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Gerai Darbuojasi.
Nepatiko.
Protingi Vaikai.

Rašo A. 15.

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

Tai iš to labai didelio 
buržuazinės spaudos blofo 
išėjo tiktai mažas “pis.” 
Kalbu apie Hooverio komi
teto mitingą New Yorke 
“dėl paramos Suomijai.”

Ponai nusiraudavo jo Ma
dison Square Garden sve
tainę. Šaukė visą svietą. 
Kalbėjo pats čyfas Hoove- 
ris ir miesto majoras La
Guardia.

Bet svieto nebuvo. Ant 
rytojaus “Times” nuliūdu
siai pripažino, kad viso labo 
susirinko tik apie 10 tūks-[ 
tančių žmonių. Tai tik pusė! 
svetainės.

* * *

Prieš porą dienų toje pa
čioje svetainėje įvyko Olgi- 
no mirties paminėjimas. Su
sirinko per 20 tūkstančių 
žmonių. * * *

Masės nujaučia Hooverio 
tikslus ir jiems nepritaria. 
Hooveriui mažiausia rūpi 
Suomijos žmonių vargai. 
Jo tikslas Mannerheimo ir 
kitų aristokratų kailius iš-! 
gelbėti.

❖ #

Jaunuolis Juozas Saka
lauskas gana gražiai dar
buojasi Pittsburghe. Ir vie
tos draugai, matyt, su juo- 
mi gerai kooperuoja. Taip 
ir reikia. Ten smarkiai pa
kils LDS jaunimo judėji
mas.

Pittsburghas nėra minkš
tas riešutis. Ten lietuviško 
įąunimo daug, bet veikimo 
buvo labar mažai. Juozas 
bando' dalykus pagerinti. 
Mes visi vėliname jam ge
riausio pasisekimo.

# %

P rezidentas Rooseveltas 
žada Ohio valstijoje bedar
biams įsteigti armijos val
gyklas ir nors binzais ba
daujančius žmones pamai
tinti. Tas labai nepatinka 
gubernatoriui B r i c keriui. 
Girdi, tai piktas įžeidimas 
šios garbingos valstijos ir 
jos valdžios. “Pas mus nie
kas nebadauja,” šaukia po
nas gubernatorius.

* * *

K o n g r e se republikonų 
partijos šulai sušilę darba
vosi už panaikinimą WPA. 
Bet dabar Ohio valstijos 
gubernatorius Bricker ir 
Pennsylvanijos gubernato
rius James pyksta ir bara
si, kad jų valstijos perma- 
žai gauną WPA projektų. 
.Už tai jiems esą didelio 
strioko su bedarbiais.

$ $ >įc

Vienas jaunas vyras iš 
Michigano valstijos rašo 
“Laisvės” administracijai ir 
sako: Žinau, kaip mano tė
velis trokšta skaityti jūsų 
dienraštį. Todėl siuntinėki- 
te jam “Laisvę” kaipo Ka
lėdų ir Naujų Metų dova
ną. Prisiųskite man prenu
meratos bilą, o aš užmokė
siu.

Kita jauna mergiščia už
rašė “Laisvę” savo motinai. 
Sako, lai jai bus Kalėdų ir 
Naujų Metų dovana.

Tokiais savo vaikais tėvai 
gali didžiuotis.

* # jį:

Brošiūra “Dabartinis Ka
ras ir Darbo Žmonės” jau 
spaudoje. Neužilgo koloni
jose draugai gaus. Pasi- 
stengkite plačiai paskleisti. 
Kaina tik 5 centai.
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PREZIDENTAS ROOSEVELTAS UŽGIRIA 
CLEVELANDO FABRIKANTU IR VALDI

NINKU PRIEŠ-UNIJINE TARYBĄ ■
Darbo Unijos Protestuoja, kad Cleveland© Saugumo Ta

ryba Veda Kovą prieš Unijas ir Darbininkus Abelnai
vo pusės, perstatė preziden-Washington.— Prieš-uni- 

jiniai fabrikantai ir mies
to valdininkai Clevelande 
įkūrė vadinamą Pramonės 
Saugumo Tarybą. Jie sako, 
kad ši taryba kovos prieš 
“sabotažuotojus,” p r a mo- 
nės gadintojus bei trukdy-! 
tojus.

Darbo unijos ClevelandeĮ 
tuo jaus pamatė, jog Saugu
mo Taryba iš tikrųjų veiks 
prieš unijas ir streikus, ap
šaukdama juos “sabotažuo- ' 
tojais” pramonės.

Paskui Cleveland© CIO 
unijų centro atstovai atva-: 
žiavo į Washingtona pro- 
testuot valdžiai prieš Sau- J 
gurno Tarybos žingsnius, j 
kuriuos jinai daro prieš; 
darbininkus.

Dabar Cleveland© fabri-' 
kantai ir valdininkai, iš sa-

tui Rooseveltui, iš kokių 
žmonių susidaro Saugumo 
Taryba ir ko jinai siekia. Ir 
prez. Rooseveltas užgyrė 
tos tarybos sastata ir veik
lą.

Su šia taryba bendradar
biauja ir slapti agentai 
Amerikos karo laivyno.

Audėjai-Verpėjai Gaus 
Daugiau Algos

New York. — Audyklų- 
Verpyklų Darbininkų Unija 
(CIO) praneša, jog 42 tūks
tančiam darbininkų Mass., 
Me., ir N. H. valstijose bus 
pridėta 7 iki 10 procentų al
gos, pradedant nuo ateinan
čiu metu vasario 5 d. c

$1,230,000,000 Trim ! Rooseveltas Jau Ne
Mėnesiam Franci- 

jos Karo
Paryžius. — Franci jos 

premjeras Ed. Daladier pa
reikalavo, kad seimas pas
kirtu biliona ir 230 milionų 
dolerių trims pirmiems atei
nančių metų mėnesiams ka
ro prieš Vokietiją; ir sei
mas vienbalsiai užgyrė to
kią pinigų sumą karui. Už 
tai balsavo ir visi socialis
tai atstovai.

Komunistai gi atstovai 
visi jau buvo išmesti iš sei
mo ir didelė dauguma jų 
areštuota.

IŠ SUOMIJOS KARO
Leningrad. — Sovietų lėk

tuvai per dieną nušovė že
myn 16 lėktuvų Helsinkio 
Suomijos, kaip praneša 
Raudonosios Armijos ko
manda.

Karelijos tarpvandenyje 
per žvalgų susikirtimus 
raudonarmiečiai nukovė 
971-ną Suomijos kareivį; 
tiek užmuštų suomių jie su
skaitė vietose, kurias rau
donarmiečiai atėmė iš suo
mių. Sovietų kareiviai suė
mė 35 suomius į nelaisvę, 
tarp jų keturis oficierius.

Roma. — Popiežius atsi
šaukė, kad kariaujančios 
šalys laikytųsi teisingais 
pamatais.

Dėl Lietuvių Literatūros 
Draugijos 1940 metų leidi
nio kristalizuojasi tokia 
mintis: Išleidome knygą 
apie lietuvių tautos atbudi
mo pionierius, dabar išleis
kime knygą apie Amerikos 
tautinio judėjimo pionie
rius.

Mintis gana sveika. O gal 
atsiras daugiau pasiūlymų? 
Duokite.

remia Sveikatos
Plano Minioms

Washington. — Pirmiau 
prezidentas Rooseveltas rė
mė senatoriaus Wagnerio 
įneštą kongresui sumanymą! 
dėlei sveikatos plačioms mi
nioms. Dabar jis jau atme
tąs šį sumanymą. Roosevel
tas žada remt tiktai įneši
mą, kuris reikalauja pasta
tyt apie 50 mažų ligoninių 
kai kuriose vietose pietinė
se valstijose ir tūlose farmų 
srityse. Tos ligoninės kaš
tuotų tarp 5 ir 10 milionų 
dolerių.

Senato riaus Wagnerio 
planas dėlei sveikatos mi
nioms reikalavo plačios li
goninių ir klinikų sistemos 
visoje šalyje — motinoms, 
kūdikiams ir beturčiams; 
net reikalavo, kad tokia 
sveikatos sistema duotų pi
niginės paramos beturčiams 
ligoniams. Pagal šį planą, 
pirmais metais šalies val
džia turėtų išleist $80,000,- 
000 reikalams minių sveika
tos, antrais metais daugiau, 
o trečiais — $234,000,000. 
Atskiros gi valstijos turėtų 
nuo savęs pridėt dar 45 pro
centus lėšų tam reikalui.

Šį Wagnerio planą dėlei 
žmonių sveikatos užgyrė 
visos darbininkų unijos. 
Ale jam smarkiai priešino
si nepažangūs vadai Ame
rikos Gydytojų Susivieniji
mo ir dauguma kapitalis
tų. Tai prez. Rooseveltas 
jau ir išsižada šio plano.

Paryžius. — Senoji Su
omijos - Finliandijos val
džia atsišaukė į Franci ją ir 
Angliją, kad duotų ir karei
vių prieš Sovietus, o ne vien 
tik ginklų.

Prancūzai Kada Nors 
Šturmuosią Nazius

Paryžius, — Franci jos 
ministeris pirmininkas Da
ladier sako, kad francūzų 
ir anglų armijos ne visada 
stovės užsiglaudusios už sa
vo tvirtovių. Jos, girdi, ka
da nors šturmuos vokiečius, 
ale kurioje vietoje, tai esąs 
gilus sekretas.

LIETUVA IR 7 KT. ŠALYS 
SVEIKINA STALINA

Maskva. — Suėjus 60 me
tų amžiaus Juozui Stalinui, 
J. Urbšys, Lietuvos užsieni
nis ministeris, atsiuntė Sta
linui šilta sveikinimo tele
gramą su geriausiais linkė
jimais jam ir Sovietų Są
jungai. Panašiai Staliną 
sveikino Estonija, Latvija; 
Slovakijos prezidentas dr. 
J. Tiso, katalikų kunigas; 
Vokietijos kancleris Hitle
ris ir užsieninis ministeris 
von Ribbentrop; Išlaukinė 
Mongolija — Liaudies Res
publika; Suomijos Demo
kratinės Respublikos vadas 
Kuusinen ir Chinijos armi
jų vyriausias komandierius 
gen. Chiang Kai-shek. Pas
tarasis dėkojo Stalinui “už 
jo pritarimą Chinijos apsi
gynimo karui prieš žiaurų 
priešą” (Japoniją).

DIES NORI DEPORTUOT 
7,000,000 ATEIVIŲ

Orange, Texas. — Pirmi
ninkas kongresmanų tyri
nėjančios komisijos, Mar
tin Dies pareiškė, kad jeigu 
Jungtinių Valstijų kongre
sas leis toliau tiem “tyrinė
tojam” veikti, tai būsią de
portuota iš šios šalies “ne 
mažiau kaip 7 milionai ne- 
piliečių ateivių, dabar dir
bančių Amerikos pramonė
se.” Sako, kad tie darbai 
reikalingi amerikonams be
darbiams.

Dieso “tyrinėtojų” komi
sijos laikas išsibaigia, sausio 
(January) 3 d. Tai Dies rei
kalauja, kad kongresas pra
tęstų laiką.

PAAUKŠTINTAS SOVIETŲ 
KOMANDIERIUS SUOMIJOJ

Maskva. — Užsienių spau
da paskleidė gandus, būk 
Sovietai atšaukę bei paže
minę generolą Kyrillą A. 
Meretskovą, vyriausią rau
donarmiečių komandierių 
Suomijoj - Finliandijoj; tai, 
girdi, todėl, kad būk Stali
nas “nepatenkintas” gene
rolo Meretskovo žygiais Su
omijoj.

Bet tikrumoj tai Merets- 
kovas dar tapo paaukštin
tas. Gen. Meretskovas da
bar nominuotas j Leningra
do apskrities Sovietą, o kiti 
Raudonosios Armijos ko- 
mandieriai iš generalio 
štabo dabar išreiškė gilią 
pagarbą Meretskovui kaipo 
vyriausiam karo koniandie- 
riui. »

ORAS. — šalta giedra.

RAUDONOSIOS ARMIJOS RAPORTAS APIE SUOMIJOS KA- 
Rį: RAUDONARMIEČIAI DAUG LAIMĖJO, NEŽIŪRINT 

GAMTINIU KLIŪČIŲ IR STIPRIU TVIRTOVIŲ
----------------------------------  S----------------------------------------------------------

Sovietai Niekad Nemanė “Vienu Žaibišku Smūgiu per Sa
vaitę Sukriušint” Helsinkio Suomijos Kariuomenę

Maskva. — Sovietų ka
riuomenė per tris pirmas 
karo savaites pralaužė tri
jose vietose Mannerheimo 
tvirtovių liniją Suomijoj, 

1 kaip sako Raudonosios Ar
mijos komanda savo rapor
te, praeitą šeštadienį. Čia 
raudonarmiečių k o m a n da 
duoda ii- bendrą karo ap
žvalgą iki šiol, kuri parodo 
štai ka: v

Skaičius Užmuštų ir 
Sužeistų

Per tris savaites buvo nu
kauta 1,823 sovietiniai ka
riai ir sužeista 7,000. Iš Hel
sinkio suomių pusės krito 
2,200 užmuštu, o 10,000 Ii- 
ko sužeista tuose Suomijos 
plotuose, kuriuos Raudono
ji Armija yra užėmus.

Kiek Raudonarmiečiai Nu
žygiavo Pirmyn

Murmansko fronte, šiau- 
rėje, raudonarmiečiai nu-; 
žengė pirmyn 130 mylių, 
vidutiniai po 6 mylias per 
dieną. Uchtos fronte sovie
tinė kariuomenė nužygiavo 
150 mylių 'pirmyn, tai vidu
tiniai daugiau kaip po 7 
mylias per dieną.

Srityje Ladogos ežero ir 
Kare 1 ijos tarpvandenyje 
Raudonoji Armija nuėjo 
pirmyn 80 mylių, o Vibor- 
go (Viipuri) fronte 64 my
lias. Šiame fronte siautė 
smarkūs kanuoliu mūšiai 
per kelias paskutines die
nas.

Raudonarmiečiai suėmė i 
nelaisvę 1,390 suomių ka
reivių, 18 oficierių ir 10

2-jose Nazių Trau
kinių Nelaimėse 
Žuvo 162 Žmonės
Berlin. — Praeitos savai

tės pabaigoj dviejose atski
rose vietose susikūlė po du 
traukinius vienas į kitą. 
Abiejose nelaimėse užmušta 
ne mažiau kaip 162 žmones.

Nuo šių metų spalių 10 d. 
Vokietijoj įvyko astuonios 
didelės traukinių nelaimės. 
Jose viso žuvo bent 213 

i žmonių ir buvo sužeista 359.
Kai kas nužiūri, kad gal 

Anglijos-Franci jos agentai 
gadina geležinkelių signalus 
ir kitus įrengimus.

(Anglijos, Francijos ir 
Amerikos spauda rašo, kad 
Vokietijos geležinkeliai yra 
nusidėvėję ir negana taiso
mi; tai todėl, sako, įvyksta 
ten tiek nelaimių.)

Amerikinių Saliu Protestas 
Anglijai ir Vokietijai

Washington. —Jungtinės 
Valstijos ir 20 respublikų iš 
Pietinės ir Centralinės 
Amerikos sykiu pasiuntė 
protestą Anglijai ir Vokie
tijai, kad anglų ir nazių 
laivai daro karinius veiks
mus vieni prieš kitus pa
kraštiniuose vandenyse 
Amerikos sausžemio. Prote
stuojančios šalys grasina 
uždraust kariaujančių kraš
tų laivams net įplaukt į tų 
amerikinių šalių uostus pa
sitaisyt arba gaut kokių 
reikmenų. Pagal šių šalių 
nutarimą, tai neturėtų būt 
daroma karo veiksmų bent 
per 300 mylių nuo Ameri
kos sausžemio.

Francija Smarkiai 
Ginkluoja Suomiją

Prieš Sovietus
Paryžius. — Francijos 

ministeris pirmininkas Da
ladier pareiškė seime, jog 
Francijos valdžia “duoda ir 
duos svarbios kariškos pa
galbos (balta g v ardiškai) 
Suomijai” (prieš Sovietus) 
ir “nori, kad Suomija laimė
tų.”

