hays, prezidentas 
Nacionalės Advokatų Gildijos, sako: 
“Amerika-turi remti Suomiją, nesudary
dama sau karo pavojaus.” Bet kaip tą 
ponas Hays mano atlikti. Nejaugi jis 
mano, kad galima prieš kitą šalį veikti, 
niekinti ją, siųsti ginklus, amuniciją, 
teikti jos priešams paskolas ir tuo pat 
kartu ta šalis bus draugiška? Argi Ame
rikos valdonai pakęstų, jeigu, sakysim, 
Meksika būtų kare su Jungt. Valstijo
mis, o Sovietų Sąjunga teiktų Meksikai 
paskolas, rinktų aukas, parduotų karo 
orlaivius, ginklus ir amuniciją? Nejaugi 
tokiame atsitikime Jungt. Valstijos ga
lėtų būti draugingos linkui Sovietų Są
jungos?

Mums atrodo, kad Jungtinių Valstijų 
valdonai pasirinko slidžią ir kenksmingą 
politiką, kuri velka mūsų šalį į karo sū
kurį. Jungt. Valstijų ir Vokietijos santy
kiai labai įtempti. Japonijos imperialis
tai senai jau dantį griežia prieš Ameri
ką ir laukia progos, kad išvijus ameri
kiečius valdonus iš Philipinų salų ir 
Ramiojo Vandenyno salų. Tolimuose Ry
tuose Amerikai geriausia draugė buvo 
ir galėjo būti geriausia pagelbininkė, tai 
Sovietų Sąjunga. Kiekvienu kartu, kada 
Japonija traukė kardą prieš Ameriką, 
tai ji žvalgėsi į savo užnugarį, kad ne
gautų smūgio nuo Sovietų Sąjungos.

Dabar gi Amerikos valdonai, išstoda
mi prieš Sovietų Sąjungą, aršina santy
kius. Tuo tarpu Japonijos imperialistai, 
gavę skaudžių pamokų Mongolijoj nuo 
Raudonosios Armijos, bando švelninti 
savo santykius su Sovietų Sąjunga.

Šitokia Amerikos valdonų politika yra 
žalinga pačiai Amerikai ir velką ją į ka
rų katastrofą. Tokia politika netarnauja 
ne vien darbo žmonių gerovei, šalies mil
žiniškai liaudies didžiumai, bet ir abel- 
nai visam kraštui.

‘‘Rusai Sušalo”
Spaudoj ir per radiją nemažai matome 

ir girdime “žinių,” kad “rusai Suomijoj 
sušalo.” Gali būti yra žmonių, kurie tam 
tiki, bet tai tiki tik tie, kurie nežino ru
sų. Visas pasaulis žinojo praeityj, kad 
“Rusijos geriausias draugas karuose tai 
žiema.” Užtenka pažvelgti į žemlapį, kad 
matyti, jog Sovietų Sąjungos gera dalis, 
iš kurios galima būtų padaryti bent 30 
Suomijų, yra šiaurėse, už Arktiko Juos
tos, kur šalčiai didžiausi, o bet gi žmo
nės ten gyvena! Kas nori žinoti, tai žino, 
kad rusai buvo užkariavę Šiaurių Polių, 
jų ledlaužiai ir dabar toli plaukioja, jų 
lėktuvai per šiaurių Polių skrajoja, ko 
niekas kitas dar nepadarė. Bet yra žmo
nių, kurie turi noro ir drąsos pasakas 
sakvfi. kad nišai Suomijoje ‘ sušalo! "

Gausus Geležinkeliečių Ap
dovanojimas Ordinais

Maskva. Elta.— “Tassas” 
praneša, kad Sovietų Rusi
jos vyriausiosios tarybos 
prezidiumas apdovanojo 3,- 
064 geležinkelių transporto 
darbininkų ordinais ir me
daliais už jų nuopelnus, ple
čiant geležinkelių transpor
tą ir už pavyzdingą darbą. 
Apdovanotųjų tarpe yra 
susisiekimo komisariato va
dovaują tarnautojai, to ko
misariato mokslo įstaigų ir 
moksliškų tyrinėjimų insti
tutų bendradarbiai,, išradė
jai, darbininkai, inžinieriai, 
technikai ir visų geležinke
lių transporto sričių darbi
ninkai. Apdovanotųjų tarpe 
yra 71 Maskvos požeminio 
geležinkelio tarnautojas.

Svarbus Ruso Išradimas
Maskva. Elta. Rusų išra

dėjas Karpovas neseniai iš-
yra 
ko- 
de- 
mi- 
pa-

rado aparatą, kuriuo 
lengva konstatuoti bet 
kius geležinkelio linijos 
fektus. Per viena diena v v
nėtu aparatu galima
tikrinti 40 kilometrų gele
žinkelio. Menkiausią gele
žinkelių bėgių sugedimą 
aparatas automatiškai įre
gistruoja popieriaus juostė- 
Įėję.

žydų Skaičius Vokietijoje 
Amsterdamas. Elta. Am

sterdame turimomis žinio
mis, šių metų pirmoje spa
lių mėnesio pusėje žydų 
skaičius Vokietijoje siekė 
185,000, jų tarpe 77,000 vy
ru ir 108,000 moterų. TiekL 7 C

žydų buvo, neįskaitant Aus
trijos, Čekijos ir Moravijos 
protektorato ir Lenkijos. 
Centrinė Vokietijos žydų 
organizacija, surinkusi tas 
žinias, suskaitė tik izraeli
tų tikybos žydus, neįskaity- 
dama žydiškos kilmės žmo
nių, kurie nuo izraelitų ti
kybos atsimetė, ir mišrios 
rasės žmonių.

laiko tos valtys išnykusios 
iš jų akių.

Suimti Visi Krokuvos Uni
versiteto Profesoriai

Paryžius. Elta. Lenkijos 
ambasada praneša, kad bu
vo suimti visi Krokuvos 
universiteto profesoriai. Jie 
buvo pašaukti atvykti į vie
ną vokiečių paskaitą. Ka
dangi paskaitininkas įžeidi
nėjo lenkų mokslo atstovus, 
tai profesoriai pakilę pali
ko salę. Tačiau prieš uni
versitetą jau stovėjo sunk
vežimiai. Apie 160 pręfeso- 
rių buvo sulaikyti. Visi jie 
buvo nugabenti į kareivi
nes, o paskui išsiųsti į kon
centracijos stovyklas pa
čioje Vokietijoje.

Ta proga ambasada pas
tebi, kad buvo uždarytas 
taip pat Poznanės univer
sitetas ir suimta didžioji 
profesorių dalis. Be to, bu
vo suimti Krokuvoje ir 
Kasyklų akademijos profe
soriai ir beveik visi viduri
nių mokyklų direktoriai. 
Esama daug suimtų ir šiaip 
krokuviečių.

se esama lūšių, laukinių ka
čių ir vilkų, kurie medžiok
liniu požiūriu yra itin įdo
mūs.

Dabar Suvalkų trikampis 
yra pavadintas “Kreis Su- 
valki.” Jis yra priskirtas 
prie Gumbinės Regyrungs- 
becirko, nors laikinai buvu
si siena su Rytprūsiais te
bėra uždaryta. “Kreiso” 
priešaky yra Landratas, ku
ris valdo 18 “Amtsbecirkų” 
arba valsčių ir tris “Standt- 
meistereien.” Yra vokiški 
“Amtsvorštehriai” ir bur
mistrai. Kol kas dar yra pa
likti savo vietose ir buvusie
ji viršaičiai, kurie dirba vo
kiškų “A m t s v o rštehrių” 
prižiūrimi.

Iš “Berliner Boersenzei- 
tung” straipsnio matyti, 
kad tame trikampyje dides
niu dvaru nėra. Tačiau vis v c-
tiek būsią j ieškomi būdai 
krašta kolonizuoti. Čia esa-*
ma 7,000 vietinių vokiečių, 
kurie jau gavo Reicho pi
lietybę ir yra ypatingai glo
bojami.

Geras Švenčių 
Prisiminimas

Amerikoj kalėdos ir nau
ji metai, tai žymios šven
tės. Žmonės siunčia vieni 
kitiems pasveikinimus, lin
kėjimus ir velijimus. Tą da- 4 
ro visi. Bet užimti šiais rei- * 
kalais dažnai pamirštame 
savo organizacijas. Vienok, 
ne su visais taip yra.

Draugas Petras Butkevi
čius, iš Worcester, prisius- į
damas Tarptautinio Darbi- r
ninku Apsigynimo kuopos 
susirinkimo garsinimą pri
siuntė ir $5 aukų. Aukas jis 
skiria:

“Tris dolerius, tai yra, tą 
mažą mano dovanėlę, pra
šau perduoti Lietuvos anti
fašistinių politinių kalinių 
vaikams, kurie palikti be 
duonos. Ir $2 paramai mūsų 
dienraščiui “Laisvei”.

Ačiū Petrui Butkevičiui 
už aukas! Jos perduotos 
skiriamiems tikslams.

D. M. š.

Klausima^ h^Atsakvmai >
Klausimas:

Kaip Vokiečių Tvarkomas 
Suvalkų Kraštas

Žinomas Berlyno dienraš
tis “Berliner Boersenzei- 
tung” lapkričio 19 dieną 
įdėjo ilgą savo korespon
dento straipsnį apie vadina
mą Suvalkų trikampį. Da
bar tas trikampis . su savo 
3,000 kvadratinių kilomet
rų ir 120,000 gyventojų yra 
didžiausias' Rytprūsių ap
skritis. Ypač patinka tam 
straipsnio autoriui gražūs 
“trikampio” miškai, kuriuo

Gerb. Redakcija: Gal ir 
man patarnausite. Pas mus 
vienas menševikas nešiojasi 
“Naujienas” ir rodo tenai 
straipsnį apie Vilnių. Tas 
straipsnis rašytas korespon
dento kokio ten “Novoje Rus- 
koje Slovo.” Korespondentas 
sakosi buvęs Vilniuje. O jis 
rašo be galo piktai apie bol-. 
ševikus.

štai ką aš norėčiau žinoti: 
Ar jūs žinote ką nors apie 
minėtą laikraštį? Kokią parti
ją jis atstovauja?

Skaitytojas.

Atsakymas:
Savo priešsovietinei propa

gandai Chicagos Grigaitis iš- 
uostinėja visas išmatas ir jo- «** 
mis savo nelaimingus skaityto.-. 
jus maitina. “Novoje Ruskoje 
Slovo” yra rusų caristų leid
žiamas šlamštas. To laikraš
čio žiniomis apie Sovietų Są
jungą gali pasitikėti tik tokio 
pat politinio plauko žmogus.

Mes to straipsnio ištraukas 
irgi skaitėme “Naujienose” 
gruod. 18 d. Po juo pasirašo 
tūlas V. Iševskij. Tas sutvė
rimas perdėm meluoja apie 
bolševikų armijos buvimą Vil
niuje. .

Kai “N.” redaktorius’*susi-’

“Laisves” Vajus Baigiasi
Rochesterietis žirgulis išstūmė iš dovanų ruošto Vindžiulį 

ir peržengė Ramanauską. Apačios kyla. Ryt bus žymių pasi
keitimų kontestantų surašė, nes šiam raštui einant į spaudą 
gavome daugelį laiškų su prenumeratom.

Jau paskutinės dienos vajaus. Prašome visų vajininkų pa
siryžusiai darbuotis, kad gauti savo dienraščiui kuo daugiau
sia naujų skaitytojų.

Dovanų ruošte šiandien stovi šie kontestantai:
A. Stripeika, Elizabeth .....................................
K. Žukauskienė, Netvark ...................................
Penkauskas-Tamošauskas-Simutis

Lawrence-Nashua ..........................................
ALDLD 10 kp., Philadelphia ............................
J. Bakšys, Worcester .............. .........................
Waterburio Vajininkai ........................................
A. Klimas Hartford...............................................
ALDLD 4 Apskn, Pittsburgh© apylinkė . . . 
P. Žirgulis, Rochester ..........................................
J. Ramanauskas, Minersville ......................... .

3154
2550

2241
1772
1666
1577
1211
918
690
638

S.
B.
R.
S.

s.

Shimaitis, Montello ...........
Vindžiulis, Hudson ...............
Žemaitis, Baltimore ...........

Ramanauskas, Minersville .....
Kuzmickas, Shenandoah .....
E. Scnkevičienė, Easton .....
Aučius, J. Bimba, Paterson 
Kirslis-Kalvelis, Bridgewater 
Rudman, New Haven ...........
J. Mockaitis, Bridgeport .....
Grybas, Norwood ..................
Prūseika, Chicago ................
Puidokas, Rumford ..............

A. J. Navickas, Haverhill 
S. Paulenka, Lowell 
H. Žukiene, Binghamton 
J. Žilinskas, Lewiston -..LjJ.b’.D.’ž 
M. Klimas, Richmond Įlill <....
A. Valinčius, Pittston .......
V. Padgalskas, Mexico .................

Mason, New Haven ..............
Andrulis, Chicago ................
Lideikiene, Great Neck .......

VS1U. 12.ua. usioje gailias Tg. Kubiliūnas, So. Boston .......
laiškas, kad norvegų ban- R Šlekaitis, Scranton ..............
ginių gaudymo laivo ‘Skud’jį 
įgula išgelbėjo 17 indu. Jie Senas Vincas, Gibbstown ...........

■ - - - - - - - |j. Gugas, Detroit ............ ............
Kurulis, Cleveland .................
Klevinskas, Scranton ............

Taraška, Hartford ..............
K. Mazan, Cleveland .............
Borris, Dedham ....................

M. Youces, Cleveland ................
L. Petrokas, Leechburg ...........
A. Balčiūnas, Brooklyn ...........
M. Slčkienė, Gardner ......... .......
J. K. Alvinas, Detroit ............
Dagis, A., Sudbury .....................
F. J. Repšys, Milford ................
J. Adams, Grand Rapids ..........
V. Pucin, St. Louis ................
P. Sodcikis, Ypungstown ...........
J. Navalinskienė, Binghamton .... 
M. Baltrušaitis. Seattle ...........

Norvegai šiaurėje Sužvejo
jo Indus

Oslo. Elta. Osloje gautas

s.

plaukė anglų laivu, kurio 
vardas nėra žinomas. Nor
vegų jūrininkai išgelbėjo 
tuos indus prieš šešias die
nas, plaukiant laivui iš 
Norvegijos į antarktikos 
jūrą. Jie buvo visiškai nu
silpę gelbėjimosi valtyje, 
kurioje išbuvo šešias die
nas. Išgelbėtieji papasakojo, 
kad dar trys gelbėjimosi 
valtys mėginusios plaukti
kartlt SlČ j aiš, b'ėt' D O kuriODrg. Meškysf Ozone ’ Pa rk

p.
i.

s.
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82
75

. 72
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70
66
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. 64
60

. 59
55
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P. Kabosis, Maidsville ................
J. Miliauskas, McKees Rocks .... 
J. Marshalonis, Bristol ...........
W. Goodis, Utica ......................
M. Petraitis, Bethlehem ...........
I. Stankus, Buckner, Ill...............
J. Briedis, Fair Oaks ................
F. Wilkas, Wilmerding ..............
H. Tamošauskienė, W. Roxbury 
F. J. Madison, Youngstown .....
J. Ragauskas, Shelton ..................
J. A. Jerome, Barre Plain .....
V. Sutkienė, San Francisco .....
Karpich, P. W., Lynn ...................
M. Bendinskas, Summerlee .......
J. Visockis, Wilkes-Barre .........
A. Kupstas, E. St. Louis ...........
J. Gasiūnas, 
O. Girnicnė, 
A. Mureika, 
M. Valentą,
J. Jukelis, Chicago ......................
R. Jarvis, Plymouth ................
C. A. Motčjūnas, Williamstown 
J. Mažeika, Cleveland ................
O. Cibulskienė, Brooklyn ...........

Nalivaika^ Brooklyn .............
Mažalienė, Brooklyn .............
Dapšis, Detroit.......................
Sprindis, Kenosha ................
Mitchell, Washington ...........
Žemaitis, Detroit....................

A. Dambrauskas, Arlington .......
J. Gudišauskas, Tamaqua .........
S. Žostautas, Kapuskasing, Can.
E. Cibulskienė, Nanticoke .........

Kuzmickas, Harrison ...........
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Jęs .įieško caristiniuose šalti
niuose savo dvasinio maisto, 
tai jis visai nepaiso pasako
jimų apie Vilnių laike Sovietų
Armijos okupavimo padorių 
žmonių, kurie ten buvo ir sa
vo akimis matė, štai garsus 
Lietuvos rašytojas Antanas 
Venclova^ lankėsi Vilniuje ir 
Kaune išeinančio socialdemo- 
kratuojančio žurnalo “Kultū
ros” Nr. 10-tam paduoda savo 
patyrimus, čia jo išsireiški
mus pakartojame, nors jie jau 
sykį tilpo. Nėra 
Grigaitis

abejonės, kad
“Kultūroje” 

jis Venclovos 
“Naujienas” ? 
straipsnis nu-

juos 
matė, bet argi 
pranešimą dės į 
Mat, Venclovos
šluosto nosį Grigaičiui ir ki
tiems šmeižikams.

Ant. Venclova rašo:
“Kokios nesąmonės apie 

Vilnių sklido Kaune! Įdomu 
jas patikrinti su pačiais vil
niečiais.

—Šiltinė ? Difteritas ?
Ne, nieko apie tai Vilniu

je niekas negirdėjo.
—Badas?
“Mieste, aišku, kai ko trūk

sta, bet rodos, dar niekas ba
du nenumirė. Daugelį prekių 
krautuvininkai, užėjus Sovie
tų kariuomenei, suslėpė, to
dėl trūkti ėmė daug ko. Be 
to, visokį spekuliantai viską g 
ėmė žerti sau. O kaime mais- I 
to nėra mažiau kaip visada— " 
lenkai surekvizuoti maža te- • 
suspėjo, o bolševikai iš kai
miečių, nieko neėmė, ėmė tik 
iš dvaru, 
liūs taip 
čiams.

“Apie
sakojama įvairiausių dalykų, 
bet tie pasakojimai toki prie
šingi, kad netenka bet kokio 
autentiškumo, ir nėra tikslo 
jų kartoti. Kiekvienas šheka 
pagal savo turtą, padėtį ir ide
ologiją. Iš visų tų kalbų viena 
aišku—kelias visokiam chuli
ganizmui reikštis buvo iškarto 
užkirstas, todėl tvarka buvo 
kaip reikiant, o Sovietų ka
riuomenės mandagumas su 

; •‘žmonėmis, bendra visų nuo- 
i mone. buvo kuo didžiausUs’į

Dvarų žemę ir gyvu- 
pat išdalino kaimie-

Sovietų valdymą pa-
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J. Barkus ..................
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Elektrinės Muzikos In
strumentai Sovietuose

Maskva. — Anūkas gar
saus muzikos kompozito
riaus A. V. Rimski Korsa
kov ir A. Ivanov išrado 
naują elektrinį muzikos in
strumentą, kurį pavadino 
emirtonu.

