
Popiežius paaukojo Helsin
kio vyriausybei didelę sumą 
pinigų, sako pranešimai iš Va
tikano. Be to, jis už Helsinkio 
vyriausybę meldėsi.

Tai visai natūralūs dalykas. 
Kada gi ir kuris popiežius ne
stovėjo su reakcija?

Popiežius rėmė Italiją, kai 
ši grobė Ethiopiją.

Popiežius rėmė Italiją, kai 
ši paėmė Albaniją.

Popiežius rėmė fašistus Is
panijoj.

Popiežius dabar remia Hel
sinkio vyriausybę Suomijoj, 
nes jis žino, kad, kai liaudiš
ka vyriausybė įsigalės, tai 
Suomijos dvarai bus išdalinti 
bežemiams, o fabrikai bus pa
imta valstybės žinion!

Kaune išeidinėja nepartinis 
laikraštis “Laikas.” Savo lai
doj iš gruodžio 2 d. tasai laik
raštis rašo apie Vilnių seka
mai :

“Šiandien jau veikia visos 
krautuvės, kuriose pasirodė 
tokių prekių, kurios anksčiau 
buvo suslėptos. . .”

Krautuvės atsidarė, vadina
si, mėnesiu vėliau, kai Lietuva 
užėmė Vilnių. Jos pradėjo 
pardavinėti tas prekes, kurios 
pirmiau buvo suslėptos.

Na, o daugelis ablavukų iki 
šiol vis skelbė, būk Vilniaus 
krautuvės buvusios tuščios, 
dėlto, kad raudonarmiečiai ją
sias apj plėšė!

Vienas tokių smarkuolių 
Čikagos menševikų laikraštyj 
rašo, būk raudonarmiečiai 
VITftiuje “nuo durų nuiminė- 
jo klemkas, iš namų išlupinė
jo ne vien langų stiklus, bet 
ir rėmus. . .”

Atrodo, kad tam žmogui, 
kuris tą parašė, Čikagos dak
taras ištikrųjų išėmė iš galvos 
ir klemkas ir rėmus.

Tik ką gautame argentinie
čių “Momente” skaitau :
Žiūrėk, Mariut, pavasaris gražus! 
Žolynai gražūs vėl darželyj žydi.
Jis vėl džiaugumu numargino daržus. 
Svaja tik svają lydi...

Taip, Argentinoje šiuo me
tu ne tik pavasaris, bet jau 
ir vasara. O pas mus tik ką 
pastojo žiema.

Žiemą skaitykime daugiau, 
1 a v inkimės, organizuokimės; 
platinkime ir stiprinkime sa
vąją spaudą.

Lietuvos Rašytojų Draugi
jos pirmininkas p. L. Gira pra
neša, kad minėtoji draugija 
savo centrą įsistegs Vilniuje, 
buvusi uose kunigaikštienės 
Oginskienės rūmuose.

Ten būsiąs literatūros mu
ziejus, rašytojų biblioteka, 
bendrabutis ir dvi salės susi
rinkimams.

Ar tikėjosi kada n ol's toji 
kunigaikštienė, kad ims josios 
rūmuose kada nors ir įsikurs 
“chamai” ir “chlopai litwi- 
nai”?!

Aną » dieną New Yorke 
Times Sq. Aikštėje pamačiau 
jauną vyrą pardavinėjantį pa- 
trauklią kn ygelę. Išsiimti 
penktuką ir nusiperku. Ji va
dinasi “The USSR and Fin
land.”

Tai turininga knygelė—64 
puslapių. Pilna istorinių, eko
nominių ir politinių apie tuos 
kraštus davinių.

Kuris tik norite plačiau su
sipažinti su faktais, privedu- 
siais tasinj šalis prie ginkluo
to susirėmimo, būtinai įsigy- 
kit.šią knygutę. Ją išleido 
žurnalas “Soviet Russia To
day”—114 E. 32nd St. New 
York, N. Y.
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Apie 10,000 Žmonių 
Žuvo per Žemes Dre

bėjimą Turkijoj 
0-

Ankara, Turkija, gruod. 
28.—Nepaprastai smarkus 
žemės drebėjimas Turkijoj 
pražudė 8 iki 10 tūkstan
čių žmonių ir sunaikino 
miestus ir kaimus keturių 
tūkstančių ketvirtainių my
lių plote.

Keturis sykius pasikarto
damas, žemės drebėjimas 
suardė geležinkelius, van
dentiekius, telegrafo linijas 
ir kt.; ypač daug nuostolių 
padarė Samsun, Sivas ir ki
tuose miestuose šiaurinėje 
Turkijos dalyje, kuri rube- 
žiuojasi su Juodosiomis Ma
riomis.

Be kitko, ir šalčiai kanki
na šimtus tūkstančių gy
ventojų, likusių benamiais.

Pernai Turkijos žemės 
drebėjimuose žuvo 250 žmo
nių, o užpernai 800.

Bulgarų Prekybos Atstovai 
Gražiai Priimti Maskvoj
Maskva. — čia atvyko 

Bulgarijos komisija, kuri 
nori padaryti plačią preky
bos sutartį su Sovietais. 
Komisijos pirmininkas yra 
Bulgarijos finansų ministe- 
ris Dobri Božilov, o su juom 
penki atstovai užsienio rei
kalų, ūkio ir kt. ministeri
jų.

Sovietų vyriausybė šir
dingai pasitiko ir priėmė 
Bulgarijos atstovus.

Derybos dėl Sienos tarp 
Manchukuo ir Išlauki

nės Mongolijos
Maskva. — Mišri komisi

ja, sudaryta iš Sovietų-Iš- 
laukinės Mongolijos atstovų 
ir Japonijos-Manchukuo at
stovų, sklandžiai veda de
rybas, per kurias nori tik
rai nustatyti sieną tarp Iš
laukinės Mongolijos Liau
dies Respublikos ir Man
chukuo. Derybos dabar ei
na Čitoj, o nuo sausio 7 d. 
jos bus tęsiamos Harbine, 
Manchukuo krašte. Jos pa
liečia ypač tas rubežiaus 
vietas, kur įvyko ginkluotų 
susikirtimų tarp Manchu- 
kuo-Japonų • ir Išlaukinės 
Mongolijos.

Oro Linija Tarp Maskvos 
Ir Berlyno

Maskva. — Sovietai pasi
rašė sutartį su Vokietija 
atidaryt kasdieninę orlaivių 
liniją tarp Maskvos ir Ber
lyno. Pirmieji skridimai su 
keleiviais prasidės sausio 
21 dieną.

Lėktuvai, skrisdami į vie
ną ar antrą pusę, apsistos 
Minske, Bielostoke, Kara
liaučiuje ir Danzige.

Prancūzai Sunaikinę Du 
Vokiečių Submarinus

Paryžius. — Prancūzų 
komandieriai skelbia, kad 
per tris paskutines savaites 
jų kariniai laivai nuskandi
nę dar du Vokietijos sub
marinus.

Chinai Sako, kad Jie 
Šį Mėnesį Užmušę 43 
Tūkstančius Japonu

, Chungking, Chinija. — 
Chinų valdžia praneša, jog 
nuo gruodžio 1 iki 25 d. 
chinai, atakuodami japonus 
visuose frontuose, nukovę 
43,800 japonų ir sužeidę 56,- 
200. Bet dar, girdi, chinai 
nepradėjo didžiosios ofen- 
syvos prieš japonus.

Per paskutines dvi savai
tes chinai 30 sykių užpuo
lė japonus Nanchange ir 
užmušė bei sužeidė 2,500 
priešų.

Kas savaitę chinai 'sunai
kina po porą japonų laivų 
Yangtze upėje.

Naziai per Kalėdas 
Buvę Ramūs, o Talki
ninkai Ardę Ramybę
Berlin. — Valdiška vo

kiečių spauda rašo, kad na
ziai per kalėdas susilaikę 
nuo karo vejksmų, bet an
glų lėktuvai, nepaisydami 
šventės, užpuldinėjo Vokie
tijos sargybos laivus, o tal
kininkų artilerija vakarų 
fronte šaudė į vokiečių po
zicijas. Tuom, girdi, talki
ninkai ardę kalėdinę ramy
bę, kaip kad skundžiasi na
ziai.

Karas Smarkiai Pakėlė Lėk
tuvų Fabrikantų Pelnus

New York. — Lockheed 
orlaivių korporacija pernai 
gavo tik $418,709 pelno, o 
šiemet jau $2,705,582. Da
bar ši korporacija turi tiek 
užsakymų kariniams lėktu
vams, jog 1940 metais gau
sianti iki 35 milionų dolerių 
pelno.

Šiandien Lockheed orlai
vių korporacija turi naujų 
lėktuvų užsakymų už 46 
milionus dolerių.

TALKININKAI UŽGRO
BĘ DAUGYBĘ KROVI
NIŲ, VEŽAMŲ NAZIAMS

Paryžius.—Franci jos lai
vyno ministerija sako, jog 
nuo karo pradžios iki šiol 
kariniai laivai Anglijos ir 
Franci jos užgrobę 918,704 
tonus krovinių, kurie buvo 
per jūras gabenami Vokie
tijai.

NAUJAUSIOS ŽINIOS
Vakar Nebuvo Svarbesnių 

Karo Veiksmų Suomijoj
Maskva, ketvirtadienis.— 

Nieko svarbaus neatsitiko 
Suomijos karo fronte, sako 
Sovietų komandos praneši
mas. Sovietų lakūnai skrai
dė tik apžiūrinėdami pozici
jas.

Sovietu raudonarmiečiai 
stiprina savo pozicijas Suo
mijoj už 40 iki 80 mylių nuo 
Sovietu sienos, c

PASAKOJIMAI HELSIN
KIO SUOMIŲ

Copenhagen, Danija, grd. 
28.—Skelbimai iš Helsinkio 
Suomijos pasakoja, būk 
suomiai pasiekę ir sugadinę 
Sovietų geležinkelį tarp Le
ningrado ir Murmansko; 
būk tuomi užkirtę maisto 
pristatymą raudonarmie
čiams šiauriniame fronte; 
būk suomiai atmetę Sovietų 
kariuomenę 50 mylių atgal 
srityje Salia miestelio, būk 
suėmę ten daug raudonar
miečių į nelaisvę, ir taip to
liau, ir taip toliau.

LATVIJOS ATSTOVAS MUŠA ŠNEKAS, BŪK 
BALTIJOS KRAŠTAI PER SUTARTIS SU SO
VIETAIS “PRARADĘ NEPRIKLAUSOMYBĘ"
“New York Times” gruo

džio 27 d. išspąusdino laiš
ką Alfredo Bilmanio, Lat
vijos atstovo Jungtinėms 
Valstijoms, kur jis muša 
melus, pasakojančius, būk 
Latvija, Lietuva’ ir Estoni- 
ja per sutartis su Sovietais 
“praradusios savo nepri
klausomybę.” Latvijos at
stovas užreiškia, kad Sovie
tai nieku būdu nepaliečia 
šių trijų kraštų nepriklau-

50,000 SKANDINAVŲ KA
RIAUSIĄ SUOMIJOJ 

PRIEŠ SOVIETUS
Copenhagen, Danija.—Iš

važiavo iš Švedijos į Suo
miją dar du švedų “liuos- 
norių” kareivių būriai ka
riaut prieš Sovietus. Jei ka
ras nusitęstų iki pavasario, 
tai senoji Suomijos valdžia 
gautų daugiau negu 50 tūk
stančių kariautojų iš Švedi
jos, Norvegijos ir Danijos, 
kaip rašo United Press, am
erikonų žinių agentūra.

Komandieriais dabar iš
vykstančių švedų “liuosno- 
rių” į Suomiją bus Švedijos 
generolai E. Linder ir V. 
Tamm. Tikrasis skaičius 
jau kariaujančių švedų 
pri.eš Sovietus slepiamas, 
bet spėjama, kad jų ten yra 
tarpe 5 ir 10 tūkstančių.

Švedijoj, Norvegijoj ir 
Danijoj sudėta du milionai 
dolerių pinigų senajai Suo
mijos valdžiai.

Roma. — Italų fašistų 
spauda, rašo, kad Afganisr 
tanas ir Iranas telkią savo 
kariuomenę į Sovietų pasie
nį.

Prancūzai ir Naziai Gerbia 
Priešo Ginklų Fabrikus
Paryžius, gruod. 28. — 

Francūzų ir anglų lėktuvai 
galėtų lengvai bombarduoti 
Vokietijos ginklų ir amuni
cijos fabrikus Saar srityje, 
o vokiečių lakūnai lygiai 
lengvai galėtų bombarduot 
Franci jos ginklų ir amuni
cijos fabrikus Lorraine. Bet 
to nedaro nei vieni nei kiti. 
Net naktimis neaptemdo 
svarbiųjų savo fabrikų arti 
sienos tarp Francijos ir Vo
kietijos.

PADAUGĖJO KRIMINA-
LIšKI NUSIKALTIMAI

Washington. — 1939 me
tais sunkūs kriminališki 
p r a s i ž engimai padaugėjo 
keliais nuošimčiais 316-je 
Amerikos miestų. Vien 
žmogžudystės pakilo dau
giau, kaip puspenkto pro
cento.

Paryžius, gruodžio 28.— 
Prancūzai sakosi durklais 
atmušę du nazių padarytus 
užpuolimus per dieną.

somybę ir jie pilniausiai 
vykdo savo sutartis.

Bilmanis sako, jog ypač 
buvę caristai, dvarininkai 
aristokratai ir kiti nedrau
giški svetimtaučiai varo 
melų-kuždėjimų kampaniją 
prieš Latviją, Lietuvą ir 
Estoniją, pasakodami, būk 
jos išsižadėjusios nepriklau
somybės per, sutartis su So
vietais; taip nurodo Latvi
jos atstovas Bilmanis.

PERŠA SIŲST NAUJAUSIAS 
AMERIKOS KANUOLES 

HELSINKIO VALDŽIAI
Washington. — Suomi j os- 

Finliandijos generolas V. P. 
Nennonen prašo, kad Jung
tinės Valstijos perleistų jai 
nemažą daugį naujausių 
priešorlaivinių ir prieštan
kinių Amerikos kanuolių.

Pati Amerikos armija 
dar neturi kiek reikia tokių 
kanuolių, o įstatymas sako, 
jog tiktai ginklų perviršius 
galima perleist svetimom 
šalim.

Todėl kai kurie aukšti 
Amerikos karininkai perša, 
kad kongresas tuoj po nau
jų metų pataisytų šį įstaty
mą, idant Suomijos Helsin
kio valdžia galėtų greitai 
gaut iš Amerikos tų kanuo
lių.

Maskva.—Nežiūrint, kaip 
giriasi Suomijos baltagvar
diečiai, jau pradžia pabai
gos žiūri jiem į akis, rašo 
“Izviestija,” Sovietų vyriau
sybės laikraštis.

ORAS. — Šalta.