“100,000 LIUOS NORIŲ” 
SUOMIJAI PRIEŠ SOVIE

TŲ SĄJUNGĄ

Paryžius. — Francijoj 
yra organizuojama desėtkai 
tūkstančių lenkų ateivių ir 
čechoslovakų pabėgėlių į 
“liuosnorius” legionus vykti 
į Suomiją karui prieš So
vietų Sąjungą.^ Manoma, 
kad Francija, Anglija, Šve
dija ir Italija sudarys iki 
šimto tūkstančių tokių ka
rių prieš Sovietus.

AMERIKOS AMBASADO
RIUS POPIEŽIUI

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas paskyrė 
Amerikos ambasadorių po
piežiui, Myroną C. Taylorį. 
protestoną-episkopalą, bu
vusį Jungtinių Valstijų 
Plieno Korporacijos pirmi
ninką. Iki šiol per paskuti
nius 72 metus Jungtinės 
Valstijos nelaikydavo jokio 
savo atstovo-ambasadoriaus 
prie popiežiaus.

MIRĖ LIETUVIŲ
VEIKĖJAS

Dublin, Anglija. — Res- 
publikiečiai airiai teroristai 
išplėšė keturis trokus gink
lų .ir amunicijos iš valdžios 
karinio sandėlio.

Iš Kauno pranešama, jog 
šiomis dienomis Rygoje mi
rė prelatas kunigas Jasins- 
kas, daug pasidarbavęs lie
tuvybei Latvijoje.

Liet. Gen. Konsulatas.

pusoficierių, ir pagrobė 35 
kanuoles, 300 kulkasvaidžių, 
3,000 šautuvų, 200 granati- 
nių šaudyklių ir septynis 
šarvuotus automobilius.
šmeižtai Užsienių Spaudoj 

prieš Raudonąją Armiją 
Užsienių spauda, ypač

j Francijos ir Anglijos, rašo, 
i kad Raudonoji Armija per- 
: lėtai žygiuoja, ir sako, būk 
tai todėl, kad “rusų armija 
tai esą žemos rūšies ka
riautojai.” Kiti užsieniniai 
šio karo tėmytojai teigia, 
kad Sovietų ofensyva Suo
mijoj nepavykus. Nes So
vietu kariuomenė nekirto 
“žaibiško smūgio” ir per 
vieną savaitę neapsidirbo 
su Suomijos kariuomene.

“Tokios kalbos yra šmei
žimas Raudonosios Armi
jos,” sako josios komanda, 
“arba taip kalbantieji nieko 
nežino apie karinius daly- 

1 kus.”
Didžiausios Gamtines 

Sunkenybės
Pati Suomijos žemė ir 

gamta sudaro “didžiausių 
sunkenybių judėjimams So
vietų kariuomenės.”

“Stokuoja kelių; žemės 
paviršius yra labai nely
gus — nepereinami kalnai, 
skardžiai; tankūs miškai, 
nesuskaitoma daugybė eže
ru, kuriuos viena nuo kito 
skiria didelė daugybė sąs- 
maugų-tarpežerių; o tuose 
tarpežeriuose pravesta po 
kelias apsigynimo linijas, 
kur yra išmūryta cementi
niai lizdai kanuolėms ir kul- 
kasvaidžiams ir cementinės 
patalpos kareiviams. Štai 
kokios kliūtys trukdo spar
tų (sovietinės) kariuomenės 
žygiavimą per Suomijos že
mę,” sako raportas Raudo
nosios Armijos komandos:
Seniai Įrengta Tvirtovių 
Sistema su Pagalba Sveti

mų Valstybių
“Suomija su pagalba tri

jų svetimų valstybių jau 
per ketverius metus statė
si tas tvirtoves ir fortus, ir 
tos valstybės grūmėsi vie
na su kita, nes kiekviena 
norėjo gaut sau daugiau 
įtakos Suomijoj, kaipo ka
rinėje stovykloje, iš kur ga
lėtų užpult Leningradą, o 
paskui ir Maskvą. .

“Ši sistema dirbtinų ap
sigynimo tvirtovių, kaip 
kad Karelijos tarpvandeny
je — dar sustiprinta gamti
nėmis Suomijos sąlygomis— 
jokiu būdu nėra silpnesnė 
už Siegfriedo Tvirtovių Li
niją vakariniame Vokieti
jos pasienyje; o Anglijos ir 
Francijos kariuomenė jau 
keturis mėnesius bergždžiai 
trypė ir tūpčiojo aplinkui 
prieš Siegfriedo Liniją ir 
nepadarė prieš ją nė vi®no 
žingsnio pirmyn.

“Raudonoji Armija iš 
anksto žinojo apie tuos keb
lumus Suomijoj, tai niekad 
ir nesitikėjo vienu žaibišku 
smūgiu sunaikint Suomijos 
kariuomenę.”
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Kongreso Sesijos Belaukiant
Sausio 3 dieną vėl susirinks Jungtinių 

> Valstijų Kongresas. Buržuazija gerai 
pasikausčius naujoms atakoms ant visko, 
kas iki šiol buvo darbo žmonių laimėta. 
Ji nieko daugiau ir1 nebekalba. Dies Ko
mitetas išduos savo raportą ir vėl pra
šys pinigų tęsimui savo darbo. O kad jis 
daugiau pinigų gaus, tai netenka abejoti.

Piniguočiai ruošiasi sunaikinti WPA 
darbų sistemą. Kongresas veikiausiai 
jiems pritars. Bedarbių armija padidės.

Pereita Kongreso sesija išrinko komi
siją ištyrimui Nacionalės Darbo Santy
kių Tarybos (National Labor Relations 
Board) veiklos. Tarybai primetamas 
simpatizavimas darbo unijoms, “skriau
dimas” fabrikantų ir darbdavių. Ta taip 
vadinama Smitho komisija tyrinėjimą 
veda su tikslu pačią Tarybą pasmaugti. 
Kongresas išgirs nuo Smitho komisijos 
piktų rekomendacijų priėš Tarybą. f

O kas liūdniausia, kad prieš Taryba’ 
piestu stoja ir Amerikos Darbo Federa
cijos biurokratija. William Green, Mat
thew Woll ir jų kolegos taip pat rei
kalauja Tarybą suvaldyti, nes ji, būk, 
esanti CIO šalininkė, skriaudžianti ama- 

— tinęs Federacijos unijas ir pataikaujanti 
CIO industrinėms unijoms.

Roosevelto administracija irgi pergy
veno didelį persilaužimą. Ji susiartino 
su Wall Stryto bankiniais karaliais. Tie, 
kurie vakar keikė Rooseveltą ir suokalbį 
prieš jį vedė, šiandien jau jį į didvyrius 
kelia.

Daug kas pakito paskutiniais keliais 
mėnesiais. Amerika ruošiama karui. Kai 
kurie* militaristai jąu atvirai kalba: 
Vistiek ilgainiui mes būsime įtraukti į 
europinį karą, tai geriau dabar įstoti!

Ir Kongresas susirinks šitoje tvankio
je atmosferoje. Gero darbo žmonėms jis 
nežada. Jei jau ko iš jo galima tikėtis, 
tai reakcinių žygių prieš darbininkus vi
sais frontais.

liejo visus savo barščius. Jis būsiąs re- 
publikonų kandidatu į prezidentus ir 
tiek.

Tuo dideliu tikslu apsišarvojęs ponas 
Dewey jau išdrožė visą eilę graudingų 
prakalbų. Keletą jų pasakė per radio. 
Teko jų klausytis bei spaudoje skaityti. 
Ponas Dewey turi tik vieną temą: Biz
niui ir kapitalistams blogai. Juos reikia 
gelbėti, ir ponas Dewey juos išgelbės. 
Lai tik Amerikos žmonės išrenka jį šio 
krašto prezidentu!

Taip jis kalba atvirai, begėdiškai at
virai. Nei vienoje prakalboje Dewey ne
prisiminė apie interesus darbo žmonių— 
darbininkų ir darbo farmerių.

Tai šituo ponu, matyt, Republikonų 
Partija tikisi įjoti į Baltąjį Namą. Kol 
kas jam rimto kompetitoriaus nepasiro
dė. Tiesa, minimi vardai senatoriaus 
Tafto iš Ohio valstijos ir tos pačios vals
tijos gubernatoriaus Brickerio. Bet gar
siausia visi gieda apie mūsiškį Thomas 
Dewey.

Spaudos Ištvirki/nas
Nedyvai, kad nūdien daugybė žmonių 

išsikrausto iš proto. Už tai nemaža at
sakomybė krinta ant spaudos. Tiktai 
darbininkiška spauda prisilaiko rimties 
ir padorumo. O buržuazinė spauda, kuri 
apima taip pat klerikalinę ir menševis- 
tinę spaudą, amžinai sugedo.

Šiai spaudai melas ir apgavystė pa
virto nepavaduojamu kasdieniniu mais
tu. Štai kad ir Sovietų Sąjungos santy
kius su Suomija ji taip iškraipo ir su- 
kaneveikia, jog dažnai žmogus manai: 
Kur tų redaktorių, reporterių ir kores
pondentų sąžinė ir žmoniškumas? Kaip 
tai gali žmonės taip parsiduoti piniguo
čių ir imperialistų kišeniams?

Gera Pradžia ir Puikus Pavyzdys
Lai visi organizuoti darbininkai at- 

ijęriąipįft; akis į Pątęrson%.JN., J. Ten 
jų broliai ainijislaL nesnaudžia. Jie tei
singai mąno, kad snaudimui laiko nebe
liko. Jei ilgiau srtausime, tai nė nepasiju- 
sime kaip atsidursime imperialistiniam 
kare. Jie teisingai sako, “Tegul 1917 me
tų istorija nebepasikartos.”

Patersono CIO ir Amerikos Darbo 
Federacijos unijistai padėjo į šalį skir
tumus ir sudarė bendrą frontą neleidi
mui Ameriką įvelti į europinį karą. Jie 
rinks piliečių peticijas prieš karą ir siųs 
jas Washington© ponams. Tegul Ameri
kos valdovai išgirsta, kad Amerikos žmo
nės nenori karo ir nedalyvaus ‘Europos 
imperialistų intrigose.

Deja, dar tik vieną Patersoną teturi
me. Kur kiti miestai ir jų unijistai?

Trumpai ir Storai

Republikonų Žirgas
New Yorko prokuroras ponas Tho

mas Dewey visur zuja, skindamas sau 
Republikonų Partijoje kelią į prezidenti
nius kandidatus. Nei šio miesto, nei šios 
valstijos nebeužtenka. Neseniai jis buvo 
nusidahginęs net į Minnesotą ir ten pa- '

“Kazirninftas” Kaziriuoja
Keletas mėnesių tam atgal CIO prezi

dentas John L. Lewis mūsų vice-prezi- 
dentą poną Garnerį išvadino girtuokliu 

' ir kazirninku, apie kurį spiečiasi visos 
reakcinės spėkos. Tai buvo pareiškimas, 
kuris iššaukė visam krašte komentarų, 
užgyrimų ir pasmerkimų.

Dabar ponas Garnerįs visai rimtai 
pradėjo kaziriuoti ir tikisi išlošti, būtent, 
jis viešai pasiskelbė kandidatu į kandi
datus į Jungtinių Valstijų prezidentus. 
Jis norįs, kad Demokratų Partija jį no
minuotų.

J. Baltrušaitis
Minnesotos valstybė yra 

nudažius 20,000 žiogų—gel
tonai, violetiniai ir raudo
nai,—ir paleidus į laisvę. 
Nori sužinot, kuria linkme 
ir kaip toli žiogai emigruo
ja. Farmery s radęs kur 
nors specialiai kvarbuotą 
žiogą, raportuoja valstybės 
žemdirbystės departmentui. 
Kaip juos dažo? Į prunkš- 
tuvą įpila lekiero, atskiesto 
bananų aliejum ir api- 
prunkščia visą krūvą žiogų.

—Buffalo Mokslo Muzė- 
juje dabar yra parodoje 
Švedijos pinigas (moneta), 
toksai milžiniškas, kad sve
ria 28 ir pusę svaro; pa
darytas iš vario 1660 me
tais, kuomet jo vertė buvo 
8 taleriai arba $3.42. Paro
doje yra ir pirmutinis auk
so pinigas, Krezuso mone-i 
ta iš pirm krikščionių gady
nės.

—Kaponio dorybės... 
Taip ir rašo laikraščiai. 
Gengistų vadas, paleistas iš 
kalėjimo, ilsisi Baltimorėje 
vienoje ligoninėje, kur rau
dos reikia mokėt 30 doleriu 
kasdien. Rašoma, kad jis 
būsiąs “pilietišku modeliu” 
(“model citizen”). O jo 
“dorybės” tai štai:

“1. Capone’is negeria 
svaiginančių gėrimų ir nie
kad negėrė.

2. Jis kada-tai rūkė ci
garus ; patraukdavo keletą 
dūmų ir numesdavo juos į 
šalį.

3. Jis nelošia domino ar 
pinaklio iš pinigų. Jis ne šu
le ris (He is not a gambler).

4. Jisai skaito visus ge
riausius romanus (novels) 
ir su pasaulio dalykais ge
rai susipažįsta per naujie
nų žurnalus”

Išrodo — kandidatas į 
kanonizuotųjų glitą!

—Capone buvo banditų- 
teroristų vadas Chicagoj 
prohibicijos gadynėje; dau
gelį savo konkurentų ta 
gengė iššaudė ne tik revol
veriais, bet net kulkosvai
džiais. The United Press 
agentūra 18 d. lapkričio 
praneša, kad jis esąs gydo
mas “nuo paresis, minkštė- 
jimo smagenų pasėkoje nuo 
sifilio.” (The Pgh. Press, 
Nov. 18, 1939, 2nd Sec.)

—Pennsylvanijoje vaikų 
ir suaugusiųjų mokyklose—

šernas grudžiasi per kitus 
prie natūralizacijos biuro 
stalo, kad tik greičiau ga
vus pirmąsias popieras. 
Taigi, mokyti ateivius ne
reikia, amerikonizacijos ne
reikia: reikia tik prievar
tos. Bet į budžetą vis tiek 
deda naminių grupių moki
nimo lėšas. Todėl miestų 
mokyklų bordai kalbasi: 
mes turim nepraleis! pro
gos, nes “jeigu mes nepaim
sim tų pinigų, tai kiti pa
ims.”

Šitie, pabrauktieji žodžiai, 
parašyti angliškoj spaudoj, 
itin įdomūs man, o gal ir 
jums. Prieš tūlą laiką juos 
girdėjau SLA apskričio ko
miteto posėdyje. Buvo dis- 
kusuota apie padavimą 
Centrui sąskaitos (bilos) 
už įvezdinimą naujų narių.

Ne visi nariai buvo, tai 
paduokim bilą tik už tuos, 
kurie buvo,—sakė viena pu
sė.

Mes prirengėme vakarie
nę visiems, o kad ne visi 
buvo, tai ne mūsų kaltė,— 
sakė kita pusė. Centras yra 
paskyręs sumą pinigų tiems 
įvezdinimams. Jeigu mes 
nepaimsim tų pinigų, tai ki
ti paims.

Antroji pusė viršijo deba
tus.

—Tai amerikoniškos poli
tikos biznis. Hm, demokra
tija?... Yes. Kad ir ne ide
ališka, bet reikia pagirti, 
kad atvirai, viešai tat da
roma. Jeigu Smetonos val
džia taip darytų, tai mes 
da trečią sykį jo valdžią 
pripažintume. Klaus iate: 
kada meš ją pripažinome 
pirmą ir antrą kartą? At
sakymas: Pirmą syk pripa
žinome (faktiškai ir juri
diškai) 1938 metais, kada. 
rinkom parašus po peticija, 
prašydami Smetonos val
džios, kad paliuosuotų Lie
tuvos politinius kalinius. 
Tai darėme Am. Liet. Kon
greso vardu. O šiais metais 
tą pat darėme antru kartu 
—“Laisvės” ir “Vilnies” 
vardu Tai antras pripažini
mas.

Taigi. O toji valdžia mus 
dar nė sykį nepripažino. 
Tiesa, mūsų aukas priimi
nėja ir ačiū pasako. Bet 
kuomet mūsų Lietuvos ka
liniai pasiuntė savo aukas 
ginklams, tai valdžia nu
baudė juos ekstra bausme 
už netvarkų žingsnį..» Vie
nok aukų jiems nesugrąži
no !

Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAS

Gerb. draugai:
Malonėkit man suteikti šia 

žinią, ypatiškai, ar per “Lais
vės” klausimų ir atsakymų 
skyrių.

Kadangi mano motina jau 
turi arti 65 metų, o gal jau 
daugiau, yra našlė, tai norė
čiau pajieškoti jai pensijos— 
“old age pension.”

Jinai gimus Lietuvoj, Puns
ko parapijos, Suvalkų gub., 
Kalvarijos pavieto. Kur ir 
kaip reikėtų jieškoti jos me
trikų iš Lietuvos ?

Malonėkit man suteikti var- 
da ir antraša Lietuvos Konsu
lato, už ką būsiu labai dėkin
ga.

P. S. Beje, mano tėvelis 
buvo pilietis virš 40 metų, ro
dosi, kad ir ji pilietė pagal 
tėvo piliętystę, nes jinai neiš
siėmė pilietystės popierų ir 
vedusi arti 45 metų.

Labai ačiū.
“Laisvės” Skaitytoja.

ATSAKYMAS
Kreipkitės į Lietuvos Kon

sulatą.
Lietuvos generaliu konsulu 

yra Jonas Budrys. Adresas: 
16 West 75th St., New York, 
N. Y.

bar Liet, padarė bendro ap
sigynimo sutartį su Sovietų 
Sąjunga, tai jie visi paleido 
kovingus balsus ir pradėjo 
kritikuot Kauno valdžios, 
Budrio ir Žadeikio ramina
mąsias kalbas! Koks ten 
profesorius Užbalis “Vieny
bėje” šaukia Amerikos lie
tuvius kištis į Lietuvos val
džios reikalus, kreiptis į 
Amerikos valdžią, kad ir ta 
kištųsi. Net V. Sirvydas bu
vo pradėjęs šiurkščiai kiš
tis, bet andai jau sako:

“O Amerikos lietuviuose 
dar yra nedakepusių pužų,

Prašo Auky Dariaus-Girėno Paminklui Statyti
(Prisiųsta)

Gerbiamieji Lietuviai:
Nuolankiai kreipiamės j Jus 

pasitikėdami, kad Jūs įver
tinsite šio reikalo svarbų ir su 
atyda išklausysite mūsų pra
šymą.

Pirmame laiške Amerikos 
Lietuvių Piliečių^ Kliubo iš 
Brooklyn, N. Y. įgaliotas ko
mitetas kreipėsi į Jus su pra
šymu - išrinkti atstovus į Da
riaus-Girėno konferenciją. Ir 
neapsivylė. Jūsų pritarimo dė
ka, sėkminga konferencija į- 
vyko 1939 m. spalių m. 29 d. 
Amer. Liet. Piliečių Kliube, 
280 Union Ave., Brooklyn, N. 
Y., kurioje dalyvavo vietinės 
ir iš apylinkės 38 organizaci
jos, draugijos ir kliubai — vi 
šo atsiųsdami 79 delegatus. Sis 
pavyzdingas Sėtuvių susirinki
mas vienu balsu užgyrė pasta
tyti paminklą mūsų didvy
riams lakūnams Steponui Da

riui ir Stanislovui Girėnui mie
ste Brooklyn, N. Y. Gi balsų 
dauguma nžgirta paminklui 
vieta Lituanikos Aikštė (Litu- 
anica Square). Paminklo sta
tymo paruošimui išrinktas ko
mitetas is 7 asmenų.

Dabar, brangūs lietuviai, 
prieš mus stovi svarbiausias 
klausimas, be kurio mes ne
galime pradėti to svarbaus ir 
garbingo darbo. Tai pinigų 
klausimas, kaip ir kokiu būdu 
sukelti reikalingą sumą šiam 
kilniam sumanymui. Klausi
mas svarbus, bet nėra jau 
taip labai sunkus, jei tik visi 
stosime petys į petį kaip vie
nas' ir parodysime savo lietu
višką pasišventimą, be paval
gų ir įsitikinimų skirtumų.

Del to ir kreipiamės, Ger
biamieji, į ous, o kartu ir vi
sus geros valios lietuvius, bro
lius ir sesutes, pasitikėdami, 
kad sulauksime

pritarimo šio kilnaus tikslo 
vykdymui. Organizacijos, kliu
bai, draugijos, grupės ir biz
nieriai, profesionalai ir pavie
niai nuolankiai prašomi prisi
dėti pinigiškai sulig savo išga
lės aukomis, rinkliavomis, pel
nu iš pramogų, bankietų, dali
mis nuo uždarbio ir kt. Pa
minklo didumas, puikumas ir 
vertė priklausys nuo to, kokis 
bus Jūsų, Gerbiamieji, duos- 
numas ir geri norai. Numato
ma, kad ir už $5,000 būtų ga
lima neblogas paminklas' pa
statyti. Koks tas paminklas 
turės būti, tą išspręs visų or
ganizacijų atstovų sušaukta 
konferencija. Visi klausimai 
bus apkalbami spaudoje.

Aukas prašome siųsti če
kiais, ar Money Orderiais iš
rašytais vardu Darius-Girė- 
nas Monument Fund, adresuo
jant iždininkui Mr. John 
Spurga, Port Jefferson Sta
tion, L. L, N. Y. Už priimtas 
stambesnes aukas pavieniams 
ir draugijoms .iždininkas duos 

smirlkins

dieninėse ir vakarinėse — 
kiekvienas mokinys lėšuoja 
apie 95—100 dolerių per 
metus

Ateinančiais metais keti
na ateivių grupių jų na
muose nemokyti, nes, girdi, 
amerikonizacijos vesti da
bar jau nereikia. Mat de- 
mokratybę pažabojant, šios 
šalies visuomenės veikėjai, 
politikieriai ir liaudies at
stovai taip įbaugino žmo
nes, kad kuris ‘dar neturi 
pilietiškų popierų^ tai kaip

aukas duos paliudijimus tik tų' 
aukų siuntėjams. Visos aukos 
bus apsaugotos, nes iždinin
kas yra sudėjęs užstatą (kau
ciją), o pinigai bus dedami į 
banką iždininko ir dviejų glo
bėjų vardu. Visos aukos bus 
skelbiamos spaudoje.

Reiškiame visiems aukštos 
pagarbos žodį:

Dariaus-Girėno Pamin
klo Statymo Fondo 
Komitetas.

Jonas Šaltis, pirm in.
Walter Šabūnas, vice pir.
Antanas Gudonis, sekr. 
Jonas Spurga, iždin. 
Jurgis Karpus ir 
Juozas Kairys, iždo glob. 
Adv. Stephen Bredis,

Fin. sekr.

“—Reikia išnaikinti! Ką 
čia daug šnekėti. Į darbą! 
Išnaikinti Sovietus!” Taip 
'šaukia socialistas, vadas vi
sų mūsų fašistų. Štai jo žo
džiai. Pavadinęs Rusijos 
bolševikus arba sovietus vil
kais, rašo:

“Vilkus reikia naikinti, o 
kol negalima jų visai išnai
kinti, tai reikia bent nuo jų 
gintis” — (Naujienos, No. 
248).

—“Vienybėje” niekad ne
buvo valia kištis į Lietuvos 
reikalus. Ir jie iki šiol nuo
seklūs buvo, “nesikišo,” iš
skyrus tą, kad gyrė ir gy
nė viską, ką Lietuvos tauti
ninkai ir jų valdžia darė. 
Kai Lenkijos 80 tūkstančių 
kareivių amaras pernai 
puolė Lietuvą, ir Smetonos 
valdžia, nė pipt nepasakius, 
atsiklaupė ir atsteigė diplo
matinius santykius, ir pri
žadėjo lietuvius įkalinti už 
žodį apie Vilniaus atvada
vimo reikalą,—jie nesikišo į 
Lietuvą. Kai Klaipėdą ati
davė Hitleriui, padarė su 
juo vienpusę sutartį, Lietu
vos valdžia buvo gera vie- 
nybininkams, draugiečiams, 
naujieniečiams. Bet kai da-nuošird a»s pa • i u d i j im u s

kurie nuolatos ‘moko’ KSu- 
ną kaip valdytis.” (“Vieni” 
14-XI). ' V

O diena pirmiau (13-XI) 
prof. Užbalis—“pužas”—ra
šė “Vienybėje:” “Išeivija 
gali kelti balsą prieš tą pa
dėtį. Ji gali daryti per savo 
šalių, ypatingai Amerikos 
vyriausybę įtaką. Rusijai 
svarbu palaikyti santykius 
su Jungt. Amerikos Vals
tybėmis. Amerikos pilie
čiai, turinti balsą ir įtakos 
savo vyriausybę paveikti 
(!? J. B.), labai daug galė
tų atsiekti. Veikimas ta 
linkme turėtu būti išjudin
tas.”

Tai—“pužas.”
O “Naujienose” ir kitur 

straksi da didesni “pužai.”

Už Paskolų Suruošimą Mor
gano Ko. Gavo $12,000,000

Washington. — Morgano- 
Stanley bankininkų kompa
nija, New Yorke, per ket
vertą metų pelnė $12,689,- 
928 tuomi, kad jinai organi
zavo įvairias dideles tarp
tautines ir namines pasko
las. O ši kompanija 1935 
metais įsikūrė tiktai su $7,- 
500,000.

(Morganas turi dar šim
tus milionų dolerių, ku
riuos jis atskirai laiko.)

Pescadero, Calif.— Stam
bus farmeris Don T. Camp
bell pašovė du streikierius.

Šioj apylinkėj streikuoja 
520 lauko ūkio darbininkų, 
reikalaudami pridėt po 
penktuką algos už darbo 
valandą ir pripažint CIO 
uniją. Iki streiko darbinin
kai gaudavo po 30 centų 
valandai.

“Laisves” Vajus Baigiasi
Paskutinės dienos “Laisvės” vajaus gavimui naujų skaity

tojų. Vajus baigsis su 1 d. sausio. Be jokio išsikalbėjimo ir 
be atidėliojimo kiekvienas apšvietą branginantis žmogus pri
valo gauti savo dienraščiui nors po vieną naują skaitytoją.

Stripeika apie du trečdaliu stovi aukščiau Žukauskienės. Bet 
Žukauskienė gali turėti stambų žiupsnį rankovėje ir dar ji 
gali iškirsti šposą.

Dovanų ruošte šiandien stovi šie kontestantai:
A. Stripeika, Elizabeth .......................................  3823
K. Žukauskienė, Newark ................................... 2550
Penkhuskas-Tamošauskas-Simutis

Lawrence-Nashua .......................................... 2308
Waterburio Vajininkai ....................................... 2063
ALDLD 10 kp., Philadelphia ............................ 1772
J. Bakšys, Worcester............................................ 1766
A. Klimas Hartford.............................................. 1211
ALDLD 4 Apskr., Pittsburgh© apylinkė .... 918
P. Žirgulis, Rochester ............................................ 690
J. Ramanauskas, Minersville ............................. 638

G. Shimaitis, Montello ........... 604
V. Vindžiulis, Hudson .............. 589
A. Žemaitis, Baltimore ..........  504
J. Ramanauskas, Minersville ... 494
S. Kuzmickas, Shenandoah .... 426
B. E. Senkevičienč, Easton ..... 413
R. Aučius, J. Bimba, Paterson 393
S. Kirslis-Kalvelis, Bridgewater 362
J. Rudman, New Haven ......... 358
S. Puidokas, Rumford ............. 292
J. J. Mockaitis,, Bridgeport ..... ♦ 282
J. Grybas, Norwood .................. 264
L. Prūseika, Chicago ................  258
A. J. Navickas, Haverhill ......... 213
S. Paulcnka, Lowell ................  182
H. žukienė, Binghamton ........... 182
J. Žilinskas, Lewiston ................. 173
M. Klimas, Richmond Hill ....... 168
A. Valinčius, Pittston .............. 166
V. Padgalskas, Mexico ................  162
S. Mason, New Haven ..............  154
V. Andrulis, Chicago ................ 141
A. Lideikiene, Great Neck ......   131
Ig. Kubiliūnas, So. Boston ....... 108
P. Šlekaitis, Scranton ..............  105
J. Urbonas, Pittsburgh ..............  102
A. Mickevičius, Bristol ............. 94
Senas Vincas, Gibbstown ........... 94
J. Gugas, Detroit .......................... 92
P. Kurulis, Cleveland .................. 92
I. Klevinskas, Scranton ............. 82
A. Taraška, Hartford .............. 75
S. K. Mazan, Cleveland ..............  72
J. Borris, Dedham .................... 72
M. Youces, Cleveland ................ 72
L. Petrokas, Leechburg ........... 72
A. Balčiūnas, Brooklyn ........... 70
M. Slėkiėnė, Gardner .................. 66
J. K. Alvinas, Detroit ............. 65
Dagis, A., Sudbury ......................  64
F. J. Repšys, Milford ................ 60
J. Adams, Grand Rapids ........... 59
V. Pucin, St. Louis ................ 55
P. Sodeikis, Youngstown ............. 50
J. Navalinskienė, Binghamton .... 50
M. Baltrušaitis, Seattle ........... 50
Drg. Meškys. Ozone Park ....... 50

P. Kabosis, Maidsville ................ 50
J. Miliauskas, McKees Rocks .... 50
J. Marshalonis, Bristol ........... 50
W. Goodis, Utica ...................... 50
M. Petraitis, Bethlehem ........... 50
I. Stankus, Buckner, Ill................ 50
J. Briedis, Fair Oaks ................  50
P. Žemaitis, Detroit ...............   47
F. Wilkas, Wilmerding .......  44
H. Tamošauskiene, W. Roxbury 44
F. J. Madison, Youngstown ..... 44
J. Ragauskas, Shelton ..................  44
J. A. Jerome, Barre Plain ..... 44
V. Sutkiene, San Francisco ..... 44
Karpich, P. W., Lynn ....................  44
M. Bcndinskas, Summerlee ....... 44
J. Visockis, Wilkes-Barre ......... 43
A. Kupstas, E. St. Louis ............. 42
J. Gasiunas, Brooklyn ................. 42
O. Girnicne, Binghamton ............. 40
A. Mureika, Brooklyn ................. 40
M. Valenta, Cleveland .................. 38
J. Jukelis, Chicago ................  33
R. Jarvis, Plymouth ..............  30
C. A. Motėjūnas, Williamstown 30
J. Mažeika, Cleveland ................. 27
O. Cibulskienė, Brooklyn .......  27
J. Nalivaika, Brooklyn ......  ... 24
A. Mažalienė, Brooklyn ............... 24
A. Dapšis, Detroit, .................... 22
P. Sprindis, Kenosha ................ 22
J. Mitchell, Washington ........... 22
A. Dambrauskas, Arlington ......... 22
J. Gudišauskas, Tamaqua ........... 22
S. Žostautas, Kapuskasing, Can. 20
E. Cibulskiene, Nanticoke ........... 12
K. Kuzmickas, Harrison ..........  12

“Laisvės” Stabas
D. M. šolomskas ...................... 529
Geo. Kuraitis ...............     182
J. Barkus ...........................................88
R. Mizara ....................................... 80
J. Dainius ..................................   50
P. Buknys ................................. « 46
P. Šolomskas .......................   22
P. Baranauskas ..... ........-.......  20
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THE OPEN ROAD
By WALTER KUBILIUS

The Holiday Season is here (ori
ginal thought!) and with it we shed 
our knowledge of the war in Euro
pe, Martin Dies, Barbara Hutton, 
Gone With the Wind, and the sec
retaries who send us those vastly 
perturbing postcards that announce 
the date of the “next meeting.”

We do these things, of course, 
temporarily, only to pick them up 
again when the vicissitudes of this 
week fade away into the Chaos that 
began when one tiny.speck in the 
cosmos moved and started the heav
enly ball rolling.

Looking back upon 1939 we can’t 
help feeling that we got something 
out of it. A few bruises here and 
there but we feel that life has been

heartily agrees with your views on 
everything but... Girls who give you 
their life histories, ambitions and 
dreams, but not their telephone 
numbers...

Speakers who say, “I want, to add 
only this and then I’m finished.”... 
Writers who say, “Now I’ve never 
been in Zanzibar, El Morocco, Mrs. 

, Wintringham’s palatial residence, or 
in jail, but...