Šis instrumentas panašus 
į mažiuką pijanuką, bet iš 
jo galima gaut garsus dau
gelio įvairių instrumentų. 
Patraukus tam tikrą ranke
ną ir paspaudus klavišius, 
jo balsas pakeičiamas taip, 
jog galima girdėt smuiką, 
saksafoną, triūbą, vargonus 
ir kt.

Muzikos ir teatro labora
torijoj Maskvoj išrasta ir 
eilė kitų elektrinių muzikos 
instrumentų.

Leningrado konservatori
joj atidarytas elektrinės 
muzikos skyrius, kur stu
dentai mokinasi groti nau
jais instrumentais.

Daugelyje Sovietų miestų 
jau surengta koncertai, kur 
buvo griežiama vien naujai
siais elektriniais instrumen
tais, pradedant klasiškais 
veikalais ir baigiant kas
dieninėmis dainomis. Tie 
koncertai labai pavyko.

VEDYBOS IR KARAS
^-Per 62 metus pirm praei
to pasaulinio karo Franci- 
joj per metus vidutiniai bu
vo po 80 vedybų kiekvienam 
desėtkui tūkstančių gyven
tojų, bet antrais to karo 
metais vedybų skaičius nu
puolė jau iki 23 kiekvienam 
desėtkui tūkstančių. Vokie
tijoj gi antrais ir trečiais 
metais pasaulinio karo ve
dybos sumažėjo iki 23 kiek
vienai dešimčiai tūkstančių 
gyventojų.

Bet Anglijoj ir Jungtinė
se Valstijose, kur karas ne- 
taip suvargino žmones, tai 
vedybų skaičius pasiliko be
veik tas pats, kaip ir pir
miau.

Lengvai Gydoma Trachoma
Pirmiau akių liga tracho

ma buvo gydoma dažnai 
skaudžiomis priemonėmis. 
Dabar jinai Amerikoje iš
gydoma vaistu ' chemikalu 
sufanilamidu per 6 savaites 
be jokių skausmų, šis vais
tas nuryjamas, gydantis 
nuo trachomos.

N. Yorko Parodos Nykštukai 
Stovykloje Francijoje

Marse ille, Franci j a. — 
Prancūzai uždarė koncen
tracijos stovykloj 10 vokie
čių nykštukų (midgets), tai 
mažyčių žmogiukų, grįžusių 
iŠ New Yorko pasaulinės 
Parodos.•

Prancūzų šarvu otlaivis 
nuėmė juos nuo vieno kelei
vinio laivo Viduržemio Jū
roje ir nugabeno į Franci- 
ją..

Stovyklos viršininkas sa
ko, kad nykštukai galėtų 
būt puikūs priešo šnipai; 
todėl jie akylai tėmijami.

Senovės Lietuvos Bajorai, Jų 
Pokiliai ir Gyvenimas

Norėdami padidint savo 
žmogišką vertę, daugelis 
žmonių šiandien šviečiasi 
arba kūniškai lavinasi; bet 
ne taip siekė pakilt senovės 
Lietuvos bajorai.

Savo “aukštumą” prieš 
kitus tie bajorai matė pa- 
rėdų turtingume, apsiėjimo 
iškilmingume arba tiesiog 
pinigų švaistyme. Brangios 
iš lapių, bebrų ar sabalų 
kailių futros, jų manymu, 
turėjo labiau patraukti kitų 
dėmesį, negu šviesus pro
tas. Senoviškos ponios, ne
mokėjusios pasirašyti, ne
drįso leistis net žingsnio 
nepasidabinusios brangak
meniais ir įvairiais bran
giais papuošalais.

. Turtingesnio bajoro šei
ma turėjo tiesiogius ryšius 
su užsieniais: iš Italijos bu
vo gaunamas aksamitas, iš 
Franci jos adamaskas ir at
lasas, o iš Rytų kraštų šil
kas.

Rungtyniauti parėdų 
puošnumu buvo galima puo
tose—ten visada paaiškėda
vo, ko kuris vertas.”

POKILIS
O štai kaip atrodė seno

vės Lietuvos bajorų pokilis. 
Pagyrų trukšmas ir rūbų 
margumas maišosi su cim
bolų ir kanklių garsais. Zu- 
bro, buivolo ir tauro keps
niais apkrautas stalas. Ten 
pat meškų letenos, bebrų 
uodegos, rūkštūs kopūstai.

Bet ant stalo jokių peilių, 
jokių šaukštų. Susėdę prie 
kepsnių svečiai tuos įran
kius ima trauktis iš už juo
stos—tų laikų paprotys rei
kalavo juos iš namų pasiim
ti su savim. Žvėrieną visi 
valgė pirštais, nes šakučių 
iš viso nebuvo. Už kiekvie
no svečio nugaros stovėjo 
su vandens indu tarnas. Jis 
turėjo apipilti taukuotas 
svečio rankas vandeniu ir 
laikyti einančio apsukui sta
lo ilgo rankšluosčio dalį.

Visi svečiai prie stalo sė
dėdavo su kepurėmis, ku
rios būdavo nuimamos tik 
tada, kai būdavo sakomi 
sveikinimai arba kai visi 
sušildavo.

Štai pilni midaus ąsočiai, 
o prieš svečią jokio stiklo, 
jokio bokalo. Kelių dešimtų 
žmonių burnoms buvo skir
ta viena taurė-bokalas—jis 
ėjo aplinkui. Svečias kant
riai turėjo laukti savo eilės. 
Šeimininkas gėrė už kiek
vieno svečio sveikatą atski
rai. Ar pajėgė jis išgerti 
tiek bokalų, kiek buvo sve
čių? Žinodamas savo nepa
jėgumą, šeimininkas daž
niausia gėrimą paliesdavo 
tik lūpomis ir atiduodavo jį 
svečiui. Vertindamas pa
reikštą asmenišką šeimi
ninko pagarbą, svečias tin
kamai atsidėkodavo—jis iš
tuštinęs bokalą neatiduoda
vo jo kitam, bet tėkšdavo į 
žemę, arba neretai sudau
žydavo į savo paties galvą. 
Jei kam pasirodydavo krau
jas, stovįs už nugaros tar
nas čia pat suteikdavo me-, 
dicinišką pagelbą.

Moterys sėdėdavo už kito 

stalo. Jas be žvėrienos vai
šindavo dar kitais švelnes
niais valgiais: miežine ko
še, įvairiais pyragaičiais, 
lazonkomis.

Grindžių (apelsinų), le- 
monų (citrinų) ar cukraus 
senovinė viešnia negaudavo. 
Šie gardumynai-skanėstai 
šešioliktame ir septyniolik
tame šimtmetyje buvo ne
paprastai retas dalykas. 
Grindžių svaras tada kašta
vo 16 dolerių, cukraus sva
ras—5 dol. Buvo tada net 
patarlė: “Karalius ‘ didelis 
ponas, o ir jis cukraus su 
šaukštu nevalgo.”

PRAMOGOS
Turtingesnieji bajorai su

ruošdavo savo svečiams ši
tokias pramogas: valstiečių 
baudžiauninkų išpildomus 
juokingus vaidinimus, risty- 
nes ir kovas bulių su meš
komis. Maurojimas apsi
draskiusių žvėrių pakeisda
vo aukštiem svečiam kank
lių ir senoviškų pijanukų 
muziką, ir tada jaunimas, 
susikibęs už rankų alsavo 
gal dar labiau apsvaigęs ne
gu nuo midaus.

Senesni, žilaūsiai bajorai 
traukė vienas kitą į kortų 
kambarį, kad sulošt iš pini
gų buvusį tais laikais mado
je “faraoną” arba “pirklį.”

DAŽYTI ARKLIAI
Ar galėjo mėgstąs pasiro

dyti ir pralenkti kitus seno
vės bajorus atvažiuoti į 
puotą paprastais, natūra
liais arkliais? Linkęs viską 
nustebinti, viską paminti po 
kojų bajoras važiavo į puo
tą dažytais arkliais.

Arkliai buvo dažomi mė
lyna, žalia ir raudona spal
va. Neretai kuris pakaus- 
tydavo savo arklius dar si
dabrinėmis pasagomis. Ar 
sumišdavo senoviškas pavy
duolis pamatęs tokias pasa
gas? Ne, jis tuoj sugalvo
davo parvykęs namo papuo
šti savo arklių kaktas rubi
nais, safyrais, smaragdais 
ar kokiais kitais brangiai
siais akmenimis.

Puošnumo ir iškilmingu
mo rungtyniavimui nesima
tė jokio galo.
BE TŪKSTANČIO ARK

LIŲ VISAI NEGALĮS 
KELIAUT

Senovės Lietuvos bajoras 
niekur be išdidumo neno
rėjo pasirodyti. Taip antai, 
didžiūnas bajoras Boguslo- 
vas Radvila rašė savo su- 
žiedotinei: “Norėdamas pas 
tave atsilankyti, nors ir 
slėpdamas savo vardą nuo 
kitų, vis tiek turėčiau imti 
tūkstantį arklių ir žmonių 
—visą Mintaujos miestą ap- 
valgyčiau.”
BAJORŲ IŠSIRENGIMAI 

Į SEIMELĮ
Vykdami į seimelio posėdį, 
bajorai ėmėsi žmonas, bū
rius tarnų, gabenosi virtu

ves, patalynes, daugius 
drabužių ir indų.

* Brikai, karietos, rezervo 
arkliai—keliu nusitiesdavo 
ištisa vilkstine. Išbuvo vals
tybinėje iškyloje kelias sa

vaites, bajorai grįždavo įsi
gudrinę; iš seimelio jie vež
davosi krūvas pasakaičių, 
vertus papasakoti ainiams 
stiprius įspūdžius.

Neretai jie veždavosi ry
šy su atliktais valstybiniais 
darbais įsigytus ženklus: 
nubalnotas nosis, aplipintus 
ant žaizdų pleisterius.

NUO ŽODŽIO PRIE 
KARDO

Nuo komplimento tais lai
kais pas bajorus tebuvo tik 
žingnis iki ginčo, o nuo gin
čo iki kardo.

—Meluoji kaip šuva!— 
riktelėdavo koks iš vietos 
pašokęs bajoras seimelio at
stovas, nesutikdamas su žo
džiais kito, kalbančio atsto
vo.

—Užsičiaupk! Jei ne užsi
čiaupsi, aš tau lūpas kardu 
nukaposiu,—atšaudavo kal
bėtojas. Nebuvo jėgos, kuri 
sugrąžintų posėdyje tvarką, 
jei abu priešai susirasdavo 
šalininkų. Dėl tokįų inci
dentų užtrukdavo^ kartais 
visa seimelio sesija.

PALAIDUMAS
Palaidam gyvenimui se

novės bajoras buvo ruošia
mas nuo pat mažens. Turė
damas teisę primesti savo 
valią žmonėms, dėvėjusiems 
pilkas sermėgas, jis neretai 
reikalavo net iš savo moky
tojų klusnumo. Augančiam 
bajorui nesipynė po kojų 
niekas. Virtęs jaunuoliu, se
novės bajoras težinojo ne
rūpestingumą ir vieną bū
dingą jo luomui teisybę: 
gera tai, kas man asmeniš
kai gera. Dykinėdamas per 
dienas, jaunuolis bajoraitis 
neturėjo kur energijos išlie
ti; jis veržėsi į tuščias pra
mogas, jodinėjo raitas be
prasmiškai po apylinkes.

MEDŽIOKLĖ
Vienu iš rimtesnių dyki

nėjančio bajoro užsiėmimų 
buvo medžioklė. Pasiėmęs 
išlavintą sakalą, arelį arba 
vanagą, jis išeidavo į lau
kus, į paupius j ieškoti an
čių, žąsų, gervių. Grobuo
niški jo paukščiai ištikimai 
nešiojo ir metė prie bajoro 
kojų savo silpnuosius bro
lius — sparnuočius. Išlavin
tas sakalas septynioliktame 
šimtmetyje kaštavo apie 
160 dolerių.

Ilgus rudens vakarus ba
jorai leisdavo dvaro rūmų 
patalpose.
MYLIMIAUSI BAJORŲ 

PASIKALBĖJIMAI
Mylimiausi tada pasikal

bėjimai tarp bajorų buvo 
apie burtus, vaiduoklius- 
šmėklas ir plėšikus. Labai 
didelį pasisekimą tarp jau
nų bajorių tais laikais turė
jo narsūs plėšikai iš bajo
riškos kilmės. Jeigu tik jie 
buvo gana smarkūs ir dar, 
kaip buvo sakoma, “silp
niems padėdavo”, tai bajo
raitėm jie visuomet buvo 
laukiamais svečiais, ir jie 
drąsiai galėdavo atsilankyti 
vidurnakčiais į miegamuo
sius tų panelių kambarius.

(Tąsa.ant 4-to pusi.),

Gilinai Turėjo Lėktuvus 
Pirm 3,600 Metų

Lėktuvai buvo žinomi chi- 
nam jau 1700 metų pirm 
krikščionių gadynės. Pada
vimai sako, kad pirmąjį lėk
tuvą išradęs Chinijos impe
ratorius Ki-kung-ši,‘ viešpa
tavęs virš 3,600 metų atgal. 
Tada chinai lėktuvą vadino 
“skrendančiu vežimu.”

Apie tai rašo profesorius 
Berthold Laufer, buvęs 
Chicagos Field Muzėjaus 
mokslininkas, savo knygelėj 
“Prehistory of Aviation.”

Tie chinų lėktuvai, su
prantama, neturėjo moto
rų. Jie pakildavo ir skris
davo su pagalba kelių dide
lių “vanagų,” angliškai 
vadinamų “kites,” ir panau
dodavo vėjus. — Panašius, 
tik mažesnius “vanagus” 
arba “oro žalčius” dabar 
ant ilgų siūlų laido aukš
tyn oran tik vaikai, kaipo 
žaislus. >

Kai gerai tarnaudavo vė
jas, tokie pirmykščiai chinų 
lėktuvai toli nuskrisdavo, 
nešdami savo lakūnus.

Bet i mperatorius Ki- 
kung-ši pabijojęs, kad prie
šai gali pasivogt tą išradi
mą ir pavartot jį karui 
prieš Chiniją. Tai jis ir įsa
kęs sunaikint visus “skrai
dančius vežimus.”

Dabartiniu laiku jau bene 
visose šalyse yra lėktuvų be 
motorų, vadinamų sklandy
tuvų. Jie taipgi skraido var
todami tiktai oro srioves- 
vėjus, kaip varomąją jėgą, 
ir kartais nulekia šimtus 
mylių. —J. K.

AR ŽINAI, KAD?-
Šiaurinės Afrikos gyven

tojai maurai bučiuojasi ne į 
veidus, bet į pečius.

Tik nepilnai trečdalis 
anglų kalbos žodžių yra 
maždaug “grynai” anglo
saksiškos kilmės.

Kasdien visame žemės 
skritulyj yra po 44,000 
perkūnijos griausmų.

Ištart kiekvieną žodį rau
menys žmogaus burnos ir 
kitų atitinkamų organų pa
daro 72 judesius.

Norvegijoj ir moterys ga
li būt kunigais.

Varšuviečiu Kančios: Troš
kulys, Alkis, Šaltis ...

Dauguma Varšavos žmo
nių gyvena pusiau alkani; o 
labiausia kenčia nuo van
dens stokos.

Naziai, bombarduodami 
Varšavą, sugadino du treč
dalius miesto vandens ka
nalų ; o kurie kanalai ir liko 
sveiki, tai jais plaukia van
duo užsiteršęs perais įvai
rių ligų, kaip rašo Pary
žiaus dienraštis “Temps”.

Didelė dauguma Varša
vos gyventojų kenčia ir šal
tį. Nes, pagal pačių nazių 
skaitmenis, bombardavimai 
sunaikino arba žymiai apar
dė apie 80 procentų visų na
mų.

Varšavos prieglaudose, li
goninėse ir kitose patalpose 
dar tebėra virš 80 tūkstan
čių sužeistų.

Kokia Pramonė Beli
ko Vilniuje po Lenkų

Vilniuje buvo lenkų ir žy
dų spaustuvininkų unijos, 
kurios po tūlo laiko buvo 
suėję į bendrumą. Spaustu
vių buvo apie 30. Bet šian
dien veikia tik “Rucho” ir 
“Zničiaus” ir dar kelios ma
žesnės senoviškos spaustu
vėlės.

Spaustuvės, kurios turėjo 
moderniškas mašinas ir 
linotipus, pranyko. Šiandien 
Vilniuje nesą nė vieno lino- 
tipo, o buvusiose naujoviš
kose spaustuvėse beliko šal
to cemento grindinys. Ją-! 
sias sunaikino bėgdami kar- i 
štieji Lenkijos patriotai.

Vilniuje buvo žinomas 
radio priimtuvų fabrikas 
“Elektrit”, kuriame dirbo 
per 1,200 darbininkų. Dabar 
visi įrengimai lenkų išvež
ti, darbininkai atleisti, —iš 
visos įmonės beliko tik šal
tos sienos. Savininkas nusi
statęs, kiek sąlygos leis, jį 
tuojau atstatyti ir bent at
einančių metų pradžioje 
naujose sąlygose pradėti 
dar b a. v

Tabako fabrike, kuris bu
vo valstybinis ir priklausė 
bendram monopolio tinklui, 
dirbo 250 darbininkų. Ne
ramumų metu, šešiolika die
nų visi darbininkai dežura- 
vo fabrike, net nakvoti nė
jo į namus, ir išsaugojo vi
są jo turtą. Fabrikas žalia
vos turi dar trims mėne
siams. Už sąžiniškumą ir 
stropumą dabar darbininkai 
paleisti apmokamų atosto
gų, o kai susitvarkys gyve
nimas, vėl pradės darbą. 
Šiame, kaip valdiniam fab
rike, darbininkai gaudavo 
geriausį užmokestį.

Žinomasis Vilniaus fane
ros (veneėr) fabrikas, ku
riame dirbo apie 300 darbi
ninkų, darbą laikinai sus
tabdė. Turimų žaliavų gali 
užtekti 2 savaitėms, o pa
ruoštos medžiagos liko iš
gabentos. Čia darbininkai 
per dieną uždirbdavo nuo 3 
iki 5 auksinų.