Amerikos Studentų 
Sąjunga Smerkia Im

perialistinį Karą 
_________________________________________ ___ m

Anglija Traukia Švediją Savo 
Pusėn prieš Nazius

London. — Anglija pasi
rašė sutartį su Švedija padi
dinti prekybą tarp tų dvie
jų šalių. Nori patraukt Šve
diją į Anglijos pusę prieš 
Vokietiją.

Angly Lakūnai Sakosi 
Sužeidę Naziy Laivą

Ir Keturis Lėktuvus
• ■

London. — Du anglų la
kūnai sako, kad jie užpuo
lę tris karinius vokiečių 
laivus naikintuvus ir vie
nuolika jų sargybos laivu- 
kų arti Vokietijos pakraš
čio ir tvirtina, kad jie bom
ba sužeidę vieną karinį na
zių laivą. O kada pakilę 
prieš juos keturi vokiečių 
lėktuvai, tai anglai visus 
juos sužeidę kulkasvaidžių 
šūviais, o patys visai svei
ki su lėktuvais sugrįžę na
mo.

(Naziai gi sako, jie vieną 
anglų lėktuvą nukirtę že
myn, o kitą nuviję šalin.)

Karas Padidino Nedar
bą, Kaip Rodo Tarptau

tinė Darbo Raštinė
Geneva. — Nuo europi

nio karo pradžios dar pa
didėjo bedarbių skaičius 
šimtais tūkstančių. Nors 
gamyba karinių reikmenų 
staiga pakilo, bet fabrikai 
dirbusieji paprastus gyveni
mo reikmenis labai sumaži
no darbus. Suvaržymai 
tarptautinės prekybos dėl 
karo taipgi išmetė daug 
darbininkų iš įvairių pra
monių bepusiškose šalyse.

Tiktai Jungtinėse Vals
tijose ir Kanadoj bedarbių 
skaičius sumažėjo, kaip sa
ko Tarptautinė Darbo Raš
tinė. Jinai neturi skaitlinių 
apie Vokietijos bedarbius. 

.Ši raštinė taip pat praneša, 
jog vakarinėje Europoje 
stokuoja išlavintų darbinin
kų, nors!! abelnas bedarbių 
skaičius1 zpakilo.

Įkalintas Ex-Kareivis už 
Komunistų Laikraštį

Oshawa, Ont., Canada.— 
Buvęs Anglijos kareivis pa
sauliniame kare Frank To
wers tapo dabar nuteistas 
tris metus į kalėjimu už tai, 
kad jis pardavinėjo kana
diečių komunistų laikraštį 
“Clarion”. šis laikraštis 
yra valdiškai uždraustas.

_______ I_____
Vokiečiai* vakarų karo 

fronte turi $ent 10 tūkstan
čių kanuolių.

R u o š k i me žiemi
nes pramogas “Lais
ves” paramai. Jos 
yra didele atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.

Madison, Wisconsin. — 
Su v a ž i a v imas Amerikos 
Studentų Sąjungos karštai 
užgyrė savo pildančiojo ko
miteto raportą, kuris smer
kia imperialistinį Europos 
karą.

Komitetas kaltino ypač 
Angliją, Franciją ir Ame
rikos valdžią, kad jos suar
dė taikos frontą. Studentų 
Sąjungos komitetas taipgi 
peikė Roosevelto valdžią, 
kad ji laužo bepusiškumo 
politiką, kad jinai davė 10 
milionų dolerių paskolos. 
baltagvardiškiem Suomijos 
valdovam ir pardavinėja 
jiem lėktuvus karui prieš 
Sovietus.

Daugelis CIO unijų atsiun
tė studentų suvažiavimui 
sveikinimus su paragini
mais darbuotis, kad sulai
kyt Jungtines Valstijas nuo 
karo.

Anglijos Universitetų 
Darbo Sąjungos komitetas 
taip pat atsiuntė pareiški
mą, šaukdamas kovon prieš 
imperialistų karą.
PAKVIESTAS BROWDER

Amerikos Studentų Są
jungos suvažiavimas pa
kvietė kalbėt Earlą Brow
der}, general} sekretorių 
Amerikos Komunistų Parti
jos, ir užstatė $2,000 paran
ką už vartojimą Wisconsi- 
no Universiteto didžiosios 
svetainės, kuri pasamdyta 
Browderio prakalbai.

Našiai Skaudžiai Nubaudė 
Vokietę už Meiliškus Ry
šius su Lenku Belaisviu
Berlin. — Nažių teismas 

pasiuntė vokietę Marthą 
Lattler dešimčiai metų į ka
lėjimą už tai, kad jinai my
lėjosi su lenku belaisviu. 
Teismas pareiškė, kad tai 
esą vokiečių tautos ^įžeidi
mas,” ypač, kuomet to»Tno- 
teries vyras yra Vokietijos 
kareivis.

Senas Žmogus Dasiprašė Ka
lėjimo iki Pensijos

Omaha, Nebraska.—Wm. 
T. Mahoney, 68 metų, atė
jo į policijos stotį ir pasi
prašė prieglaudos, nes šal
ta prabūt naktį be pasto
gės. Už tai buvo areštuo
tas kaip “valkata.”

Ant rytojaus teisėjas pa- 
liuosavo Mahoney; bet Ma
honey prašė palaikyti jį 
kalėjime penkias dienas, 
sako, “iki gausiu senatvės 
pensijos čekį.” Teisėjas ta
da davė jam 5 dienas ka
lėjimo.

Roma. — Italijos fašistų 
spauda pradėjo gąsdinti, 
būk Sovietų kariuomenė su
daranti pavojų Afganista
nui, Indijai ir Iranui (Per
sijai).
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Spee” Urugvajaus van-

Penktadienis, Gruodžio 29, 19

šininkas komiteto, kuris rūpinasi pageL 
ba Suomijos kapitali \ų ir dvarponių 
valdžiai, kuris renka Amerikoj aukas. 
Hooveris labdarys! Hooveris geraširdis! 
Hooveris, matote, supranta, kad suo
miams reikalingas valgis ir pastogė! Bet 
tas patsai ponas Hooveris to jausmo ne
turėjo ir neturi linkui Amerikos milio- 
nu darbo žmonių!

Ir dabar Jungtinėse Valstijose yra 
milionai darbininkų be darbo, kurie ir 
jų šeimynos vargsta ir skursta, yra ne- 
davalgančių. Gruodžio 19 d., New Yorko 
“Daily News” išspausdino piliečio Fa
ding Charle laišką iš Manhattan ligo
ninės, kuris rašo:

“Nekalbėkite man apie siuntimą mais
to į Suomiją... šeši mėnesiai laiko atgal 
mane patiko nelaimė ir aš patekau į ligo
ninę, kur mėsa, pienas, sviestas, cukrus, 
kiaušiniai yra tik gardumynais. Pirmiau 
aš svėriau 148 svarų, o dabar jau tik 
117, taip mane ‘nupenėjo’. Aš noriu savo 
vardą pakeisti į ‘Lazdą’, nes aš labai į 
ją panašus... Ponas Hooveris, vieton 
tiek daug rūpintis pagelba Suomijai, ge
riau pasirūpintų Amerikos ligoninėmis.”

Bet nei Hooverįs, nei jo vienminčiai 
nesirūpins Amerikos darbininkais, be
darbiais ir jų šeimynomis. Aukas ponai 
Lindberghai šimtais aukoja Suomijos po
nams, bet nieko neduos Amerikos darbo 
žmonėms.

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N Y., under the 

Act of March 3, 18*79.

Gyvenimo Simfonija

0 Žemė Betgi Suksis!
Cambridge miestelis (galima sakyti 

' Bostono priemiestis) turi daug švietimo 
įstaigų. Be kitų, ten veikia garsieji Har- 

-vardo universitetas ir Technologijos In
stitutas. Į Cambridge visas pasaulis žiū
ri kaipo į žymų mokslo centrą.

Deja, , nesenai ten padarytas dalykas 
Cambridge pasaulio akyse pastatys jau

• ir kitokioj šviesoj. Veikiausiai, žmonės 
sakys: Cambridge miestas turi moky
čiausių žmonių, bet jis turi ir kvailiau-

‘ šių.
Pagalvokite: Cambridge miesto taryba 

priėmė savo nario p. Sullivano rezoliuci- 
. ją, draudžiančią įnešti į Cambridge mie

stą bile laikraštį, knygą arba žurnalą, 
7 kuriame būtų pavartota žodžiai Leninas 

arba Leningradas! Einant naujuoju įs
tatymu, bile žmogus, atnešęs, sakysim, 
laikraštį į Cambridge, kuriame bus pa
sakyta, kad Leningrade įvyko gaisras, 
gali būti areštuotas. Lenino vardas taip 

.jau neturi būti niekur minėtas.
Knygų, kuriose yra minimas Lenino 

vardas, aišku, šiandien bus parašyta ke- 
. lios dešimtys tūkstančių tomų. Šiandien

• juk nieko istoriniai tikro negali parašyti 
neminėjęs Lenino. Tokių knygų daugy
bė yra ir Harvardo universitete ir mies- 
tavuose knygynuose. Vienos jų apie 
Leniną ir jo mokslą atsiliepia teigiamai, 
o kitos—neigiamai. Bet einant tuo pai-

■ ku įstatymu tos visos knygos gali būti 
. sukonfiskuotos!

Na, ir kuriuo tikslu tas viskas padary
ta? Ogi, būtent, tuo, kad sulaikyti ko
munizmo plėtojimąsi Cambridge mieste! 

: Kas matė pasaulyje paikesnį skymą 
’komunizmui sulaikyti?

Nereikia nei aiškinti, kad tasai įstaty
mas gyveniman pravestas nebus. Mes 
apie tai rašome tik tam, kad parodžius, 

Lkokių yra naivių “visuomenės atstovų” 
* net tokiam garsiajam mieste, kaip Cam

bridge, Mass.!

z Nieko Apie Reformas
Lapkričio 29 d. A. Smetona sakė kalbą 

' Lietuvos seime. Kalbėjo jis ilgai, pažy- 
•’mėdamas darbingumo reikalą Lietuvai. 

■ Girdi, samdytojai mažai paisą darbin- 
'•gumo' ir pinigus eikvoją, o darbininkai 

v jsavb pinigus pragerią. Dėl to, girdi, ken
čia Visas kraštas.

•* Mes jau ne kartą nurodėme, kad Lie
tuvoj reikia imtis darbo griežtoms so- 

-:cialinėms reformoms pravesti. Ten rei
kia duoti žmonėms laisvės, reikia išla,įs

avinti šimtai politinių kalinių, sukištų į 
kalėjimus tik dėlto, kad jie stoja už de- 

• •mokratinę santvarką Lietuvoj. Kol to 
•nebus, Lietuvoj gero nebus.

Betgi ponas Smetona apie tuos svar- 
"bius dalykus neprisiminė nei žodeliu!

Mūsų Bedarbiai ir Suomija
Kada šalies prezidentu buvo ponas 

Herbert Hoover, tai milionai darbinin
kų atsidūrę bedarbių eilėse badavo, sta- 

*~tė būdas balose ir budavojo “Hoovervil
lage”. Hooveris ir jo administracija ne
sirūpino Amerikos darbo žmonių sveika- 

"ta ir gyvastimis. Priešingai, jo adminis
tracijos nariai kalbėjo apie “gerus lai
kus,” “vištą kiekviename puode,” o be
darbius vadino “valkatomis”, “tingi
niais”, “nenorinčiais dirbti.”

7 Piliečių karo laiku Rusijoj (1918-1921 
metais) ponas Hooveris buvo galvinis as
muo Amerikos imperialistų, kurie karia- 
vo prieš Sovietus. Dabar jis vėl yra vir

“Daktaras” Dubrowsky♦
Savo laiku Dieso komitetui liudijo 

“daktaras” Dubrowsky, kuris sakėsi esąs 
buvęs kokiu tai prezidentu Sovietų Są
jungos Raudonojo Kryžiaus New Yor
ke. Jis, kaip ir daugelis kitų jam pana
šių žmonių, aišku, visaip “nakino” ko
munistus ir Sovietų Sąjungą. Žėrė jis 
Diesui “faktą” po “fakto”, išrodinėda- 
mas Sovietų Sąjungos nedorybes.

Šiomis dienomis apie tąjį Dieso liudy
toją tapo patiekta įdomių davinių. Žur
nalistas Ernest Moorer per “Daily Wor
kers” iškėlė būtent tą faktą, kad Dub- 
rowsky nesąs jokis medicinos gydytojas, 
kaip jis save vadinosi per liudijimą. Po
nas Moorer rašinėjo laiškus į tas mo
kyklas, kuriose jis sakėsi neva ėjęs 
mokslus, betgi iš ten gauta žinių, kad p. 
Dubrowsky niekad tų mokyklų nėra lan
kęs!

Taigi dar vienas p. Dieso komiteto liu
dytojas nusimelavo. Ir nusimelavo taip 
negražiai, kad dabar jis pats veikiausiai 
savęs gėdinasi (jei dar jis turi kiek gė
dos).

Na, ir nevyksta tam Dieso komitetui su 
liudytojais.

Pono Baldwino Pranašavimai
“New York Timese” karo reikalų spe

cialistu skaitosi ponas Hanson W. Bald
win. Jis praeitą sekmadienį rašė ir Suo- 
mijos-Sovietų karo klausimu. Kaip ir 
visi kapitalistų “specialistai”, jis numato 
suomių pasisekimus. Bet visgi susilaiko 
nuo vaikiškų pasakų.

Jo nuomone, greitai ledynai sukaustys 
Suomijos ir Bothnijos užlajas ir tas su
varžys Sovietų karo laivyno veiksmus. 
Pasiliks tik sausžemio ir orlaivyno jėgos. 
Jos veiks tiek, kiek leis šiaurių oras. 
Bet gi tas oras yra ir draugas ir priešas 
abiejom pusėm.

Baldwin mano, kad Suomija turi iki 
400,000 armiją, gerai apginkluotą, nes 
per daugelį metų ją ginklavo Anglijos, 
Franci jos, Vokietijos, Amerikos ir kitų 
šalių valdovai.

Jo nuomone, Sovietų Sąjunga prieš 
Suomijos ponus turi nuo 400,000 iki 750,- 

.000 kareivių, bet dar nevisi į frontą su
traukti. Suomijos pasienyj ir Suomijoj 
stoka kelių ir daug yra įvairių kliūčių. 
Ji87mano, kad ten Sovietai turi nuo 500 

'•iki* *900 karo orlaivių. Jo apskaitliavimu, 
dabkr Sovietų Sąjunga turi apie 5,000,- 
000 žmonių po ginklu, bet svarbiausios 
armijos dalys yra laikomos prieš Japo
niją, Turkiją, Rumuniją, Vokietiją ir re
zerve. Sovietai niekam nepasitiki, nes 
jie žino, kad yra priešų apsupti.