And of course the people whose 
lives are measured in pointless 
cracks, pompous generalities, subtle 
pat-me-on-the-backs, sly little digs, 
empty flattery, and (heaven help!) 
dagger looks that say “Were you by 
any chance referring to me?” 
whenever I write or say something 
like this...

worth living. But lest we carry into 
1940 some of the things that 
wouldn’t do us any good- we will 
get rid of them here.

They fall, generally, into two cate
gories. Life’s Little Annoyances, and

[Things I Sometimes Wish I Never 
. Knew:— s

That being in love with a girl does 
not mean she is in love with you...

That it is the proper and gentle
manly thing to do to grab for the 
'check...
I That sometimes “no” means “may
be” but “maybe” doesn’t often mean

Things I Sometimes Wish I Never 
Knew:—

Life’s Little Annoyances:—
Christmas cards received from 

“Joe”, “Bill”, “Ann”—-when there 
are dozens of Joes, Bills and Anns...

“yes.”...
That Barnum was right and how!
That the best things in life are 

not free...
That a bird in the hand is worth 

two in the bush—for the caged ca
nary’s voice is too often lost in the
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Tory “Boom” 
A Big Fake

At L D. S. Conf.
NEW YORK, N. Y.—When 

gates to the Eastern Scabord
delc-
Con-

Worried About 
“Slow War”

OF MICHAEL PETRAUSKAS. FAMED 
LITHUANIAN COMPOSER AND SINGER

Cities in which you have to wake 
up an entire apartment at 10 p. m. 
and ask “Is this 167 Squuejunk 
Ave.?” only to find out that “No, 
this is 498 Blanket St.” ...

Young men who walk up with a 
you-know-what-I-mean gleam in 
their* eyes and say, "I saw you last 
night.”—Scaring the life out of 
one...

Total strangers who say, “I bet 
you don’t remember me!” and arc 
then horribly offended when you 
nod your head... Our “Life of the 
party” sweet young things who use 
the same awful jokes year in and 
year out...

And then there’s the girl who

free eagle’s scream ... ,>
That asking for the meaning of 

life is meaningless...
That the sweetest girls are the 

ones you don’t get...
That everything is compromise. ..
That there may be but two laws 

in life—one of self-preserVation that 
keeps individual’s life alive, and 
another one that self-destroys what
ever makes that life livable...

That those who like to talk phi
losophy do not do so to teach you— 
but only in desperate hope for per
haps you may have the answer...

That writing about these things 
is not solving them...

That kissing carries germs...

straws in the wind

WASHINGTON, D. C.—The CIO 
issued a counterblast against propa
ganda by the Chamber of Commerce 
and other business organizations 
about an alleged labor shortage in 
skilled labor.

Without mincing words, lhe CIO 
declared in a new pamphlet that this 
talk “is the thinking of those who 
want to believe that the nation does 
not have to provide for its unem
ployed.

“Those who want to wipe out 
WPA, Public Works and Housing 
use the propaganda of a false short
age of-labor to try to convince the 
country that no legislation and ap
propriation for 
needed.”

At the same 
John L. Lewis 
Labor Frances
a “Thorough and impartial investi
gation of the 
unemployment 
various states. 
Perkins in her
of the President’s 
Economic Security.

He declared that "the absence of 
any definitive federal standards has 
resulted in confusion and regressive 
action on the part of the . states,” 
that the state systems are “unduly 
complicated,” payments inadequate 
and restrictions and qualifications on 
workers so severe as to threaten “to 
wreck” the whole setup.

Both these steps were taken by 
the CIO as a follow-up of its broad 
legislative program for social securi
ty which was made public yesterday.

seven different eastern states 
meet at the Hotel Imperial, 
St. and Broadway, to discuss 
and means of improving youth

the unemployed is

time CIO President 
urged Secretary of 
Perkins to initiate

whole problem” of 
compensation in the 
Lewis wrote to Miss 
capacity as chairman 

Committee on

Labor Spy as 
A “G-Man”!

NEW YORK, N. 
edition of the New 
week contained an 
item on the events
correspondent at Helsinki, 
reads:

Y.—A midnight 
York Times last 
interesting news 
in Finland by a 

The item

ference will meet this Saturday, 
some will be able to renew friend
ships made at the 1938 L.D.S. Con
vention in Pittsburgh.

Representatives of LDS branches 
from 
will. 
32nd 
ways
activity in the East and of building 
branches by getting new members.

Of particular interest will be re
ports by the Massachusetts Council 
and the Metros which will state the 
progress of their respective chal
lenges with Chicago and Cleveland.

To Hold Party
In order to greet, the delegates 

and get “better acquainted” a sup
per and dance will be held in the 
Colonial Room of the Hotel Imperial 
Saturday evening. Tickets are $1.25 
each. Food and the music for danc
ing will be supplied.

of Helsinki, the writer 
is a mistake to get the 

the Russian attack on Fin- 
ruthless “blitzkrieg” (light

Democrats
Subjected to 
Red-Bait Attacks

reac-

“Helsinki, Finland. Dec. 20.—After 
having seen the fighting on the Ka
relian Isthmus front and the aerial 
bombing 
thinks it 
idea that 
land is a
ning war).

“It has been a fairly slow-moving 
war on the southern front, and the 
Russian General Merckoff does not 
seem to be interested in the world’s 
sneers and taunts that the Red 
Army is being “licked” by little Fin
land. The Soviet General is slowly 
and carefully going ahead, always 
knowing that his overwhelming su
periority in arms, men, ammunition 
and supplies gives him time to ad
vance methodically—and he is tak
ing his time. -

“It is also a fallacy to argue at 
this stage of the war that the Red 
Army is inferior and weak. If the 
Western nations turn this into a 
“holy crusade” against bolshevism, 
it will become the bloodiest battle 
in history, with the Finnish people 
suffering more than any. people has 
bled in a war.

"The war seems to be developing 
on a big scale in the north, around 
the Artic Circle, whence reports 
come daily of big Russian attacks

BROOKLYN, N. Y.—A committee of prominent Lithuanians 
in America is planning’ to publish the works of Michael Petraus
kas, famed Lithuanian composer and singer. It is expected that 
from 20 to 25 songs for choruses groups and soloists, written 
him, will be published in the book when the necessary funds for 
the undertaking are on hand. 1 

Michael Petrauskas was one 
of the most beloved Lithuanian com
posers and chorus directors in Ame
rica. As a fitting tributd to his con
tribution to Lithuanian-American 
culture it is planned to publish his 
songs so that his work may live and 
be taken advantage of by choruses, 
singers, and music lovers.

Finances Needed

jcommittee is appealing to all choral 
and cultural groups, 
music, to help them 
sary money.

It is suggested 
groups and choruses 
fairs for this fund and donate money 
from their treasuries.

In addition to this, the committee 
will soon release a number of book- 

i lets containing advance-sale slips. 
Since the cost of the book will be 
$1.00 the committee is asking Lith
uanian-Americans to order their co
pies in advance so that the books 
may be published as soon as pos
sible. Each booklet will contain ten

to all lovers of 
raise the neces-

that cultural
hold special af-

In its report of its December 
meeting the committee, composed of 
such people as K. Petrikiene, KI. 
Jurgelionis, B. Šaknaitė, Dr. Kaš- 
kiaučius and others, stated that
$221.00 for the fund has already jadvance-sale slips for the book and 
been collected. The cost of publish- all choruses and Lithuanian organi- 
ing the book of songs is estimated zations are asked 1o contribute to 
at $400.00. the work by gelling these advance

Since over $200 is still needed the sales.

Detroit’s Parties
Close Old Year

Letter Recalls
1919 Butchery

Bells,DETROIT, Mich. — Jingle 
Jingle Bells. Old Cris has finished

of the
Guild

a ma
li borai

said.
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that are hard to check. So this cor- polishing up his equipment for this 
respondent is leaving tomorrow for. annual hegira from the icy and 
the Artic Circle, heading first for,desolate wastes of the North Pole. 
Rovaniemi, a snowball’s throw from I Let blow the gales, let fly thelet fly the

LOS ANGELES. — An indication 
of what Finnish people in this coun
try are thinking about the present 
situation in Finland, has been re
ceived by Ed Robbin, commentator 
for the People’s World, San Fran-

the Circle, and then attempting to snows, cover this grimy earth with [cisco progressive paper, 
go on to Petsamo, the port that is I a new soft mantle of whiteness (OI’Į “ 
now a town of mystery. Man Winter lake special note). Well;

The letter reads:

MIKE, my reporter friend, drop
ped in the other night for a 
program of Hayden recordings I had 

arranged. His manners I had to ex
cuse, for immediately he helped 
himself to some of my tobacco and 
rearranged a shelf of books. I know 
Mike well, so that when he seriously 
remarked "You ought to know bet
ter than to keep that labor ra
cketeer Oneal’s 'The Worker in 
American History’ next to Bimba’s 
work on the same subject,” I mere
ly re-lit my pipe.

Just then Philosophooey hap
pened in and asked if the music of 
the master had begun.

"Take a seat.” I motioned him to 
the floor next to the music cabinet 
where I knew he’d sit anyway.

*"Say,” Mike drawled, "you remem
ber that piece I wrote for my waste
basket on ‘Decent Indecency!’ Well, 
the basket rebuked me for being off 
my style, but forgave me for it re
alized I had tippled a bit.”

“Let’s call that an understatement 
and let’s settle down to hear some 
old tempo,” Philosophooey suggest
ed.

The first record began a narration 
of a symphonic passion.

Mike picked up a newspaper. He 
could never let his passion alone.

“A nice little homicide, there,” 
Mike remarked. "A couple of lovers 
got rid of a bothersome husband.”

“Routine stuff,” Philosophooey 
scowled, wanting to cut the subject 
right there in favor of the music.

But you know Mike. He has a cu
rious way of taking a chance topic 
and making it a cue for something 
he remembers.

“Only this afternoon I happened 
across a folder of an old sensational 
case of homicide. You know, I start
ed to keep clippings of swell news
paper treatment when I was in 
high school and first felt my desti
ny for journalism. Well, this was 
stuff on the Ruth Snyder and Judd 
Gray case. I saw it with new eyes 
today.”

The record played out. I didn’t

B’klyn Greets ’40 
At Chorus Dance

BROOKLYN, N. Y.—If you want 
to* bang the pots, dance and have 
a good time on New Year’s Eve, 
the dance to be held by the Brook
lyn Aido Chorus is the place for 
you this Sunday evening.

George Kazakevich’s orchestra 
will give you the dance music. Re
freshments will be all set on the 
table and hall will be beautifully de
corated.

So just this final word: Admission 
is 40c and the dance will take place 
at 427 Lorimer Street,

bother turning it over. If Mike 
was going to be gabby I thought it 
better to wait for him to spend his 
wad.

“So, gentlemen,” Mike said, pac
ing the floor. "Let’s constitute our
selves as a class in psychology with 
myself as the professor. No ques
tions. I’ll just lecture you on a 
phase of Americana.”

I broke the seal on a bottle of Old 
Grandad just so that my room 
wouldn’t seem too much like a class
room.

"One of the strongest tenets of 
American middle-class faith is that 
‘love is blind’,” Mike sounded off. 
"It is perhaps the cornerstone of the 
whole structure of popular beliefs. 
Not merely is love blind, but it is 
somehow made more beautiful by 
its blindness. In real estate and 
bridge and politics we must have sa
nity, clear vision, etc. But in love — 
the more cock-eyed and imbecile the 
better. In fact, when a man and 
woman retain their common sense, 
look normal, talk without twitter
ing, avoid frenzies and otherwise run 
counter to literary and movie spe
cifications for lovers — their love 
is obviously fake.

"That was the great chance for 
Ruth and her boy friend. They had 
it in their power to make of them
selves symbols of love at its blind
est and most imbecile. They might 
have twined their names and their 
pictures in numberless chromos of 
Romantic Love, Devastating Passion, 
Great Primal Instincts, The Passion 
That Dares, Love That Becks Not. 
They might have tapped the great 
reservoirs of American sentimenta
lity and made them to gush and 
gurgle. Imagine Ruth and Judd sit
ting in the court room, gazing love- 
lorny into one another’s eyes, seizing 
every chance for touching hands. 
Imagine them insisting that the 
other was blameless; that he—or 
she—alone did this thing blindly, 
driven by an overwhelming love.

“ T hardly knew what I was 
doing, gentlemen. It was something 
stronger than myself—something that 
gripped me and made me its slave. 
How can I explain it, when I do not 

.know myself? I suppose it was love, 
gentlemen, love — you know.’

"And I’ll bet that no jury could 
be found to disturb such a pretty 
picture by showing an electric chair 
on the scene. Such insane passion 
seems somehow a part of Glorious 
American Institutions, the Constitu
tion, Elj^ie Robinson and Walter 
Winchell.

"But instead the two defendants 
chose to, accuse one another, to 
glare across the table. Any scenario 
writer could have put them wise.”

Mike’s helping himself to an extra 
large pouring of Bourbon was a 
sign that he was through, for the 
time being.

“Why don’t you start a school 
for barbarians?” was Philosophoo- 
ey’s only reaction. He rose to the 
machine and started the program 
again.

—Bunni Sovetski.
>

SAN FRANCISCO. — Larry Doy
le, labor spy, stoolpigeon and provo
cateur, who dodged a subpoena at 
the recent deportation trial of Harry 
Bridges, Pacific Coast CIO leader, 
was called to testify here Monday 
by the LaFolette committee on how 
he happened to be ‘mistaken’ for 
a G-man by the Contra Costa She
riff John A. Miller.

Costa county in 1938.
payoff on Doyle came after 
Miller said he told him he 

“Federal G-man”. Doyle de-

Sherrif Miller an- 
(Doyle), came up to me 
introduced himself and 
sent in by the Federal 
Secret Service.”

SEATTLE. — Warning that 
tionaries are maneuvering to utilize 
the international situation as a 
smokescreen to disrupt the Demo
cratic Party in King County came 
from Howard J. Thompson, chair
man of the executive committee, 
speaking before a conference 
Pacific Northwest Lawyers 
Wednesday night.

“The Democratic party is 
jority party because we are 
and progressive,” Thompson
“The drive now on is to disrupt, by 
pitting Democrat against Democrat, 
in order to drive out those who are 
fighting for New Deal principles.”

Denouncing the "foul utterances of 
the Dies Committee,” Thompson 
warned Democrats against falling 
into traps set by the “opposition po
litical party and the opposition 
press.”

A savage red-baiting campaign has 
been unleashed here against the De
mocratic Party by reactionaries in 
both the Democratic and the Repub
lican camp.

'll is reported here that Petsamo 
has been destroyed, and then not 
destroyed because it is a steel 
It remains to be seen.”

USSR Celebrates 
Stalin’s Birthday

city.

Company Ltd. a British firm, had 
spent over five hundred dollars buy
ing tear gas equipment for use by 
the Brentwood Constable.

Sheriff Millor explained how he 
kept "industrial peace” in Contra 
Costa county. This, he said was 
done through the Diable Vally Pub
lic Relations Committee, a body 
composed of five small farmers sel
ected by himself, five large growers 
selected by the Associated Farmers 
and five business men.

Doyle was called as a surprise 
witness because of his "undercover” 
work along with Sheriff Miller of 
Contra

The 
Sheriff 
was a
nied telling the Sheriff any such 
thing then allowed himself to be 
caught in two conflicting stories as 
to how the sheriff got the alleged 
erroneous, impression.

When asked where he had gotten 
this "impression 
swered, “He 
one day and 
said he was 
Government

When Doyle, however, was asked 
about this he immediately denied 
he ever told Sheriff Miller he was 
a G-Man. He claimed the sheriff 
was "confused.”

LaFollette also tangled here on 
Monday with Philip Bancroft, who 
describes himself as "just a farmer” 
from Walnut Creek,—Bancroft ran 
for the United States Senate on the 
Republican ticket last year and is 
an active Associated Farmer.