Yra didelis automatinis 
malūnas. Šiame malūne dir
bo apie 50 darbininkų. Ma
lūno produkcija—150 tonų 
per parą, t. y. beveik dvi
gubai daugiau gali paga
minti, kiek per tą laiką Vil
niaus gyventojai suvartoja 
duonos. Malūnas turi pa
kankamas grūdų atsargas, 
aptarnaujamas malkų kuru, 
todėl be jokių sutrikimų 
darbą tęsia. Malūno darbi
ninkai per dieną uždirba 
nuo pusketvirto iki pussep- 
tinto auksino (zloto), o 
kontoros tarnautojai—120- 
425 auks. per mėnesį.

Vienoj iš didžiųjų Šapi- 
rd lentpjūvėj dirba apie 150 
darbininkų per dieną uždir- 
dirbdami 4 — 6 auks. Per 
savaitę lentpjūvė dirba 5 
dienas.

Apskritai Vilniuje yra 8 
lentpjūvės, o šioje pramonė
je dirba apie 300 darbinin
kų. Daugeliui namų reikės 
didelių taisymų, daugeliui 
įstaigų ir mokyklų truks 
baldų; todėl Vilniaus lent
pjūvių laukia didelis dar
bas savo artimai rinkai.

Jau iš istorinių laikų Vil
niuje buvo žinoma odų pra-/ 
monė, bet lenkai jos išugdy
ti nemokėjo ir per savo šei
mininkavimo laikotarpį tas 
įmones paliko merdėti seno
se vėžėse ir nuostolingoj 
gamyboj. Gdų pramonėj 
yra plačiai žinomas lietuvių 
vedamas fabrikas “Oda”, 
kurį lenkai visą laiką boiko
tavo ir stengėsi sunaikinti. 
Bet fabrikas išsilaikė, duo
damas darbą apie 20-čiai 
susipratusių lietuvių darbi
ninkų. Darbininkai per die
na uždirba nuo 4 iki 10 au
ksinu. c

Vilniuje yra 5 odos fabri
kai, kuriems žaliavos už
teks dar 2 mėn. Nežiūrint 
to, mieste šiandien negali
ma pirkti batų, nes nebuvo 
jokio batų gamybos fabri
ko.

Klijų pramonės fabrikai 
šiuo laiku nedirba nė vie
nas, nes nėra žaliavos. Vie
nam iš didesnių fabrikų— 
“Darmalit” apie 30 darbi
ninkų dirbo 3 pakaitomis. 
Šiame fabrike be klijų buvo 
gaminami ir veltiniai. Per 
dieną vyrai uždirbdavo 3 
auks., o moterys—2 auks.

Vilniuje yra aliejaus fab
rikas, kuris darbo nenu
traukė iki šiai dienai, o ja
me dirba apie 115 darbinin
kų. Darbas vykdomas 3 pa
kaitomis. Darbini nkams 
mokama per dieną nuo 4 iki 
6 auks.

Popieros fabrikas nedir
ba, o su jo sustojimu atsi
rado didžiausia spraga kul
tūriniam gyvenime: trūks
ta popieros, trūksta sąsiuvi
nių, nėra galimybės spaus
dinti vadovėlių. Lygiai, kaip 
ir duona, iš Kauno laukia
ma popiera, o ypač rašomo
ji medžiaga.

Nėra fabrikų, nėra ir ga
minių. Kai Kainų tvarkyto
jas paskelbė griežtą įsaky
mą atidaryti krautuves, 
biznieriai to įsakymo pa
klausė ir atidarė tuščias ir 
šaltas krautuves, kurių len
tynose buvo “įstatytos” pli
kos sienos.

Vilniaus pramonė dėl ža
liavų stokos ir mašinų nete
kimo dar negreit atsigaus, 
o gal tik po metų kitų rin
koje parodys savo gami
nius. Mat, lenkų ponai, bėg
dami, viskuom taip “apsi
rūpino.” —L.

Profesorius Visą Mėnesį 
Mirkęs Vandenyje

Profesorius S i e g f r i ed 
Schneidler Moravijoj besi
maudydamas, nusilaužė nu
garkaulį ir per ištisą mėne
sį mirko vonioje, negalėda
mas iš jos išlipti. Galų gale, 
pradėjo policija jo jieškoti 
ir išlaužus jo buto duris, at
rado pusgyvį profesorių 
vandenyje.

Per tą laiką jis kelis kar
tus apalpo ir labai suliesė
jo. Juk visą mėnesį nieko 
nevalgęs išgulėjo vandeny
je-



Ketvirtai puslapis'

Anglijos Lordų Suokalbis, 
Kuris Neišdegė

Šis straipsnis tilpo amerikonų žurnale “Ken.” Jame autorius išverčia aikštėn bjaurias 
Anglijos imperialistų intrigas užpulti ir sunaikinti Sovietų Sąjungą. Mes manome, kad 

su šitais plėšikų žygiais labai svarbu susipažinti visiems lietuviams

(Pabaiga)

Pasuka Link Fašistų, Įžeidžia 
Sovietų Sąjungą

Anksti 1937 metų birželio 
mėnesį Chamberlainas pasi
šaukė Anthony Eden savo ofi- 
san ir įsakė jam numesti ša
lin tradicinę užsienio reikalų 
ministerijos politiką, kuri bu
vo paremta anglų-francūzų-ru- 
sų bendradarbiavimu. Jis įspė
jo Edeną vengti visko, kas ga
lima būtų išaiškinti užgavimu < 
Vokietijos. Ant galo jis įsakė 
Edenui patarti Francijos val
džiai imtis tam tikrų žygių, 
kurie parodytų pasitraukimą 
nuo Francijos-Rusijos bendra
darbiavimo. Užsienio reikalų 
ministeris ponas Eden bandė 
tam pasipriešinti, bet jam bu
vo duota pasirinkti: pasiduok 
arba rezignuok.

Pirmas konkretus šios anglų 
naujos politikos žygis buvo 
padarytas po kelių dienų, 
kuomet Anglijos užsienio rei
kalų ministerija sušaukė ketu
rių valstybių konferenciją ap
kalbėjimui patruliavimo Ispa
nijos pakraščių. Konferenci
joj dalyvavo italas Gonte 
Grandį, francūzas M. Corbin 
ir Vokietijos ambasadorius 
Herr von Ribbentrop. Gi Rusi
jos ambasadorius Ivan Maisky 
buvo ignoruojamas, nepa 
kviestąs.

T^n ir buvo padarytas nau
jas diplomatinis preceden
tas. Prieš birželio mėnesį 1937 
metų Ivan Maisky buvo ponui 
Edenui pageidaujamas žmo
gus ir vienas iš pirmutinių, 
kuriuos Anglija informuodavo 
apie savo kiekvieną pasijudi
nimą Europoje. Dabargi jam 
tų informacijų nebedavė. Lai
ke Daladierio atsilankymo i 
Londoną, kada Francijos- 
Anglijos sutartis buvo pasira
šyta, šis Anglijos valdžios at- 
sinešimas beveik privedė prie 
atviro nutraukimo diplomati
nių ryšių tarpe Anglijos ir So
vietų Sąj. Anglijos užsienio 
reikalų raštinė nuolatos davi
nėjo Vokietijos ir Italijos am
basadoms visas informacijas, 
tuo tarpu Sovietų Sąjungos 
ambasadai visai jokių žinių 
nebuvo suteikiama. Ivan Mais
ky pats asmeniškai nusiskubi
no į Downing Street (valdžios 
buveinę), pirma prašė, paskui 
reikalavo informacijų, kurios 
buvo suteikiamos fašistiniams 
ambasadoriams, bet jis nega
lėjo gauti nieko, apart oficia
lių komunikatų. Tada jis krei
pėsi prie francūzų delegaci
jos, priminė jiems tebevei
kiančią Francijos-Sovietų Są
jungos sutartį, bet ponas Da- 
ladier taipgi atsisakė suteikti 
Maiskiui tas informacijas, ku
rias davinėjo vokiečiams ir 
italams. Maisky atsidūrė des
peracijoje ir kreipėsi prie 
francūzų korespondentų Sa
voy viešbutyje, nuo kurių jis 
gavo žinių apie sutartį, apie 
kurią jis tada pranešė Mask
vai. Tuo pat tarpu jis apie vi
sa tai informavo Staliną. Jo 
raportas Staliną be galo su- 
pykdino. Stalinas susišaukė 
savo vidujinį kabinetą ir pra
nešė jiems, kad jis sutiktų pa
imti Chamberlaino mestą pirš
tinę ir atšauktų Maiskį iš Lon
dono. Tačiau Litvinovas nuro
dinėjo, kad toks žygis tokiuo 
rimtu momentu būtų klaida, 
kad Sovietų • Sąjungai reikia 
palaikyti pirmos klasės diplo
matą Londone. Taip Maiskis 
ir pasiliko Londone, daugiau 
kaipo stebėtojas, negu kaipo 
ambasadorius.

Londono Plėšikai Ima Nagan 
Francijos Valdžią

Antrasis Edenui pavestas 
darbas būtent. sudaužyti

Ladislas Farago
Francijos - Sovietų Sąjungos 
apsigynimo sutartį, pasirodė 
sunkesniu. Leon Blum griežtai 
atsisakė priimti Edeno “drau
gišką patarimą’’ ir laikinai 
padėtis pasiliko nepakeista. 
Tada Anglijos Bankas stojo 
prie darbo. Bankas nutarė in- 
stolmentais išpirkti Franciją iš 
pasižadėjimo Sovietų Sąjun
gai. Tapo padarytas užpuoli
mas ant Francijos franko ir 
tuojau Blumo valdžia buvo 
priversta prašyti Anglijos fi
nansinės paramos. Francijos 
finansų ministeris Vincent 
Auriol susisiekė su Anglijos 
Banko gubernatorium Monta
gu Normanu ir prašė 600 mi- 
liono dolerių paskolos. Bet p. 
Norman jam atsakė, kad An
glijos Bankas nepasitiki Blu
mo valdžia. Negavęs Londone 
paskolos, Blum nebegalėjo iš
silaikyti premjero vietoje ir 
rezignavo. Jo vietą užėmė Ca
mille Chautemps, kurio finan
sinis ministeris ponas Bonnet 
buvo Montagu Normano žmo
gus. Tada Anglijos Bankas su
teikė Francijai 200 milionų 
dolerių paskolos ir pažadėjo 
daugiau duoti tik su ta išlyga, 
jeigu Francijos valdžia pa
laipsniai pasitrauks nuo Liau
dies Fronto. Gimė nauja val
džia, su Daladier kaipo prem
jeru ir atsižadėjimas Franci
jos-Sovietų Sąjungos sutarties.

Nors dabar Francijos prem
jeru jau buvo Daladier, bet 
Anglijos Bankas atsisakė duo
ti Francijai antrą paskolos in- 
stolmentą, vyriausiai todėl, 
kad užsienio reikalų ministerį 
Paul-Boncour Bankas nužiūrė
jo, tai yra, jautė, kad jis turi 
simpatijų linkui Sovietų Są
jungos. Tada Normanas davė 
Daladieriui patarimą, kad jis 
gautų kitus 200 miliono dule- 
rių, jeigu Paul-Boncourą pa- 
vadoutų Bonnet kaipo užsie
nio- reikalu ministeris. Franci- 
ja vėl nusileido ir dabar Mon
tagu Norman galėjo vairuoti 
Francijos užsienio politiką an- 
ti-sovietine kryptimi, kaip kad 
buvo keturi metai tam atgal 
jų nusitarta susirinkime ant 
Threadneedle Stryto.

Ir tiktai 1938 metų pavasa
rį Francijos valdžia gavo pa
skolos trečią instolmentą, ka
da ji sutiko atsisakyti visų pa
sižadėjimų Sovietų Sąjungai. 
Kai Hitleris prisijungė Aus
triją, Daladier ir Bonnet nu
lėkė į Londoną. Jiems despe
ratiškai reikėjo pinigų ir bū
dami Hitlerio išgąsdinti, jie 
pasidavė viskam, ką jiems 
Montagu Norman per Cham- 
berlainą padiktavo.

Sovietų Kantrybe Baigė 
Išsisemti

Normališkose sąlygose šitas 
Francijos-Sovietų Sąjungos su-

ISADOR LUBIN, 
USA darbo department© 
statistikas, kuris sako, kad 
Amerikoj greitu laiku pa
kils gyvenimo kainos ir vi
sas ekonominis .gyvenimas 

pasunkės (darbo
' f i r r r • *

tarties beskausmis panaikini
mas nebūtų sujaudinęs Stali
no, kuris jau buvo pasipikti
nęs Francijos atsinešišmu lin
kui Ispanijos civilio karo. Man 
esant Maskvoje 1937 metų va
sarą aukštas viršininkas Litvi- 
novo komisariate man pasako
jo, kad Kremlius svarstąs So
vietų Sąjungos pasitraukimą 
iš to pakto ir naują pasisuki
mą Sovietų užsienio politiko
je. Tačiau Anglijos ir Franci
jos nutarime paaukoti čechos- 
lovakiją fašistinėms ir pusiau 
fašistinėms spėkoms, Stalinas 
matė progą pakelti Sovietų 
Sąjungos vardą pasaulio aky
se. Kuomet demokratijos Lon
done darė planus čechoslova- 
kijos sumėsinėjimui, Sovietų 
valdžia instruktavo Litvinova 
duoti prezidentui Benešui už
tikrinimą, kad Sovietų Sąjun
ga išpildys savo pasižadėji
mus Čechoslovakijai ir stovės 
su ja, nepaisant kas atsitiktų.

Sovietų valdžia davė Bene
šui du planu pasirinkimui. Jei
gu Sovietų Sąjunga gautų su
tikimą Rumunijos valdžios dėl 
perleidimo Sovietų armijos ir 
karo reikmenų per Rumuniją, 
tai Sovietai tuojau pasiųstų 
pagclbą Čechoslovakijai. Bet 
jeigu, per Londono spaudimą, 
Rumunija nesutiktų su tuo pa
siūlymu, tai Benešąs turėtų 
savo č-echų -armiją perkelti 
Rusijon ir iš ten būtų veda
mas karas prieš įsiveržėlius 
Čechoslovakijon. šis netikėtas 
pasiūlymas sukietino cechų 
nusistatymą nepasiduoti ir su
ardė Londono planus.

Nauji Pikti Skymai
Tada tapo išdirbtas naujas 

planas dėl sudarymo “Vaka
rinio Pakto,” kuris buvo mas- 
ka jo anti-sovietinei sąjungai, 
mieste Kiel, Vokietijoje. Susi
rinkime dalyvavo Sir Alan 
Anderson, Anglijos Banko di
rektorius; Sir Malcom Camp
bell, narys Londono Lloyds 
firmos; Ronald Olaf Hambro, 
nuo Hambros Brothers kom
panijos; Sir Elcxander Mac- 
Cormich ir Charles A. Proc
tor, nuo Londono finansierių, 
ir jų vokiečiai kolegos. Susi
rinkimas" įvyko Deutscher 
Ausland kliube birželio mėne
sį 1938 metų. ^Dalyvių buvo ti
kėtasi, kad cechai suteiks to
kį nors incidentą (kokį nors 
susikirtimą), idant nuėmus 
nuo Hitlerio agresoriaus dė
mę. Rucimanas buvo pasiųs
tas į Pragą, kur jo štabas tik
sliai maišė dalykus ir priešta
raujančius patarimus davinė
jo įvairioms cechų viena ki
tai priešingoms grupėms. Tuo- 
mi jis padidino nesantaiką 
tarpe pačių cechų, vietoj juos 
sutaikyti. Verta atžymėti ir 
tai, kad Rucimanas buvo tas 
žmogus, kuris 1934 metais bu
vo pirmutinis autorizuoti par
davimą Vokietijai orlaivių in- 
žinų, nors tai buvo aiškus Ver
salio Sutarties sulaužymas.

Rugsėjo 12 d. (1938 m.) 
Hitleris pasakė prakalbą Na- 
zių Partijos konferencijoje 
Nuremburge, kur klausėsi 
300,000 vokiečių ir 44 Angli
jos lordai, kurie tiksliai buvo 
ten nuvykę pasiklausyti Hitle
rio paskelbimo prijungti Su
detų kraštą.

čechų pasipriešinimą bruta- 
liškai sulaužė Chamberlainas 
ir Daladierius. Bet Sovietų 
valdžia ir vėl įsimaišė ir rei
kalavo, kad būtų išpildyti pa
sižadėjimui Čechoslovakiją 
apginti nuo agresorių, šis vė
liausias ir drąsiausias Sovietų 
žygis privertė Chamberlainą 
išeiti viešumon.

Tada Anglijoj buvo dirbti
nai sukelta karo baimė, pada
ryta dramatiški atsišaukimai I • -* e. 

E X I S V E

už palaikymą taikos, idant 
apgauti visuomenę, kuri buvo 
gana išjudinta po Berchtesga- 
deno ir Litvinovo prakalbos 
Genevoje. šituo psicholiginiu 
momentu, kuomet pasaulis į- 
sivaizdino, jog karas nebeiš
vengiamas, Muniche ant grei
tųjų tapo sušaukta keturių 
valstybių konferencija, kurio
je dalyvavo Francija, Anglija, 
Vokietija ir Italija. Atrodė, 
jog šita konferencija girną 
staiga, betki faktas yra, kad 
ji buvo paruošta keturi me
tai atgal Anglijos Banko gu
bernatoriaus Montagu Collet 
Normano privatišškam ofise.

(Iš “Ken,’ Tapk. 3, 1938)

Newark, N. J.
Sietyniečių Veikla ir Metinis 

Koncertas
Gruodžio 11 d. sietyniečiai 

turėjo linksmą vakarėlį. Drau
gės labai gražiai pasidarbavo, 
o ypatingai Paukštaičių Ma
riutė daug spėkų dėjo, kad 
tik sėkmingesnis vakarėlis iš
eitų. Daug ką padarė kitaip, 
geriau tinkamiau, negu lig 
šiol yra buvę. Todėl ir pasek
mės buvo smagios ir svečiai 
užganėdinti likosi.