Kai dėl žiemos, tai jis sako, kad dabar 
blogiausias oras, aršiausias laikas ka
riauti, bet kam jis pasitarnaus, tai ne
žinia. Helsinkio valdžiai iki šiol jis tar
navo, bet Baldwin bijo, kada tikrai šal
čiai sukaustys balas ir ežerus, kada virš 
jų. galės važiuoti Sovietų tankai, kad po
nas šaltis nepasitarnautų Raudonajai 
Armijai prieš suomius. Suomija pristatė 
fortų tarpe ežerų, bet kada ežerai už
šals, kada tankai galės apeiti tuos for
tus, tai kas tada atsitiks—stato jis klau-

• simą. -
į

"i

Šiais tragiškais laikais, 
kuomet pasaulio žemlapis 
mainosi lyg audroje debe
synas, negalime nei vienas 
iš mūsų nesiįdomauti pa
sauliniais įvykiais. Bese- 
kant spaudą ir radio prane
šimus, rodos ir girdi ka- 
nuolių baubimą, bombane- 
šių urzgimą, bombų sprogi
mą ir vandens šniokštimą 
per susprogdinto laivo de
nis. z

0

Šie ir tam panašūs mir
ties simfonijos skardai ne
tik kad rauja iš mūsų tar
po žmonijos žiedą, šimtais 
tūkstančių jaunuolius, bet 
ir tų, kurie tiesioginiai ne
dalyvauja tame mirtinam 
konflikte, kriušina sielą ir 
bukina valią žengti pirmyn. 
Kadangi, b e g a u d y damas 
vėliausias karo žinias ir be- 
bandydamas atskirti tiesą 
nuo melo,, žmogus nuilsini 
nervus ir ; atbukini protą, 
tai tuomet bandai surasti 
poilsį savo kasdieniniuose 
užsiėmimuose. *

Šiltesniam ore galima ir 
lauke daugiau užsibovinti. 
Čia dilgę išraudamas, ten 
meduką apgenėdamas ir ga
lutinai apipjaudamas pievu
kę aplink stubą, duodi ner
vams pasilsėti. Bet dabar, 
kuomet oras atvėso, tai 
daugiau laiko tenka praleis
ti stuboj.

Sekmadienio rytą atsikė
lęs, iki persiriti su didžiuo
ju nedėliniu New York 
“Timesu” ir pabaigi žiūrėti 
dar iš praeitos savaitės už
silikusius lietuviškus laik
raščius, tai jau ir pietūs at
eina. Papietavęs sėdiesi į 
kėdę pas radio. Nejučiomis 
mintis perbėga, priminda
ma, kad šiandien jau yra 
šešioliktas sekmadienis nuo 
pradžios Antrojo Pasauli
nio Karo, kuris be pertrau
kos griežia tą desperatišką 
mirties simfoniją. Jautiesi 
lyg laimingu, kad šiandieną 
dar turėjai šokius tokius į 
pietus, kad dar tavo namai 
nėra pelenų krūva ir kad 
dar turi kėdę ir radiją, 
iš kurio garsiakalbio dar 
galima išgirsti linksmesnę 
gaidą. Užsisuki radiją ant 
WABC stoties ir išgirsti 
Beethoveno Penktosios Sim
fonijos žavėjančias melodi
jas. Paskęsti jose.

Anie, karo laukų despe
racijos ir destrukcijos skar
dai užleidžia vietą mintims 
B e e t h oveno “Penktosios” 
vilties ir konstrukcijos obal- 
siams. Į vietą bombų spro
gimo- ir kanuolių trenksmų 

pasigirsta Beethoveno 
“Penktosios” pamatinis to
nas — Tra-tra-ta-da-da... 
tra-ta-da-da...

Nekurie muzikos kritikai 
tą pamatinį toną, kuris, lyg 
bildesis į duris, vėl ir vėl at
sikartoja per ištisą eigą 
simfonijos, vadina gyveni
mo likimo bildesiu. Kiti jį 
vadina laimikio bildesiu. 
Bet man jis atrodo bildesiu 
į duris žmogaus sielos ka
lėjimo, kuris yra subudavo- 
tas iš saumilystės ir sava- 
naudystės ant to smėlinio 
pamato — žmogaus žmogu
mi išnaudojimo. Tie atsi
kartojanti bildesiai žadina 
mūsų sielą ir šaukia mus 
žengti pirmyn į šviesesnį 
rytojų.

Kartais, kur ten toli už 
bildesių, girdisi smuikos 
silpnas, verkšlianantis bal
selis, lyg ko tai iš mūs mal
daujantis. Kartais tas silp
nutis balselis išauga į ko
manduojantį toną ir iškyla 
į berybines padangas er
dves. Kartais jis, lyg iš des
peracijos, rūstingai griau
džia. Galutinai jis plyšta į 
tūkstančius aimanuojančių 
balsų, lyg ta įkalinta siela, 
sutraukydanąa nelaisvės re
težius ir sugriaudama kalė
jimo sienas. Bet tas atsikar
tojantis bildesis, tra-tra-ta- 
da-da... Tra-ta-da-da, be 
perstojimo akcentuoja visą 
tinklą simfonijos, supintos 
iš maldaujančių ar koman
duojančių balsų, iš vilties ar 
desperacijos obalsių ir iš 
maloniai p r i k a Ibinėjančių 
melodijų. Be perstojimo jis 
budina mūsų sielą iš letar
go miego. Jis kviečia mus 
apsišviesti; apsivalyti nuo 
saumilystės purvų; atskirti 
draugą nuo priešo; ir kovo
ti už tiesą, už demokratiją 
ir prieš išnąudojimą! Jis 
vilioja mūsų sielą sekti jo 
idealus į berybines mėlynės 
erdves.

Paskutinis Tra-tra-ta-da-r 
da... tra-ta-da-da pabudi
no mane iš to svajonių pa
saulio, į kurį žavėjančios 
B e et h oveno “Penktosios” 
melodijos buvo nusivilioję. 
Žvilgterėjęs per langą, ties 
kuriuo stovėjo radija ir ten 
pamačiau realybių pasaulį. 
Ten į pietvakarius, už De
laware upės, matėsi niūksan- 
ti Pennsylvanijos kalnai. Už 
jųjų ir saulė jau slinko, iš- 
trėkšdama į dangaus skliau
tus paskutines srioves jos 
raudonųjų spindulių, į ku
riuos įsinarpliojus ir erdvės 
mėlynė jau sekė tą ugninį 
kamuolį į užkalnį. . I

Tuom pačiu iykiu ir 
B e e t h oveno “Penktosios” 
skardai, įsipynė į sėdančios 
saulės žėrinčius spindulius, 
liejosi į paskutines gaidas ir 
galutinai dingo vakarinėje 
tyloje.

Pilkoji prietemos skrais
tė jau dengė Trentoną ir jo 
apylinkes. Bet simfonijos 
melodijų sujudinta siela vis 
dar negalėjo nurimti. Ji dar 
ilgai ir toli blaškėsi į nak
ties gelmes. Ji statėsi sau 
įvairių įvairiausius klausi
mus.

Muzika? Kas yra muzi
ka? Ji yra kompozicija įvai
rių įvairiausių balsų. Kiek
vienas iš tų balsų turi savo 
tam tikrą tankumą virpėji
mo oro bangose. Bet be
tvarkis mišinys balsų gali 
greitai išvaryti žmogų iš 
proto. Tik tada, kai Beetho- 
venas suderina tuos balsus 
ir sutvarko jų melodijas, 
jie tekelia žmogaus sielą į 
padanges. Tas reiškia mu
zikos simfoniją.

Architektūra? Kas gi yra 
architektūra? Ji yra kūri
nys medžiagų, kaip tai ak
menų, smėlio, plytų ir tam 
panašių. Betvarkiai suvers
tos krūvos tų medžiagų pa

KlausimaHi^Atsakvmai
Klausimas

Gerb. Redakcija: Kelios 
dienos tam atgal tūlas Neal 
O’Hara “New York Poste” 
rašė: “New Yorko ligoninė
je buvo ištirta 250 yaikų 
tarpe 8 ir 16 metų amžiaus, 
kurie sirgo dusuliu, žoliniu 
drugiu ir kitomis panašio
mis nesveikatybėmis. Pasi
rodė, kad šitie vaikai moks
le geriau pasirodė, negu 
toks pat skaičius visai svei
kų vaikų.” Ar .galima to
kiems stebuklams tikėti? O. . J i t 4 • , 
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Laisves Bendroves Direktoriai 
Nutarė Suvažiavimą Laikyti

Sekmadienį, 28 d. Sausio - Jan.
Suvažiavimas bus laikomas nuo 10 vai. ryto iki 5 

po pietų. O vakare įvyks bankietas.

šiuom kartu bus duodama tikrai gera vakarienė, nes yra 
parandavota Central Palace Svetainė, kur yra puiki virtuvė. 
Tai gaspadinės turės geras sąlygas gaminimui vakarienės, 
o rengėjai neskūpaus išlaidu supirkimui gerų valgių. Taipgi 
svečiai bus pavaišinti ir stipriais gėrimais dėl geresnio 
apetito. ■ >d

Įžanga bankietui $1.25. Tikietai jau gatavi, prašome iš 
anksto įsigyti ti.kietds.

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA.

daro tik šiukšlyną. Bet kiĮo-i 
met Michelangelo ir kiti\ 
garsūs pasaulio skulptoriai 
ir architektai suformuoja 
tas medžiagas į palocius, 
stovylas ir bokštus; tuo
met mes pamatome prieš 
save statybos kūrinius, ku
rie sukrečia mūsų vaiden
tuves. Tas reiškia Architek
tūros Simfoniją. ■ .'-*1

Paišyba ir dailė irgi tik 
tėra kombinacijos įvairiau
sių spalvų. Betiksliai ištep
liojus jomis kambario lubas 
ir sienas, tas kambarys at
rodytų daugiau į bepročio 
lindynę, negu į civilizuoto 
žmogaus gyvenimo vietą. 
Bet kuomet Leonardo da 
Vinci suderina tas spalvas 
ir nupiešia figūras ir regi
nius, tuomet tie, dažais at
vaizduoti, idealai žadina 
žmonių mintis per šimtme
čius. Tas reiškia Paišybos ir 
Dailės Simfoniją.

Bet įsisvyravusi mintis ir 
•čia neapsistoja. Ji metasi 
dar vieną žingsnį pirmyn. 
Klausimas kyla: jei muzi
koj, architektūroj ir dailėj 
iš to viso mišinio balsų, me
džiagos ir spalvų yra gali
ma sutverti galingas simfo
nijas, tai kodėlgL nebūtų 
galima to padaryti socia- 
lėj tvarkoj?

Į tą klausimą tik gyveni
mas teatsakys pilnai. Bet 
šiandieną neturėtų būti 
nuodėme, jei žmogus drįsti 
svaj'oti ir trokšti, kad šiame 
pasauly tos visos- politinio 
mišinio ir ekonominės be
tvarkės sistemos, pamatuo
tos pelnagrobyste ir param
stytos durtuvais, kulkasvai- 
džiais ir kanuolėmis, be per
stojimo griežiančios tą šlyk
ščią melodiją mirties sim

fonijoj, galima būtų pakeis
ti į tokią pasaulinę socialę 
tvarką, - kurioj žmogaus 
žmogumi išnaudojimas bū
tų draudžiamas; kurioj 
mokslas ir apšvieta kiek
vienam būtų prieinama ir 
kurioj gera valia ir žmo
gaus žmogum pasitikėjimas 
būtu skleidžiama.

Tas tai kaip sykis ir bū
tų viršiausias žmonijos kū
rinys ir maloniausia Gyve
ninio Simfonija.

Ar toj aus Sūnus.

gal Neal O’Hara yra koks 
nors apgavikas?

Skaitytojas.
Atsakymas

Mes tų minimos ligoninės 
skaitlinių niekur nepastebė
jome. Gal iš tiesų toks tyri
nėjimas ir buvo pravestas 
kada nors. Mes negalime 
jums patarti nei tikėti, nei 
netikėti.

Neal O’Hara yra “New 
Yorko Posto” kolumnistas. 
Jis, matyt, rinkinėja viso
kias įdomybes ir iš jų su
klijuoja savo kolumną. \



lan Colimo Nueito! 'I?f(,nas? pagamintas pana- 
Jut! Udllilld OUolndr šiai kaip paprasti radio mi- BETLEJAUS ŽVAIGŽDĖ
bet per Dujokaukes

Dabar vartojamos mas- 
kos prieš karo gestis, arba 
vadinamos dujokaukės ge-1 
rai apsaugo žmogų nuo > 
nuodingų dujų. Bet užsidėC 
jus dujokaukę, buvo negali-į 
ma kalbėt, nors kvėpuot ge-i 
rai galima.

Paskutiniu laiku išrastas į kie maži, kad vos pastebimi, 
dujokaukių pagerinimas Bet jie taip padidina gar- 
jau leidžiąs ir kalbėt iš po sus, jog šitokias kaukes už- 
dujokaukės. Išradimas pa-, si dėję žmonės gali lengvai 
darytas Holandijoj ir štai susikalbėt. Ir šios mikrofo- 
koks jis yra: iniškos dujokaukės yra ma-

Dujokaukės viduje šalia žai kuo brangesnės už seną- 
koštuvėlio yra mažutis mik- sias “nebyles’’ dujokaukes.

Vieši Darbai Vilniuj 
Ir Vilniaus Krašte

Lietuvos vyriausybė Vil
niuje dabar veda šitokius 
darbus:

Neries (Vilijos) krantų 
taisymas, kur dirba 200 
darbininkų; naujų pašto 
rūmų statymas, kur dirba 
100 darbininkų; Turniškėse 
658 darbininkai; žemdirbys
tės rūmo statymas, kur dir
ba 40 darbininkų; Techni-i 
kos mokyklos statymas — 
52 darbininkai; gimdymų 
klinika — 25 darbininkai;i 
šaldytuvų statyba — 43 
darbininkai; radio stotis — 
6 darb.; gamtos dirbtuvė— 

-—40jnuzėjaus statymas — 
20 darbininkų; pradinės 
mokyklos statymas — 16; 
šv. Jokūbo ligoninės ir vir-Į 
tuvės statymas — 60 darbi-i 
ninku; ugniagesiai — 80' 
darb.; įvairūs valdžios na
mų taisymai 30 darb.

Prie kelių dirba apie 1000 
darbininkų, daugiausia prie 
plento iš Vilniaus į Kauną; 
130 — plantacijose; 45 — 
miesto cemento-betono dirb
tuvėje; 150 prie vandentie
kio ir kanalizacijos.

Tiem darbininkam moka
ma tiek litų, kiek šiemet 
rugsėjo 1 d. gaudavo lenkiš
kų zlotų.

Artimoj ateityj būsią 
pradėti šie nauji darbai: 
kelias į Rasus ir kelias Po- 
lovos gatve ir akmenų tašy- 
mas ir skaldymas.

Vilniaus miesto raštinėje 
įsiregistravę 7,200 bedar
bių iš jų 6,000 yra fizinių 
darbininkų ir 1,200 proti
nių, arba intelektualių.

Pirmą savaitę, kai Vil
nius buvo pervestas į Lietu
vos žinybą, 2,500 bedarbių 
gavo viešus miestinius dar
bus. Miesto vyriausybė 
stengiasi atidaryt bedar
biams daugiau darbų.