Bancroft got a polite, but firm 
dressing down from Senator La Fol
lette 1 after a morning of testimony 
which revealed the widespread use 
of stoolpigeons among agricultural : list” hiring plan, 
workers in Contra Costa county. [

During the testimony, it was were introduced showing 
shown the Balfour, Guthrie and used stoolpigeons and labor spies.

or
thothe Communist Party of 

Union, is completely devoted
Sixtieth Birthday of Joseph

the 
the 
the 
the

They set the wage scale and force 
all fruit pickers to register before 
the start of the apricot harvest. No 
job is given to any picker 
hasn’t a registration card and 
hasn’t had a “puhsonal” talk 
Sheriff Miller.

who 
who 
with

“At all times we are in complete 
control of the situation and can 
choose those pickers who have good 
past records,” said the complacent 
Sheriff Miller, who took full 
upon himself for the modified

credit 
“back

| Records from the Sheriff’s office
------------------ ........ ■.— .t ---- ... how he

MOSCOW. One issue of Pravda, 
gan of 
Soviet 
to the 
Stalin.

| It carries a short biography of Jo
seph Vissarianovich Stalin drawn up 
by the Marx-Engels-Lcnin Institute. 
The life of Stalin, the greatest Pro
letarian Revolutionary and thinker 
of today, teaches all people, all 
Bolsheviks of the word how 
fight shoud be conducted for 
cause of the working class, for
happiness of the people, it teaches 
all Bolsheviks how to develop and, 
show solicitude towards the people.

From all parts of the Soviet 
Union information is pouring in on 
how the working people are prepar
ing for the sixtieth birthday of 

.Stalin.
The working people of Mascow 

I mark this date with new industrial 
achievements. In the Stalin district 
of the capital an exhibition is being 
organized portraying the life and 
activity of Stalin. The voters of the 
753rd electoral district, from which 
Stalin was nominated as candidate i 
for the Soviet, heard the famous So
viet aviators Marina Raskova and 
Novikov tell about Stalin’s role in 
the development of Soviet aviation.

In all the units of the Leningrad 
military region and on the ships of 
the Baltic fleet reports were made 
on the life of Stalin.

Within the next few days the big
gest architects will relate to the 

' Moscow voters, the role played by 
Stalin in the reconstruction of Mos
cow.

In Baku a Museum of the history 
of the Bolshevik organization in 
Azerbaidjah is being opened on the 
occasion of Stalin’s 60th birthday 
which is to bcai* his name.

Fifteen halls in the Museum dis
play numerous documents reflecting 
Stalin’s role as the founder of the 
Bolshevik organization in the Trans- 
caucasus.

! In Leningrad, in the Palace of 
Pioneers, a city-wide exhibition is 
being opened of children’s gifts pre
sented to Stalin on his birthday.

Everywhere, both in the towns 
and in the villages of the Soviet 
Union, jubilee celebrations will be i 
hold tomorrow. Festive evening cele
brations are also being planned.

A million copies of Kalinin’s book 
"Comrade Stalin—Sixty Years” is 
being circulated.

Factories and schools will hold 
meetings.

anyway let loose with a few snow j 
flakes so we’ll get into the holiday1 
spirit.

To divert Io the actual business 
in hand we must bring to attention 
the fact that the rehearsal hours on 
Sunday are changed 
ing: 11:00 A. M. to 
rehearsal, 2:00 P. M. 
chorus rehearsal, 
“steamroller” of the 
again and the election of 
revealed little change. The 
are: Pres. Albert Rye, V. P. Fran
ces Birtson, Rec. Sect.—Alda Limin- 
sky, Fin. Secrt.’— Albina Nausėda, 
Tros.—Raymond Lybon, Auditor — 
Ann Tyson, Corresp.—Mary Rutkus 
(Eng.) and Alfonse Urban (Lith.)

The chorus held an informal 
Christmas party at Porter Hall, 
Christmas Day. The admission was a 
gift (comic or otherwise) of a quar
ter’s value. As for 
the boys got together 
liquid type and solved 
by the way of a kitty, 
plan had ample supplies for those 
who wished to indulge in eating.

To finish the old year with a bang 
como to the New Year’s Revue that 
is being held at the Lithuanian 
Hall, Dec. 31st., and far into the 
new year. I hear that some of the 
ladies have combined their talents 
and have formed the greatest little 
group of chorines on the face of the 
earth (so they say, even better than 
the Follies). With our male chorines 
and the minstrial show the program 
should be worth remembering (one 
way or another.) No more news 
and so no more column.

“Dear Ed Robbin:
“I have been listening to your 

broadcasts and I can truthfully say 
that it is the only news that I have 
been able io receive worth while 
listening to, the rest is all nonsense.

“I was born in Finland and have
to the follow- been following with very keen inte- 
2:00 operet 1 a I rest what has been happening .in.

of 1918-to 5:00 P. M.
The
Aido

famous 
worked 
officers 
officers

refreshments, 
for the hard 
that problem 
and the* girls

Sparrows flap their wings thirteen 
times a second during flight.

Anti-aircraft guns placed to protect Bntisn snipping, in the 
four months of war, the battle for the control of the seas 
become increasingly important. »

Young sparrows are often chast
ized, have their nests upset and re
ceive a beating, if caught stealing 

. ,. twigs from an elder’s .nest.
has

the En
that the 

around

pamph-
out of

my own brother, who 
Guardist, the terrible 

they did in the winter

telling me how the

Finland since the class war 
1919.

“I heard you quote from 
cyclopedia Brittanica saying 
White Finns slaughtered 
15,000 Red Guards.

“I have read books and 
lets which were smuggled
Finland into this country and they 
claim at least 75,000 Red Guards 
were slaughtered. I was in Finland 
for the last time in 1933 and I 
heard from 
is a White 
slaughtering 
of 1918-1919.

“He was
Whites chopped holes in the ice 
and pushed the Reds underneath the 
ice by the wholesale and stuck then 
on sharp picket fences through their 
bellies and left them to die in zero 
weather. He also told me about, 
many other terrible murders which į 
would be too lengthy to write here. < 

“Mussolini and Hitler learned 
their tricks from the Butcher Man
nerheim, as he is called in Finland.
I just received a letter from my < 
brother about 15 days ago and he i 
was telling me how they have been ' 
preparing for lhe last 21 years to į 
fight the Soviet Union and how in ■ 
every church in Finland they are 
praying now for God to be their > 
shield and their strength.

“When I was in Finland I saw 
the soldiers training everywhere in. 
rain or shine, snow or blizzard.

“I am hoping from the bottom of ‘ 
my heart that these husky Finns 
that I saw there are fighting now 
against the Butcher Mannerhein and 
his kind to liberate the Finnish pe-1 
ople from their oppressors.

Yours truly, 
Edw. Wilponen, 

Fillmore, Calif.”
Robbin said that in the dozens of I 

Hollywood nevertheless is feeling the , letters he receives daily concerning • 
effects of World War II.

Because sneak preeview audience1 
cards revealed that ,thc public 
thought “London After Dark” would 
be the story of black-outs and air 
raids in the British capital, Para- j 
mount has changed the title of 
Charles Laughton-Vivien Leigh 
starring picture to “Partners of 
Night.”

Scheduled for release January 
the picture was produced by May
flower Productions in England be
fore hostilities broke out, and has 
nothing whatever to do with

Separated by six thousand miles 
from the European battle front,

the 
co- 
the

26,

war.

Scot- 
by a 
auto-

I (he Finnish situation, he has had on- j 
ly one that did not register the į 
deepest disgust with the distortion. 
and obvious propaganda in the daily 
press. Listeners express deep grati-į 
tude for the People’s World broad-1 
cast that 
European

gives a true picture of the1 
situation.

sparrows whose nestAngry 
been robbed by a philandering 
low bird snared the offender 
tied its neck to a tree limb.

Dorothy Lamour is seen in

had 
fel- 
and

Will Fyffe, the distinguished 
tish actor, was approached 
small girl 
graph one 
restaurant with a group of fellow 
players.

Fyffe obliged; then handed the tot 
a twenty-five cent piece.

"That’s a surprising thing for a 
Scot to do,i Will,” remarked Marga
ret Lockwood, English actress who 
plays Fyffe’s daughter in the fea
ture

and asked for an 
day as he left the studio

first straight dramatic role opposite! 
John Howard in a film dramatiza-j 
tion of Lloyd C. Douglas’ best-selling 1 
novel, “Disputed 1'assage.”

. .. i.... - -mmj
"Aye,” Fyffe agreed. "Aye, it was * 

that, Maggie. But she looked so) 
pretty, don’t you know.”

"But a quarter, Will, instead of a 
penny!” someone else admonished. Į

"Well,” said the Scot, “I guess, 
maybe I was absent minded for a 

moment!” >
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Amerikos Lietuviui Kongresas
Brooklyno Skyrius

(Tąsa)
—Drauge! Padalink tarpe jums išti

kimų kareivių!
Juozas Melninkas, gavęs proga, atsi

skleidė vieną iš lapelių. Lapelis buvo 
atspaustas labai ant greitųjų, prie pras
tų technikinių prietaisų, prastos popie- 
ros, bet įskaitomas. Jis šaukė:

Ponai Vėl Laukia “Stebuklo!”
“Vokietijos fašistų karo jėgos jau dau

žosi į Varšavos vartus,—skaitė Juozas

kitą pusę ir traukite į šiaurės. Gardinas 
mūsų susirinkimo punktas. Gardinas! 
Skyrininkai marš su savo skyriais!

Kareivių pulkas išsiskirstė į kuopas ir 
skyrius. Miškais traukė į nurodyta mies
tų. Gardinas netoli Lietuvos sienos. Po
nų komanda pasirinko jį, iš kur galima 
pabėgti i Lietuva, kuria dar taip nesenai
jie patys ruošėsi sumindžioti.

Jie Rėkaut Pradėjo, Tai Mes Pasakysim Teisybę apie Juos 
(Dėl Bylos su A. J. Vizniu)

“Laisvėj” jau buvo pranešta,' pos, Great Necko Piliečių Kliu- 
kad ALK Brooklyno Skyriaus bas, Komunistų Kuopa, Aido 
Komitetas turėjo teisme bylą su Choras, Pirmyn Choras ir 1-na 
pereitų metų iždininku A. J. TDA kuopa. Iš šių 20-ties 6-šios 
Vizniu dėl neperduoto iždo, ir yra užsimokėjusios už 1938 m., 
kad galop Viznis nestojo teis- o 14-ka jau užsimokėjusios ir 
man šio mėnesio 1 d. ir su Ko
mitetu atsiskaitė.

Komitetas su

“making good.” Bet iždo rei
kalas—“just as bad,” nei žo
džio apie tai.

Kokiu įkyriu žmogum jis per- 
sistato, tai parodo ir tas, kad 
atsisakė ’pasirašyt ant Kriaučių 
Lokalo $1 čekio. Jis esąs jau 
“personas.” Bet jei ir taip bū
tų, tai kokis jam iš to pavo
jus? Jam vis kliūtys, kliūtys, 
amžinos kliūtys.

Kai sužinojom, kad Viznis 
orui atšalus jau gyvena namie, 
tai rugsėjo 17 mudu su drg.

Grabausku nuvykom pas ji 
namus. Radom kur tai išva
žiavusį. Ant rytojaus pašau
kiau jį ant telefono. Jis sakosi,
< (Tąsa ant 5-to pusi.)

ZtUbJL į v ai savos vaitus,—snaiie juodas 
į/lapelyj. — Lenkija apsupta Vokietijos iš 

trijų pusių buvo suspausta, kaip liūto 
žiotyse. Sano-Vislos ir Narevo upių ap
sigynimo linija sulaužyta. Mūsų krašto 
valdonai nepriėmė brolišką ranką, išties
tą Sovietų Sąjungos, atmetė siūlomą pa
galbą, pasidavė Anglijos ir Franci jos im
perialistų komandai, pasitikėjo žadėtai 
pagalbai. Dabar jie laukia naujo “ste- 

>■ būklo ant Vislos.” Stebuklo nebus. Len
kija yra krauju aplieta! Mūsų namai de
ga! Mūsų moterys, vaikai ir seneliai žū
va karo ugnyje! Už Lenkijos liaudies 
nelaimę atsako poniška valdžia, jos ne
tikusi užsienio ir vidaus politika.

“Nuo pat Lenkijos atgavimo nepri
klausomybės, mes, Lenkijos Komunistų 
Partija, sakėme, kad Lenkijos priešso- 
vietinė politika yra žalinga ir pražūtinga 
pačiai Lenkijai. Ir ta politika įstūmė 
Lenkiją į katastrofą, Lenkijos žmones į 
nelaimę. Argi nebūtume mes saugūs, jei
gu mūsų poniška valdžia nebūtų paver
gus Vakarų Baltarusiją ir Ukrainą, jei
gu dėl to plėšimo ji nebūtų bijojus drau
gingai sugyventi su Sovietų Sąjunga, jei
gu dabar mūsų užnugaryj stovėtų galin
goji Sovietų ^Sąjungos Raudonoji Armija 
ir jos galingasis oro laivynas? Lenkiją 
nedrįstųrptilti nei Hitleris, nei kitas ko-’ 
kis’priešas! Mes galėtume laisvai būda
vot! savo gyvenimą. To nėra, dėka pra
gaištingai Lenkijos poniškos valdžios po
litikai !

“1920 metais Pilsudskis ir jo šaika 
įstūmė Lenkiją į karą su Sovietų Sąjun
ga ir pavergė ukrainiečių ir baltarusių 
plotus. Tais pat metais generolas Želi
govskis pavergė Lietuvos sostinę Vilnių 
ir jo apylinkę. Pereitais metais ji padėjo 
Hitleriui pavergti Čechoslovakiją ir to 
pasekmėje apsupti Lenkiją iš trijų pu
sių. Dar daugiau, poniška valdžia gin
klų ir amunicijos fabrikus išbūdavo jo 
Sandomire, Kelcuose, Radome, Petrako- 
ve ir kituose miestuose, kurie lengvai 
buvo pasiekiami Vokietijai. Dabar tie 
miestai ir fabrikai yra hitlerininkų ran
kose! To' pasekmėje Lenkijos armija yra 
nuginkluota! Tik į savaitę karo, o vo
kiečiams jau pateko vario, švino, ginklų 

. ir amunicijos fabrikai. Vokiečiai mar
guoja, mūsų armija negali atsilaikyti, ji 
netikusios vadovybės buvo pastatyta 
taip, kad priešai ją galėjo apsupti.

“Lenkijos valstybė išduota savosios 
valdžios, Anglijos ir Franci jos ir netiku
sios komandos ir negali toliau ginklų pa
galba apsiginti nuo įsiveržusios Vokie
tijos armijos. Tolimesnė kova—yra savi- 
žudystė!

“Kareiviai, gelbėkite savo gyvastį, gel
bėkite nuo supleškinimo savo tėvų na
mus! Padėkite ginklus, persirengkite į 
civilius drabužius, slėpkitės pas darbi
ninkus ir valstiečius, ruoškitės prie nau
jų kovų, naujose apystovose už Lenkijos 
valstybės, jos ribose laisvę ir Lenkijos 
darbo žmonių laisvę!” 
, *

Juozas Melninkas perskaitė lapelį, 
tuojaus kišo vienam, kitam, trečiam ir 
ketvirtam draugui po keletą:

—Išdalink... Manifestas... Mūsų ma
nifestas.

—O kokią išeiti siūlo partija?—klau
sė rezervistas.

—Prie pirmos progos trauk pas savo 
šeimyną ir gyvenk. Mums nėra už ką 
kariauti. Šis karas kunigaikščių, kapita
listų ir dvarponių. Kada bus už mūsų 
reikalus, tada partija pašauks.

Iš šiaurių pusės padidėjo vokiečių ug
nis. Jų geležinis lankas vis labiau spau
dė. . . i

—Kariai!—sušuko oficierius Bulava.— 
Nėra vilties, kad visas daikte mūsų pul- 

į kas prasilaužtų pro vokiečių apsupamas 
L jčgaąt. Būreliais prie .Vislos. kelkitės j

Varšava 1,300,000 gyventojų miestas. 
Vienas iš didžiausių visoj Lenkijoj. Var
šava apie 500 metų miestas. Jis daug 
kartų buvo apsuptas ir paimtas priešo. 
1655 metais švedų karalius Karl Gus
tav paėmė Varšavą, 1656 metais lenkai 
atsiėmė atgal. 1702 metais ir vėl švedai 
ima miestą. Sekamais metais jis atima
mas nuo švedų. 1764 metais Varšavą pa
ima rusai. 1773 metais rusai perduoda 
Varšavą vokiečiams. 1794 metais ir vėl 
Varšava rusų rankose, o 1795 metais 
perduota prūsams. 1806 metais Varšavą 
paima Napoleonas ir sekamais metais 
Lenkijoj įsteigta Lenkijos kunigaikštys
tė po Napoleono globa. 1813 metais vėl 
Varšava patenka į rusų rankas ir jų 
būva iki Pasaulinio Karo. Varšava matė 
daug didelių sukilimų. 1831 metais lenkai 
sukilėliai paėmė Varšavą ir tik po dide
lių kovų rusai, vadovystėj generolo Paš- 
kevičio, atėmė. Varšavoj ėjo dideli mū
šiai 1861-1863 metų sukilime. 1905 metų 
revoliucija aukštai buvo pakilus Varša
voj.