Metinis Koncertas
Dabar visi choriečiai, o ypa

tingai pati mokytoja šalinaitė 
nemiega ir rengiasi į savo 
metines iškilmes. Nežiūrint, 
kad esame užsiėmę savo dar
bais, visgi praktikose skaitė
me laišką — pakvietimą nuo 
“Laisvės” adm. dalyvauti ba- 
zare ir, aišku, vienbalsiai visi 
pasisakėme už dalyvavimą. 
Bazaras įvyks vasario 9-10-11 
dienose. 1

. Dabar kaslink.. savo, koncer
to. Koncertas įvyks sausio 20 
dieną su nepaprasta- progra
ma. Daug kas girdėjo jaunuo
lę Ramoškaitę dainuojant 
New Yorke-Brooklyne. Gi da
bar ją girdėsit ir Newarke šia
me koncerte. O ją girdėt, tik
ras malonumas. Elizabetho 
bangiečiai taip jau dalyvaus. 
Praeitą metą jie čia labai ge
rai užsirekordavo. Mes ma
nom, kad jie ir šiemet savo 
rekordo nenorės paleisti. Tu
rėsim ir rusų darb. garsųjį 
chorą ir solistų, duetų ir pats 
Sietynas duos daug naujų dai
nelių ir naujausios rūšies kan
tatą “Amerika.” Prašome visų 
gerai prisirengti ant 20 d. sau
sio.

Reporteris.

3,000 Kariuomenes Sukilo 
Prieš Japonišką Komandą
Chunking. — Japonai, 

kaip žinoma, yra sudarę ne
va chinų valdžią Honano 
provincijoj. Ta “valdžia” su
sideda iš Japonijos rėmėjų; 
o jie pradėjo siųst ir savo 
vietinų chinų kariuomenę į 
mūšius prieš Chiniją. Bet 
dabar 3,000 tokių Honano 
chinų kareivių sukilo prieš 
savo komandierius, prisidė
jo prie Chinijos armijos ir 
tuojau išstojo į kovą prieš 
japonus.

| Kalėdų Šventėms! g
E Duokite Dovanas Tinkančias Visiems
JL Kalėdoms arba Naujiems Metams tinkamiausių dova-
W nų galima gauti LIETUVIŠKAM MONOPOLY
y* Iš tūkstančio rūšių degtinių ir vynų 'M

rekomenduojame mūsų “specials”:

$ Old Stock, Rye, 21/ metų senumo, kvorta .......

® Piedmont Club, Rye, 2’/i metų senumo, kvorta

Old Log Cabin, Rye, 4 metų senumo, kvorta

1 Saldus vynas, Port Sherry ir Muscatel, gal. 1.25 į|
| Republic Liquor Store |
W 415-17 Keap Str. Arti Grand Str. >

Tel. Ev. 7-2089 Lie. L72 .Kk

ĮVAIRUMAI
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

O kilniausiu didvyriu bajo
raites tada laikė pasakišką 
aukštą bajorą plėšiką Tadą 
Omnį, kuris savo laiku bu
vo išgarsėjęs visoje Lietu
vos kunigaikštystėje.

LIETUVOS BAJORAI 
UŽSIENYJE

Vis dėlto senovės bajo
rams nusibosdavo puotos, 
sakalai, medžioklė ir pasa
kos apie plėšikus ir šmėk
las. Tad Lietuvos bajorai 
važiuodavo tūlam laikui j 
Vokietiją, Angliją, Franci
ją, Holandiją jieškot dau
giau įvairumo ir gudrybių.

PINIGŲ MĖTYTOJAI
Lietuvos bajorai, nuvykę 

į užsienį, beprotiškai švais
tydavo pinigus. Kartais tiek 
pralošdavo pinigų, jog per 
kelias dienas skaičiuodavo 
savo pralošimus. Prie bajo
rų užsienyje prisiplakdavo 
įvairūs apgavikai, kurie 
brangiai pardavinėdavo ba
jorams neva sekretus, kaip 
dar labiau pralobti, ir daž
nai baigdavosi tuom, kad 
bajoras jau neturėdavo 
kuom net namo sugrįžti.

Kartais bajorai atsiga
bendavo visokių perėjūnų 
“pramuštagalvių” ir į Lie
tuvą. O šie bastėsi nuo vie
no dvaro iki kito; neva 
“paslaptingais” vaistais 
“gydė” ponias ir paneles, 
būk tai gamino auksą iš ge
ležies, pardavinėjo neva am
žinos jaunystės ėlėksirus ir 
taip skuto bajorus, kol tiem 
užsieniečiam šarlatanam pa
sidarydavo “perkaršta”, ir 
jie turėdavo išrūkt atgal iš 
Lietuvos. Bet kitą kartą 
lengvagalviai bajorai ir vėl 
parsiveždavo iš užsienio 
sklandžių gudruolių, many
dami šie žulikai tai jau bū
sią teisingi pranašai ir “ste
bukladariai.”

Tokiu savo gyvenimu ba
jorai, vadovavę Lietuvos 
kunigaikštystės vidujinei 
politikai, laipsniškai stūmė 
pačią kunigaikštystę į pra
žūtį. Sykiu jie berūpestin- 
gai tūnojo prieglobstyje 
Lenkijos, kurios didžiumai 
panašiai šeimininkavo, kaip 
ir Lietuvos bajorai. Taip, 
galų gale, ir žuvo gale aš
tuoniolikto šimtmečio ir 
“globėja” Lenkija ir jos glo
bojama Lietuva, kai kitos 
valstybės taip lengvai pasi
dalino jas tarp savęs.

K. K.

“LAISVES” SPAUSTUVE
Daro visokius spaudos dar

bus organizacijom 
ir biznieriam

$1.55

* ji
Penktadienis, Gruodžio 22, 1159

ATEIKITE DABAR IR IŠSI
RINKITE JŪSŲ 

KALĖDINĖS
DOVANAS

Už VISAI MAŽUS

RANKPINIGIUS
palaikysime jums bi kurį daiktą

šį skelbimą su sa- į 
ir gausite didelę kainoje 

NUOLAIDĄ

Atsineškite 
vim

k

PUIKIAUSIOS
ATMINTIES

DOVANA 
tai gražus laikrodėlis

Robert Lipton j
Lalkrodinlnkas-Jeweler ii

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

įsteigta 1892 Tel. Stagg 2-2173 į
/ERI-TH1N GRACE . . . ivte. 

dependably accurate Gmen Y

Laikrodininkas-Jeweler

» f.|| . t', .v.. --------- ----------- .
? gold F.II.d coit ... i' ATDARA VAKARAIS j

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABOR1US
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 prieinamą kainą.

NAUJAUSIOS RUDENS MADOS
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 turime sizų pritaikymui visokio nuaugimo žmonėm.

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

drabužį dideliais kiekiais.

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

Jūsų atsilankymas į mūsų krautuvę įtikins jus, jog mūsų

■NARINS SONS
/

670 Grand St., corner Manhattan Ave.
Brooklyn. N. Y. 

drabužiai yra puikiausios rūšies.
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What Happened Then — 1917 TWICE A WEEK
SPORTS-HUMOR-N E W 3

. .in offices, factories, mines, mills, churches, homes, schools, 
restaurants, trains, ships, ferries, and stores, government watch
ers could be found listening to conversations, insinuating and 
suggesting, noting prattle and tattle, and reporting ‘findings’ to 
Washington... From institutions of higher learning, professors 
were expelled. . . Clergymen were unfrocked and sent to prison 
for over-emphasizing the Sermon on the Mount.... And yet 
when all those immense inquisitoria activities were sifted down 
to the very bottom, only two conclusions of significance remain. 
The first is that not a single first class German spy or revolu
tionary workingman was caught and convicted of an overt act 
designed to give direct aid or comfort to the enemy. The second 
is that... the occasion of the war which called for patriotic du
ties was seized by emotional conservatives as an opportunity to 
blacken the character of persons whose opinions they feared and 
hated...”

OF CLUB ACTIVITIES
EDUCATION-STORIES

Yugoslavian Youth 
Favor Cause 
Of Peace

(CHARLES BEARD, 
Rise of American Civilization

Pant Like A Dog
HARRY KAPUSTIN

OMORROW after work, 
tively,” said Mike, “I’m 

to see the doctor. These veins 
my knees are swollen to beat the 
band.”

“Have him look you all over,” said 
Ada.

“What, pay him two bucks?” 
“Certainly,” said Ada.
“Holy mackerel,” said Mike.

posi- 
going 
under

As soon as he got out he hurried 
over to the subway. The doctor cer
tainly was funny, living up there 
around the hosiery and knitting 
mills. But he was a good doctor. 
None of those suckers. Mike used 
to see him once in a while when he 
came over to treat Ada’s old lady 
for her practically permanent cough.

When Mike walked into the doc
tor’s office, he saw three women sit
ting there.
\ “Boy,” he thought, “three women, 
three hours.” He picked up an old 
copy of the Post, looked at the ads, 
and threw it on the floor. His face 
got red and he put it back on the 
table. He hoped the women hadn’t 
seen him making a fool of himself. 
A girl came out of the room 
the three women went in at 
crack. The doc took a peep out 
saw Mike.

“You must be dying,” he said, and 
closed the door.

About a half-hour later, the wo
men came out. The one in the 
middle was crying.

After they were outside Mike 
thought he’d get even with the doc
tor. “What’s the idea of hittin’ a 
woman?” he said.

The doc didn’t think he was fun
ny.

“What’s the trouble?” he asked.
“Plenty,” said 

cose veins.” He 
his pants leg.

“Never mind
doc. “I’ll give you a good once-over.” 

The doc put his head on Mike’s
chest and listened. He wrapped a 
sheet of rubber around Mike’s arm 
and looked at the height of a fluid 
in a tube. He took a long look at 
Mike’s throat.

“Your tonsils are diseased,” he 
told Mike. “Let’s see your legs now. 
Take off your pants.”

Mike did. The doc looked.
“Stand on your feet much?” he 

asked.
“Nine hours a day,” said Mike.
“Sit down once in a while,” said 

the doc. “But that won’t fix them. 
They need injections to close them 
up. But they can wait upto a year’s 
time. The tonsils must come out.”

“I don’t like sitting on the floor,” 
say Mike. But the doc wasn’t listen
ing.

“Shall I 
you with 
the doc.

“What’s
Mike.

“Thirty-three to thirty-six 
as far as I make out.”

“Goodby my suit and Ada’s coat,” 
said Mike.

“Well, you can have it done at a 
clinic for about six or seven dol
lars,” said the doc, “but that would 
have to be on Wednesday only and 
I can make this for this or next Sa
turday so you’ll have Sunday to rest 
over in.”

“Yeh,” Mike. “Yeh.”

about bedroom slippers and a bath
robe?”

“We don’t provide those,” said the 
nurse.

“The doc told me not to bring 
anything,” said Mjke. He put his 
shoes on his bare feet. “Boy O 
the runaround is starting,” he 
tered.

“The doctor said to 
before the operation 
said Ada.

“Look,” said Mike, 
go home.”

“No,” said Ada.
“I feel like bustin’ 

the nose.”
“Forget it,” said Ada.
“Well, will you go?” asked Mike.
Ada put on her coat. “Try to sleep 
little,” she said. She went out.
“I had to go to the doctor,” mut

tered Mike. He soon fell asleep.

Boy, 
mut-

hourrest the 
is to begin,

suppose you

somebody in

a

Somebody was shaking him. 
was the doc.

“Ready?” asked the doc.
“No,” said Mike, slipping into 

shoes. “I feel like a cone of 
cream that fell down the sewer.’

It

his
ice

and 
one 
and

“Don’t worry,” said the 
“You’ll feel worse.”

“Denks,” said Mike. “Denks 
Glad to have met you.”

Another doctor came in. He
with Mike’s doctor and they 

washed their hands in the 
Mike walked between them 
the hall to a tiled room. He

felt weak in the knees. Those 
varicose veins.

doc.

a lot.

shook
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Date Draws Near

Students in YMCA Poll Declare 
U. S. Should Stay Out of War

Mike. “I got vari- 
started to roll up

just yet,” said the

hands 
both 
sink, 
down

damn

chair 
chair, 
on a

They sat him down in a 
that looked like a barber’s 
The other doctor sat down 
little stool in front of him and 
jammed his knees between Mike’s. 
The nurse stuck a clamp on his 
mouth and it stayed open.

The surgeon stuck a hypodermic 
down each side of his throat.

“Tell me when it starts to tingle,” 
he said.
Mike’s doc about 
renting his third 
new car, and how 

IPensy were doing.

make an appointment for 
a good surgeon ? asked

it gonna cost?” said

dollars

“This looks like they broke down 
the walls between a lot of 
houses and made a hospital ot 
said Mike.

old 
it,”

said“Don’t, worry about that,” 
Ada as they went in.

"I’m Mike Phillips,” said Mike to 
the girl at the desk.

“Who is your surgeon?” asked the 
girl. 
“Snyder,” said Mike.

“Well,” said the girl, 
you up to the room.” 

She took them up to 
floor and left them in a

”1’11 take

Then he started telling 
his good luck in 
floor, about hią 
his ten shares of;

The sur- 
and said,

his sleeve.
his watch 
ready, aren’t we?” 
lasso of wire down 

Everything 
put a ton- 
a dog,” he 

He

Mike touched 
geon looked at 
"I guess we’re 
He put a little 
one side and turned it.
broke off. The surgeon 
sil in a pan. “Pant like 
said. “It’ll help you breathe, 
put some cotton on the end of a 
stick and touched inside. He looked 
at the cotton. It was faintly pink. 
“Good,” said the doc.

He then repeated on the other 
side. The nurse held the pan un
der Mike’s mouth and the surgeon 
dropped the other tonsil in. Mike 
felt dizzy.

“Can you walk?” they asked.
Mike nodded. They walked him 

back to his room. Ada was sitting 
on the bed, crying. She jumped up 
when she saw him. Mike socked her 

' under the chin and she start
laugh and cry at the same 
The nurse chased her out

the second 
little room.

Mike couldn’t help giggling, 
wanted to slap his face.

A nurse came in and said 
Mike: “Take off your clothes.” 
came back in a few minutes 
threw a pair of pajamas on the

“They’ll never fit me,” said Mike.
“I’m a big guy.”

“Try them on,” said the nurse.
Mike tried pulling the trousers on 

and they ripped. The nurse looked 
mad as hell. She brought him a 
slightly larger pair of pajamas.

“Be careful with these.”
Mike slid them on gingerly. “How

Ada

to 
She 
and 
bed.

BELGRADE, Yugoslavia. — The 
desire for peace brought together re
cently, more than 4,000 students of 
the University of Belgrade in a 
great meeting dedicated to peace. 
The meeting adopted a resolution 
declaring:

“In the midst of these trying 
times through which we are living, 
when half of Europe has been drawn 
into war, when millions of men are 
dying and a dreadful scourge is ruin
ing the cultural conquests of all 
progressive humanity, the students 
of the University of Belgrade once 
again demonstrate their unchange
able attachment to the cause of 
peace, which is the primary condi
tion for all development and pro
gress of the people and the youth, 
for which the youth of all countries 
have led so many struggles, and 
for which the students of our uni
versity have fought. Confronted with 
the horrors of the present conflict, 
and 
llict 
that 
will 
and
the following conclusion:

1. That the present war conducted 
by the great powers, aims at a new 
division of the world, and that, as 
a result, this war of conquest is 
contrary to the interests of the 
people.

2. That this war docs not aim at 
the defense of peace and the liberty 
of small nations, but rather it is the 
continuation by new means of the 
fight conducted against the interest 
of all peoples by the enemies of li
berty and democracy, who are like
wise the enemies of progress and of 
a better future for the youth, and 
that as a result it tends to destroy 
the struggle of the people 
youth.

3. That it is in the best 
of small nations and of the
remain putside of this conflict, and 
to fight for a rapid end to the war.

With these statements 
ing point, the students, 
faithful to the 
and democracy, 
interpreters 
interests 
termined 
interests 
solemnly
fight with all their might to:

I. Keep our country from partici
pating in the imperialist war, 
struggle resolutely against all ten
dencies, whether they come from 
within or without, which seek to 
drag our peoples in on the side of 
either of the belligerents.

II. Aid those forces which are 
struggling for peace in the bellige
rent countries, in order that the 
war may end as soon as possible.

III. Achieve a policy of peace and 
alliance of the Balkan countries, 
relying on the Soviet Union which 
is a 
the 
this 
ing
halting the spread of war.

IV. Achieve complete democracy 
and national liberation for all our 
people.

V. Defend the rights of the young 
generation, and secure a happier life 
for all young people.

VI. Have all our comrades who 
defended peace and liberty in Re
publican Spain return immediately.

VII. Win complete amnesty for all 
political prisoners.

We express our entire solidarity 
with our comrades of England, Po
land and all other countries who arc 
struggling against this war and 
against those who brought it about. 
We extend our hands in fraternity 
to all youth who realize more clear
ly every day what is the real reason 
for the war which is conducted 
against the people.

after having analyzed this con- 
thoroughly and delnonstrated 
it has broken out despite the 
and the struggle of the people 
of the youth, we have reached

NEW YORK, N. Y.—The Hotel 
Imperial, located at 32nd Street and 
Broadway, will be the meeting place 
of the delegates to the Eastern 
Seaboard Conference to be held this 
December 30 and 31.

A special “Get Acquainted Party 
Supper and Dance” will be held in 
the Colonial Room of the Hotel Im
perial on Saturday evening for all 
the delegates and their friends. Ad
mission will be $1.25 each and food, 
entertainment and dancing will be 
supplied for all who come.

For two days the representatives 
of LDS branches from Maine to 
Maryland will meet to review the 
activity and progress of the youth 
in the LDS membership drive. 1 The 
delegates will also be able to re
turn with new ideas for improving 
athletic and social activity and for 
getting new members into their 
branches.

Two councils which will be repre- 
I sented, the Massachusetts Council 
and the Metros, will have special 

| reports to make on the activity and 
work of their various branches. Ci
ties which are not connected with 
any council will report individually 
on the special problems facing 
them.

It is expected that in the general 
discussion to follow the reports, 
new proposals will arise wjiich will 
be of assistance to the various 
groups in conducting activity and 
filling out their quotas in the LDS 
membership drive.

Also to be discussed will be the 
important Convention and Track and 

in New
LDS 

country 
Eastern

Merry Christmas
With Christmas coming to a 

world of bloodshed and war, it 
is the sincere wish of the writ
ers and contributors to this sec
tion that at this time we all un
derstand more clearly that 
peace on earth, goodwill to
ward all men mean more than 
just words.

Let us hope and work that in 
the coming year we see less of 
war and destruction and more 
of peace and creation.

—THE EDITORIAL 
STAFF.

New Year s Dance
By Aido Chorus

The sad

and the

interests 
youth to

of 
to 
of

as a start- 
who are 

struggle for liberty 
who are the true 

the desire and the 
people, and arc de-

of
the
defend till the end the 
the young generation,

declare that they will

softly 
ed to 
time, 
.then.

The
look at his throat.

“Pant like a dog,” thought Mike. 
“Holy mackarel, yes. It ain’t the 
first time.” He thought of those 
guys he saw sometimes on his way 
home from work in the summer 
making speeches on street corners. 
He wanted to get up and make that 
kind of speech too, that minute, but 
holy mackerel, he was in a hospi
tal room, and he couldn’t say a 
word and there wasn’t anybody to 
hear him.