MAŽAI SUOMIJOJ 
ŠVIESOS

Suomijoj-Finliandijoj da
bar tėra tik apie keturias 
valandas dienos šviesos, bet 
ir ta pati šviesa menka, Be 
to, dažniausiai būna tiršta 
ūkana.

SUNKU NUTEISTI 
TEISĖJĄ

Albany, N. Y.—Byla New 
Yorko valstijos senate prieš 
Brooklyn© teisėją Martiną 
kaštavo $120,000 iš valsty
bes iždo, ir jis tapo ištei
sintas.

Martin buvo patrauktas 
tieson už “netinkamą bylų 
vedimą” teismuose.

krofonai, į kuriuos kalba
ma ar dainuojama, kai no
rima, kad garsiau balsas
skambėtų.

Dujokaukę u ž s i dėjęs, 
žmogus kalba į tą mažytį 
mikrofonuką viduje; o mum 
mikrofonukas. perduoda jo 
kalbą į garsintuvą (arba 
garsiakalbį), kuris yra iš
laukinėje pusėje dujokau
kės. Šie įrengimukai yra to-

LĖKTUVAS IŠGYDĖ VAIKUS 
NUO KOKLIUŠO

Waterville, Maine. — Du 
Fr. Jacques vaikai, James, 

' 10 metų, ir Claire, 5 metų, 
sirgo kokliušu (edra). Tė
vai pagalvojo, gal liga pra
eitų, jeigu vaikai būtų auk
štai iškelti lėktuvu. Taip iš 
tikro ir atsitiko.

Vaikai buvo iškelti orlai
viu 11 tūkstančių pėdų auk
štyn, ir paskui nusileidus 
žemyn, jau pas vaikus ne
buvo jokių kokliušo ženklų.

Ar Veidas Parodo, kad 
Žmogus Piktadarys?
Rasite tiek ir tiek žmo

nių, kurie sakys, kad jie iš 
pažiūros pažįsta “apsigimu- 
sį piktadarį.” Yra net po
licijos ir kalėjimų viršinin
kų, kurie tvirtina, būk galį 
pažint kriminalistą iš jo1 
veido ar galvos.

Bet tai nesąmonė, sako 
dr. Ales Hrdlicka, moksli
ninkas Smithsonian Institu
to Washingtone. Jis yra iš- 
mieravęs galvas ir veidus' 
tūkst. vaikų, suvarytų į; 
pataisos namus, taip pat 
galvas ir veidus daugelio 
kalinių ir šiaip žmonių.

Bet nei galvos nei veido 
pavidalas tikrumoj neparo-1 
do, ar žmogus yra piktada
riu ar turi juom būti.

Mokslininkas Hrdlicka at
rado, kad jau virtęs pikta
dariu žmogus turi daugiau 
ar mažiau palinkimo elgtis 
skirtingai, negu visuome
niškai sveika dauguma 
žmonių. Hrdlicka sako:

“Piktadarystė nėra kū
niškas dalykas... Palinki
mai į piktadarystę nėra 
įgimti: jie yra įgyti per pa
čius piktadarystės veiksmus 
ir per bendravimą su krimi
nalistais, nuo kurių pikta
darys užsikrečia prieš-vi- 
suome niškais papročiais. 
Gali žmogus turėt net blo
gai apsigimusį kūną, bet ir 
dėlto dar nėra nulemta, kad 
jis turi būt piktadariu, nors 
smagenų, nervų ir vidujinių 
1 i aukų - gliandsų nesveiku
mai gali iš dalies prisidėt 
prie to, kad tokiam žmogui 
yra lengviau virst piktada
riu, negu sveikam, norma
liam asmeniui.”

Amerikonas profesorius 
Jack pagamino naujos rū
šies termometrą, kuris iš 
vakaro parodysiąs, kiek bus 
šilimos ar šalčio ant ryto
jaus. 1.

Ar buvo danguj tokis regi
nys, kaip Betlejaus žvaigždė, 
kuri Kristaus gimimą apreiškė 
bei “trim karaliam” (išmin
čiam, astrologam) į jo gimi
mo vieta kelia rodė? \

Ryšyj su šiuo klausimu dar 
galima statyt ir kitą klausi
mą : ar Kristus buvo viršgam- 
tine esybe — Dievo sūnumi, 
arba ar iš viso buvo tokis as
muo, kaip Kristus?

Šio klausimo atsakymui da
viniai yra migloti. Yra tvir
tinimų, kad Kristus buvo tik 
mytas, pasaka. Pati žydų tau
ta, kuriai Kristus priskaito- 
mas ir kur jis gyvenęs ir mo
kęs, jam neįtikėjo. Krikščio
nybė ėmė plėstis kitose tau-, 
tose ir žymiai vėliau.

Metinės šventės Kalėdos sa
vo pradžią gavo daug pirmiau 
krikščioniškos eros. Įvairios 
gentys šiuo metlaikiu ruošda
vo dideles iškilmes pasiliki
mui grįžtančio aukštyn ant 
dangaus savo vyriausio dievo 
saulės, — palydėjimui trum
piausios metų dienos, gruo
džio 22, ir pasitikimui bei lau
kimui ilgesnių, šviesesnių ir 
šiltesnių dienų. Tam bu
vo ruošiamos įvairios iškil
mės, ceremoniškai deginami 
laužai, kad permaldaut savo 
didįjį dievą saulę ir išreikšt 
jam savo paklusnumą, ši šven
tė ne visur vykdavo tą pačią 
dieną, nei tą patį mėnesį—vie
nur keletu savaičių anksčiau, 
kitur maždaug dabartinių Ka
lėdų laiku, o dar kitur žy
miai vėliau.

Taigi ir krikščionys kaip 
tai pritaikė Kristaus gimimo 
laiką šiam sezonui. Bet nei iki 
šiol dar nėra nustatyta ne 
tik diena, bet nei mėnuo, 
neigi metai, kuriais Kristus 
gimęs. Daviniai apie tai vieni 
kitus kontradiktuoja. Įvairūs 
Biblijos tyrinėtojai bei istori
kai nesusitaiko nuo 4 iki 11 
metu. Tai Kristus gimęs tiek 
ir tiek metų nuo Romos įstei
gimo ; tai tokiais ir tokiais 
metais viešpatavimo Augusto; 
tai vėl jo gimimas nusakoma 
tūlu karinių mūšiu. Tokiu 
kalendorių, kokiais mes rekor- 
duojame įvykius, anoj gady
nėj nebuvo.

Dabar, ar galėjo būt tuo 
laiku kas tai panašaus į Bet- 
lėjaus žvaigždę? Taip, ga
lėjo. Bet kokis dausų kūnas 
ta žvaigžde būt galėjo, tikrai 
pasakyt negalima, šių dienų 
astronomai, tačiau, bando ta
tai išaiškint. Kalėdų proga, 
ir astronominiai žurnalai ir 
planetariumai patiekia apčiuo
piamu davinių. Tai galėjo 
būt milžiniškas ir nepaprastai 
šviesus meteoras (fire ball) ; 
galėjo būt kometa; galėjo būt 
“nauja” žvaigždė—nova; ga
lėjo reta, stebinantį reginį 
sudaryt kelių planetų susigru- 
pavimas vienoj vietoj. — Vie
nas tokiu reginių ant dan
gaus to laiko žmonėm galėjo 
būt ženklu, apreiškiančiu gi
mimą pranašų nusakyto Mesi- 
jąus.

Senovės žmonės kiekviena | 
retą raginį ant dangaus aiš
kindavosi apreiškimu labai 
svarbiu įvykiu. Net papras
tos 'Zodiako žvaigždžių kons
teliacijos (grupės) labai daug 
bendro turėdavę su atskiro 
žmogaus gyvenimu — jo cha
rakteriu, jo laime. Sulyg as
trologų, jei žmogus gimė po 
tuo ar kitu Zodiako ženklu, 
tai jis būtinai turi būt tokio 
ir tokio charakterio, laimin
gas ar nelaimingas.

Nedyvai. Net dabar, astro
nomijai aukštai pakilus, dau
gybė žmonių i reginius ant 
dangaus žiūri labai prietarin
gai. Laike mėnulio tuštumos,

gink tave Dieve, nesėk bei 
nesodink gėlių, nes žiedai bus 
tušti; kopūstai jei ir bus su 
galvomis, jie bus minkštagal
viai. Sėk ant “jauno,” tai 
digs ir augs kaip ant mielių. 
Jei kada aplink mėnulį ma
tosi didelis ratas, tai artinasi 
lietus ir lis tiek parų, kiek 
tame rate matosi žvaigždžių. 
Gi anoj gadynėj, kai astro
nomija buvo dar tik vystyk
luose, žmonės buvo daug prie
taringesni.

Senovės žydai ypatingai 
daug domės kreipdavo į vie
ną dvylikos Zodiako konste
liacijų—į žuvų konsteliaciją. 
Ta žvaigždžių grupė jų tautai 
buvo šventa. Jie labai tėmy- 
davo ją. Ir jei toj dangaus 
srityj pasirodydavo koks re
tas reginys, tai jis būtinai tu
rėjo būt apreiškimu nepapras
to įvykio žydų tautai. Ryšyj 
su tuo astronomai duoda ve 
kokių davinių. Maždaug kas 
800 metų į vieną vietą ant dan
gaus susieina trys saulinės si
stemos nariai, planetos—Mar
sas, Jupiteris ir Saturnas—ir 
sudaro mažą geometrinį tri
kampį. O kadangi už visas 
didžiausioji planeta Jupiteris 
tuo laiku būna savo orbitoj 
daug arčiau prie žemes negu 
paprastai, tai jis būna la
bai šviesus. Tas šių trijų 
planetų trikampis stebėtinai 
metasi į akis bile žmogui. 
Tokia figūra ant dangaus 
pasirodė 1604 metais. Astro
nomas Kepleris, kuris geriau
siai buvo pasižymėjęs aiški
nimu planetų judėsiu ir ku
ris išaiškino tris pamatines 
tų judėsiu tiesas, apskaičia
vo, kad praeityj tokis plane
tų susigrupavimas turėjo būt 
799-tais metais po Kristaus, 
o kitas pirm to — 6-tais me
tais pirm Kristaus. O kadan
gi, kaip, aukščiau jau minė
tai, dėl Kristaus gimimo metų 
nesusitaikoma nuo 4 iki 11 
metų, tai šis trijų planetų su
siėjimas—tas mažas trikam
pis—galėjo būt Kristaus gi
mimo metais. Ir prie to, ka
dangi šis reginys buvo kaip 
tik toj žydams šventoj žu
vų konsteliacijoj, tai tie “trys 
karaliai’ ir galėjo tatai palai
kyt Mesijaus gimimo apreiš
kimu ir sulyg to jo gimimo 
vietos j ieškot.

šia proga tenka pabrėžt, 
kad šįmet vyksta tų trijų pla
netų supuolimas į tą pačią žu
vų konsteliaciją, nors jos šiuo 
sykiu nesudarys aukščiau nu
sakyto trikampio. (Sekamas 
tokis jų susigrupavimas bus 
2,408 metais.)

Kas nori šias planetas ma
tyt lenktyniuojant, tai gali pa
sižiūrėt vakarais, apie septin
tą ar aštuntą vai., į tą dan
gaus ruožą, kuriuo dabar sau
lė keliauja nuo rytų į vaka
rus. žiūrint nuo vakarų į ry
tus, šios planetos stovi ši
taip : pirma (rusva) — Mar
sas; netoli jos į rytus (didelė 
šviesi “žvaigždė”)—Jupiteris, 
trečia <*(tolokai nuo pastaro
jo)—Saturnas. Marso orbita 
arčiau prie žemės negu Jupi
terio, tai jis savo kelionę ap
link saulę atlieka greičiau—į 
apie du mūsiškiu metu; Ju- 
toliau, tai jis savo kelionę pa
daro į 12 rtietų; Saturnas dar 
piterio orbita (kelias, ratas) 
toliau, ir jis aplink saulę ap- 
skrenda į 30 metų. Taigi da
bar Marsas vejasi Jupiterį ir 
ne po ilgo jį pasivys ir pra
lenks; Jupiteris vejasi Satur
ną, bet kai jis jį pasivys, tai 
Marsas bus pralenkęs juos 
abu.

Chiniečių astronominiuose 
užrašuose yra pažymėta, kad 
4-tais melais pirm ' Kristaus

matėsi ant dangaus didelė 
kometa. Astronominės kalku
liacijos parodo, kad tai galė
jo būt Ualley’o kometa, kuri 
paskiausiai mus aplankė 1910 
metais (jos periodas — apie 
76 metai). Tai irgi galėjo 
būt Betlejaus žvaigžde.

1572-rais metais nuogos 
akies (teleskopų dar neturė
ta) danas astronomas Tycho 
Brahe, eidamas namo iš sa
vo observatorijos, žvilgterėjo 
į dangų ir nustebo : pamatė ne
paprastai šviesią žvaigždę, 
kurios toj vietoj pirmiau vi
sai nebuvo! Ji buvo taip švie
si, kad galima buvo matyt ją 
net dienos laiku. Paskui ji 
kasdien blanko, blanko iki vi
sai pranyko. Ir dabar jos 
nesimato nei per teleskopus. 
Tai buvo nauja žvaigždė—no
va. Bet tikrenybėj ta žvaigž
dė nebuvo nauja žvaigždė. 
Dabar jau patirta, kad, dėl 
iki šiol neišaiškintų priežas
čių, sena žvaigždė eksploduo- 
ja, josios medžiaga virsta 
energija ir todėl pasidaro la
bai šviesi. Su dabartiniais te
leskopais žvaigždynus, tėmi- 
jant ir fotografuojant, suran
dama tokių “naujų” žvaigž
džių net po keletą kasmet. 
Po eksplozijos, tokia žvaigždė 
laipsniškai vėl nublanksta, at
slūgsta, susitraukia ir tampa 
vėl neįžiūrima. Bet retkar
čiais—tai vienoj,, tai kitoj ga- 
laksėj (atskiram žvaigždy
ne)—pasitaiko patėmyt novą 
daug ryškesnę už paprasto 
eksplodavimo žvaigždes; to
kios vadinamos supernovo
mis. Kalifornijos Technologi
jos Instituto mokslininkas Dr. 
Fritz Zwicky, žymiausias au
toritetas tokių žvaigždžių 
aiškinime, sprendžia, kad 
super-novos pasirodo po vie
ną kas penki-šeši šimtai me
tų kiekvienoj galaksėj. Chi
niečių užrašai parodo, kad 
jie tokią žvaigždę matę 1056 
metais. Remiantis Zwickio 
tvirtinimais, kita pirm to to
kia super-nova galėjo būt ma
tyta mūsų galaksėj apie 500 
metų po Kristaus, o dar kita— 
Kristaus gimimo laiku. Tai 
irgi galėjo būt palaikyta ap
reiškimo ženklu. Ir kodėl ne? 
Čia ve toj dangaus vietoj nie
kad nebuvo matyt labai švie
sios žvaigždės; bet štai ūmai 
ten pasirodo stebuklas — ne
regėto dydžio ir šviesos nau
ja žvaigždė! Po to ji kas
dien blanksta, blanksta ir iš
nyksta.