Ir dabar, kaip .tik prasidėjo Vokietijos- 
Lenkijos karas, taip greitai Varšava at
sidūrė karo ugnyj. Pirmą karo dieną 
Varšava net kęturis kartus buvo bom
barduota vokiečių lėktuvų. Koresponden
tas Lloyd Lehrbas štai kaip aprašė vieną 
iš pirmos dienos užpuolimų:

“Vokiečių lėktuvai, šiandien po pietų, 
atakavo Varšavą, tuo laiku, kada jų ar
mija įsigriovė Lenkijon. Šią žinią aš per
duodu telefonu į Vengriją, vienoj rankoj 
laikau telefoną, o kitoj nuo nuodingų 
dujų maską. Tuo pat kartu aš girdžiu 
motorų kaukimą ir aiškiai matau ketu
riolika vokiškų bombanešių povaliai 
skrendančių Vislos pakraščiu. Jie bom
barduoja tiltus. Štau priešo bombanešiai 
grįžta atgal prie savo tikslo padarę di
delį ratą. Jie skrenda prie valdžios rū
mų. Aš matau, kaip ore aplinkui juos 
sproginėja prieš-lėktuvinių kanuolių 
svaidiniai. Bet žmonės nesibijo? Priešin
goj gatvės pusėj šimtai žmonių sulipę 
ant stogų tėmija tą dramą. Baisūs spro
gimai sukratė miestą ir daug stiklų iš
byrėjo. Lenkų priešlėktuvinės kanuolės 
šaudo. Vokiečiai bombas meta iš 6,000 
pėdų aukščio. Kol kas dar gelžkelių til
tai skersai Vislos upę cieli. Jeigu jie bus 
sunaikinti, tai Lenkijos susisiekimui bus 
didelis smūgis. Baisiai kaukia sirenos 
pranešdamos oro užpuolimą, nors jų bal
sai nereikalingi, kada sprogsta bombos 
ir trata priešlėktuvinės kanuolės. Vo
kiečiai meta sprogimo bombas. Kol kas 
jie nemeta ant miesto namų uždegančias 
bombas. Tai pirmos priešo bombos ant 
Varšavos, nors šiandien jie keturis kar
tus jau bombardavo priemiesčius.

“Priešlėktuvinės kanuolės atsiekė tiks
lo, keli vokiečių bombanešiai krinta į 
Vislos upę. Karts nuo karto aš girdžiu, 
kaip sprogsta bombos. Št^ii jie numetė 
bombų netoli, tik du blokai nuo Jung
tinių Valstijų atstovybės namo.

“Penktą valandą po pietų lenkų mūšio 
lėktuvai užatakavo vokiečius... Devyni 
vokiečių bomberiai skrenda skersai mies
tą, tiesiai prie centralinės gelžkelių sto
ties. Šiuo kartu vokiečių bombanešius ne
lydi jų apsaugos lėktuvai, kaip būdavo 
kiekvienu kartu pirmiau. Kada vokiečiai 
pasiekė Vislą, tai nusileido iki 3,000 pė
dų, kad sėkmingiau bombardavus tiltus.

“Štai 5 valanda ir 40 minučių po pietų. 
Nesigirdi daugiau lėktuvų motorų ir 
priešlėktuvinių kanuolių. Užpuolimas 
pasibaigė.”

už šiuos 1939 metus, nelaukus 
nei metinės konferencijos. Ne- 

Vizniu elgėsi1 paisant “N. G. ir socialistų 
labai draugiškai, skaitėsi su jo nuolat kartojamos uždusinės, 
liga: nuo sausio iki antros da-1 Brooklyno Skyrių^ šiais metais 
lies rugsėjo nei draugijom nėra-, gyvuojančiu skaitė ir Centrali- 
portavo apie iždo neperdavimą nis Komitetas, net jų pačių 
nei per spaudą iždo nuo jo ne-isriovės žmonės! Turiu net 12- 
reikalavo. Net keliais atvejais ką Mikužiūtės pasirašytų kvitų 
bandyta su juo tuo reikalu su- už šįmet pasiųstas centran duo- 
sisiekt, susikalbėt. Bet viskas 
buvo veltui. Kitos išeities neli
ko, kaip* tik teismo keliu iždą iš 
jo išreikalaut.

Čia tenka pabrėžt, kad Komi
tetas ne tiek daug svarbos dėjo 
ant tų pinigų, kiek jam rūpėjo 
apgint organizacijos teisės prin
cipą.

Gavęs pašaukimą į teismą, 
Viznis tuoj raportavo “Nauja
jai Gadynei,” ir ši rugsėjo 28- 
tos laidoj suriko apie “skanda
lą.” Kaip tai ALK Brooklyno 

. rr -1 1 t -i I VO Z.O. lėliu pacičllll IčllSKC JUH1Skynaus Komitetas gali reika- pasiQiyta, ,kad jei jis j loiif mm ino hininliA loilrnmn 1 </ 7 u y z

už šįmet pasiųstas centran duo
kles I

—o—
Ar tiesa, kad iki pašaukimo 

teisman Viznis nežinojo, kam 
reikia iždą perduot, ir kad Kuo
dis jam rašinėjęs tik privataus 
turinio laiškus?

Kai Skyriaus Komitetas per
eitą kovo mėnesį jau gavo gir
dų, būk Viznis jau pasveikęs, 
būk jis jau buvęs atvažiavęs 
į Williamsburga, tai sekretorius 
Kuodis laišku pakvietė jį į Ko
miteto susirinkimą, laikytą ko
vo 23. Tam pačiam laiške jam

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

530 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

II.
Lietuvių žurnalistas daktaras Pr. An- 

cevičius Varšavoj buvo nuo pat karo, 
pradžios ir jis plačiai aprašė įvykius per 
“Lietuvos Žinias.” Mes pasinaudosime 
proga ir paduosime keletą faktų.

- (Bus Jautriau) -

laut nuo jos bičiulio laikomo or
ganizacijos iždo?! Ten pat ji 
tūkstantį ir pirmą sykį sukalbė
jo maldą už Skyriaus dūšią— 
kad jis jau seniai miręs. Pas
kui, pati savo uždūšinei maldai 
netikėdama, “N. G.” Viznį tei
sina:
... Viznis negavęs jokio ol'icialio 
pranešimo, būtent: kas buvo iš
rinkti į skyriaus valdybą ir kas 
užima jo vietą, kaip iždininko. Tie
sa, jam rašinėjęs koks tai Kuodis, 
bet vien privataus turinio laiškus. 
Taigi, Viznis ir nežinojęs kur tuos 
pinigus perduoti. - «

1 . '

O savo laidoj už spalio 9 “N. 
G.” vėl užpuola Skyriaus pirmi
ninką Keistutį Michelsoną ir vėl 
kalbą uždūšinę maldą:

. . . apskundė teismui seną socialistą 
drg. Viznį, reikalaudamas, kad Viz
nis atiduotų ALK vietiniam sky
riui virš 40 dolerių. Tą skyrių at
stovauja K. Michelsonas, bet pats 
skyrius senai negyvuoja, tai popie
rinė organizacija...

Ir štai “N. G.” laidoj už 
gruodžio 21 pats Viznis išeina 
su “faktais,” su pasiteisinimais, 
su smerkimais. Nežinojęs, neži
nojęs, nežinojęs ir dar sykį ne
žinojęs, kam iždą reikėję per
duot. O dėl nestojimo į teismą 
gruodžio 1 d., jis tvirtina:

Viznis “nestojo” teisman dėl to, 
kad jis žinojo, jog tą dieną jo byla 
nebus nagrinėjama. Viznis turėjo 
dar daug laiko iki teismui... bylą 
nukėlė 30 dienų, kad būtų galima 
ištirti dalyką.

Bet dėl mano nevisai geros svei
katos ir mano moters ligos, nu
sprendžiau minimą sumą ($17.27) 
pinigų pasiūlyti, kad mane teismas 
paliuosuotų ...

Tačiaus faktas yra, kad tą 
dieną byla ant teismo kalen
doriaus buvo ir kad teisėjas ją 
išsaukė.

Ir čia pacituotas sakinys pa
rodo, kad jei ne ligos, tai Viz-, 
nis vistiek dar būtų kovojęs 
už tuos pinigus, nors dabar 
jau tikriausiai žinojo, kam 
reikia juos perduot.

Iš didelio susikrimtimo, ir 
“Naujajai Gadynei” ir Vizniui 
viskas susimaišė: čia ALK 
Skyrius “jau seniai negyvuo
ja;” čia Viznis norėjęs iždą 
perduot, bet nežinojęs kam; 
tai vėl, jau žinojęs kam rei
kia iždą perduot, bet vistiek 
būtų už jį dar provojęsis, jei 
ne ligos; arba, skundėjai len
gvai galėję tą iždą perimt, 
bet jie . neatlikę to, neatlikę 
kitko. . .

Matyt, pyksta žmogus, kad 
pasidarė lėšų pasisamdant ad
vokatą. O kam gi to reikėjo? 
Gavęs summons’ą, jis galėjo at
eit pas skundėjų advokatą, kur 
būtų susitikęs su Komitetu, bū
tų atsiskaitęs — ir užbaigta.

—o—
šia proga reikia dar sykį 

skaitytojams nurodyt, ko vertas 
yra “N. G.” tvirtinimas, būk 
ALK Brooklyno Skyrius seniai 
negyvuoja.

Pereito sausio konferencijoj 
ir po jos iš Skyriaus pasitrau
kė tik trys grupės: LSS 19 kp., 
LDD 7 kp. ir SLA 38 kp.; 
gi pasiliko Skyriuj 20 grupių: 
Kriaučių Lokalas, Piliečių Kliu- 
bas, Martino Liuterio Draugija, 
6 LDS kuopos. .6 ALDLD kud-

susirinkimą pribūt negali, tai 
lai jis pats paskiria laiką, ka
da Valdybą galėtų nuvykt pas 
jį į namus.

Į susirinkimą nepribuvo ir 
nieko neatsake.

Kovo 28 d. Kuodis pasiuntė 
jam registruotą laišką ir 
pašto atvirutę su parašu 
dos, 
kas 
ko 
štai

Drg. A. J. Viznis
331 West End Ave.1
New York City

gavo 
(ro- 

laiš-Vizirio moters), kad 
priimtas. Atvirutę ir 

po ranka.kopiją turiu 
tas laiškas:

Kovo 28, 1939
‘Drauge:

Nesulaukęs jūs į
Brooklyno Skyriaus Komiteto su
sirinkimą, kovo 23, dčl perdavimo 
naujam Komitetui pas jus esančio 
šio Skyriaus iždo, neigi gavęs at
sakymo į paklausimą, kada ir kur 
Valdyba galėtų su jumis šiuo’ rei
kalu susioit, vėl prašau jūs man 
pranešt, kada ir kur jūs galite 
Valdybai Skyriaus iždą perduot?

Laiką skiriu iki balandžio 8 d., 
1939 m.

pastarąjį ALK

Jei

Draugiškai,
J. Kuodis,
ALK Brooklyno Sk. Sckr.

Viznis ir “N. G.” šį laiš
ką skaito privaaus turinio,
tai lai jie parodo pavyzdį ofi
cialaus laiško.

Ir į šį laišką Viznis neatsakė. 
Vėliau sužinojome, kad jis yra 
išvažiavęs į New Britain, Conn. 
Gavęs jo adresą, vasarą 
parašiau jam, kiek—sulyg perei
tų metų komiteto—pas jį ran
dasi pinigų ($43.43). Prašiau, 
kad atsiteistų. Jei jo skaitlinės 
rodo kitaip, tai lai atsiteisia 
sulyg jų. Nurodžiau, k a d 
pinigus gali siųst arba mano 
vardu arba finansų sekretoriaus 
P. Grabausko vardu.

j Neatsakė.
Liepos pagalboj vėl rašiau 

jam į New Britainą. Primi
niau, kad Komitetas kada nors 
turės išduot organizacijom ra
portą apie piniginį stovį. O 
raportuot apie neperduotą iždą 
nebūtų nei Komitetui smagu, 
nei jam malonu.

| Tada jau gavau nuo jo laišką 
su Rockaway pašto antspauda 
ir su jo namų adresu viduj.
J. Kuodis
46 Ten Eyck 
Brooklyn, N.

St.

331 West End Ave. 
New York, N. Y. 
Aug. 5, 1939

man dėti savo

ilgai laike, tik 
manęs nekal-

Gerbiamasis:
Man prisiųstą čekį vertės vieno 

dolerio grąžinu. Čekis yra perse
nas ir bankas jo į pinigus nekeis, 
todėl nėra reikalo 
vardą po juo.

Kas tą čekį taip 
jums yra žinoma; 
tinkite.

Neatsakiau į jūsų laiškus dčl 
sveikatos. Visą laiką nesu na
muose. Gyvenau New Britain, 
Conn. Dabai’ žarstau Atlantiko 
okeano pakraščių smiltynus. Esu 
dar po gydytojo priežiūra ir pil
dau jo įsakymus. Visi mano gy
venimo reikalai atidėti į šalį ir ims 
dar apie menesį 'laiko, pakol pra
dėsiu rūpintis savais reikalais.

Pagal mano gydytojo nuosprendį, 
mano liga gali tęstis tarpe 6 mė
nesių ir 3 metų. Praslinko jau 8 
mėnesiai, 
good.”

ir aš jaučiuosi “making

Kaip matote 
dėtis- jau eina

Draugiškai,
A. J. Viznis.

iš laiško, jo pa- 
į nornialumą—

BARRY P. SHAUNS
(Shallnskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
J JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir Įdės tinkamu 
‘burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčū

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

Telefoną* EVergreen 7-1661

iųskite į Lietuvą
JSjįe»^us Kalendorius I

Lietuvoje žmonės laukia iš( Amerikos dovanų—Sieni
nių Kalendorių. s

“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.

Ko Nori 
Kunigas 
Coughlinas?

Kaina 5c

Išleido 
“Laisvė” 

1939

Tuojau įsigykite šią knygelę ir sužinokite kas yra 
tas radio rėksnys Kunigas Coughlinas. Knygelė iš 32 
puslapių, kaina 5c. Platintojams, kurie ims 25 knygeles 
ar daugiau, kaina 3c už knygelę. Užsisakykite tuojau.

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA

PARAŠE

R. MIZARA

427 Lorimer St.p Brooklyn, N. Y.
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TTTSBURGHO1R API
E X I B K I Penktai pušiai

LINKES ŽINIOS
Visokios Žinios

Gruodžio 17 d. buvo su
šauktas Lietuvių Kongreso 
Pittsburgh© ir Apylinkės Sky
riaus susirinkimas Mokslo 
Draugijos svetainėje, 142 Orr 
St. Ątstovai dalyvavo nuo 11 
draugijų arba kuopų. Buvo 

,13 delegatų ir taipgi septyni 
komiteto nariai, tai iš viso pa
sidarė 20 dalyvių. Pirmininka
vo Rodgeris, o sekretoriavo A. 
Pipiras.

Atidarant susirinkimą trum
pai kalbėjo Rodgeris ir J. 
Baltrušaitis. Jie perbėgo da
bartinę situaciją, palietė Lie
tuvos padėtį ir nubarė Kon
greso likvidatorius.

Rezoliucijų komisijon iš
rinkti Baltrušaitis, Sliekienė ir 
Lekavičius. Komitetas seka
miems metams išrinktas iš šių 
asmenų: Pirmininku J. Ma
žeika, pagelbininku J. Par- 
causkas, iždininku Ivanaus
kas, turtų raštininku K. Kai- 
ris, užrašų raštininku Sliekie
nė, kasos prižiūrėtojais Bal
trušaitis ir Lekavičius.