The nurse came around and put 
a rubber 
his neck.

“Don’t 
stances,” 
ly dangerous 
ation.”

She put a 
“If you have to 
“lean over the side of the bed and 
drool into the pan.” She went away.

Mike had a terrific desire to 
1 cough a great cough. He passed his 

hand over his forehead and sighed. 
I He leaned over the' side of the bed 

and let a fine trickle of spittle run 
down into the pan. Then all of a 
sudden, for no reason at all, he 
felt that big cockeyed muscle in his 

i right arm.

surgeon came in and took a

collar filled with ice around 
It felt good.
cough under any circum- 
she said, 

part

pan

“That’s the on- 
about

beside 
spit,”

the

the 
she

oper-

bed. 
said,

powerful bulwark of peace and 
defender of small nations, for 
is the only means of safeguard
peace in the Balkans and eV

Three Months of 
War at Sea

Field Meet to be 
York in August of 
branches throughout 
will participate and 
Seaboard will strive
East a successful section of LDS 
youth.

held
1940.
the 
the

to make the

Attitude of Washington Youth is Typical 
Of American Youth Who Are For Peace

BROOKLYN, N. Y.
little year of 1939 will be buried 
midst laughter and enjoyment on 
Sunday, December 31. The crema
tion ceremony will take place at the 
NEW YEAR’S EVE DANCE to be 
held by the Brooklyn Aido Chorus.

individual 
will be 
and his 
will be 
chorus.

Admission is 40c per 
and the music for dancing 
supplied by Mr. Kazakevich 
boys. Refreshments and etc. 
there—as well as the entire
The hall, of course, is on Lorimor 
and Ten Eyck.

League of Nations Has Now Become a 
Instrument of War, Says Soviet Press

MOSCOW. — The League of Na
tions has been converted into an in
strument of war, writes “Pravda” in 
a long editorial, 
lows:

which reads as fol-

14th, the League of 
adopted an absurd

On December 
Nations Council 
decision to “expel” the U.S.S.R. from 
the League. The Anglo-French stage 
managers of the cynical performance 
in Geneva known as the Assembly 
and Council 
tions on the 
brought this 
to a close.
turned out to be a dismal failure 
despite all the efforts of its stage 
managers and the hand-picked cast 
of actors and extras.

of the League of Na- 
“finnish Question” have 
disgraceful performance 
But the perfprmance

The entire preparation of the Go
of Nations was the so-called “Fin
nish Question,” but in actual fact it 
was an attempt by the British im
perialists to set up an anti-Soviet 
bloc after all their attempts to in
volve the U.S.S.R. in the imperialist 
war had failed.

The entire praparation of the Ge
neva performance and its proceed
ings are eloquent proof of this. To 
begin with, the convocation of the 
League of Nations took place with 
such break-neck haste as the League 
of Nations has never before mani
fested since its foundation. And the 
League of Nations certainly had ma
ny occasions to undertake quick act
ion. One need only recall the acts

1. The losses suffered by the na
vies of the warring countries were 
not sufficiently large to change sub
stantially the previous proportion of 
their naval forces.

2. The British Navy suffered hea
vy losses in damaged and sunken 
modern large ships which cannot be 
restored as quickly as German los
ses, if orjly for the reason that the 
time required for the construction of 
submarines is considerably shorter 
than the time necessary to build 
dreadnoughts and cruisers.

3. The blockade of Germany so 
far has failed to yield the results 
expected in Britain and France. On 
the contrary, German ships acting 
on British communication caused the 
British merchant marine conside
rable damage although not inter
rupting British communications.

4. The British, French and Ger-
The sparrow enjoys the distinction 

of having two times as many vert
ebral bones in its neck than is con- man struggle is against so-called 
tained in the giraffe’s long' neck, warring countries, but. it. constituted

The linotype click, click, click 
As time gives his tick, tick, tick. 
The press roar their furious whine 
As news from the cynical world 

they grind. 
Multitudes read, read,, read, 
About a world without heed. 
About war’s dead, dead, dead.

Click, roar, read.
War, death, war.

Stop it, stop it, 
Now NOW NOW.

—Carl Petrus.

a considerable blow to the economy 
of neutral countries.

5. The actions of military aviation 
render invaluable help to their na- 

Ivies, although operations effected by 
military air forces failed to influ
ence to any considerable degree mi
litary actions on the sea.

6. So far, Britain has failed to in
troduce any military technical in
novations. Germany uses a new type 
of arms: colored searchlights, mines 
and torpedoes of a new type, and 
also some kind of arrangement for 
suppressing the noise of submarine 
mechanics which could betray the 

presence of SUbrTfariries. ,v’

I

China, 
The 

these

But no 
exists in political rc-

Union is not waging 
Finland nor does it 

The Soviet

Republic of Finland. Ac- 
this treaty, the Finnish 
guaranteed complete in

considerable extension

of real aggression against 
Abyssinia, Albania, Spain ... 
British Government in all 
cases manifested slowness and no 
desire to come out against real ag
gressors.

Nor is this surprising. Aggression 
constitutes the very essence of the 
present policy of the British and 
French Governments. It is precisely 
these countries who keep under 
their imperialist heel hundreds of 
millions of colonial slaves; who be
gan war against Germany and stub
bornly continue this predatory war, 
rejecting all peace proposals.

The League, agenda contained 
questions of aggression against Chi
na and Albania, which have been 
pending consideration for a long 
time. But these questions were re
moved from the agenda, and on 
British instructions, only the “Fin
land” question remained, 
such question 
ality.

The Soviet 
war against
threaten it with war. 
Union concluded a treaty of mutual 
assistance and friendship with the 
Democratic 
cording to 
people afro 
dependence,
of their territory and realization of 
their age-old drearp to reunite the 
Karelian people with their kin, the 
Finnish people.

This treaty is a political reality. 
It is being carried out in close and 
amicable cooperation between the 
Government of the U. S. S. R. and 
the Government of the Democratic 
Republic of Finland, in the joint 
fraternal struggle of the Red Army 
and the Finnish People Army to 
purge Finland of the enemies of the 
Finnish people, of the war provoca
teurs and the Mannerheim clique.

Having no desire to deal with po
litical realities, the League of Na
tions devoted itself to listening to a 
false and slanderous report by the 
Finnish representative, Rudolfo Hol- 
sti, the phantasmal representative 
of the unreal Finnish “government.” 

Thus from the very outset, in or
der to please the Anglo-French mas
ters of the League, the Geneva As
sembly plunged into a world of 
phantoms. This was all the more 
extenuated by the animated activi
ties of a ghost from the othei^ world 
•—the delegate (?) of non-existent 
Poland.

It is absolutely clear that neither 
the Geneva Assembly nor its ring
leaders had any concern whatso
ever with the genuine, real Finland, 
of the genuine interests of the Fin
nish people. The “Finland” question 
was merely a convenient pretext for 
the British imperialists to continue 
their anti-Soviet manoeuvers. It is 
not the Finnish people, but its hang
men and the Mannerheim robber

TACOMA, Wash.—Results of a recent poll on student attitude 
toward war in the College of Puget Sound show that the majo
rity of the students want the United States to stay out of the 
present war, and indicate student conviction that the war is not 
one of democracy against fas-tp 
cism, but one waged between 
rival imperialists.

The poll was conducted by the 
YWCA and the YMCA with 218 
women and 328 men participating.

To the question “Should the Unit
ed States enter the European war 
now?” a staggering majority of 537 
answering NO to 17 who answered 
Yes.

On the question, “Would you fight 
if an American ship were sunk?” 
486 voted No and 48 voted yes.

On the question “I wish (Allies, 
Germany, Neither) would win,” a 
surprisingly large number of stu
dents, 127, voted Neither in spite 
of the terrific barrage of Allied pro
paganda unleashed in this country 
in the last few months; 271 voted 
for the Allies and 7 for Germany.

Three hundred and twelve stu
dents voted for a “policy of strict 
military and economic isolation 
ward ALL belligerents,” and 176 
ted against.

Showing a 
character of 
conflict, 230 
the question
imperialists?” to 191 who voted No. 
On the question “Is this a war of 
democracy against fascism?” 313 
voted No to 207 who voted Yes.

In line with this realization of the 
character of the war, the students 
overwhelmingly declared that they 
would not be in favor of fighting 
if France and England were in dan
ger of losing—434 voted that they 
would not be in favor of fighting 
“if it became apparent that France 
and England were in danger of los
ing” and only 90 voted Yes.

To the question “Would you be 
willing to fight if Japan took the 
Phillippines?” 342 answered No to 
144 who said Yes.

If “continental United States were 
attacked” 498 voted that they would 
be willing to fight to 34 who voted 
No. However, the students do not 
believe the United States in any 
danger of attack. To the question, 
"Is America in danger of military 
attack from Europe now or in the 
near future?” 456 voted No, and 82 
voted Yes. To the question 
America in danger of military 
tack from the Orient now or in 
near future.?” 484 answered No 
60 answered Yes.

Among those who cast their vote 
for fighting on any question there 
were more men than women.

to- 
vo-

thesharp insight into 
the present European 
students voted Yes to 
“Is this a war of rival

“Is 
at- 
the 
and

M°Y.IES

isTrans-oceanic navigation, as it 
into being al- 
when a vessel 
power alone 
for the first

Last Friday’s Vilnis English Sec
tion contained a pretty interesting 
column by Matt Sholomskas on the 
“little men of the streets.” It did 
contain some interesting points and 
reading it, I felt like an old man 
with a grey beard and a wide-eyed 
kid 
was

I 
boy
element is dim in my mind but I 
remember I was big enough to 
wander all around the subways of 
Now York, but yet young enough 
to be afraid of the “gang” of 
roughnecks 
tion around 
ham Ave.

upon his knee—“Son, when I 
your age ...”
think I became a shoe-shine 

about the age of 12. The time

of
that terrorized the sec
Scholes Street and Gra-

was aMy box 
affair—I still have 
it for myself—and it was the envy 
of all my fellow journeymen. A 
friend of the family, gave it to me 
as a present one day and I spent the 
following Sunday with an older 
friend who told me what polish 
to buy and all the little tricks of 
the trade. Next week my individ
ualism blossomed out on Manhattan 
Ave. where I shined the shoes of 
some local business men.

And before the summer passed— 
wonder of wonders!—I earned my 
first dollar, 
things—how 
among the 
some of the
badly for their families; how the 
struggle for the paltry nickles made 
them hard and cold; how facing the 
“problems of life” at an early age 
did not make “men” of the boys 
but stunted their 
tered their views 
their acts.

Some lily-white
speak of the noble dignity that work 
may bring to a child—but I never 
saw any of it-—only the coarseness 
that springs from poverty-stricken 
homes.

These are just some of the things 
I wanted to add to Matt’s article.

beautifully-made 
it and still use

I also learned a few 
“territory” is divided 
shoe-shine boys; how 
boys needed the money

characters, bit-
and brutalized

counsellors may

State Backs 
Death Mill Struggle

the Sirius, de
London Docks on

known today, came 
most 101 years ago, 
propelled by steam 
crossed the Atlantic 
time.

This historic ship, 
parted from
March 28, 1838, put in at Cork, Ire
land, for several days to take aboard 
cargo’ and passengers and then, at 
10 o’clock in the morning on April 
4, steamed down the River Lee and 
out into the open sea on her history- 
moking voyage.

Eighteen days later, on the eve 
of St. George’s day, April 22, 1838, 
the Sirius berthed at the Battery in 
New York having survived mutiny, 
gales, high seas, and head winds 
during most of the passage.

Today the doughty Sirius' voyage 
is being re-acted on theatre screens. 
It is dramatized in producer-director 
Frank Lloyd’s new Paramount pic
ture, “Rulers of the Sea,” 
Douglas Fairbanks, Jd., Will 
and Margaret Lockwood.

with
Fyffe

Fun-loving sparrows are always on 
the lookout for mischief. Many of 
them fly through fields seeking dai
sies just for the delight of tearing 
the leaves.

Sparrows are long lived with one 
pet bird reaching its fortieth birth
day before it died.

A news-stall woman in Budapest 
to 

The 
al-

EAST CHICAGO, Ind.—State sup
port for the grim “men against 
death” strike at the Harbison- 
Walker Refractories Co. came this 
week as union leaders compiled evid
ence revealing managers of the 
plant as callous to the fatal menace 
of silicosis.

After meeting with officials of 
Local 12,120, District 50, United 
Mine Workers, and management re
presentatives, State Labor Commis
sioner Thomas Hutson declared:

“I wish it to be understood that 
the dust issue is no longer an isssue 
in the negotiations (for a con
tract). The State of Indiana shall 
insist that the working conditions in 
this plant shall be corrected.

“It makes no difference what de
cision is reached or what compro
mises are made, the company will 
not be allowed to operate this plant 
untill it is made safe for the men 
to work in.

“Furthermore the 
sist that accredited 
be called in for a
plant. On the basis of their survey 
a code shall be set up to immediate
ly put into effect preventative mea
sures, so that such a situation as 
here exists shall not again occur in 
Indiana.”

35 men in this plant died from 
silicosis in the past 12 years.

State will in
engineers shall 
survey of the

Bowling Notice
trained a sparrow to attend 
sales while she was away, 
sparrow was sharp-eyed and 
lowed no buttons to be substituted place this Sunday at 2 p. m. in the 

clique that the British warmongers for coins. It was said rival news- Myrtle-Broadwav A’levs. That is 
' are concerned about, > ■ dealers killed the bird. nlH —Al-

BROOKLYN, N. Y. — Bowling 
practice of the Builders will take
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(Tąsa)
Lenkijos generalis štabas turėjo numa

tyti šį vokiečių planą, nes vokiečiams jį 
padiktavo pati geografija. Lenkų gene
rolas Kazimir Sosnowski, sako, reikalavo, 
kad pasitraukti iš Lenkų Koridoriaus, iš
traukti iš ten karo jėgas, sutraukti jas 
ties Mlawa-Plocku-Kolno-Lodzius-Kelcai- 
Tarnovas, kad tuo būdu sutrumpinus ka
ro liniją, atėmus vokiečiams galimybę 
apsupti Lenkijos armiją, turėjus užpaka
lyj Sano-Vislos-Narėvo upes, kaipo ga- 

' lingą apsigynimo liniją ir už upių su
traukus, organizavus, paruošus Lenkijos 
rezervus. Šis generolo Sosnowskio planas 
iš karinio taško buvo sveikas. Jis galėjo 
sudaryti visai kitą padėtį, kokia susida
rė.

Bet Lenkijos galingas diktatorius mar
šalas Smigly-Ridz, visų karo jėgų ko- 
mandierius, nepakenčiąs kitų patarimų 
ir kritikos. Jis sutraukė apie 1,000,000 
lenkų kareivių, veik tiek pat, kaip vo
kiečiai, į Vokietijos pasienį, padalino į 
tris grupes. Vieną armiją “A” pastatė ties 
Brombergu (Bygdoszecz), kurios buvo 
tikslu kautis už Lenkų Koridorių, nu
kirsti vokiečivų armijoms pasitraukimą, 
kurios įžengtų į Lenkiją iš Pomeranijos 
arba Rytų Prūsijos; antra grupė “B” bu
vo pastatyta Katovice-Čenstakavos-Lo- 
dziaus fortifikacijų pozicijoj su tikslu 
gintis ir nukirsti vokiečių armijoms su
sisiekimą, jeigu jos eitų nuo Poznanio 
linkui Varšavos; trečia armijų grupė 
“C” buvo pastatyta apsaugojimui Galici
jos.

Tokis Lenkijos armijų sugrupavimas 
daug prisidėjo prie taip staigaus Lenki
jos karo jėgų susmukimo. Vokiečiai veik 
iš pirmųjų dienų apsupo Lenkų armiją, 
suspaudė, kaip kokiame maiše ir taip su
naikino neleisdami jai pasitraukti prie 
Sano-Vislos-Narėvo apsigynimo linijos, 
neleisdami susijungti su rezervais.

III.
Karas prasidėjo. Sujudo Lenkijos, Vo

kietijos ir viso pasaulio gyventojai, New 
Yorke ir Paryžiuj, Maskvoje ir Kaune 
galėjai matyti minias apstojusių laikraš
čių kioskas, klausančių radio garsiakal
bių.

Varšavoj ir visoj Lenkijoj sienos ir 
tvoros aplipyta plakatais, ant kurių mar
šalo Smigly-Rydz atvaizdas, į vakarus 
skrenda lenkų karo orlaivių eskadrilės, 
važiuoja tankai, atstatyta didžiausios 
kanuolės—spėka. Ir užrašas: Swego ne 
Damy, Napasnika Zwycęzymy!” “Savo 
neduosime, užpuoliką nugalėsime!”

Varšavos priemiesčiuose vyrai, mote
rys, seneliai, suvalyti žydai ir net vaikai 
lenkų inžinierių vadovystėj kasė apka
sus, pasislėpimus nuo orlaivių ir slėptu
ves.