Tai ot vienas iš čia sužy
mėtų reginių galėjo būt pa
skaitytas Betlejaus žvaigžde 
—apreiškimu Mesijaus gimi
mo. Galėjo būt tokis astro
nominis supuolimas su gimi
mu Kristaus ar bile žymaus 
žmogaus; arba galėjo tokis 
reginys pasitaikyt pirm kito
kio didelio įvykio žmonijos 
gyvenime, ką senovės žmonės 
galėjo palaikyt tokio įvykio 
viršgamtiniu apreiškimu.

K—d—s.z 
Lengvų Motorinių Dviračių 
Statyba Sovietuose

Serpuchove, netoli Mas
kvos, statomas naujas moto
rinių dviračių fabrikas. Jis 
pagamins bent iki 15 tūks
tančių lengvų motorciklių 
per metus. Jie palygint ma
žai suvartos gazolino ir ga
lės bėgt po 45 mylias per 
valandą. Visas motorciklis 
svers apie 140 svarų.

SOVIETŲ LIMUZINAI
Sovietų automobilių fab

rikas Molotovo vardo,1 Gor- 
kove, jau pagamino 50 tūks
tančių didelių puikių auto
mobilių, vadinamų limuzi
nų.

Siūlė Akį, kad Tik 
Pasilikt Amerikoj

Amerikietė Gladys North- 
upienė, 42 metų, apako dar 
būdama 6-ių metų mergaite, 
ir per 36 metus visai nieko 
nematė. Gydytojai padarė 
jai astuonias operacijas, i 
idant sugrąžint regėjimą. 
Paskutinė operacija taip | 
pavyko, kad moteris dabar 
jau gana mato.

Vienas vyras vardu Fein 
Hayden, skaitydamas laik
raščiuose apie Northupie- 
nei daromas akių operaci

Seniausi ir Didžiausi 
Pasaulio Varpai

f
Seniausiu varpeliu yra 

laikomas varpelis pusketvir-| 
to colio pločio, atrastas Ba- 
bylono miesto griuvėsiuose. 
Jis nulietas iš žalvario, ar
ba bronzos. Šis varpelis tu-' 
ri apie 2,800 metų amžiaus.

Daugelis spėja, kad var
pais buVo skambinama jau 
pirmuose krikščionybės am
žiuose, bet pirma žinia apie 
bažnytinius varpus randa
ma tiktai Turo vyskupo 
Gregoro istorijoj, parašytoj 
580 metais krikščioniškos 
gadynės.

Seniausias iki šiol žino
mas varpas tai geležinis 
varpas, laikomas Kelno mu- 
zėjuj; jis pagamintas 1327 
metai atgal. Iš 11-to ir 12- 
to šimtmečių tėra žinomi 
tiktai keli varpai.

1403 metais Chinijoj bu
vo nulietas 55,000 kilogra
mų varpas. — Kilogramas 
yra du svarai ir penktada
lis. Jis dabar randasi Pei-
pinge-Pekine. Dar sunkes
nis senas varpas yra Kioto 
mieste, Japonijoj.

vokiečiai 1874 metais nu
liejo 77,150 kilogramų var
pą iš kanuolių, kurias atė
mė iš francūzų per 1870-71 
metų karą. Jis dabar yra 
Kelno katedroj.

Pats didžiausias pasauly
je varpas tai vadinamas 
“Varpų Karalius” Maskvo
je. Jis nulietas 1563 metais 
ir sveria 198,000 kilogramų. 
Dabar jis stovi Kremliaus 
aikštėje ant tam tikro pas
tato. Šiame varpe gali su
tilpt kelios dešimtys žmo
nių.

Paskutiniais laikais yra 
nuliejama varpai su tokiais 
tonais-balsais, kokių nori
ma. Šitaip yra pagaminama 
“varpų vargonai,” kuriais 
galima skambinti įvairias 
melodijas, pagal gaidas. 
Tokius varpų vargonus tu
ri ir Lietuvos Vytauto Di
džiojo Muzejus Kaune.

AR ŽINAI, KAD?—-

Jau 55 metai, kai išrasta 
mašina raidėms rinkti, va
dinama Linotype bei Inter- 
type.

Spalvuotus žemės paveik
slus jau galima nutraukt ir 
aukštai skrendant lėktuvu.

Tiktai dešimtas nuošim
tis Chinijos gyventojų te
mokėjo Skaityt ir rašyt iki 
paskutinių laikų. Raštišku- 
mas tarp chinų sparčiausiai 

jas, parašė jai: Aš tamstai 
paaukosiu vieną savo akį, 
jeigu tamsta padėsi man 
pasilikti Amerikoje.

Jis, ateivis iš Albanijos, 
yra suimtas ir Bostone lai
komas deportavimui iš 
Amerikos. Jis buvo jau 20 
metų išgyvenęs Waterbury. 
Conn. *

Šiuos žodžius berašant,' 
trūksta pranešimų, už ką 
Amerikos valdninikai nori 
deportuot jį.

Priekinė dalis vieno 
žmogaus akies, kaip žino
ma, gali būt įdėta ir prigy- 
dyta vieton, iš kur būna iš
imta sugedusi kito žmogaus 
akies priekinė dalis.

SPALVOTA LIEPSNA DE
GANČIOS ŽVAKĖS

Amerikonas chemikas 
James Goodfray išrado žva
kes, kurios dega liepsnomis, 
turinčiomis ryškias skirtin
gas spalvas. Tokios žvakės 
padirbamos iš medžiagos, 
vadinamos paraformaldehy- 
du o prie šios medžiagos dėl 
skirtingų spalų primaišoma 
strontijaus, litijaus, bario, 
natrio ir vario druskų. Šito
kios žvakės dega lygiai ge
rai, kaip ir paprastos, se
niai žinomos žvakės.

Raudona liepsna dega toš 
žvakės, kur prie parafor
maldehyde primaišyta liti
jaus ir strontijaus druskų- 
žalia spalva jos dega, kai į 
paraformaldehydą įmaišyta 
bario ir vario druskų; o no
rint skaisčiai geltonos spal
vos, tai primaišo natrio 
druskos prie paraformalde
hyde.

Spalvotos žvakės tinka 
kaipo pagražinimai įvai
rioms pramogoms ir iškil
mėms. —D.

Daugeliui Negirdimi 
Spiegiantieji Garsai

Daugiausia mes girdime 
kasdieninius garsus, turin
čius tik 250 iki 2,000 virpė
jimų per sekundą; ir retas 
kuris žmogus virš 50 metų 
amžiaus tegirdi garsus, tu
rinčius 10,000 virpėjimų per 
sekundą, sako Brown'Uni
versiteto profesorius EčL 
H. Kemp. Po 20 metų am
žiaus jau pradeda eit silp
nyn girdėjimas aukštųjų 
garsų, o po 30 metų jau ma
žai tėra žmonių, kurie ga
lėtų girdėti aukštuosius 
garsus virš 12,000 virpėji
mų.

Mažyčių kūdikių klyks
mas būna arti 12,000, tai 
peraukštas, kad tūli ilgiau 
pagyvenę tėvai galėtų jį gir
dėt. Daugelis žmonių, todėl, 
negirdi aukštųjų garsų, ku
riuos išduoda įvairūs paukš’ 
čiai, žvėrys arba net praA 
trūkęs iš radiatoriaus ga
ras, nors tie patys garsai 
jaunuoliams ausis rėžia. 
skleidėsi tose vietose, kur 
andai veikė chinų Sovietai.

Tūlose Polinezijos salose, 
Pacifiko Vandenyne, yra 
vartojami vėžlių (čerepo- 
kų) dantys vietoj pinigų.

Chinijoj ir Japonijoj yra 
daugiau “pranašo” Buddos 
stoyylų ir stovyliukių, negu 
Kristaus stovylų ir “mukę 
lių” visame pasaulyje. '*■TIP
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337 UNION AVĖ,
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Tel. Stagg 2-0783.
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

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

UNDERTAKER

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.

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

0K of"

Mirties Dekretas Tūkstančiams
Autoritetiškiausi ir ištikimiausi šalti

niai praneša, kad Paryžiuje tapo pasira
šytas mirties dekretas. Pagal tą dekretą, 
Ispanijos pabėgėliai, kurie dabar randa
si Francijoj koncentracijos stovyklose, 
bus masiniai grąžinami Ispanijon. Mes 
tikime tiems pranešimams. Mes prašo
me jūsų išklausyti mūsų balsą.

Gruodžio 22 d. Ispanų Pabėgėlių Šelpi
mo Komitetas gavo kablegramą iš Pa
ryžiaus. Kablegrama sako, kad Ispanų 
•Imigracijos Aptarnavimo Komitetas, ku
rį įsteigė buvusioji Ispanijos Respublika, 
buvo policijos užpultas; komiteto pinigai 
ir dokumentai konfiskuoti, raštinė už
daryta; komitetui darbas išvežti ispanus 
pabėgėlius į draugiškas šalis rimtai su
trukdytas.

Kiekvienas žmogus, kuris yra surištas 
su gelbėjimu pabėgėlių, žino, kad šis 
Francijos valdžios oficialis žygis reiškia 
tik vieną dalyką, būtent, kad 200 tūks
tančių moterų, vyrų -ir vaikų bus išga
benta Ispanijon. O kaip buvo jau seniai 
spėta ir numatyta, kad iš šių pabėgėlių 
apie 30 tūkstančių, o gal net iki 40 tūks
tančių, neišsisuks nuo sušaudymo.

Skaitlinė tokia didelė, jog ji atrodo ne
galima. Bet mes esame priversti ją pri
imti, nes ji pareina iš tų šaltinių, kurie 
yra surišti su gelbėjimu pabėgėlių. Šitie 
desėtkai tūkstančių ispanų atstovauja 
žiedus Franco opozicijos. Jie susideda iš 
komandierių, oficierių ir kareivių, kurie 
atlaikė Katalonijos frontą. Jų tarpe ran
dasi gydytojai, rašytojai, artistai, moky
tojai, mokslininkai ir visuomenininkai, 
kurie nenusileido kovoje prieš fašizmą. 
Jie atstovauja tas pajėgas, kurių sulau
žymui Franco, Hitleris ir Mussolinis pa
ėmė virš du metu laiko. Franco neleis 
jiems gyvais išlikti. Tas Badajoz ir Gu
ernica skerdynių inžinierius, tas viso to 
išdavingo sukilimo autorius nesiskaitys 
su jokiu žmoniškumu, kuris jam yra 
svetimas dalykas. Jeigu Francijos val
džia spėka vers tuos pabėgėlius grįžti

Ispanijon, tai viršuje paminėti tūkstan
čiai žus. Žus ne vienas šimtas, ne vienas 
tūkstantis, bet dešimt, dvidešimt, trys- 
dešimts tūkstančių bus pastatyta prie 
sienos ir nušluota mašininėmis kanuolė- 
mis.

Jei mes tylėsime, jie irgi nutils amži
nai. Jie mirs ir nei vienas šūvis iš Fran
ko kalėjimų nepasieks mus, idant mums 
ramybę sudrumsti. Bet ar mes galime

Mes prašome jus pakelti balsų—pakel
ti taip garsiai, kaip jūs pajėgiate. Nie
kas, o niekas nepateisina to mirties de
kreto. Niekas ant visos žemės negali pa
teisinti mūsų tylėjimą. Mes prašome jus 
atsišaukti į savo skaitytojus, tegul jie 
siunčia laiškus Jungtinių Valstijų vals
tybės departmentui ir Francijos ambasa
dai Washingtone, protestuojant prieš ši
tą Francijos valdžios baisų žygį.

Mes prašome jus paskelbti šiuos fak
tus. Mes prašome jus taipgi paskelbti ir 
tą garbingą faktą, kad, nepaisant visų 
trukdymų, yra daromi planai kaikurių 
pabėgėlių išgabenimui į draugiškas šalis. 
Daug tūkstančių jų dar galima išgelbėti. 
Mes prašome jūsų pačių atkreipti savo 
atydą į tą faktą, kad jeigu pasaulio opi
nija neprivers Francijos valdžios greitai 
pakeisti savo nusistatymą, tai tie kiti 
tūkstančiai, kurių tuo tarpu negalima 
išgabenti kitur, bus nužudyti gen. Fran
co rankose.

Už Nacionalę Amerikinių Rašytojų 
Lygos Tarybą:

Donald Ogden Stewart,
Lygos prezidentas.

Jerome E. Brooks 
Malcolm Cowley 
Marjorie Fischer 
Henry Hart 
Rolfe Humphries 
Albert Matz 
Myra Page 
Ralf Roeder.
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Detroito mieste sustreikavo 
mentinės krautuves tarnautojai 
tuvę tikrai kalėdiškai.

Crowley Milner depart- 
jie pikietuoja krau-

“Laisves” Vajus Baigiasi
Paskutinės Valandos “Laisvės” Vajaus Gavimui 

Naujy Skaitytojų
šiandien stovi šie kontestantai:
Elizabeth

200—2nd Ave., tarpe 12 ir 13 Sts. 
Valandos: 11-1; 5-8; Ncdčlloj: 11-1 

New York City
Staigios ir chroniškos kraujo ir odos 

ligos gydomos.
Daroma Kraujo ir Šlapimo Tyrimg 

Tel. Algonquin 4-8294

Suteikiam garbingos laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokama) 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Naujausi ir Gražiausi 
Dariaus ir Girėno

Kalendoriai 1940 m.

Tei.: MArkct 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas
Gamintojas Geriausios Rūšies 

Nesvaiginančių Gėrimų 
Pamėginkit mūsų specialų Drink-

Mixer TOM COLLINS 
Taipgi parduoda lietuviško bra

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

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

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

Kaunas. — Kauno miesto tas, kuriose būtų surašyti 
mokyklų tėvų komitetai liovusiųjų dėl laisvės vardai, 
mokytojai nutarė vietoje ruo- 
šę šiemet vaikams Kalėdų eg-j datos. Tos lentos turės 

kurias ' pakabintos bažnyčiose tų 
savo rapijų, iš kurių žuvusieji 

tokias'kilę. Kauno Metropolijos

lakes su dovanomis, 
patys tėvai paprastai 
vaikams supirkdavo, 
eglaites neberuošti, o pinigus, i rija nutarė tokias lentas leis-
kurie buvo numatyti tokioms ti bažnyčiose iškabinti arčiau 
eglaitėms ir dovanoms, pa-j didžiųjų durų, kad visi ciną j 
siųsti Vilniaus srities pradžios 
mokyklų mokiniams. Su tomis 
dovanomis bus siunčiami Kau
no mokyklų vaikų laiškeliai 
savo nepažįstamiems broliu
kams ir sesutėms vilniečiams. 
Tokiu būdu bus pradėtas tarp
mokyklinis vaikų susirašinėji
mas ir artimesnis bendradar
biavimas.

bažnyčias galėtų jas matyti. 
Lentose galės būti tik tos pa
rapijos katalikų karių, šaulių 
ir partizanų vardai, kurios j 
bažnyčioje jie bus įamžinti.

ir miškai didžiumoje pušynai, 
o slėsnesnėse, vietose yra ii 
gražių eglynų; esama ir juod-|S. 
alksnynų. Vilniaus ir Trakų į1 
urėdijose yra daug ąžuolynų, 

i bet nemaža jų buvo apnaikin- 
l ta pradėjus statyti Vilniuje 
j parketines grindis namuose.— 
; Miško pramone šioje srityje 
j buvo tiek mažai išvystyta, kad 
jos ir palyginti negalima su 

i ta pramone, kokią Lietuva tu
rėjo Klaipėdoje. Vilniuje yra 
vienas faneros fabrikėlis 
pasenusiomis mašinomis,

į didžiumą Vilniaus srities miš- 
i ko medžiagos teks apdirbti 
Į Kaune, kur ji bus plukdoma 
I upėmis.