Susirinkimas buvo gyvas, 
diskusijose dalyvavo daugelis 
delegatų. Tik bėda, kad skait
lingiausi nariais kliubai ir 
SLA kuopos nedalyvavo. Tai 
vis propaganda sandariečių ir 
naujieniečių, kurie užsispyrę 
ardo lietuvių vienybę.

paėjo iš Airiogalos parapijos. 
Buvo pavienis, progresyvis, 
skaitė “Laisvę” ir prigulėjo 
prie Lietuvių Literatūros 
Draugijos. Nesigailėdavo pa
aukoti labdaringiems reika
lams ir rėmė visą darbininkų 
judėjimą. Labai gaila, kad 
su mumis atsiskyrė dar jaunas 
būdamas.

Mikolas buvo labai gabus 
prie medžio darbų. Savo ran
komis išdrožinėdavo labai 
gražius artistiškus dalykėlius.

Paliko nuliūdime du pus
brolius, Antaną ir Čalį, taipgi 
pavienius ir labai gabius. An
tanas yra kasykloje mašinbo- 
siu ir priklauso prie LDS 105 
kuopos.

Mikolas šuopis pirmiau gy
veno kietosios anglies srityje 
apie Mahanoy City.

Gruodžio 4 d. pasimirė jau
na mergina Ona Pachucus, 
lietuvaitė, 26 metų amžiaus. 
Sirgo tris metus iš priežasties 
nupuolimo laiptais. Gyveno 
pas tėvus po num. 147 Long 
Way, Pittsburgh©. Palaidota 
Švento Augustino kapinėse.

Tą patį vakarą ir toje pa
čioje svetainėje buvo surengta 
vakarienė. Vakarienę suren
gė Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 142 kuopa. Svečių 
prisirinko apie šimtas. Vaka
rienė buvo pagerbimui mūsų 
jaunuolio veikėjo Juozo Saka
lausko. Dalyvavo daug jaunų 
vaikinų ir merginų. ’

Vakarienė buvo labai gerai 
prirengta. Po vakarienei A. 
Pipiras pakvietė keletą senų 
veikėjų ir pprą jaunuolių pa
sakyti po keletą žodžių. Ant 
galo kalbėjo pats d. Sakalaus
kas. Visų kalbos buvo geros, 
agitatyviškos. Visi vėlino mū
sų draugijai smarkiai augti. 
Tarp kitų, kalbėjo J. Mažuk- 
na, Dargis, Baltrušaitis ir Dr. 
Baltrušaitienė. Visi buvo va
kariene pasitenkinę.

Paskui buvo šokiai, jaunuo
lių dainelės, išlaimėjimas.

Taipgi pasimirė Alfonso 
Garizo moteris, tik 28 metų 
amžiaus. Mirė New Yorke. Jų 
motina turi gražią farmą šalia 
Pittsburgh©. Ne per seniai tė
vas Garizas pasimirė ant far- 
mos.

Gruodžio 17 d. įvyko susi
rinkimas Lietuvos Sūnų Drau
gijos Kliubo. Tapo išrinkta 
valdyba kitiems metams. Iš
rinkta prezidentu Joe Jankus, 
vice-prez. Jonas Papartis, raš
tininku Jonas Matonis, proto- 
k o l.ų. rast ..Bronius V a n a u c k as, 
kasierium Pranas Šimkus, ga- 
spadorium Kazimieras Vėlus, 
Maršalka Kazimieras Kumža. 
Kliubas turi narių per šimtą 
ir “social members” daug.

D. P. Lekavičius.

Detroit, Mich.

Gruodžio 14 d. pasimirė 
Antanas Virbickas. Mirė Gen
eral ligoninėje. Tapo palaido
tas gruodžio 16 d. su bažnyti
nėms ceremonijomis. Palaido
tas lenkų kapinėse. Virbickas 
Lietuvoje paėjo iš Pašvitinio 
miestelio. Paliko brolį Vincą, 
kuris rūpinosi jo laidotuvėmis.

Antanas buvo Pasaulinio 
Karo kareivis. Jis kariavo An- 
glijos-Kanados armijoje, čia 
Nortsaidėje turėjo gerą dar
bą. Pirmiau dirbdavo plieno 
dirbtuvėje, buvo vyresniu. Pa
skui dirbo grabaunėje prie iš
liejimo metalinių kryžių. Bu
vo narys Lietuvos Sūnų Drau
gijos ir pažangus žmogus. Mi
rė vos sulaukęs 44 metus am
žiaus. Buvo pašarvotas pas sa
vo šeimininkę Kasarskienę, 
kur ilgus metus buvo ant bur- 
do.

Isėkis, drauge, šaltoje že
melėje.

Gruodžio 16 d. Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo jau
nuoliai iš keturių miestų turė
jo suvažiavimą. Suvažiavimas 
įvyko Lietuvių Svetainėje, 
1320 Medley St., North Si- 
dėje. Dalyvavo 5 merginos ir 
10 vaikinų. Padarė daug gerų 
tarimų. Paskui visi keturiais 
automobiliais išvažiavo į Am
bridge į LDS kuopos parengi- 
mėlį. Ten iki vėlybos nakties 
linksminosi.

Ar jau nutarėte, kur pra
leisite naujų metų sutikimą? 
Geriausia ir linksmiausia lai
ką praleisite, jei atsilankysite 
į Aido Choro ruošiamą balių. 
Įvyks 31-mą gruodžio, vakare, 
Lietuvių Svetainėje (25th ir 
Vernor Hy.) Įžanga iš kalno 
45c, prie durų pusė rublio. 
Gros 12-kos kavalkų orkestrą, 
užkandžių ir gėrimų bus įvai
rių. Programa bus išpildyta 
tikrai įdomi,' specialiai pa
ruošta tam vakarui.

Užtikrinu, kad atsilankę 
būsite daugiau negu patenkin
ti. Detroito lietuviams labai 
gerai yra žinoma, kad Aido 
Choras visuomet stengiasi 
duoti publikai kiek galima ge
resnes programas, įdomesnes 
ir tokias, kurios jus patenkin
tų geriausia. Juk tai visai na
tūralu, jei jūs mus remiate sa
vo atsilankymu per visus me
tus, tai tuo labiau privalote 
užbaigti šiuos metus su mumis 
ir kitus pradėti šauniai, link
smai, taip, kaip niekad nesate 
naujų metų sutikę.

Ateikite patys ir draugus 
pasikvieskite, savo jaunuolius 
—sūnus ir dukteris, irgi pasu
kite link Lietuvių Svetainės. 
Juk jūs nenorite, kad jūsų 
vaikai pamirštų, kad jie yra 
lietuviai, kad jie tuo net dD' 
džiuotis gali ir tuo labiau ne
privalo pamiršti grožėtis lie
tuviška daina, muzika, šokiais 
ir kitais meno' kūriniais, ku
riuos mums mūsų bočiai pali
ko. Visi Lietuvių Svetainėn 31 
gruodžio vakare!

A. Urbon.

Gruodžio 11 d. tapo palai
dotas Mikolas Suopis, LDS 
105 kuopos iždo prižiūrėtojas, 
New Eagle, Pa. Jis gyveno 
Bellvornon, Pa. Dirbo kasy
klose. Keli mėnesiai atgal bu
vo darbe užgautas. Bet jau 
buvo pradėjęs pasveikti. Ta
čiau nežinia kas pasidarė, kad 
vėliau blogyn ėio. Lietuvoje

Philadelphia, Pa.
Patėmyta linksma žinutė
Gruodžio 19 dienos “Lais

vėje” ant paskutinio puslapio 
tilpo pranešimas, kad “L.” į- 
staigoj lankėsi A. J. Smitas 
iš Philadelphijos, žymus va
lininkas ir darbuotojas šioje

kolonijoje. Taipgi lankėsi Se
nas Vincas, rašytojas ir veikė
jas iš Gibbstown, N. J. Jie 
buvo atvykę į Lietuvių Litera
tūros Draugijos Centro Komi
teto posėdį.

Tai labai džiuginanti žinia, 
kad net iš kitų valstijų nariai 
įeina į Centro Komitetą. Se
niau Centro Komitetas susidė
davo tiktai iš draugų newyor- 
kiečių (Nevisai taip.—Red.), 
o dabar, žiūrėk, jau mes turi
me net iš Pennsylvanijos ir 
net iš Gibbstown, N. J. Aš ti
kiu, kad tie mūsų draugai turi 
gerus planus. Ir jie turėtų pa
rodyti, ką jie gali veikti, nes 
jau Nauji Metai čia pat.

Kalbant apie Philadelphia, 
Literatūros Draugija da nesu
rengė nei prakalbų, nei pre- 
lekcijų, nei diskusijų. Gi Tau
tiškas Kliubas paėmė ir su
rengė prakalbas lapkričio 26 
d. Vilniaus klausimu. Kalbėto- 
jum buvo drg. A. Bimba. Au
kų surinkta $27 Vilniaus ba- 
duoliams.

Vėliau pasirodė naujas mo
terų kliubas po vardų Birutė 
ir surengė prakalbas. Kalbėto
jais buvo K. Petrikienė iš New 
Yorko ir Dr. Chaledinas, vieti
nis, kuris aiškino apie sveika
tą. Visiems labai patiko. Dr. 
Chaledinas pirmu sykiu čionai 
pasirodė prieš publiką su pra-

kalba. Iš jo bus geras lekto
rius.

Mūsų visų pareiga dirbti 
naudingą darbą. Jūs, draugai, 
kurie užimate atsakomingas 
vietas Literatūros Draugijoje, 
žiūrėkite, kad savo pareigas 
atliktumėte gerai.

J. S. Rainys.

New York. — Amerikos- 
generolas Ryan šaukė šią 
šalį į karo talką prieš Vo
kietiją. Jis bijo, kad be 
Amerikos tai naziai galį lai
mėt karą. BAZARAS

AMERIKOS LIETUVIŲ 
KONGRESAS

(Tąsa nuo 4-to pusi.) 
kad centro pirmininkas Šniu- 
kas reikalaująs tuos pinigus 
siųst centrui. Aš jį perspėjau, 
kad jis jau veik metai laiko 
kaip neina iždininko pareigų; 
kad su centru sąskaitas suves 
šių metų komitetas; kad Sky
rius dar turi skolų — Liaudies 
Teatrui- nemokėta bila už su- 
vaidinimą komedijoj. "Bet’Viz- 
nis vis sakosi, jog esąs keblioj 
padėtyj ir nežinąs, ką daryt. 
Sako, bilas jūs galit pasiųst- 
centrui (Grigaičio “komitetui”) 
ir iš ten jums atmokės. Siūliau, 
kad ateitų į Komiteto susirin
kimą, bet jis neužtikrino, kad 
pribus.

Iš pasikalbėjimo buvo supras
ta, kad jis rengiasi tuos pini
gus pasiųst “centrui,” savo 
politiniam draugam.

Tai kas daugiau liko daryt 
su tuo žmogum? Tai ot rugsė
jo 19-tą nuėjom pas advokatą 
ir išėmėm summons’ą, kad už
kirst kelią pasiuntimui tų pini
gų Chicagon.

Čia tenka skaitytojam pri
mint, kad ALK Centralinis 
Komitetas tuo laiku buvo jau 
pakrikęs. Jį pakrikdė Grigai
tis su savo šalininkais. Jie ke
turi susirinko, kitiem Komite
to nariam visai nepranešant, 
ir nusitarė Kongresą likvi- 
duot ir bandyt sukolektuot 
skyrių iždus į savo rankas.

Tai tiem žmonėm Viznis 
bandė pasitarnaut. Ir kokią 
teisę jis turėjo rengtis siųst 
tuos pinigus kitur, kuomet jis 
jau nuo seniai nėjo iždininko 
pareigų ir kuomet Skyrius 
turėjo nemokėtų bilų, kurios 
dargi buvo padarytos jo iž- 
dininkavimo laiku? Liaudies 
Teatrui už suvaidinimą kome
dijos kovo 13, 1938 m., buvo 
sulygta mokėt $50. Metų pa
baigoj komitetas įmokėjo $8, 
o $42 dar tebėra nemokėta.

—o—
Viznis primeta man, kad aš sa

kiau, .jog pas jį buvusieji pini
gai buvo bankieto pelnas, apie 
kurį jis nieko nežinąs.

Tiesa, aš maniau, kad tie pi
nigai buvo palikę nuo bankieto, 
nes komitetas visą laiką iki 
to bankieto skundėsi, kad iž
das esąs visai tuščias ir kad dėl 
to negalįs atsiteist Liaudies 
Teatrui. Tik vėliau pereitų me
tų komiteto pirmininkas man 
paaiškino, kad pas Viznį yra 
tie pinigai, kuriuos draugijos 
suaukojo apmokėt delegatų 
keliones į Scrantono konferen
ciją. Bet keliones tek > ap
mokėt nuo bankieto likusiais 
pinigais. Taigi šios mano klai
dos atitaisymas Vizniui yra dar 
blogiau. Jis laikėsi pas save 
draugijų aukas, nepaisant, kad 
Skyrius turi skolų; jis rengėsi 
tuos pinigus pasiųst savo, srio- 
vės “centro komitetui”—Grigai
čiui ir jo trim šalininkam!

Tai ot koki faktai!
J. KUODIS,

ALK Br. Sk. Sekr.

Palengvinimai Trustams-
Pelnagrobiams Amerikoj
Washington. — Per tris 

paskutinius mėnesius su
plaukė valdžiai 2,500 skun
dų prieš trustus, kurie nau
dojasi Europos karu, kad be 
saiko b r a n g i n t įvairius 
reikmenis.

Bet šiuo tarpu valdžia 
yra priruošus arba ruošia 
tik 83 bylas prieš trustus 
pelnagrobius. Vien šioms 
byloms reikėtų 6 milionų 
dolerių išlaidų; bet valdiš
kas lėšų biuras reikalauja, 
kad kongresas skirtų tiktai 
$1,200,000 byloms prieš to
kius trustus.

SveikataJLigoniams
Knygelė, kuri aprašo apie 350 
visokių žolių, medžių žievių, 
žiedų ir šaknių su nurodymais, 

dėlko juos vartuoti.
Taipgi yra nurodymai Europos laivy
nų ir orlaivynų, kurie dabar daly-' 
vauja mūšiuose; jų kelių toliai ir tt. 
Tas viskas parodoma spalvuotu žem-; 
lapių. Kaina 35c, 3 setai už $1.00.j

M. ZUKAITIS
334 Dean Street j 

Spencerport, N. Y.

Penktadienį, Šeštadienį, Sekmadienį 
ir Pirmadienį

Vasario 9, 10, 11 ir 12 Feb
bazaras jau artinasi. ReikiaMūsų dienraščio 

dovanų. Visokie rankų darbai, įvairūs nauji daik
tai ir valgių produktai yra labai pageidaujami 
bazarui.

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

CENTRAL PALACE SALĖJE

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11508 has been issued to the undersigned 
to sell bear at retail under Section 75 of the 
Alcoholic 
Ridgewood 
County of 
premises.

EMMA 
529 Ridgewood Ave.

Beverage Control Law at 529 
Ave., Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

EMMA HALLER
Brooklyn, N. Y.

Dr. B. Bagdasarof f
200—2nd Ave., tarpe 12 ir 13 Sts.

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

Staigios ir chroniškos kraujo ir odos 
ligos gydomos.

Daroma Kraujo ir Šlapimo Tyrimą
Tel. Algonquin 4-8294

1.11 (i ..P ilt . ...................................................... i................ i

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius. (Undertaker)

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patryę Barberial

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

BAR ir GRILL

Lietuvių Restaurantas
Mine# Gaminam valgius ir 

t u r im e Amerikos 
Išdirbimo ir impor
tuotų degtinių, vi
sokių vynų ir gero 

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hevves elcveiterlo Stoties

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

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name 
4*

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro 
•i* Ą?

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

Jljj VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas
Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį ir šeštadienį
Degtinės, Konjakai, Vynai, .. 

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET

18 MANHATTAN AVĖ. ARTI BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

RUDENS MADOS 
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ 

SIUTAI 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
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.