Rezervistai būriais traukė į geležinke- 
: lių stotis, mobilizacijos centrus; moterys 

apsirengę į “stszelcų” (fašistų organiza
cijos) uniformas eilėmis maršavo. Kitur 
jos ir net vaikai bandė priešdujines kau- 

‘Jkes.
Į orą pakilo lenkų bombininkai, žval- 

’ giniai, mūšio, ir kitokių rūšių karo lėk
tuvai. Išilgai plentą kareiviai automobi
liniais sunkvežimiais ir ant motorinių 
dviračių su šautuvais ant pečių, tankai ir 
kitos mechanizuotos armijos dalys žygia
vo į frontą, linkui vakarų, šiaurių, pie
tų! Pėstininkai apsirengę ilgais ploš- 
čiais, didelėmis apvalomis plieno kepurė
mis, rankomis prilaikydami už šautuvų 
diržų, su kaukėmis nuo dujų prie krūti
nių žengė pirmyn. Sukeldami dulkių stul
pus važiavo susisiekimo kareiviai ant 
šunų veždami telefonų vielas. Raiteliai 
ant baltų, širmų ir kitokių arklių eskad
ronais, kurių priešakyj komandieriai di
deliais pulkais traukė į frontą. Tai Len
kijos armijos pažyba! Tai tiksliai suda-’ 
rytos galingos raitelių jėgos, kaipo at
spara prieš Sovietų Sąjungos raudonąją • 
raitariją vadovaujama maršalo Budion- 
no. Paskui juos vėl kareivių pulkai ant 
tacankų, vėl kopijavimas Raudonosios 
Armijos. Tai atrodė galinga Lenkijos

IV.
Iš Vokietijos pusės buvo paruoštos ga

lingos jėgos. Kur tai užfrontėj generolų 
apsuptas buvo Hitleris, kuris palaikė su 
armijos vadais susisiekimą telefonais ir 

.. per radio. Tankai, šarvuoti automobiliai, 
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motoriniai dviračiai ir kitos mechanizuo
tos jėgos gulė ant Lenkijos iš trijų pusių. 
Galingos priešlėktuvinės kanuolės sto
vėjo apsaugai pasienio miestų ir gelžke- 
lių stočių. Jos iš oro atrodė, kaip koki 
medžiai, nes apraišiotos medžių šakomis. 
Pro kokio tai valstiečio sogdyba važia
vo du motoriniai dviračiai, ant dviračių 
sėdėjo po du kareivius, o gretimam “ka- 
šiuje” po trečią. Paskui juos dulkių su
keldami stulpus skubėjo šeši tankai. So
dyba degė. Kas ją padegė? Kanuolių ug
nis ar lėktuvai? Moteris su dviem ma
žais vaikučiais bėgo tolyn nuo savo liz
do. Prie kitos sodybos vyras ir žmona 
sveikino vokiečių raitelius. Ten toliau 
tankų grupė važiavo pro tris medžius 
per išartus laukus sukeldami baisų de
besį dulkių. O štai prie medžio sėdi keli 
vokiečiai kareiviai, vienas iš jų aprišta 
kaire ranka ir galva, tai ženklas susirė
mimo. Greta jų stovi keli motoriniai dvi
račiai su pritaisytais kulkasvaidžiais. 
Šalimai jų sargas su šautuvu rankose— 
karo laikas. Čia kiek toliau palikta len
kų lauko kanuolė ir dėžė su svaidiniais. 
Ten dar toliau, tartum parodai, Jšsieilia- 
vo keli desėtkai vokiečių tankų, automo
bilinių sunkvežimių, motorinių dviračių, 
tai dalis mechanizuotų jėgų. Ore sukrio
kė karo lėktuvai, skrisdami priešo pusėn. 
Jie skrido greitai, galingai, tartum nu
lenkdami medžių šakas. Ten krūmuose, 
tik labai gerai prisižiūrėjus, galima ma
tyti du kareivius, tai susisiekimo telefo
nistai. O ten dulkių stulpus sukeliant at- 
maršuoja pėstininkai, veikiausiai jau 
pritrūko automobilinių sunkvežimių. Ve
žėjai keikia Lenkiją ne už tai, kad karas 
prasidėjo, bet už tai, kad taip blogi jos 
keliai.

—Dulkės arba purvas!—nuolatos jie 
kartoja. — Ir dar sako Lenkija, kad ji 
neprisirengė karui! Juk tokius kelius 
turint galima geriausiai gintis.

O štai ten prie namo apkase guli vo
kiečių pėstininkai ir šaudo. Lenkų nie
kur nesimato, bet jie žino, kad priešas 
čia pat. Netolimai ant upės nutrenktas 
gelžkelio tiltas. Savo laiku jis buvo ga
lingas, gražus, naudingas, o dabar guli 
sulinkęs. Toliau už jo matosi šeši apva
lūs mūro bokštai. Tai pilis, seniau buvo 
tvirtuma. Prieš karą gyveno kokis ku
nigaikštis ar grafas, kuriais Lenkija taip 
turtinga. O štai ten vienas vokietys pa
silenkęs bėga priešakyje nešinąs šautu
vą rankoj, o du paskui jį eina veik sta
ti. Aplinkui kanuolių išdaužyta. Namo 
kampas nuneštas. Plytos išbarstytos. O 
štai būrys vokiečių raitų kareivių atva
ro kelis šimtus lenkų belaisvių Belais
viai' išvargę, purvini, drabužiai nepaisan
čiai ant jų kabo, kaip kurie apsirišę ran
kas, apsisukę marliais galvas. O ten iš
vartyta avižų krūvelės, dar toliau sude
gus šieno kupeta. Toki, tai vaizdai Len
kijoj kur kelios dienos atgal, dar ramiai 
žmonės dirbo ir gyveno.

Rugsėjo 1 dieną, 5 valandą ir 45 minu
tės ryto vokiečiai paleido karo mašiną 
darban. Pirmasis atidengė ugnį vokie
čių karo laivas “Schleswing-Holstein”, 
kuris iškalno atplaukė į Danzigo prie
plauką. Karo laivų ugnis baisi ir greita, 
nes jūreiviams tarnauja elektra.

—Bum!... Bum!... Bum!—kaip ko
kis milžiniškas kūjis tankiai pradėjo kal
ti. Tamsūs dūmai uždengė laivo šoną.

—Bum!... Bum!... Bum!—sprogo jo 
svaidiniai ant nedidelės Westerplatte sa
lelės, netoli Danzigo, kur buvo įrengta 
lenkų amunicijos sandėliai ir tvirtuma.

—Bum!... Bum!... Bum!—sukaukė 
ir sausžemio kanuolės. Tokiu pat balsu 
atsakė ir lenkų artilerija.

—Tra-ta-ta!... Ta-ta-ta! — tauškėjo 
kulkasvaidžiai.

—Uuu-uuu-uuu!—įkiriai kriokė ore 
vokiečių lėktuvai. Apsuko ratu virš Wes
terplatte ir numetė vieną po kitai dvi
dešimt dvi bombas. Tai visa įvyko veik 
toje pat minutėj, kaip Hitleris per radio 
pranešė, kad Lenkija ir Vokietija yra 
karo padėtyje.

Karas. Vokiečiai puola, lenkai ginasi. 
Jūroj vokiečių laivai užblokadavo Gdynę. 
Kiek anksčiau iš ten pabėgo keli lenkų 
naikintojai ir submarinai. Kitus jų lai
vus bombardavo prieplaukoj. Maršalas 
Goeringas, karo orlaivyno komandie- 
rius, atmainė visus pirmesnius patvar
kymus, kodus, nes jie galėjo būti priešo

1 "‘''■y

išvogti, priešui žinomi, ir suteikė visai 
naujus, tik kelios valandos atgal išdirb
tus. Propagandos ministeris ponas Go- 
ebellis paskelbė, kad visus laukia mirtis, 
kurie per radio priimtuvus klausys pra
nešimų iš Lenkijos, Francijos ir Angli
jos.

Trečion dienon karo Lenkų Koridorius 
buvo nukirtas ir vokiečių armijos iš Ry

tų Prūsijos ir Pomeranijos susivienijo 
Bygdoszcz ir Grudziadž srityj. Pirmos, 
mažosios, vokiečių replės jau atsiekė sa
vo tikslą. Gdyne ir šiaurinis Lenkų Ko
ridoriaus galas nukirsta nuo bendros 
Lenkijos. Virš 15,000 lenkų kareivių, 
daug kanuolių, kulkasvaidžių ir amuni
cijos suimta.

(Bus daugiau) •

Nedidelis vaizdas iš Raudonosios Aikštes, ties 
Lenino mauzolėjumi lapkr. 7 d., kai buvo minėta 

22 metai nuo užsiliepsnojimo Didžiosios 
Lapkričio Revoliucijos.

Wilkes-Barre, Pa. So. Boston, Mass.
Iš Gerai Pavykusių Prakalbų

Gruodžio 17 dieną A. K. 
Partija buvo surengusi pra
kalbas. Vyriausia to vakaro 
kalbėtoja buvo Močiutė Bloor. 
Įžanginę prakalbėlę pasakė 
vietos A.K.P. sekcijos organi
zatorius. Kitas kalbėtojas bu
vo Joe Duhar, kuris pasakė 

Įtinkamą prakalbėlę, kuri vi
siems patiko. Trečia ant pro
gramos buvo Močiutė Bloor. 
Apie josios kalbos gerumą ne
reikia daug aiškint Amerikos 
darbininkams, nes didžiuma 
žino, kokia ji kalbėtoja yra ir 
kaip ji dalykus darbininkams 
išaiškina.

Pabaigus jai kalbėti, buvo 
ir klausimų, j kuriuos ji pui
kiausiai atsakė.

Turėjo būt rodomas ir pa
veikslas, po vardu “Jeigu ka
ras iškiltu rytoj ?” Ir leidimas 
buvo užtikrintas per miesto 
viršininkus. Bet mūsų miesto 
viršininkai tankiai taip pada
ro : komitetą užtikrina, kad 
jūs galėsit reikalaujamą daly
ką turėt, bet raštiško užtikri
nimo neduoda. Taip buvo ir 
dabar. Da prakalbai neužsi
baigus, jau buvo pranešta, 
kad paveikslas nebus galima 
rodyt. Komitetas ant greitųjų 
buvo nuvykęs pas miesto po
nus valdininkus, kad jie pasi
aiškintų, kodėl tokia permai
na įvyko kas link paveikslo 
rodymo. Jie davė visokių ne
pamatuotų išsisukinėjimų tam 
komitetui, o ant galo pasakė, 
kad svetainėje per daug žmo
nių yra, todėl jūs tą paveikslą 
ir negalėsit čia rodyt. Ir susi
rinkusi publika negalėjo pa
matyt tą žingeidų paveikslą.

Pora dienų pirm Močiutės 
Bloor prakalbų tūlas Wazeter 
per radio kalbėdamas, visaip 
ją niekino ir sakė: “Aš noriu, 
kad jūs, radio klausytojai, nei- 
tumėt josios prakalbų klau
syt.” O jeigu kurie nueisią, 
tai liepė švilpt, rėkt, viską da
ryt, kad josios kalbos nebū
tų girdėt. Ir į prakalbas buvo 
atėjęs ir tas pats niekšas su 
savo gauja, bet nedrįso išban
dyt savo nurodymus. Publikos 
buvo pilna svetainė ir tvar
ka buvo puiki, da geriau kaip 
kitais laikais.

Buvo priimta rezoliucija, 
protestuojant prieš rėmimą 
Suomijos, baltgvardiečių, o pa- 
mirštapt šioje šalyj badaujan
čius bedarbius su jų šeimyno
mis. Rezoliucija bus pasiųsta 
atsakomingiems šios šalies 
valdininkams. Prakalbos labai

Lietuvių Radio Korporacijos 
Programos

Šeštadienio, Dec. 23 pro
grama per stotį W0RL, 920 
kilocycles, 8:30 iki 9:00 vai. 
ryte:

1. Saulutės mergaičių cho
ras iš So. Bostono, vadovau
jant Valentinai Minkienei.

2. Olga Jaruth, pianistė iš 
So. Bostono.

3. Barbora Lazackienė iš 
So. Bostono duos kūčios recep
tus “Spinach Virtiniai ir Ka
pota Silkė.”

Kalėdų Programa

Nedėlioj, Dec. 24 per sto
tį WORL, 920 kilocycles, 9 :30 
iki 10:30 vai. ryte bus sekan
ti :

1. Smuikų radio kvartetas iš 
Bostono.

2. šešios Birutės iš Bostono, 
vadovaujant Valentinai Min
kienei.

3. Keistučio Vyrų Grupė iš 
Bostono, vadovaujant Valenti
nai Minkienei.

Steponas Minkus,
garsintojas.

Cleveland. Ohio
Gruodžio 5 d. LDS 44 kp. 

turėjo savo metinį susirinki
mą. Buvo svarstoma dabar 
naujų narių rekrutavimas į 
LDS organizaciją. Iš komisijų 
raportų pasirodė, kad ši kuo
pa yra gerą skaitlių naujų na
rių prirašius, yra dikčiai įsto
jimo aplikacijų išpildytų. Tik 
bėda, kad nauji aplikantai 
nesirūpina greitai nueiti pas 
gydytoją patikrinti savo svei
katos stovį. Todėl kuopa jų 
negali priimti į LDS. Taigi, 
nauji aplikantai būtinai eiki
te pas gydytoją ir gaukite pa
liudijimą nuo gydytojaus, 
taip, kad sekančiame susirin
kime galėtumėt tapti pilnais 
LDS nariais.

Dabar susirinkimus LDS 44 
kp. laiko Slavų Darb. Svetai
nėj, 15810 Holmes Ave., kiek
vieną mėnesį, pirmą antradie
nį Ta.igi, visi nariai, seni ir 
nauji aplikantai, būtinai atsi
lankykite į sekantį susirinki
mą.

puikiai pavyko. Tik gaila, kad 
susirinkusi publika negalėjo 
matyt tą paveikslą.

Buvęs.

Pasitraukė Indų Valdinin
kas: Nenori Remt Anglijos

Calcutta, Indija.— Seime
lis indų Bengalio provincijos 
dauguma balsų priėmė įne
šimą, kuris remia imperia
listinį Anglijos karą ir žada 
bendradarbiaut su Anglijos

Kuopos delegatas iš LDS 
4-to Apskr. rapprtavo, kad 
apskričio metine konferencija 
ir balius bus sausio 27 d., 
1940 m., Liet. Darb. Svetainėj, 
920 E. 79th St.

LDS 4 4-ta k p. išrinko val
dybą sekantiems (1940) me
tams iš sekamų narių: pirm. 
A. Kelly; vice-pirm. J. Joni- 
lienė, finansų sek. S. Jonila, 
užrašų sek. A. Mockaitis, ka- 
sierium M. Mačiulienė, kasos 
globėjai: J. Kalas ir J. Ma- 
čiuta.

Gero pasisekimo naujai iš
rinktai kuopos valdybai veik
ti.

Užrašų Sek. J. A. Vaupšas.

valdžia.
Tam pasipriešino indas 

finansų ministeris Bengalio 
provincijos, N. R. Sarkar, o 
kai 82 seimelio atstovai 
prieš 42 priėmė įnešimą, tai 
Sarkar pasitraukė iš pro
vincijos valdžios. Jis sakė, 
kad Anglija turi pirma 
duot lindijai pilną savival
dybę; tik tada Indija galėtų 
remt Angliją.

Indų valdybos daugumoje 
Indijos provincijų jau pir
miau pasitraukė iš vietų, 
protestuodamos prieš An
gliją kaip jų tautos paver
gėją.

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hevves eleveiterlo stoties

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

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

Siųskite į Lietuvą 
Sieninius Kalendorius

Lietuvoje žmonės laukia iš Amerikos dovanų—Sieni
nių Kalendorių.

“Laisvė” turi labai gražių scenerijų: gamtinių vaiz
dų, moteriškų figūrų, su Lietuvos vėliava, su Dariaus- 
Girėno paveikslais (visai naujas) ir šeimyniškų atvaiz
dų.

Padarome juos su lietuviškais arba su amerikoniš
kais kalendoriais.

KAINA 20c UŽ KALENDORIŲ

Siųsdami užsakymus pažymėkite su kokiais kalendo
riais norite, su lietuviškais ar su amerikoniškais.

Užsakymus siunčiant prašome antrašuoti:

“Laisves” Administracija
427 LORIMER STREET, BROOKLYN, N. Y.

PIRKDAMI PAS MUS—MOKATE 
TIK Už PERKAMĄJĄ PREKĘ

Nuoširdžiai Kviečiam Visus Pirkti Lietuvių OVER GLOBE 
Gamybos Avalynę Lietuvių Krautuvėse

Gausite įvairios ir kitos rūšies, geros kokybės:
BATŲ, BATELIŲ, KALIOŠŲ, ARCH SUPPORT, SLIPPERS, 

SNEAKERS IR MOTERIMS ŠILKINIŲ KOJINIŲ
Mes nežadam, ko negalim ištesėti. Bet užtikrinam, kad pirkiniu ir 

jo kaina būsite patenkinti. AVALYNĘ GAUSITE stiprią, patogią, 
jūsų kojoms pritaikytą.

UŽ JŪSŲ PALANKUMĄ IŠ ANKSTO DIDŽIAI DĖKINGAS

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

SUNWAL 
SHOES

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

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

Lietuvių Kuro Kompanija 
(DEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir Įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefoną* E V er green 7-1661



tadiėnis, Gruodžio 22, 1939 Septinta poslapis

Lietuvos Gen. Konsulato 
New Yorke Aukij Pa

kvitavimas No. 20

Monika Witkus, Richmond Hill, N. Y. 2.00
Adv. William F. Laukaitis, Baltimore, Md. 100.00 
Liet. Piliečių Klubas, Hudson, Mass., per J.

Jackevičių.
SLA 2 Apskr.

Worcester,
Lietuvių Lyros

te lapkričio
Paserskis

K. Kavaliauskas, 
kevičių

J. Ramanauskas,
“Laisvę”

Operetės Choro,
19

Vilniaus Reikalams
A. Apšegicnė, Auburn, Me., prisiuntė surinktas 

aukas
Chas. W. Wasilius, Hilldale, Plainsville, Pa. 
Kanados Lietuvių Sąjunga, per A. Sakalą,

Montreal, Kanada
V. V. S. Skyrius, New Britain, Conn., surinkta 

Vilniaus atgavimo minėjime (prisiuntė J. 
PetkaviČius)
(po $1. aukojo—l’r. Gerdauskas, J. Jukne
lis, M. Paliučionis, A. Pilkionis, V. Mar- 
teckis, M. Turskis, J. Aleksonis, B. Tmo- 
šaitis, Iz. Rulis, J. Šopys, J. Draučikas, K. 
Savickienė, K. Naruševičius, P. Usonis, 
V. Jokimas).

Taurų Klubas, Scranton, Pa., per W. A. 
Meškūną

John Anumas, Brooklyn, N. Y.
V. V. S. Montrealio Skyrius, per A. Sakalą 
Lietuvių Ukėsų Gedimino Klubas, Haverhill,

Mass., per S. Dzingeliavičių
Iš E. White Plains, N. Y., gau a per S.

Dailidėną
(aukojo—SLA 309 kuopa—$21.50; S. ir M. 
Dailidėnai—$5, P. Mažeikai—$2.00, P. Dai- 
lidėnas—$1.00).

Amalgamated Clothing Workers of 
local No. 218, Baltimore, Md., 
Zablaske

Ignas Budreckis, Elizabeth, N. J.
Šv. Izidoriaus

sukaktuvių 
Kazimieras 
(po $1.00 
Kscenaitis, 
Gaigalienė,
K. Kavaliauskas, E. Baltaduonienė, J. Zut- 
kis, J. Tlysevičius, J. Urboas, K. Melenas, 
M. Grygarienė, F. Markevičius, V. Abake- 
vičienė, L. Vaškevičius, S. Kazlauskas, J. 
J. Muznik, J. Misevičius, F. Zacharevičius, 
S. Kavaliauskienė, M. Dautartienė, S. Ska- 
rubsas, B. Selkaitienė, A. Buinevičius, K. 
Urbanavičius, B. Markūnienč; po 50c auko
jo: A. Zuzienė, A. Jakaitienė, A. Baltaduo- 
nytė, J. Cedronas, A. Dapkevičicnė, V. Bra
zauskienė, J, Jakaitis, M. Buzanskis, M. 
Barščiauskas, U. Misevičienė).