J.

Dovanų ruožte
A. Stripeika,
K. Žukauskienė, Newark ......................................
Waterburio Vajininkai ...........................................
Penkauskas-Tamošauskas-Simutis

Lawrence-Nashua .............................................
ALDLD 10 kp., Philadelphia ..............................
J. Bakšys, Worcester ................................................
A. Klimas, Hartford ................................................
ALDLD 4 Apskr., Pittsburgho apylinkė . . .
J. Ramanauskas, Minersville ..............................
P. Žirgulis, Rochester

Shimaitis, Montello ............
Vindžiulis, Hudson ..............
Žemaitis, Baltimore ...........
Kuzmickas, Shenandoah .....
E. Senkevičienė, Easton .....
Aučius, J. Bimba, Paterson 
Kirslis-Kalvclis, Bridgewater 
Rudman, New Haven ...........
Puidokas, Rumford ..............
J. Mockaitis, Bridgeport .....
Grybas, Norwood ..................
Prūseika, Chicago ................
Žilinskas, Lewiston ............
Padgalskas, Mexico ............

A. J. Navickas, Haverhill .........
M. Klimas, Richmond Hill .......

Paulenka, Lowell ................
Žukicnė, Binghamton ..........
Val.nčius, Pittston ...........
Mason, New Haven ..............
Andrulis, Chicago ................
Lidcikicne, Great Neck .......
Adams, Grand Rapids .........
Wilkas, Wilmerding ............

So. Boston .......
, Scranton ..............

S.
II.

s.

3823
2550
2407

2323
1813
1766
1471
918
726
690

626 i P. Sodcikis, Youngstown ............
I M. Baltrušaitis. Seattle ..........

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

J. Marshalonis, Bristol ..........
W. Goodis, Utica ......................
M. Petraitis, Bethlehem ...........
I. Stankus, Buckner, III................

Briedis, Fair Oaks ................
Žemaitis, Detroit .....................
Tamošauskienė, W. Roxbury 

J. Madison, Youngstown .....
Ragauskas, Shelton ..................

A. Jerome, Barre Plain .....
213 v. Sutkicnė, San Francisco .....
190 j Karpich, P. W., Lynn ...................
182 
182 
166 
154 
141 
131 
119 
110 
108 
105 
102

94 O. 
94 i J. 
94 I A. 
92 A. 
92 P. 
87'J. 
82; A. 
75 j J. 
72 p. 
72 
72 
72 
70 
70 
66 
66 
65 
64 
62 
60 
55

589 
504 
457 
413 
393

358 
292 
282 
2G4 
258 
230 
222

J.

H
F.

J.

Atvaizduojanti abu lakūnus, jų 
tikrą orlaivi Lituanica ir Soldino 
mišką, spausdinti keturiomis spalvo
mis, 15x20 didumo, labai puikūs ar
tisto J. Arlausko piešinys. Gražiau
sia kalėdinė dovana nusiųsti Lietu
von. Kiekviena organizacija, bei 
kliubai privalėtų turėti šių didvy
rių kalendorius. Kaina 25c už vie
ną. Užsakant pažymėkit kokiais no
rit mėnesiais, lietuviškais ar angliš
kais.

Agentai, norintieji pardavinėt, ar
ba biznieriai, kreipkitės dėl infor
macijų šiuo adresu:

STANDARD CALENDAR CO.

332 West Broadway
So. Boston, Mass.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

512

pavienių 
padarau 
krajavus 
paveiks- 
su ame- 

Rel-

grupių ir
Iš senų 
lūs įr 
n a u jus 
sudarau
rikoniškais.
kalui e s*a n t ir 
p a d i d inu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.
STOKES
kainp. Broadway

JONAS
Marion St., 

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

BROOKLYN, N. Y.
Tei.: Glcnmore 5-6191

Vilnius. — Lenkams okupa
vus Vilniaus kraštą, ten veiku
sios lietuvių skautų draugovės, 
jų vadai ir nariai buvo pradė
ti l^enkų valdžios organų per
sekioti, tardyti, nors skautų 
veikimo visiškai sustabdyti 
neįstengė ir apie pora šimtų 
lietuvių skautų visame Vil
niaus krašte buvo išlikę. Šie 
rengdavo savo stovyklas, ku
rias labai mėgdavo lankyti 
vilniečiai 
lietuviai, 
patraukti 
šį kraštą
čius lenkų skautų, kurie reng
davo savo didžiules stovyklas 
prie pat lieuviškųjų. Kadangi 
ir tai gyventojų neatgrasė 
nuo lietuviukų, tai šią vasarą 
lenkai buvo sustabdę lietuvių 
skautų Mindaugo draugovę. 
Dabar vilniečiai skautai smar
kiai atgijo ir atnaujino visas 
savo draugoves naujai veik
lai. Yra jau trys draugovės: 
Mindaugo, Gedimino ir Vy
tauto.

dirba 
kurių 
siau- 
etati-
sam- 

dieni-

4,010 
geležinkelių 

kurių laisvai 
priimta

ir krašto gyventojai
Lenkai, norėdami 

prie savo skautų, į 
atsiųsdavo tūkstan-

Kaunas. — šiuo metu Lie-1 
tuvos plačiuosiuose ir siauruo
siuose geležinkeliuose 
viso 7,118 žmonės, iš 
plačiuosiuose 6,224 ir 
ruosiuose 884. Tai yra 
niai tarnautojai, laisvai 
domieji ir nuolatiniai
niai amatininkai ir darbinin
kai. Atitekus Vilniaus srities 
geležinkeliams, ten buvo įre
gistruota buv. lenkų 
žmonių įvairių 
tarnautojų, iš
samdomųjų teisėmis 
1,646 ir 2,364 atleisti.—Ama
tininkai prie geležinkelių už
dirba Lietuvoje po 8 lt. per 
dieną, be to dar gauna akor- 
dinę darbo premiją 4.77 lt., 
taigi iš viso po 12.77 lt. Per 
mėnesį amatininkas 
rius uždirba 283.68 
nais. Dirbama po 8

Vilnius. — Vilniaus teismas 
pradėtas tvarkyti lapkričio 13 
d. Bylos rastos didžiausioje 
netvarkoje, suverstos ant 
grindų krūvomis. Bylų skai
čius nustatomas apie 30 tūks
tančių, neįskaitant archyvi
nių, kurių esama apie 25 tūk
stančiai, jų tarpe senų bylų 
dar iš rusų teismų nuo 1884 
m. ligi 1914 m. apie 15,000 
bylų. Perimtasis teismas turi 
rūmus iš 3 aukštų su 180 kam
barių. Vilniaus teismo pirmi
ninkas yra p. F. Bugailiškis.

SU I ]T 
tad jig- Kubiliūną, 

IP. Šlekaitis
J. Urbonas, Pittsburgh ...........
A. Mickevičius, Bristol ..........
Senas Vincas, Gibbstown ........
J. Navalinskiene, Binghamton 
J. Gugas, Detroit .....................

Kurulis, Cleveland ..............
Valenta, Cleveland ..........

Klcvinskas, Scranton .........
Taraška, Hartford ...........

K. Mazan, Cleveland..........
Borris, Dedham .................
Youces, Cleveland .............
Petrokas, Leechburg ........
Mikolaitis, Baltimore .......
Balčiūnas, Brooklyn ........

M. Slėkienė, Gardner ..............
M. Shlavc, Gardner ................
J. K. Alvinas, Detroit .........
Dagis, A., Sudbury ..................
A. Lipcius, Chester, Pa............
F. J. Repšys, Milford .............
V. Pucin, St. Louis .............

P.
M.
I.

s.
M.

K.

brigadie- 
lt. gry- 

valandas.

Kaunas. — Liet, šaulių Są
jungos rinktinių atstovų susi- 

I rinkime nutarta L. š. 
gos 20 metų sukakties 
įamžinti žuvusiųjų dėl 
vos nepriklausomybės
partizanų ir šaulių atminimą, 
pagaminant atatinkamas len-

Sąjun- 
proga 
Lietu- 
karių,

Vilnius. — Vilniaus sritis 
yra iš senų laikų gana miškin
gas kraštas, šiuo laiku inten
syviai vykdomas miškų perė
mimas valstybės nuosavybėn. 
Iš visų Vilniaus srities dvarų 
bus nusavinta 70 tūkstančių 
ha miško. Valdinio miško šio
je srityje paveldėta 118 tūk
stančių ha, tad bendras vals
tybinių miškų plotas Vilniaus 
srityje susidarys 188,000 ha. 
Bendrai visi miškai atgauti: 
valstybiniai gerame stovyje, 
tik dvarų miškus įgyventoj ai 
spėję be pasigailėjimo apkirs
ti.-—Kadąngi dide^^YjJniaus 
srities dalis yra smėlėta, čia

Kaunas. — šiemet Lietuvos 
miestuose pastatyta ar tebe- 
baigiama statyti 4,980 trobe
siai, į kuriuos įdėta apie 66 
milijonai litų. Pernai buvo pa
statyta 5,500 trobesių su maž
daug 53 milijonų litų kapita
lo. Pereitųjų ir šių metų sta
tyba Lietuvoje laikoma rekor
dine, nes anksčiau tokios su
mos į statybą niekuomet ne
buvo įdedama. Ankstesniais 
metais būdavo pastatoma per 
metus už 20-30 milijonų litų. 
Į gyvenamuosius namus šie
met įdėta apie 45 milijonai, 
pernai 34 mil.t iš kurių 31 mil. 
litų mūrinei statybai (pernai 
24 mil. lit.). Kaune į statybą 
įdėta lygi pusė tos sumos, bū
tent apie 33 milijonus (per
nai 22 mik).

Kaunas. — Kauniškiai ra
šytojai ir žurnalistai užmezgė 
artimus ryšius su savo vilnie
čiais draugais. Lietuvių rašy-

M.
J.

j.
o.

J.
R.

j.

S.
K.

Bendinskas, Summorlce ......
Visockis, Wilkes-Barre ........
Kupstas, E. St. Louts .........
Gasiūnas, Brooklyn ..............
Girnienč, Binghamton ......... ...
Mureika; Brooklyn ............
Cibulskienė, Nanticoke, Pa.

Jukelis, Chicago ......................
Jarvis, Plymouth ................

A. Motčjūnas, Williamstown 
Mažeika, Cleveland ................
Cibulskienč, Brooklyn ...........
Nalivaika, Brooklyn ............
Mažalienė, Brooklyn ........... .
Dapšis, Detroit....................... .
Sprindis, Kenosha ................
Mitchell, Washington ...........
Dambrauskas, Arlington .......
Gudišauskas, Tamaqua .........
Pabalis, Scranton .................
Žostautas, Kapuskasing, Can.
Kuzmickas, Harrison ...........

“Laisves” Štabas
M. Šolomskas ..............

Geo. Kuraitis .............. .....
J. Barkus ............................

Mizara ..........................
Dainius ..........................

Buknys ..................... ....
Šolomskas ...................

P. Baranauskas ..................

D.

R.

tojų draugija savo centrą 
perkelia į Vilnių. Taip pat 
Lietuvių Dailininkų draugija. 
Daroma pastangų šioms drau
gijoms gauti iš Vilniaus savi
valdybes buvusius kunigaikš
čių Oginskių rūmus, kurio yra 
miesto centre ir turi keletą 
salių ir apie 50 kambarių. 
Kauno žurnalistai lapkr. 26 d. 
organizuotai lankėsi Vilniuj, 
kur buvo priimti vilniškių lie
tuvių žurnalistų, gruodžio 3 d. 
vilniškiai lankėsi Kaune ir 
buvo Liet, žurnalistų Sąjun
gos svečiai. Tomis progomis 
plačiai pasitarta bendrais Vil
niaus krašto ir visos Lietuvos 
reikalais ir savo profesiniais 
klausimais.

Vilnius. — Einant susitari
mu, jau statomi stulpai palei 
naujosios Lietuvos ir Sovietų 
Sąjungos sienos. Tarp Lietu- 

•vos ir Sovietų S-gos stulpų pa
liekamas 5 metrų atstumas.— 
„Tarp .Švenčionėlių, ir Kaltinė
nų tiesiamas plentas.—Maišio-
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•galo j e suimta gauja banditų, 
kita kriminalinių plėšikų gau
ja suimta Vilniuje. Juos teis 
karo lauko teismas. Bendrai, 
Vilniaus miestas ir kraštas 
jau baigiamas apvalyti nuo 
kriminalistų, kurie čia buvo 
paplitę, kai lenkai paskutinė
mis savo viešpatavimo dieno
mis iš kalėjimų paleido visus 
kriminalinius nusikaltėlius.

Šventoji. — Kretingos aps
krities taryba nutarė švento
sios miestelyje įvesti savaitėje 
vieną kartą turgus, būtent 
š o š t a d i e n iais. Augančiam 
Šventosios uosto miestui tokie 
turgai labai buvo 
nes gyventojų ir 
skaičius čia nuolat

Vilnius. — Lietuvių kalba, 
grįžta į Vilniaus bažnyčias, iš 
kurių buvo lenkų išguita. Jau 
laikomos lietuviškos pamaldos 
Aušros Vartuose, Katedroj, 
šv...Jono ir šv. Petro ir Povilo 
bažnyčiose.

Q VIENATINIS LIETUVIŠKAS
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penktadienį ir šeštadienį
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

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

KABARETAS

Muzika ir Floor Show kiekvieną .... -

PARAMOUNT CABARET

STANLEY MISUNAS
Savininkas

»

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta p ar šieną; 
gaspadoriškai nuvirti kopūstai jr barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

Mateušas Simonavičius
Gražiai įrengta Susiejimams įstaiga

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

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

426 South 5th Street Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9508Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

reikalingi, 
tarnautojų 
didėja.