NAUJAUSIOS

$25.00 už

ATEIKITE DABAR IR IŠSI
RINKITE JŪSŲ

KALĖDINĖS
DOVANAS

Už VISAI MAŽUS

RANKPINIGIUS
palaikysime jums bi kurį daiktą

šį skelbimą su saAtsineškite
ir gausite didelę kainoje

NUOLAIDA
vim

PUIKIAUSIOS
ATMINTIES

DOVANA
tai gražus laikrodėlis

Robert Lipton
Laikrodininkas-Jeweler

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

Įsteigta 1892 Tel. Stagg 2-2173
ATDARA VAKARAIS

f ERI-THIN GRACE . . . ti-je 

dependably accurate Grven Ve 
gold filled eate ... U

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

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y<

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas bos 
užtikrintas ir už prieinamą kainą.
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Lankėsi Bostonietis 
A. J. Kupstis

PATRAUKĖ TEISMAN 
ŠMEIŽIKĄ

Unijistai Nelaistosi 
Rūkštimis

COLUMBUS JŪREIVIŲ 
PADĖTIS

“Didžiausios Kalėdos”
šios buvusios didžiausios 

kalėdos, kas liečia pirkimą 
dovanų ir siuntinius, taipgi di
džiausios skaičiumi labdary
bės maitintų biedniokų. Su
mušta' visi pirmiau buvę laiš
kų skaičiaus rekordai.

4.

Dūku Šventes Išpardavimas
Namų Rakandų Krautuvėje

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

Te). EVergrecn 7-6673
žydų darbininkų dienraštis 

“Freiheit” patraukė teisman 
žydų dienraštį “Forward”, jo 
vyriausį redaktorių Abraham

L ' Cahan ir general į manadžerį į rioj 
.‘Alexander Kahn už krimina
lius šmeižtus prieš Paul No- 

Freiheit” redaktorių, ir 
Buvo . prieš Olginą, kuris mirė perei-

Pabaigoj pereitos savaitės 
Broklyne biznio reikalais lan
kėsi žymus Bostono visuome
nininkas ir biznierius A. 
Kupstis. Su juo atvyko J. Kru 
konis.

P-nas Kupstis aplankė visą I vik, 
eilę lietuviškų įstaigų. P 

suūžėjęs “Laisvės” redakcijoj ir!tą menesį. 
z central in ėj LDS raštinėj, 
/malonus žmogus, su kuriuo sykiu 

galima apie visokius reikalus !$ 100,000 už nuostolius, pada- 
gražiai pasikalbėti, šiuo metu Į rytus “Freiheitui” skleidžia- 
jis turi padirbęs daug sieninių i mais šmeižtais, 
kalendorių su Dariaus ir Gi-1 --------------------
rėno atvaizdais. Jis mano 
daug tu kalendorių paskleisti 
ne t&LAmerikoi, bet ir Lietu
voj. A

Be to, p. Kupstis mano 
greitoj ateityj paskelbti kon- 
testą Dariui ir Girėnui pa
gerbti. Kontestas, jo nuomo
ne, būsiąs tokis: viso pasaulio 
lietuviai poetai bus kviečiami 
parašyti Dariui ir Girėnui 
įamžinti eiles, — už geriau
sią eilėrašti bus skiriama do
vana net iki $200. Paskui 
toms eilėms būsianti pagamin
ta muzika.

Tiesa, projektas dar nėra 
pilnai užbaigtas, bet, matyt, 
jis bus realizuotas.

Apart kriminalinės bylos, 
užvesta byla išjieškot

Harry Gannes, vienas iš 
“Daily Worker” redaktorių, 

(sveikstąs, gyvybei pavojus 
praėjęs.

Aidas Kviečia
Aido Choro tradicinis 

jiems Metams sulaukt " 
ras jau tik už penketus dienų. 
Jis įvyks gruodžio 31-mos va
karą, “Laisvės” salėj, 419 
Lorimer St., Brooklyno. įžan
ga tik 40 centų.

Kam teko aidiečius pažint, 
tas su džiaugsmu ir pasidi
džiavimu tėmija tą skaitlingą 
būrį jaunų amerikiečių lietu
vių savaitė savaitėn, giedra ar

Miesto Taryboi kilo klausi- audra, kas penktadienis, o 
prieš svarbius išstojimus ir tan
kiau, lankant pamokas, 
mūs organizacijų 
skambėtų lietuvių 

! dainos.
Kad tos dainos 

kad

Nau- 
waka-

mu ir karštu diskusijų dėl 
miesto budžeto planavimo ko
misijos įdėtu $500.000 pasky
rų Queens ir Brooklyno tran- 
sportacijai busais.

kad 
pramogose 

liaudies

Pereitą savaitę kapitalisti
nėj spaudoj paleistos pasakos 
apie “sabotažo mokyklą,” ku- 

United Mechanics of
Needle Industries Lokalus 
150-tas, CIO, neva ėmęs da- 
lyvumą, yra “fabrikacijos vi
sai be pagrindo” pareiškė uni
jos pild. taryba.

Pasakas, kaip sako taryba, 
paleido Manhattan distrikto 
prokuroras Thomas E. Dewey, 
įkaitindamas 15-ką asmenų 

!pasėkoj bosų ir jų bernų suo
kalbio, kuriuomi jie nori su
daužyt uniją ir jos veiklą kaip 
tik tuo laiku, kada laikas pra
dėt derybas dėl naujos sutar
ties.

Unija toliau nurodo, kad 
Dewey kaltinimai yra parem
ti pareiškimais kelių asmenų, 
išmestų iš unijos veik metai 
atgal už streiklaužiavimą lai
ke streiko 1938 motų rudenį. 
Tas streikas, sako unija, buvo 
pravestas ramiu ir tvarkiu 
būdu, ir nei policija, nei sam
dytojai tuomet nieko nesakė 
apie jokį sabotažą.

Lokale* 150 priklauso me
chanikai, kurie taiso visokias 
mašinas siuvimo industrijoj.

Lokalo pild. taryba pasmer
kė laikraščius, išspausdinusius 
tuos neva sabotažo aktus, ku
riuos jie galėjo patikrinti ir 
būtu įsitikinę, kad jie nepa
matuoti. 1

Perklausinėjus 300 iš 576- 
šių sunaikinto nazių laivo Co
lumbus jūrininkų, imigracijos 
viršininkai esą tos nuomones, 
kad jie yra paprastų “nelai
mes ištiktų” jūrininkų padėty
je ir kad jie būsią paleisti iš 
Ellis salos kada nors šią sa
vaite. Tos rūšies jūrininkai 
laisvai išleidžiami ant kranto 
60-čiai dienų. Tuo laiku jie 
privalą rast išvykimą ant ko
kių nors iš čia išplaukiančių 
laivų.

Juos paliuosuos tik visus 
perklausinėjus, jei nesuras 
priežasčių, kurios pakeistų 
imigracijos viršininkų dabarti
nį nusistatymą.

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja keturi dideli gražūs 

kambariai, garu šildomi, su gas re
frigeration ir visi kiti parankamai. 
Kambariai saulėti. Parankus priva
žiavimas. Prašome kreiptis pas:

M. Dobins, 194 Reid Avė.,
Apt. A-l; Brooklyn, N. Y.

(301-303)

PAJIEŠKOJIMAI
Dailydė (Carpenter) jieško darbo. 

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

MES TURIME DIDELI PASIRINKIMĄ
Divonų—Carpet Rugs

• Amerikoniškų, aziatiškų, chlnlškų reprodukcijų vėliausių 
madų, ir visokių dydžių—sizes.

• Plrkitės 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 ir aukšiau.
Jei atsinešite šį skelbimų, tai gausite $1.49 vertės divonų už 89c.

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

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

Pasinaudokite proga ir pirkite dabar žemomis kainomis.

4

WPA Koncertai
Antradienį, gruodžio 26-tą, 
v.v., Fulton šokių Orkestrą 

grieš Thomas Wynn Centre, 
953 Putnam Ave. Taipgi tuo 
pat laiku bus programos New 
Yorko sekamose vietose: 283 
Rivington St., Ill E. 59th St., 
136 E. 127th St., 179th St. ir 
Ft. Washington Ave., 197 E. 
Broadway. Po pietų 2-rą vai. 
bus programa 550 W. 20th St.

Trečiadienį, gruodžio 27-tą, 
moterų kompozicijų, pildomų 
per moteris artistes, koncertas 
įvyks 8:45 v.v., 310 Riverside

8

337 UNION AVE.
BROOKLYN, N. Y.

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

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated
J, LeVANDA E. LeVANDA

(Tėvas ir sūnus Levandauskal)

UNDERTAKER

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Office Phone 
EVergreen 8-1090

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

priežasties slogos—ŠALČIO
Gaukite šiandien, tiktai 75 centai

Darbininku Mokykla 
Dade jo Kursą

Apart jau buvusių kelių de- 
sėtku skirtingų kursų nusisto
vėjusiais teoretiniais klausi
mais, darbininkų Mokykla da
bar įveda nauią kursą moks
liškai dėstyt bėgamus įvykius.

Bėgamu įvykių klasė bus 
kas trečiadienį, 8:30 vakaro,

skambėtų 
visada, kad choras galėtų 
augt ii- tobulėti, jam taip pat 
reikalinga mūsų parama, kaip 
mums reikalinga choro para
ma. Tad planuodami savo pa
silinksminimą Naujų 
laukiant, pirmoj vietoj 
minkime darbščiuosius 
čius.

Atvyko Po Kitu 
Vardu

New Yorko advokatai veda 
kampaniją už įvedimą nemoka
mo gynimo neišgalintiems sam
dytis advokato.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Te!.: STagg 2-3842

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

Metų 
atsi- 

aidie-

G. N.

Visiems sekamo termino 
kursams registracija jau at
dara. Smulkmeningas infor- 
macijas-katalogą galima gaut 
virš paduotu antrašu.

Kauciiu Fondas Peršoko 
Pusės Rubežiy

Komunistu Pilietinėms Tei
sėms Gint Komitetas skelbia, 
kad į tą fondą jau suplaukė 
$53.000. Yra siekiama sukelt 
$100.000. Taigi, jau virš pu
sės kryžiuko pasiekta.

Komitetas sako, kad fondą 
daug pastūmėjo pirmyn atski
ru asmenų ir organizacijų ka- 
lėdinės-nauju metu 
Daugelis 
svarstyti
klausima, atrado 
Partija ir jos veikėjus 
svarbiausiais draugais, 
lingais pirmos dovanos, o kas
neišgali duot dovanos, tai pa
skolos.

žmonių, 
šventėms

dovanos.
pradėję 

i dovanu 
Komunistu 

esant 
reika-

N.

Bedarbiai Ruošiasi 
Konvencijai

New Yorko Valstijos Work
ers Alliance šaukia antrą sa
vo konvencija sausio 12-tą, 
viešbutyje Diplomat, 43rd St., 
N. Y. Konvencijai jau pasiža
dėję kalbėt kongresmanai Vi
to Marcantonio ir Emmanuel 
Celler, taipgi tarybininkas 
bert K. Straus.

PvO-

Apiplėšė Paslą
Boris Tourin, nešęs $1,368 

kalėdiniais bonais ir algomis 
Williams & Co. darbininkams 
1178 Broadway, N. Y., buvęs 
sumuštas ir atimta pinigai į- 
einfcnt į bildingą, 15 E. 32nd 
St.

LaGuardia Orporte įvedama 
10 centų mokestis žiūrovams ir 
25c už auto pastatymą, kad su- 
mažint skaičių lankytojų. Sako, 
šimtai tūkstančiu publikos truk
dą orlaivių pasikėlimui ir 
leidimui.

Kunigaikštė. kurios pavarde 
skamba panašiai “visu šventu 
litanijai,” Stefanie Ilohenlohe- 
Waldenburg - Schillingsfuerst, 
išsitraukius po Europos teis
mus su visokiausiomis bylo
mis ir intrigomis. pribuvo 
New Yorkan pasivadinus Mrs. 
M. Waldenburg. Tačiau jūs 
galite būt tikri, kad dėlto iai 
nei plaukas nuo galvos nekris. 
Mat, ji ponia, ne komunistė.

Gailėdama Kūdikio Motina 
Šoko po Traukiniu

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

nusi- Už $12 Atmokėjo Gyvastimi

Statysią 100,000 
Vietų Stadiumą

kad Pasaulio Paro- 
viršininkas Harvey 
ir Mike Jacobs,

Sakoma, 
dos Korp. 
D. Gibson 
sportų promoteris, tariasi su
daryt plana sporto progra
moms parodoj 1940 metais. 
Jei tokių planu prieisią, būsią 
statoma milžiniškas stadiu- 
mas, turįs 100,000 ar daugiau 
sėdvniu. Lėšuotų $2.500.000. 
Dėl stadiumo esą tariamasi su 
jų ekspertais.

New Yorke dabar esąs di- 
džiausis Yankee Stadiumas, 
turįs 78,000 sėdynių, jau esąs 
permažas, nebeatatinkąs di
džiausioms sportų rungty- 

i nėms.

Kiek Galės Dalyvaut 
Nominacijose

Rinkimų Taryba skelbia, 
kad sekamose nominacijose 
galės dalyvauti tik 1,964,222 
newyorkieciai tiek teužsirašė 
nominacijoms laike registra
cijų pereitą spalį. Demokrat. 
užsirašė 1,500,870, — 75,333 
mažiau, negu 1938 rudenį. 
Republikonais užsirašė 327,- 
324, mažiau 71, 375, negu 
1938 m. Darbiečiais užsirašė 

■ 136,028, mažiau 69,761, negu 
1938 m.

Charles H. Breitbart pri
saikdintas teisėju miestavam 
teismui Brooklyno 6-me dis- 
trikte. Jis buvo išrinktas Dem. 
sąrašu.

William Ficco. 26 m., be
darbis šoferis. 108 Devoe St., 
nušautas skanėstu 
tarpdurvie, 1124 
Ave. Kain policijos 

i is ten buvęs

Graži rausvaplaukė 18-kos 
metų motina, kuri verkė pra
rasto kūdikio, bet atsisakius 
policijai nurodyt, kokiu būdu 
jį prarado, nušoko ant bėgių 
subvės 23rd St. stotyje. Du 
jauni vyrai šoko paskui ją ir 
patraukė saugumon tarp pi
liorių sekunda prieš užeinant 
traukiniui. Policija moteriškę 
nuvežė Bellevue ligoninėn iš
tirt.

JONAS
Marion St.

pavienių 
padarau 
krajavus 
paveiks- 
su ame-

Rei-

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. Broadway512

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

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

krautuvės 
Bush wick

aninlėšes 
savininka ir nadėiėia ant $12- 
kos dolerių ir pabėgant per
šautas.

ma.

Kieran ir Majoras 
Susitaikė

James M. Kieran, majoro 
LaGuardijos spaudos sekreto
rius, kuris buvo sakyta buvęs 
“pravarytu” iš darbo per ma
jorą, pereitą penktadienį lan
kėsi Miesto Salėj, tarėsi su 
majoru ir sykiu su juo išvyko.

Reporterių klausinėjamas, 
Kieran sakęsis tik ' atvykęs 
“visiems palinkėt linksmu 
Kalėdų.” Gi majoras atsikir
to reporteriams, kad “ne jūsų 
dalykas,” paskiau dadėdamas. 
kad ir jo sekretorius “turįs 
teisę vakacijos.” Iš to ir esa
ma suprasta, kad jiedu susi
taikę, kad sekretoriaus nebu
vimas per savaitę būsiąs parū
kuotas tik vakacija.

Tai Bus Džiaugsmo!
Cameo teatre, 42nd St., N. 

Y., pradėta rodyti naujas so
vietinis judis “Aukso Raktas”, 
paruoštas per Aleksandrą 
Ptuško, kuris seniau buvo 
paruošęs “Naująjį Gulliverį.” 

šis irgi įvaidintas taip va
dinamų pupetų. Įdomu vi
siems, o ypatingai vaikai 
džiaugiasi taip gamintu ju- 
džiu.

EVergreen 7-2375

| HYMAN BERGER
| PROJECT LIQUORS
S Sveikina lietuvius sezono šventėmis

Duodame visiems 1940 m. kalendorius

Turime didelį pasirinkimą vynų, degtinių 
ir konjakų švenčių vaišėms,.

LIETUVOS VALSTYBINĖ DEGTINĖ

L-1370

(jf'j!

® 245 Graham Ave. Brooklyn, N. Y. $
Kampas Maujer Street A

Lietuvių Rakandų Krautuve
Didel is pasirinkimas ir žemos kainos:

“Bedroom Sets,” “Parlor Sets,” Matrasus 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. E Vet-green 7-8451

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

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Open Day and Night

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

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

Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

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

Sun. all day and night

VARPO KEPTUVE
3642 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

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

Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato 
Ant jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svori ir kainas

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, IL Y
OS