Bayonne, N. J., masinėse prakalbose lapkričio 
19 d. surinkta, prisiuntė Vincas Brunza 
(prakalbas surengė A. L. P. Klubas ir šv. 
P. ir P. Draugystė; aukojo—Liet. Ukėsų 
Kl. — $10.00; L. D. S. 26 kuopa—$5.00; po 
$2.00

America, 
per Al.

40 metų 
prisiuntė

D-jos, Bronx, N. Y., 
minėjme surinkta ir 
Kavaliauskas 
aukojo: Fr. Lųkasevičius, J. 
A. Stankevičius, P. Borisas, M.
M. Jasevičienė, E. Melenienė,

1

K

$6.80
11.30

14.00

33.27

25.00
20.00
51.00

25.00

30.00

50.00
2.00

33.45

82.00

$2.00 — Lit. Draugijos 212 kuopa, kun. 
• ' Stonis, M. Panelis,’ A* Tumosa, S. Mickevi

čius Sr.,po $1.00—J. Vanagas, V. Brunza, 
. S. Radusis, F. Ralienė, Z. Liutikiene, J.

Čiurinskienė, F. Kolantienė, J. Biliūnienė, 
M. Vaivadienė, R. Zableckienė, O. Grikstie- 
nė, F. Tarosas, A. Bichusa, J. Siurvilas, 
J. čepinskas, J. Navickas, K. Maziliauskas, 
J. Sonkus, P. Janiūnas, J.
Stunguris, Mrs. Stungurienė, Ribinskas, K. 
Čiurlis, J. Urbonas, šerkšnis, J. Rutkaus
kas, Kupčionis, J. Lubinskas
D. Goupsza, Madišauskas, J. 
J. Radzevičius, J. Zaleckas, 
Paulauskienė, A. Marcinkus; 
kų 19.00).

Sandaros 33 kuopos, Norwood, Mass., 25 me
tų sukaktuvių minėjime surinkta (prisiuntė 
J. M. Tumavičienė) 36.00
(po $1.00—J. M. Tumavičienė, K. Yurge- 
liūnas, Br. Pečiuis, K. Mickūnas, G. 
Kroupas, J. Arlauskas, O. Kavaliauskienė, 
Ed. Tumavičius, P. Yankus, St. Vasiliaus
kas, A. J. Namaksy, J. M. Pečiulis, S. Nau
džiūnas, P. Yokubėnas, C. Vileišis, A. Tu- 
mašauskas, J. Kapochunas, J. Keslerienė, 
A. Yuga, B. A. Tumavičius, P. Gaidelis, L. 
Gaidelienė, J. VerSackas, A. K. Neviackas,
E. Baužienė, mok. I. Yurenaitė, inž. B. 
Vasiliauskas; po 50c. — K. Adamkevičius,
J. G. Petrauskas, B. Valatkaitė, A. Waliac- 
kas, V. Goniprow, T. Grevis, J. Jonusho- 
nis, F. Cofsky, M. Shergalis; po 25c.— 
Mrs. J. Styles, A. Jasionis, J. Sklupas, B.
Shergaliutė, M. Valatkienė, J. Komandulis, 

4 A. Gasson, J. Dixon; smulk — $2.50). 
V. V. S. Skyrius, Baltimore, Md., surinko—

prisiuntė adv. Nadas Rastenis
(aukojo: Didž. Lietuvos Kunigaikščio Kęs
tučio Draugija—$50.00; Moterų Pil. Klub. 
$20.00; M. Jurk.šaitė—$1.00;
—$0.50, 
Dumša, 
kas, K 
Dumša;
nė, P. Dumšienė, P. Grajauskienė, K. Gai- 
liūnienė; smulkių aukų—$1.00;

V. V. S. Skyriaus susirinkime 
12 d. aukojo: K. Stuikis—Laisvės 
bonų $25.00, M. Jurkšaitė- -$5.00; 
Velžiai—$2.00; po $1.00—Br. Aleknavičius,
K. Matuliauskas, S. Levanavičius, V. Luka- 
ševičius, V. Bielis, T. Matuliauskienė, A. 
Janužis, V. Pledas, J. ir M. Miunaičiai, M. 
Ručinskienė, K. Dominikaitienė, P. Jaras, 
K. B. Kučauskas, K. Juraitienė, M. 
Bulotienė, D. Galinaitienė, K. Jarienė, A. 
Kikis, J. Galinaitis, E. Dikinienėė, J. Mi
kalauskas; po 50c—A. Nemura, M. Rutkus, 
P. Sinušas, F. Rutkus, K. Jenkins, Valins
kas, smulkių aukų—$7.05, viso — $63.05, 
rengimo išlaidų—$9.17, lieka—$53.88.)

Amerikos Lietuvių Tautininkų Klubas, 
lyn, N. Y., per J. Narvydą 

Juozas Kripaitis, Ann Arbor, Mich. 
Vilniaus Fondas, Hartford, Conn., per

Mašiotą

Maceika,

P. Klimas, 
Mockevičius, 
J. Kolanta, 
smulkių au-

134.88

A. Kureaitis 
per juodu aukojo po $1.00 — J. 
A. Mikalajūnas, adv. T. Grajaus- 
Kučauskas, Jr., A. Jovaiša, A. 
po 50c—K. Karpavičienė, Juočie-

lapkričio 
Paskolos

Mass. Valst., per 
Mass.
Choro, Baltimore,

19 d. surinkta,

25.00
J. Dvarecką,

100.00
Md., bankie- 
prisiuntė P.

6.00
Bronx, N. Y., per A. Stan-

Minersville, Pa., per dienrašti
5.00

13.00
Brooklyn, N. Y., parengime 

d. surinkta, prisiuntė P. Ba-

Op. Choras—$5.00; po $1.00—P. 
J. Bajorienč, J. Karpus, Mrs. 
M. Kičas, K. Jankus, Kavaliaus-

lapkričio 
joras 
(aukojo: 
Bajoras, 
Jakštys,
kas, Mrs. Shedlow, Menderis, Sniečkus, G. 
Lapė, P. Atkočaitis, J. Bekeris, P. Vizba
rą, E. Vizbarienė, P. Adomaitis, K. Bag
donas, P. A. Pranaitis, P. Litvaitis, P. 
Pėstininkas, Karaktinas, A. Gudnis, S. 
Karvelis; po 50c—J. Arnotą, A. Kudard, P. 
Svetka, J. Mockevičia, M. Strumskienė, 
Anna Block, S. Kuenens, J. Byron, J. Lati- 
nis, J. Švėgžda, Mrs. Baronienė, St. Ur- 
bonytė, J. Kirkus, A. Grunskis, K. Jankiū- 
tė, P. Juknys).

Antanaitis, Philadelphia, Pa., prisiuntė su
rinktas aukas
(aukojo: D. Antanaitis—$2.0Č; po $1.00—P. 
Daukas, J. Biržietis, A. Daukas, L. Kun
drotas),

Bronius Sriubas, Brooklyn, N. Y.
Andrius Kaminskas, Newark, N. J., pei' A. S.

Trečioką 
South Boston 

per Kon. 
Mass. Valst.

St. Michelsoną
Liet. Kriaučių Sk. .149, per Joną Palaimą, 

Dorchester, Mass.
Lietuvos šelpimo Fondas, Lawrence, Mass., per 

Antaną Snapauską
Hoosick Falls, N. Y., lietuviai, per A. Žilinską 

(aukojo: A. Žilinskas—$5.00; A. Domeika 
—$2.00; J. Vermauskas—$2.00;, L. Albovi- 
čius—$1.50; po $1.00—J. Bakaitis, A. Ru 
daitis, B. Albovičius, P. Kaukas, J. Ru
daitis, M. Jenuškevičiene, J. Kalinauskas, 
L. Vermauskas, J. McGrath, S. Labanaus
kas, P. Žilinskas, Anna Grinnen, J. Luko
ševičius, A. Urbonas, K. Žilinskas, 
kevičius, I. Yankus, H. Miller, K. 
čius, St. Zareckas, R. Rimkūnas, 
rupskas; po 50c—S. Žilinskas, St.
K. Yvanauskas M. Adomaitis, B. Blinstru- 
bas, M. Jenevičienė, C. Devinduonienė, S. 
Aleksonys, T. Modgabys, J. Adomaitis).

M. Byronas, Lewiston, Maine, per dienrašti 
, ‘‘Laisvę”
Chas. W. Wasilius, Hilldale-Plainsville, Pa.
Vincas Ambrozevičius, Newark, 

$1.00 ii' prisiuntė spalių 9 d. 
rinktus $10.36, iš viso

SLA 7 Apskr., Pittston, Pa., per
b-vės Kalėdų Egi. F'ond., Bal- 
surinko ir prisiuntė per Oną

D.

Lithuanian Citizen’s Association, 
A. O. Shallną
Lietuviškų Draugijų Komit., per

J. Sut-
Jesevi-

J. Sko-
Kutkus,

N. J., aukojo 
minėjime su-

A. Galinską
Lietuvių Salės 

timore, Md., 
Lukas 
(aukojo: po 
vanavičius, , 
S. Loškevičius, S. Butkus 
čius, J. šakalis, Z. Gapšis, J. 
Vaičiūnas, J. Milunaitis su žm. 
O. Lukoševičienė, E. Lazauskas 
kevičius, V. Valzis, A. Stakevičius, K. Vai
tukaitis, S. Mikuckis, S. Yanusha; smulkių 
aukų—-$1.10).

Antanas Kupris, Wilkes-Barre, Pa., prisiuntė 
(aukojo po $1.00: A. Kupris, J. Krebaus- 
kas, M. Kupris, E. Aidukaitis).

Martynas Veiveris, North Grafton,, Mass.
Liet. Politikos Klubas, Kearny, N. J., per J. 

V. Baltrukonį
Cliffside, N. J., liet, visuomenė, per J. Gra

bauską ir J. Bakūną.
(aukojo po $10.00': šv. Pranciškaus D-ja, 
Am. Lietuvių Neprig. Piliečių Klubas, Mo
terų L.- D. D. 10 kuopa; po $5.00—A. Ma- 
siulcvičius, Z. Dirsė; po $2.00 — J. Pries- 
kinis, J. Grabauskas, L. Pocius, O. Skrups- 
kienė; po $1.00: G. Stasiukaitis,' J. Bakū- 
nas, J. Burncikis, ( 
Valikonis, B.
J. Tumavičius, ; V 
Januškevičius
K. Derenčius, J. 
E. Falka, A. Gil

$1.00—W. F. Laukaitis, S. Lc- 
A. Milauskas, V. Lukoševičius, 

S. Butkus, Br. Aleknavi- 
Grabnis, V. 
; po 50c— 

Kaza-

Stasiukaitis,' J.
Latvis, K. Grinius, A. 

Naudžiūnas, K. Bukaveckas, 
Koras, P. Kubilius, A. 

K. Stasiukaitis, R. Puzinas, 
Valikonis, G. Valikonis,
J. Mcus, O. Baltrušai

tienė, J. Steponavičius; po 50c—S.
ka, K. Trainelis, H. Jazvinskis). 

Iš viso Vilniaus reikalams 
Anksčiau paskelbta

Baltuš

53.00

6.00

2.00

1.00

121.00

93.23

50.00

100.00
38.00

5.30
15.00

1 1.36
10.00

17.10

4.00

2.00

5.00

71.50

$1,626.69
1,084.15

Bendrai
K i j AI PĖDOS TR EMTINIA M S

Lietuvių Kongreso Skyrius, Haverhill, Mass., 
per A.

$2,710.84

$115.07J. Navicką
ĮVAIRIEMS REIKALAMS

Stuikis, Baltimore, Md., per V. V. S. 
prisiuntė adv. Nadas Rastenis — 

bonų 25.00
išplatin- 
i 10.00
Mass. — 

3.00

Kastantas
Skyrių,
Šv. Uosto stat., Laisvės Paskolos 

M. Aukštaitė, Montreal, Kanada—už, 
tus VGF ženklelius

Martynas Veiveris, North Grafton, 
Prisikėlimo Bažnyč., Kaune

Iš ' viso skelbiama
PASTABA:

Kabeliais išsiųsta Vilniaus reikalams: lapkričio 14 d. 
$1,000.00, lapkričio 29 d.—$1,000.00; čekiais išsiųsta: 
lapkričio 15 d.—$267.45 (jų tarpe $84.15 Vilniaus 
reikalams) ir gruodžio 13 d.—$779.76 (jų tarpe Vil
niaus reikalams $636.69).

Generalis Konsulatas visiems geros širdies au
kotojams ir rinkėjams nuoširdžiai dėkoja.

1939. XII. 14
New Yorkas

$1,779.76

myli skaityt knygas. Tapo pa
mokėta už jas iš kp. iždo.

Kitas labai geras įvykis, tai 
greit baigta mitingas ir drau
gas Kasparas skaitė diskusinį 
straipsnį iš “šviesos.” Vėliaus 
ėjo diskusijos. Puiku. Dau
giau tokių mitingų ir diskusi
jų !

Albinas.

Detroit, Mich.
sekmadienį įvyko 

choro susirinkimas,

susideda maždaug

Aido Choro Judėjimas
Praeitą 

metinis 
kuriame išrinkta nauja valdy
ba, kuri
sekamai: pirmininku pasiliko 
dabartinis pirmininkas Albert 
Rye, vice-pirmininko pareigos 
teko darbščiai narei Frances 
Birston; sekretorė pasiliko ta 
pati Aida Liminsky. Taip pat 
finansų sekretorė ir iždinin
kas palikta tie patys, būtent, 
f. sekr. Albina Nausėda ir 
ižd. Ray Lyben.

Pramogų komisijon išrink
ta keturi nauji nariai: Eddie 
Drutchis, Milda Janonis, So
phie Ramanauskas ir Ema 
Kurauskas. Pasiliko antriems 
metams Birutė Geralt ir Jane 
Liminsky. Gaidų ir muzikos 
komisijon išrinkta dvi naujos 
narės, būtent: Anna Tysen ir 
Violet Karalius, pasiliko an
triems metams Ruth Gugas. 
Korespondentai anglų skyriui 
išrinkti nauji: Mary Rutkus ir 
antro nepamenu (kad mane 
bala) ; lietuviškam skyriui 
mane paliko, nors mėginau iš
sikalbinėti, bet kur tau, kai 
šoko visi ant manęs, tai taip 
išsigandau, kad ir vėl apsiė
miau už plunksriograužą.

Dar keletas darbų buvo pa
skirta atskiriems nariams, vi
sų neatsimenu.

Kalėdų bankietas ruošiamas 
paslapčia ir komitetas, kuris* 
apsiėmė viską priruošti, jokių 
informacijų neduoda, nei su 
peštuku (medinis vašas kur 
šieną iš kūgio peša) neišpeš- 
tum iš jų nieko.

J. Urbon.

Waterbury, Conn
Biskis iš Atsibuvusių Prakalbų

LDS 49 kuopa surengė pra
kalbas 3 d. gruodžio. Kalbėjo 
Dr. Kaškiaučius. Kalbėjo dau
giausia sveikatos klausimu, 
taipgi kalbėjo ir LD Susivie
nijimo reikalais ir kaip yra

PRANEŠIMAI IS KITUR
WORCESTER, MASS.

TDA. 13 kp. susirinkimas įvyks 
gruodžio. 26 d., 8 v. v. Liet. Svet., 
29 Endicott St. Visi nariai malonėki
te susirinkti, nes labai svarbių rei
kalų yra svarstyti kas liečia šią 
kuopą. — P. B. (299-301)

Dr. B. Bagdasaroff
200—2nd Ave., tarpe 12 ir 18 Sts.

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

Staigios ir chroniškos kraujo ir odos 
ligos gydomos.

Daroma Kraujo ir Šlapimo Tyrim, 
Tel. Algonquin 4-8294

Telephone: E Vergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

naudinga darbininkam pri- iš
klausyti tokioj organizacijoj, 
kaip LD Susivienijimas.

Publikos buvo pusėtinai, 
skaitlingai susirinkę ir visi la-i 
bai ramiai užsilaikė. Po pra-i 
kalbų buvo duota daug klau-l 
simų, į kuriuos kalbėtojas la-1 
bai dailiai atsakinėjo.

Taipgi buvo parinkta aukų1 
dėl Vilniaus Krašto gyvento-į 
jų. Aukavo sekamai: K. As-bįj 
tromskas—$3; Jurg. Gatavec-_

JV'ži. VARPO KEPTUVE
Girdvainis ir A. Macijauskas;
P. Krugelis—35c; po 25 cen-i 3(542 Stagg St 
tus aukavo: O. Viltrakienė, 
V. Viltrakis, V. Samuolis, O. 
žiuraitienė, U. Vosylienė, V. 
Dūda, K. Sinkevičius, Adol.
Ambrozas, 
Staugus, J. 
Kukanskis, 
čauskienė,
Monkienė, M. Ciplijauskas, C. 
Krasniskas. Smulkių aukų — 
$3.50. Viso suaukauta $14.

Visiem aukavusiem širdin
gai ačiū.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179
O

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

580 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm jr Parėm Yra Skaniausi

J. Bartkus,
Strižauskas, 

J. žemaitis, 
M. Grinius,

Ku-

K. D.

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas 

icltnotf

Ujquor#

Gaminam valgius 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.

Tei.: MArkct 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO

J. KIIALIKAUSKAS, savininkas
Gamintojas Geriausios Rūšies 

Nesvaiginančių Gorimų
Pamėginkit mūsų specialų Drink- 

Mixer TOM COLLINS 
Taipgi parduoda lietuviško bra

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

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

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

Estate of

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr.

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

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

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

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

UNDERTAKER

337 UNION AVE
BROOKLYN, N. Y

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

Siunčiame duoną per paštą | kitus miestus, specialiai 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie

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

Cheese Cake, 
Cake, Stollen, 
ir Jelly Roll* 
greitai pristato, 
svori ir kaina*

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6486

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

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Open Day and Night

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

Shop, Sleeping Accomodations.

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

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Special Rates per Week
LADIES’ DAYS

Mon. and Tues, from 12 a. ni. to 
11 p. m. After 11 p. m. for gents

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

Sun. all day and night

Dūkų Šventes Išpardavimas
Namų Rakandų Krautuvėje

A. WEITZNER
301 Grand Street Brooklyn, N

Tei. EVcrgrccn 7-6673
Brook-

Newark N. J.
Per Skaudi Nelaimė Šeimai

$

■

į V,'

50.00
5.00

A. J.
160.00

J VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS

Tik neseniai sugrįžo į na
mus iš ligoninės mūsų veik-

Šis smūgis labai skaudžiai pa
veikė į dar nesustiprėjusią 
draugę, kad net nuslabo. Gai
la ir skaudu.

mo savo jėgoms ir greitesnio 
pasveikimo. Aplankyt galima 
kasdien, 2-4 vai. ir 7-9 vai.