NOR

DĄUNORO M-I-L-T-O-L nuramina
karštlige ir galvos skaudėjimą iš

priežasties slogos—ŠALČIO
Gaukite šiandien, tiktai 75 centai
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bast- 
there 
hop- 
they

him, and 
saps, just 
one, and 
could feel the
of a fist on a

could 
any- 
him 
cop- 
they

could slug 
before the 
him. And 
wouldn’t bother

these 
slobs,

picket was going to swing on the 
cop. The mailman was staring at the 
scab, his mouth open with surprise.

The scab ran over to the cop. 
“Don’t let those bastards hit me! 
Watch them!” His voice was a little 
shrill with fright, his shirt was wet 
with cold sweat.

The cop said: “Nobody is going 
to hit you. Come on.”

They walked slowly toward the 
door, the cop holding his stick firm
ly. The scab, without looking at
them, could feel the pickets staring 
at him, could feel their hatred and 
hear their muttered curses.

Once inside the door he felt easier. 
The hell with these punks, he was 
getting more in one day than they 
hoped to get in a week. The saps, 
striking for fourteen a week, for 
pin money. Well, it was all over 
now, it would be *all over till five 
o’clock. But it would be all
then, the boss always saw 
that there was a cop around 
he left. Now he had nothing 
but read the papers and once in a 
while stack and unstack the boxes 
by the window—so the slobs would 
think the joint was running. And 
then that five and the ten at the 
and of the day; a couple of more 
weeks and he’d have a bank roll 
then he’d hit south and play 
horses.

The elevator finally came 
they went in. A skinny young fellow 
ran the car, and he looked at the 
strikebreaker and didn’t try to hide 
the hatred and contempt he felt. 
The scab 
and shut 
This slob 
crack me 
thin, but he may be wiry and these 
strong thin guys pack a stiff punch. 
He’d slug me, but not with the cop 
here. I’m safe now. Nobody will slug 
me.

When they got to his floor, the 
elevator operator said, “The place 
is locked. TP\e 
His voice was

The cop and 
the scab said, 
me.”

“You giving
“You ain’t going to leave me here 

alone? Those bastards will sneak up 
the stairs and beat hell out 
They’ll hit me! I tell you, 
slug me!”

The cop said, “Yeah?” and

right 
to it 
when 
to do

and 
the

and

saw the elevator boy open 
his fist, and he.thought: 
belongs to a union, he’d 

if he got the chance. He’s

boss ain’t here yet.” 
cold and hard.
the scab got out and 
“You wait here, with

me orders?”

of me. 
they’ll

HAPPY NEW YEAR

JANE BRYAN—has reason to think well of the old year for in it sho 
became a star—and to hail the New Year for the opportunities it 
will give her to twinkle. It was her performance in support of Paul 
Muni in Warners' picturization of James Hilton's "We Are Not 
Alone" which caused her to be elevated to stellar heights. She is 
starred with George Raft and William Holden in "Invisible Stripes” 
a melodramatic romance based on the book by Warden Lewis E. 
Lawes. Others prominent in the cast are Humphrey Bogart, Flora 
Robson, Paul Kelly, Henry O'Neill and Lee Patrick.

Latvian Minister Declares Baltic
Nations Are Free; Denounces Rumors

I

Eastern LDS Youth Meet
In Special N Conference

s

“Grapes of Wrath”
Those white-shirted “dirt farmers” 

who are now under fire from the 
Committee, 

are plan- 
to shelve

Senate Civil Liberties 
the Associated Farmers, 
ning to spend $100,000 
“The Grapes of Wrath.”

Most likely they will
an injunction on the grounds that 
the picture interferes with 
exploitation methods.

try to get

super-

New Haven Aims 
For Lead in Conn

To Discuss Work of Building Organization; 
Special “Get Acquainted Party” Sat. Nile,

E WENT into a coffee pot and 
had two cups of coffee. He 

Wanted a drink, but he knew that 
Would only make him more nervous. 
He tried to read a paper, but 
couldn’t get interested in it, and he 
just sat there and watched the clock. 
When it was eight-twenty he got up 
and took a cab. It would be all right 
now, the coppers would be there by 
this time. Those small-time punks 
wouldn’t start nothing.

He stopped the cab on the far cor
ner and looked down the block. The 
four pickets were there, but he 
didn’t see the others, the ones that 
lounged against the wall. And still 
there was no cops! Those dirty 
ards waiting to slug 
was no cops. Those 
Ing to smack him 
would hit him. He 
dull smacking sound
jaw, on a soft eye, on a nose, on a 
soft stomach; a lot of fists landing 
on his face. You see the punch com
ing and you can’t duck it and it 
comes, the fist getting larger and 
larger and you scream and it hits 
you and you don’t pass out and more 
fists hit you ant hit you.

As he wiped the sweat from his 
thin oval face, he saw the door of 
the building open and a cop came 
out. The scab thought, the sonofa- 
bitch must have been smoking in 
the hallway, not even looking out 
for me/ Well, it was okay now, the 
bull was there. Only there was a 
half a block between him and the 
cop, and those other bastards might 
be in one of the doorways, waiting 
for him. They could beat the hell 
out of him before the cop 
reach them. Cops never got 
wheres fast. They 
ten or twenty times 
per would even see 
would hit him! They
arguing with him again, they knew 
now he was a professional strike
breaker. They knew now all right. 
By God, it was a wonder the boss 
didn’t send him some protection on 
the job. A couple of yeggs to handle 
the boys. But that would cost more, 
and his cut would be less. Fifteen 
bucks a day was all right. If he’d 
handle this job okay, the boss might 
make him a noble, even if it was a 
small jog. But these saps, 
damn fourteen-buck-a-week
they were sore; the strike was on 
too long. How they’d like to slug 
him! The bastards, and they were 
all husky kids too.

He could ride up in the cab, that 
would burn the punks up; it was a 
gCKXj, .way of getting over that half 
block. But when he turned to speak 
to the cabby, the driver was staring 
at him and he didn’t like the way 
the driver looked. These damn cab
bies, they were all tough babies and 
union men; this bastard might get 
out of the car and haul him out 
and let him have it. He looked tough 
and he could slug him before any
body saw them; the cabby could 
beat hell out of him before the cop 
could come up, if he saw them.

The scab got out quickly and said 
lightly, “I guess it’s time for my 
appointment. I got a business date 
up the block.” But his voice shook 
and the cabby looked at him. 
gave the cabby half a buck and 
him to keep the change, and 
cabby still looked at him and 
scab began to tremble 
thought, here’s where I get it! This 
bastard is going to hit me. I know 
it; he’s going to slug me; but the 
driver just sneered and suddenly 
drove on.

He felt helpless and unprotected 
as the cab went away, there was 
nothing in front of him, nothing to 
hide behind. There was no one in 
sight except a couple of factory girls 
and a mailman. No sense walking 
with the factory kids, they would 
think he was on the make and the 
cop might pick him up. The mail
man looked like a nice guy; heavy- 
set and middle-aged and a plain 
face. He was walking slowly down 
the street, stopping at each store to 
shove a few letters under the door. 
The scab thought, the postman is 
like an official, like a copper, they 
won’t do nothing if I’m with him. 
-They won't hit me. 'Not. with an 
official around.

and

He 
told 
the 
the 

v he

NEW YORK, N. Y. — The first LDS Eastern Seaboard Con
ference will be held here at Hotel Imperial this Saturday and 
Sunday, December 30, 31. With youth branch representatives 
from seven Eastern states expected, the conference will keynote 
the enthusiasm of young LDSers for the LDS Tenth Anniver
sary Year—1940. a ■ ~

Letters have been received by 
the LDS National Office from va
rious cities with promises to have 
delegates present at the conference. 
Montello, Massachusetts, will have 
6 representing her; Shenandoah, 4; 
Baltimore, 4; Bridgewater, 1; Bridge
port, 1; New York City, 3; Philadel
phia, 4; Elizabeth, 1; So. Boston, 2; 
Brooklyn, 12; Jersey City, 4; Mas- 
peth, 3; Richmond Hill, 3; Stough-

Jan. 14th—B’klyn’s 
Aido Concert

NEW HAVEN, Conn. — It’s been 
some time since there has been any 
news of activity from NEW HAVEN. 
We’ve finally got the Band Wagon 
polished up and invite all the local 
youth to climb aboard for a wild 
and wooly ride to the title of the 
leading chorus of Conn.

We have been criticized and push
ed around at the conferences long 
enough. From now on we are the 
ones who are going to do the push
ing. A drive has been started to 
build up the membership of our 
club and has met with fair success. ........
All you young readers of the LAIS- The Hotel is located at Broadway 
VE come down to our rehearsals at j and 32nd Street, only two blocks 

i Front St. Wednesday night and join ■ from Pennsylvania Station.
up.

The first stop on our Band Wa
gon is a card party to be held on 
Jan. 28. There will be dancing and 
for those who do not wish to play 
refreshments will be served in the

I evening. This promises to be a very 
I successful affair as the advance 
ticket sale already exceeds fhe num
ber of people that we have ever had 
before at other Card Parties given 
by this club.

Watch for 
New Haven 
paper which 
Till then I remain your 

Publicity Agent.

The AidoBROOKLYN, N. Y.
Chorus concert is just a little more 
than two weeks away—and prepa
rations are being completed so that 

ton, 3; several branches have not |įt wjn be one concert Brooklynites
written in as yet, but these are also !anci visitors will remember, 
expected to be present with 
delegates.

Conference Schedule
/n

their i
The exact day of this concert is 

Sunday—January 14, 1940. It will 
be held at the Labor Lyceum Hall 
which is well known to all of us.areDelegates from out of tow 

asked to say that they are coming 
foi’ the Association of Lithuanian 
Workers (LDS) conference at the 
Hotel Imperial when they register.

The program will be carried out 
by Aldona Klim, soprano, Frank 
Pakalniškis, tenor, Aldona Žilinskas, 
piano soloist, men’s quartet, Aidbal- 
siai and the Aido Chorus.

The chorus has two rehearsals 
per week so that all songs will be 
well-learned and sung. Several new 
songs will be sung by the chorus for 
the opening number — and later in 
the program we will sing "memory 
songs” from the different operettas 
'that we have presented in the past 
few years.

Tickets are now being sold by all 
chorus members — and it would be 
a wise idea to get your tickets now 
as you have choice tickets to choose 
from. Reserved tickets are being sold 
for only 75c — the others are 50c.

So make a notation on that new 
1940 calendar of yours for the 14th 
of January and get your tickets in^ 
advance—and you will be starting 
the New Year right. Franya.

conference will begin at 2 
Saturday afternoon in the 
Ballroom of the Hotel Im- 
The keynote report will be 

John Orman, secretary of 
National Youth Committee 
day’s session will last until

The 
p. m. 
Main 
perial.
given by 
the LDS 
and that

p.m.
“Get-Acquainted Party”

Saturday evening at 7:30 there 
will be a large “Get-Acquainted Par
ty” for conference delegates and 
their friends in the Colonial Room 
of the Hotel. Admission will 
$1.25. Supper will be served 
there will be dance music.

The sessions on Sunday 
elude reports from various 
and discussion on these 
Plans will be discussed
broadening of LDS activity in 1940 
and for building the membership so 
that 1940 would be a banner year.

The Sunday sessions will
10 a.m. and end at 5 p.m. 
intermission for lunch.

In the evening everyone
free to celebrate the “Tenth Anni
versary” New Year’s Eve of the 
LDS—anywhere—anytime—anyhow!

Estates DistributedNEW YORK, N. Y. — In a letter 
to tlif- New York Times Alfreds Bil- 
manis, Latvian Minister to the 
United States, exposed the efforts 
of “whispering campaigns” to dis
credit Lithuania, Latvia and Estho
nia by stating that their foreign 
domestic policies are dictated 
the Soviet Union.

“These reforms created thousands 
! of new, small, but independent, land- 
iowners; provided labor protection, 
! old-age pensions, extensive health 
and educational benefits, cooperative 

I movements among farmers and con- 
sumers, and equal opportunity on 

! the basis of private enterprise; they 
i guaranteed the right of individual 
worship, granted support to the 
churches of all denominations and 
encouraged them in their spiritual 
and educational activities; and 

Jabolished all titles, castes and 
| cial privileges.
i “Recently operative in Riga
■ in the other Baltic capitals, where 
j its object was to create panic and

5
looked 

at him, as if he enjoyed watching 
him squirm. “Stop your damn cry
ing. Nobody will touch you. I got 
to go down and phone in.”

“Don’t leave me!”
“Shut up. Nobody 

without me seeing 
stairs. I got to phone 
will think I’m in a coffee pot. I’ll be 
right back.”

“They’ll slug me!”
“Aw, shut up! They’re just kids. 

And I’ll be right back.”
“They’ll beat me!”
He tried to grab the cop as he 

stepped into the car, but the cop 
pushed 
of me, 
break 
nut!”

“Listen,” 
the elevator 
he could hear them laughing as the 
car went down.

HE SCAB pressed himself flaf 
against the wall, and stood 

there and sweated. For a long time 
he stood like that, never moved, 
stood flat against the wall and 
sweated and listened.

But the stillness of the hall was 
comforting, and after a while he 
calmed down, somewhat. It was all 
right, it was quiet here, quiet and 
safe, and that bitch of a cop was 
downstairs. The punks were scared 
of the cop, but not too scared. And 
that stinking boss had to take his 
time getting here. But it was all 
right, the copper would be back any 
second now; nobody would slug him. 
Nobody 
coming 
copper, 
driving 
let a couple of strikers up... they 
were coming up to beat him! There 
was no place to run, they would 
beat the hell out of... The car went 
by his floor and he could hear girls 
laughing. He let out his breath and 
sighed with relief. Nothing to get 
the jitters about. Just some factory 
dames that worked upstairs. Damn 
it, he was sweating like a 
should have taken a gun 
job. That would fix those 
That would...

The stairway door at the 
the hall slowly swung open, 
squeaking of the door cutting the 
thick silence of the hall. The scab 
froze against the wall, his body 
shaking, his heart beating loudly.

The door swung open all the way, 
and the mailman stepped out. 
scab relaxed and went limp. It 
okay, he was safe.

The postman came down the 
slowly, not seeing him, dropping his 
mail in front of the various doors.

The scab smiled and thought, hell 
of a - noble I’ll make. My first job 
alone and I’m nervous as a damn 
cat. And nothing to worry about — 
nobody has slugged me, nobody will. 
The copper will be up any second 
and the mailman is near mo. Jesus, 
the way I’m always thinking about 
getting my nose busted, always 
thinking about getting socked. This 
was a cinch, these slobs won’t touch 
me. I just got to act tough. They 
won’t touch me. Fifteen a day for 
reading the papers.

The mailman was passing him and 
the scab -grinned and saidr “Hello,.

can come up 
them /down

in or the sarge

him away and said, “Let go 
you yellow crumb, or I’ll 

this damn club over your

the scab began ... and 
door slammed shut and

would ... the elevator was 
up again. It must be the 
But it might be that sap 
the car, or he might have

and 
by

BilThe three Baltic countries, Mr. 
manis states, “remain independent 
and free.”