Draugas Skeistaitis dar ir 
šiandie randasi Beth Izrael li- 

liausia sietynietė d. Skestaitie-1 goninėj ant Lyons Ave. ne
ne po sunkios operacijos. Ir toji prie Berger St. Kurie 
gauna žinią, kad jos draugas draugai galit, aplankykim 
W. Skeistaitis randasi ligoni- draugą ir tuo pridūosim ligo 
nAj paimtas tiesiai iš -darheU^iiiii ^ttgifttp drąsos-pasttikė.ii

Pastarajame Literatūros 
Draugijos 5 k p. susirinkime 
gražių darbų atlikta. Visi na
riai jau susimokėjo duokles 
už šiuos metus. Dvi draugės, 
suspaustos ekonominio slogu
čio, negalėjo užsimokėt. o jos

STANLEY MISUNAS
Savininkas

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

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N. Y

Prie R. K. O. Republic Teatro

MES TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ

Divonų—Carpet Rugs
• Amerikoniškų, aziatiškų, chiniškų reprodukcijų vėliausių 

madų, ir visokių dydžių—sizes.
• Firkitės 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 8S-} ir aukšiau.

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

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

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

Pasinaudokite proga ir pirkite dabar žemomis kainomis.
lx:
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Penktadienis, Gruodžio 22, m

NewWko^Ė^^2imosl
Majoras Išvyko pas 

Rooseveltą
Lietuviškos Mokyklėlės Vai

ky Vargai ir Linksmybės
1 i n k s m os v a I a n d os—‘ ‘movies”!

Ex-Mokinys.
I
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Teisėjas Įsakė ADP 
Šaukt Konvenciją

New York o A p s k r i č i o 
Aukščiausio Teismo teisėjas 
Isidore Wasservogel pereitą 
trečiadienį įsakė Amerikos 
Darbo Partijai New Yorko ap
skrityje sušaukti konvenciją 
sausio 10-tą ar anksčiau per
rinkimui partijos pild. komi
teto.

Teisėjas paskyrė Hyman 
Hoffman, advokatą, 233 Bro
adway, bešališku pirmininku, 
prižiūrėt konvencijos sušauki
mą. Diena dar nenustatyta.

Įsakydamas šaukt naują 
konvenciją, teisėjas nurodė, 
kad Harry Greenberg, buvęs 
apskričio pirmininkas, neteisė
tai uždarė reguliarę konvenci
ją, įvykusią spalių 6-tą, Man
hattan Industrial High School 
patalpose. Mitingas buvo už
daryta be balsuoto užgyrimo 
jį uždaryt, užgesinus šviesas. 
Protestuodami prieš tokią sau- > 
valę, didelė didžiuma tuomet 
dalyvavusių delegatų tęsė j 
konvenciją ir išrinko Vito 1 
Marcantonio pirmininku iri 
Eugene Conolly, transport]-1 
ninką, sekretoriumi.

Sekamą dieną, buvęs pirm.
H. Greenberg, remiamas re-1 
akcinės valstijinės partijos va- j 
dovybės, paskleidė girdus, 
kad naujai išrinktoji valdyba Į 
nesanti išrinkta, pasiskelbė 
patys tebesą viršininkais.

Įsakymas sušaukt naują | 
konvenciją išduota naujajai 
valdybai pareikalavus teisme 
uždraust buvusiems viršinin
kams vadintis apskričio val
dyba.

DAUGIAU NUKAPOJO 
BUDŽETĄ

Dabar paruošiamasis seka-1 I « Imiems metams miesto budže- ' 
tas (sąmata) Miesto Taryboj 
dar nukapota ant $3,267,800. 
Už mažinimą balsavo 16, 
prieš 8.

Originaliai budžetas, kaip 
paruoštas Sąmatų Tarybos, 
buvo $116,064,802. Paskiau 
pati taryba jį apkrapa iki 
$112,286,135. Po paskiausio 
apkapojimo taryboj, kaip da
bar paduotas majorui užtvir
tint, budžetas yra $109,018,- 
335. • “ ’

Nukapota sekamai: North 
Beach Orporto statybos papil
dymui $2,685,000; busų ir va
gonų pirkimui Brooklynui ir 
Queens (atsitikime, jei linijos 
bus suvienytos) $582,800.

L KUNIGO PRELEKCIJA 

DARB. MOKYKLOJ

Kviečiame Pasilinksminti 
Mūs Bankiete Gruodžio 

24-tą, “L.” Salėj
Lietuvių komunistų dviejų 

kuopų bendrai rengiamas ban- 
kietas įvyks jau šį sekmadienį, 
gruodžio 24-tą (kūčioj), 419 
Lorimer St., B roo.k lyne. Bilie
tas, kuris padengia visas vaka
ro lėšas — valgius ir gėrimus 
—$1.50. Prašome Įsigyt iš ank
sto.

Vakarienė bus duodama 6 v. 
vakaro, lig vėlumos pasninkau
ti nereikės. Bus šviežios žuvies, 
mėsos, sūrių, kiaušinių, kad 
kiekvienas galėtų pasirinkt su- 
lyg savo apetito, taipgi alaus ir 
kitų gėrimų.

Atsilankiusieji smagiai pasi
linksmins ir sykiu parems mū
sų darbą, kurio svarbą jūs pa
žįstate, čion netenka aiškinti.

Rengėjai.

Miestas Įrengė Eglaites
Miesto Parkų Departmentas 

pastatė ir parėdė 22 kalėdų 
eglaites įvairiuose miesto par
kuose ir aikštėse. Iškilmingos 
ceremonijos su radio progra
ma iš miestavos radio stoties 
WNYC suruošta trečiadienio 
vakarą.

Lincolno Brigados 
Konvencija

Lincolno Brigados veteranai 
šį penktadienį, gruodžio 22- 
rą, susirinks New Yorke savo 
trečiai metinei konvencijai. Ji 
prasidės gruodžio 22-rą, baig
sis sekmadienį, 24-tą. Visos se
sijos, taipgi trečias metinis ve
teranų balius bus viešbutyje 
Diplomat, 108 West 43rd St., 
N. Y.

Balius ruošiama gruodžio 
22-ros vakarą. Jo pelnas eis

kuriems
vis reikalinga pagelba.

Konferencija p e r n ag r i n ė j a 
veteranų padėtį ir nustato 
planus ateities veiklai pačių 
veteranų ii' visuomenės gero
vei.

Majoras Pagerbė WPA 
Projekto Darbą

Majoras LaGuardia pareiš
kė, kad WPA įsteigtas projek
tas studijuot silicosis ir džio
vai “davė didesnes ir pasto
vesnes pasekmes,” negu kiti.

Projektas, kuris kainavo 
$277,000, suradęs būdus tirt 
silicosis; nurodęs priežastis 
žymių ant plaučių, kas veda 
prie suradimo apsaugos būdų; 
iŠvystęs tyrimą būdų apsau
gai nuo džiovos silicosis li
goniams; nustatęs mokslišką 
aiškinimą, kaip silica pasiekia 
plaučius.

Tačiau majoras prisiminęs, 
kad ne viską, kas medicinoj 
išrasta, galima panaudot žmo
nių gerovei dėl reakcinių val
dininkų kliudymo, pasakė;

“Jei tik valdžia spėtų sy
kiu su medicina, aš manau, 
mes neturėtume tų socialių 
problemų, kurios prieš mus 
stovi šiandieną.

“Jūs galite jieškot ir surast 
priežastį ligos ir jūsų neperse
kios už jos atradimą. Tuomet 
jūs bandote surast pagelbą. 
Bet kada mes pabandome pri
taikyt tą pagelbą, tada susidu
riame su teismais. Jie mums 
sako, kad tai nekonstitucinga 
—jie taip nedarydavę 150 me
tų atgal.”

Paskui majoras sarkastiškai 
pastebėjo, kad teisėjus ii' kon
stitucinius advokatus reikėtų 
padėt 150 metų atgal buvu- 
sion padėtin, kokioj gyveno jų 
protėviai, ir pažiūrėt, kaip 
jiems patiktų.

Dr. Edgar Mayer, silicosis 
projekto viršininkas, pasiūlė, 
kad majoras pasirūpintų iš se
no Tombs kalėjimo padaryt 
tokią įstaigą reakciniams tei
sėjams.

Trečiad. pusiaunaktį
joras LaGuardia išvyko Wash- 
ingtonan pas prez. Rooseveltą 
pasitarti įvairiais reikalais. 
Taip pat tarsiąsis su federates 
valdžios butų administratoriu
mi Nathan Straus.

Kumštininkas Ernest Kohler 
parvežtas Brooklynan ir buvo 
nuvežtas į buvusį nazių konsu
lo sekretoriaus butą, 1280 E. 
5th St., parodyt aplinkybes, 
kuriose jis sekretorių užmušė.

Kalėdų išvakarėse, 23 d. • 
gruodžio, Ateities žiedo mo
kyklėlė įvyks kaip ir papras
tai. Truputį pavargsimo, pasi
mokinsime, paskaitysime, pa- 
linksniuosime, o po to—turė
sime labai gražius krutumus 
paveikslus — “movies”—tik iš i 
Bary ž i aus p a rgab en tu s.

Pasirašė Sutartį
Crawford Clothes, Inc., loo 

Fifth Ave., N. Y., pasirašė su
tartį su United Office and 
Professional Workers Unija. 
Ten dirba 50 darbininkų. Nu- 

jstatyta minimum alga $18, 
i taipgi pakeliama algos nuo $1 
į iki $3 ir sutraumpina darbo 

Mokiniai, nepražiopsokime 1 valandas.

BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI

PRAMOGOS
BROOKLYN, N; Y.

Jaunų Vyrų Lietuvių Asoci.jaci.ja ! 
rengia 22-rus Kalėdų Šokius, gfuo- I 
dio 25 d. Grand Paradise Svetainėj, , 
318 Grand Street. Pradžia 8 v. v. i 
Įžanga 55c. Šokiams gros Chic East- ■ 
wood’o orkestrą. Kviečiame Brook- i 
lyno ir iš apylinkės jaunimą daly- i 
vauti ir linksmai laiką praleisti.

1300-301)

PAJIEŠKOJIMAI
Dailydė (Carpenter) jieško darbo. 

Moku dirbti mūrininko ir cemento 
darbus. Sutinku dirbti ir miestuose 
ir ūkėse. — Mr. V. Y., Box 245 
Black Horse Pike, Williamstown, 
N. J. (300-302)

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 Barberini

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
430!} FLATLANDS AVENUE \

VALANDOS: 
1-2 p. p. 
G 8 vakare 
ir pagal su tart j.

Tel. Navarre 8-1919

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4 th ST.

VALANDOS:
9-12 ryte 
1-8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

DAUNORO M-I-L-T-O-L nuramina

r*

karštligę ir galvos skaudėjimą iš
priežasties slogos—ŠALČIO

Gaukite šiandien, tiktai 75 centai

PA3UMORJH.4XO

Likerį ar Vyną Kaipo Kalėdų
buvo , paramai tų veteranų, 
Daily | dar i

Masinės Laidotuvės

Eugene Woods, gaisragesis, 
sunkiai susižeidė nukritęs 30 
pėdų nuo bildingo bandant iš 
lauko prieit paliuosuot mau
dynėj užsirakinusį vaiką.

Kun. W. L. įmes, St. James 
presbyterionų bažnyčios kle
bonas, sutikęs duot prelekciją 
Darbininkų Mokykloj, 35 E. 
12th St., N. Y., temoie: “Ne
grai ir Bažnyčia.” Ji įvyks 
gruodžio 22-ros vakaro 8 vai. 
Įžanga 25c.

Kun. įmes yra žymus auto
ritetas negrų klausimais ir 
abelnai apsišvietęs ir pažan
gus žmogus.

Pagerbė liaudies Valdžios 
Atstovus

Atsilankę į Jungtines Vals
tijas Chilės Liaudies Fronto 
valdžios atstovai, Justiniano 
Sotomayor, Maximo Venegas, 
Salvador Ocampo ir Bernardo 
Ibanez, pereitą trečiadienį bu
vo pagerbti masiniu mitingu, 
kurį suruošė čiliečių Darb. 
Kliubas ir Tarpt. Darb. Ordi
no čiliečių sekcija.

Hooverio Mitinge Suomijos 
Senai Valdžiai Remt nei

Pusės Salės Neužpildė
Madison Square Garden sa

lėj pereitą trečiadienį buvo 
nejauku, tuščia. Salė nei pu
siau nepripildyta publika, 
apie kurią miesto ponai ir vi
sa kapitalistinė spauda gyrėsi, 
sakydama, kad, esą, publika 
baigianti visus tikietus iš ank
sto išpirkti. Jokiam mitingui 
nebuvo duota tiek publikaci
jos, o visiems savo mitingams 
buržuazija savo spaudoj vie
tos negaili. Vienok masių ne
prisišaukė.

O visgi vakaro pirmininkas 
H. W. van Loon sakė kalbąs 
varde visų Amerikos žmonių.

Mitingas buvo rengta seno
sios Suomijos (Mannerheimo) 
valdžios paramai. Kampanijai 
vadovauja ir buvo vyriausiu 
kalbėtoju buvęs J. V. prezi
dentas Herbert Hoover (kurio 
prezidentystės laikais žmonės 
gyveno patiltėse ii- steigėsi 
Hooverviles). Taipgi kalbėjo 
Mathew Woll, senatorius Ro
bert F. Wagner, Dorothy 
Thompson, ir kiti šiaip kal
bėtojai ir tūli valdininkai.

T-s.

Iš Olginui Pagerbt 
Mitingo

Trečiadienio vakarą, Grand 
Paradise salėj, Williamsburge, 
įvyko masinis mitingas pa
gerbt velionį Moissaye Olgi- 
ną, žymų komunistų ir žydų 
liaudies vadą. Publikos dau
gumą sudarė žydų amerikie
tiškas jaunimas, bet buvo ir 
kitų tautų, tame skaičiuje ir 
lietuvių grupė. Kalbėjo vienas 
jaunas sekcijos veikėjas, taip
gi AK P žydų Biuro atstovas. 
Vyriausiu kalbėtoju 
Hathaway, vyriaušis 
Worker” redaktorius.

Clarence Hathaway veik 
išimtinai kalbėjo apie Suomi
jos senosios valdžios ir Sovie
tu konfliktą. Nepaprastai įdo
miai ir aiškiai jis dalykus ri
ša, jog ir mažiausia supran
tantis anglų kalbos gali susi
domėti ir suprasti. Patartina 
ir lietuviams ji išgirsti tose 
vietose, kur jis dar kalbės.

Penktadienį, gruodžio 22- 
ros vakarą, jis kalbės Lorraine 
Hali, 790 Broadway, Brook
lyn e.

M. B.

Atvežė Nazių Laivo 
Jūrininkus

Trečiadienį atvežta New 
Yorkan nazių sudegusio-na- 
skandinto laivo Columbus 577 
jūrininkai ir patalpinti Ellis 
Salote. *Kain dabar patvarky
ta iš Washingtono. jiems lei
sią čionai pasilikti 60 dienų, 
tačiau sąlygoms susidėtus ga
li prisieiti ir ilgiau liktis in
ternuotais.

Juos atgabeno Amerikos 
laivas Tuscaloosa, juos su
rankiojęs iš gelbėjimosi val
čių, į kurias jie buvo persėdę 
iš degančio laivo. Laivą, kaip 
jau buvo rašyta, padegė patys 
jūreiviai laivo kapitono Harry 
A. Badt įsakymu, kad neati
duot anglams, kurie buvo lai
vą apsupę, nebesimatė gali
mybių pabėgt.

Pasipinigavo Šventėms
Du gražiai apsirengę vyrai, 

pagrąsinę revolveriais, suei
liavo savininką ir kelis tarnau
tojus taipgi 1 svečią East Flat
bush Tobacco & Candy Co. 
ofise prie sienos, iškraustė iš 
kišenių virš $1,200 ir pabėgu 
mašina, kuri -jų laukė su tre
čiu vyru, sėdinčiu prie vairo. 
Savininkas praradęs $900, 
svečias $300, o firmos draive- 
riai dolerius ir nikelius.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

Kongresmanas Sirovich pa
laidotas pereitą antradienį, 
ceremonijose dalyvaujant ma
jorui LaGuardijai, rabinui So
lomon ir apie šešiem tūkstan
čiam palydovų. Išlydėtas pa
prastam pušies lentų karste, 
kaip to reikalauja žydų tradi
cijos.

VA N
v

PIRKITES SAU LIKERIUS SU

PASITIKĖJIMU
A

Lietuvių Rakandų Krautuvė
Didelis pasirinkimas ir žemos kainos:

Bedroom Sets,” “Parlor Sets,” Matrašus ir Springsus, 
‘Studio Couches,” “Kitchen Sets” ir “Dinette Sets.”

LIETUVIAMS DUODAME IšSIMOKĖJIMUI

Grand Chair Corporation
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 

ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas 
409 ir 436 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Tel. EVe'rgreen 7-8451

Specialiai gerų daiktų turime šiom švenčių sezonu. 
Prašome užeiti ir pamatyti mūsų staka.

t W.MP j|*J! whi'W'J

Turime didelį pasirinkimą vynų, degtinių 
ir konjakų švenčių vaišėms.

LIETUVOS VALSTYBINĖ DEGTINĖ

245 Graham Ave. Brooklyn, N. Y
Kampas Maujer Street

Iš didžiausios, labiausiai patikimos ir žemiausių kainų krautuves
WILLIAMSBURGHE

f MANHATTAN LIQUOR STORE
I 264 GRAND ST. kampas Roebling St, BROOKLYN, N. Y

Mūsų sandėlis yra perdidelis, kad sužymėti kainas

Štai yra tik keletas specialių:

Hunt Club-Reserve Whisky
Distiliota Hiram Walker’io

l THISWHISKUIS 4 YEARS OlOJ

OLD ■<W> •/ 
IOC CABIN

$1.30 pilna kvorta—73c pilna paintč

Old Log Cabin-Straight Rye
4-rių metų senumo, po valdžios kontrole

$1.89 pilna kvorta—97c pilna paintė

pavienių 
padarau 
krajavus 
paveiks- 
su ame-

Rei-

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir

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

JONAS
512 Marion St. 
Ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line.

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

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name 
i

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 Včlal Vakaro
•I* 4* 4*

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