Excerpts from the letter, which 
clarifies the relations between Lith
uania, Latvia, Esthonia and the 
USSR follow:

they 
spe-

and

the next .stop of the 
Band Wagon in this 
will appear shortly.

be 
and

in-

E SPRINTED across the street 
and walked rapidly till he was 

alongside the mailman. He said 
something about it being a nice day, 
and the postman nodded and stop
ped to put a letter in a door slot. 
The scab waited, watching the pick
ets and the cop ahead, and walked 
to the next doorway with the post
man. The scab made some crack 
about the mail must go through and 
the mailman laughed and made a 
wisecrack, and the scab felt better. 
This guy was real friendly, he 
wouldn’t let those bastards slug him. 
This guy was all right, he didn’t 
know anything about him, he 
thought he was just a slob going to 
work.

They walked a few hundred feet 
down the block, and then the pick
ets saw him, but they didn’t walk 
toward him. The cop wasn’t even 
looking his way. He cursed the cop 

, under his breath, and waited while 
the carrier shoved a letter under a 
door. They went on for anotheh ten 
feet, and then one of the pickets, a 
beefy kid, left the line and started

\/The scab yelled, “Copper!” and 
stood still, legs ready to run. The 
co* turned, saw him, and ran up 
•nd pushed the picket intothe- 
Street. For a second he thought the pal. Kind of...

pig—he 
on the 
punks.

end of 
the

The 
was

hall

“There appeared recently a story 
in the press of this country, not, 
however, in the New York Times, to ■ unrest, the whispering campaign now 
the effect that the independence of ■appears to have leaped the Atlantic 
Latvia, Lithuania and Estonia is | for the obvious purpose of alienating 
practically at an end, that their 
whole foreign and domestic policies 
are now dictated from Moscow and 
that the Baltic nations have become, 
to all intents and purposes, a part 
of the Soviet Russian system. From 
time to time, and especially in the 
last days, similar stories have ema
nated from various sources, causing 
confusion and doubts in many minds.

“May I correct the 
caused by such totally 
statements? To any one 
the true situation in 
these allegations will instantly 
recognized as parts of a whispering 
campaign launched by enemies of 
the three Baltic countries to discou
rage their efforts to remain inde
pendent and free, and to discredit 
and nullify the gains they have 
made during the past twenty years 
along many lines of social and eco
nomic welfare.

“This whispering campaign has 
been especially active in former 
monarchist circles, among former 
titled land owners and other un
friendly aliens — the people who 
have never become reconciled to the 
republican status which Latvia, Lith
uania and Estonia obtained in 1918, 
nor to the far-reaching reforms 
which followed.

A Big Bean? It 
Don t Mean a Thing!

will 
branches 
reports, 

for the

impression 
unfounded 

who knows 
the Baltic, 

be

Announce
Engagement

BROOKLYN, N. Y. — On Decem
ber 23, at a small family gathering 
at her home, 60 Doscher Street, the 
announcement of the engagement of 
Camille Brusak to 
made.

Camille has been
Aido Chorus for a
and the members take this opportu
nity of wishing for her the best in 
luck and happiness the future years 
may have.

Albert Silas was

a member of the 
number of years

the friendship of Americans for a 
brave peoples who are trying to 
serve their right to life, liberty 
the pursuit of happiness.

“In the face of such stories 
best action is to present the 
conditions and let fair-minded people 
judge for themselves. I should like 
to emphasize the following facts:

“Latvia, Lithuania and Estonia 
have not sacrificed their right to 
govern themselves, nor surrendered 
their courage or their resolution to 
hold fast1 to their vows of statehood.

“As though to seal the determina
tion of each of the three Baltic re
publics to remain neutral and inde
pendent, as well as to strengthen 
their defensive forces, and to keep 
on in .the line of a good neighbor 
policy, they have just decided anew 
at the latest conference of their 
Foreign Ministers in Tallinin (Dec. 
8) to 
same 
mark.

“In

pre- 
and

thc 
true

continue to be neutrals, the 
as Sweden, Norway and Dcn-

1939
1904) 
is a 
and 

inde-
externally

begin 
with

will

of

WASHINGTON, D. C. — Try
ing to figure out whether the new 
neighbor is dangerous because the 
shape of his head is a “typical cri
minal feature,” is a waste of time, 
Dr. Ales Hrdlicka, curator of an
thropology of the Smithsonian In
stitution, wrote this week in the 
Journal of Criminal Psychopatholo
gy-

Dr. Hrdlicka described extensive 
surveys, including measuring
heads of 1,000 children in one in
stitution. He found no evidence to 
support the popular contention of 
many prison wardens, police officials 
and crime experts that the criminal 
bears a physical stamp that betrays 
him.

“It is hopeless to expect that an
thropometry (physical measure
ments) and physical examination 
can ever aid in separating the po
tential criminal,” Hrdlicka wrote. 
“The diagnosis, if it is to be made 
in any individual case, must rest 
wholly on 'the circumstances that 
have affected that individual’s here
dity and life, and on his mental be-

■ havior.
“Physical measurements of the ac

tual criminal can show only 
he tends to be abnormal, that 

lis no possibility of connecting 
i abnormality with criminality.

“Crime is not physical. It is
tai. It is not due to disorders or 
even abnormalities of the body, but 
partly to acquired anti-social habits 
and partly to brain, nervous system, 
'and internal glandular disorders.”

that 
there 
such

men-

at 
an

be

XMAS ‘WAR’ NEWS
PARIS, Dec. 25. 

in the 
except 
soccer 
snow.

across

flat expanse of 
game their ball 
the frontier into

French troops 
Alps, deprived of most sports 
skiing, recently laid out a 
field on a 

During the
was kicked 
Italy.

To have 
have been 
neutrality, 
would have 
ment to the French' troops.

An Italian observation post on a 
neighboring mountaintop saw the 
incident and immediately solved it 
by sending a .ski patrol to gather 
up the ball and kick it back into 
France, enabling the game to con
tinue.

the ball wouldchased
an infraction of Italy’s
To have lost the ball 
been a great disappoint

No Papers Published in Reich
BERLIN, Dec. 25 — Newspapers 

did not publish today and news ser
vices did not operate until 6 P. M. 
The radio merely repeated yester
day’s bulletins and excerpts from 
the Christmas Eve speeches of Co
lonel-General Walther von Brauch- 
itsch, commander-in-chief- of 
my, and Rudolf Hess, Adolf 
deputy for party affairs.

the ar-
Hitler’s

“Merry Christmas?” 
Not for Everyone

Ohio’s Governor Bricker said: 
"There has been no starvation in 
Ohio.”

George B. Chandler, vice-president 
of Ohio’s Chamber of Commerce, 
said: “Ohio is in excellent shape... 
This is local self-government at its 
best.”

In Cleveland 60,000 reliefers are 
getting flour and apples for food— 
plus 24 car loads of squash. , |

In Toledo all the schools remain] 
closed. Next year the school term 
will last exactly two weeks accord
ing to the Board of Education.

The Toledo Blade carried an ad
vertisement reading: “To Save Home 
and health of parents and wife I 
offer for sale one good right or left 
eye to anyone in need of one.”

Men and women are scavenging in 
the streets and dumps for food; one 
family of ten hasn’t a pair of shoes 
between them.

This is local self-government at 
its best—GOP style.

Last Call for ’40

The postman swung from his 
knees as he turned, a heavy round
house blow that sent the scab crash
ing against the wall; then he slipped 
to the floor.

The mailman walked back to the 
door and down to the next .floor. It 
was very still in the hallway. The 
scab lay there quietly, a slim trickle 
of blood running, out of the side of 
his mouth and down over his broken 

jaw.

the case of Latvia, for exam
ple, despite the accusation of her 
aforementioned enemies that the 
Latvian-Soviet Russian treaty con
stituted Latvia’s capitulation and her 
relegation to a position of a protec
torate, every one may read the text 
of the treaty between Latvia and 
the USSR in the Department of 
State bulletin of November,

Vol. I, No. 20, Publication 
and sec for himself that it 
treaty of mutual guarantees 
that Latvia continues to be 
pendent and sovereign, 
and internally.

“The treaty also mentions military 
assistance and provides for garrisons 
of „the Soviet on Latvian soil. But 
the duty and purpose of these garri
sons is simply tox protect a certain 
limited zone and not to assume the 
general protection of Latvia. This 
latter right continues to be and will 
always remain the task of Latvia’s 
own army. Nor is there anything in 
the treaty which requires Latvia to 
submit to interference in its own 
affairs. And the treaty, let me say 
here, has been scrupulously adhered 
to by both sides, as has been the 
case with all previous treaties be
tween the two nations.

“When the Baltic countries first 
made their demands for national 
liberty in 1917, their voices were 
almost drbwned out by the thunder 
of war and general chaos surround
ing them! Yet they succeeded as 
they sėid they would. And today 
they apd their friends are equally

Lungs of birds have an auxiliary 
air-sac and are supplemented by 
cavities in the body and bones. A 
richer supply of oxygen is produced 
in the bird through these aids. A 
pigeon’s lung is a cubic half inch 
in bulk but with the cavities acting 
as reserve tanks of air the pigeon 
stores a great deal of air while fly
ing.

BROOKLYN, N. Y. — No more 
special articles for Brooklynites are 
needed — you all know that the 
best place to spend New Year’s Eve 
is at the Aido Chorus dance.

It will be held December 31, at 
427 Lorimer Street. Admission will 
be 40 cents, and George Kay’s or
chestra supplies the dance music.

—Comm. /

and independence.
“In closing I would like to use 

the recent words of the President 
of Latvia, Dr. K. Ulmanis, for they 
epitomize the sentiment of the three 
Baltic nations in the present world 
crisis:

“Our sate is independent and free 
in regard to both its domestic and 
foreign policy and it will thus re
main. We ourselves will keep it 
that way. The spirit of unity and 
faith and trust in God has become 
stronger in us, standing always on 
guard for the Latvian state.

Alfred Bilmanis,
Latvian Minister.” sect.

Windsor Gets Leave
PARIS, Dec. 25. — The 

css of Windsor wore a new wrist 
watch and turquoise bracelet today, 
Christmas gifts from the Duke of 
Windsor. The Duke got a special 
Christmas leave yesterday, and the 
Windsors entertained thirty intimate 
friends at a party last night when 
the Duke presened his gift to his 
wife. The Windsors spent today at 
the Chateau of Sir Charles and La
dy Mendl at Saint Germain.

Dutch- An athlete exhales only one fi<j 
of the air within his 
breathing normally. The 
er, less active, expels 
lungs’ capacity.

a

lungs whB.. 
office work
tenth of the

the lungs ap- 
inches. During

The full load of 
proximates 250 cubic 
normal respiration a man will inhale 
only thirty cubic inches of air.

Indigenous to India, Australia, Af
rica and South America, is a spe
cies of trapdoor spider which suckles 
blood from small birds they kill.

Juice sucked from the bodies of 
the spider’s prey is stored in re
servoirs on the spiders back for 
when needed.

e

The spider’s position in the animal 
kingdom is midway between insects 
and Crustacea. It is not a true in-

Exhalation should be a longed 
process than inhaling during respira
tion.

Breathing capacity is not deter
mined by chest measurements. 
Trained athletes with large chest 
expansions inhale about the same 
amoq it of air that the average un
trained man does.

Often visible in the Hawaiian 
Islands are moonlight rainbows 
which are far superior for clarity 
and color than the daytime counter
part.

confident of ultimate success in-their 
efforts to preserve their neutrality
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Baltasis Aras Svetimais Sparnais
iWWiB D. M. šolomskas

Norwood, Mass. WORCESTER, MASS.
Tel. SOiith H 1551

Kunigų Visos Kanuolės Atsta
tytos Prieš Sovietų Sąjungą

(Tąsa)
Nauji Puolimai

“Į Varšavos nutarimą gintis iki pas
kutiniųjų, kuris buvo paskelbtas rugsėjo 
8 d. vakare, jau minėtais gen. čumos žo
džiais: “Gana! Nei žingsnio toliau!”,— 
vokiečių karo vadovybė atsakė lig tol dar 
nematytu Lenkijos sostinės puolimu. Vis 
dažnėjantiems ir didesniems lėktuvų ant
puoliams atėjo pagalbon artilerija, kuri 
iš rugsėjo 8 į 9 d. naktį pradėjo be ato
dairos apšaudyti miestą. Tą naktį pa
trankos grandė be paliovos, o sprogstan- 
tieji veik visose miesto dalyse sviediniai 
nedavė varšaviečiams sumerkti akių. Tai 
buvo baisi naktis...

“Apie 10 vai. vėl prasidėjo Varšavos 
puolimas. Lenkijos sostinę puolė skait
lingos vokiečių lėktuvų eskadrilės ir 
bombardavo priešo artilerija. Sėdint re
dakcijoj, rodėsi, kad ji tuč tuojau suby
rės į šipulius. Ir kaip ji išliko nepaliesta, 
—sunku pasakyti.”

Iš ^Minėjimo 20 Metų Jubilė- 
jaus Dienraščio “Laisves” 

17 d. Gruodžio

Generolas Čuma ir pulkininkas Lipins
kis išleido antrą atsišaukimą ir nuolatos 
kartojo per radio stotį:

“Kareiviai Varšavos Garnizono ir Pi
liečiai !

Apsigynimo Taryba ir komandierius 
reikalauja, kad priešo puolimas ant Var
šavos būtų sulaužytas. Mes užėmėm po
zicijas, iš kurių neturime pasitraukti. 
Mes jas turime išlaikyti kaunantis iki 
paskutinio kario. Priešas turi žinoti, 
kad mes jį pasitiksime su šauksmu: ‘Nei 
pėdos toliau!’

“Mes turime kautis už kiekvieną pėdą, 
už kiekvieną duobę. Jeigu Varšava bus 
paimta, tai reikš, kad nei vieno iš mūs 
gyvo neliko. Šioj minutėj radio stotis 
yra bombarduojama, iš kurios aš kalbu. 
Jeigu ši stotis bus sugriauta, tai mano 
įsakymas turi būti atspausdintas ir iš
klijuotas gatvėse. Piliečiai Varšavos, 
Varšava turi būti apginta!...”

Radio kalba nutrūko.
_ Bet tas šauksmas pakėlė apsigynėjų 
ūpą. Patriotinės moterų organizacijos 
taip pat apsiginklavo. Lenkai ruošėsi 
paversti Varšavą į antrą Madridą. Jie 
net iškėlė tokius pat obalsius:

—Hitleris Varšavoj sutiks antrą Mad
ridą!

—Jie nepraeis!
Bet šie obalsiai sujungė Madrido liau

dį, nes ta liaudis buvo iškovojus lais
vę. Jie nesujungė Varšavos liaudį, nes 
ta liaudis per dvidešimts metų buvo pa
vergta, išnaudota ir smaugiama.

IV
Priešo atakos padidėjo. Lėktuvai be 

pertraukos sukosi virš Varšavos, metė 
bombas ir iš kulkasvaidžių sėjo mirtį. 
Bombos krito į teatralę aikštę. Varšava 
degė iš visų kampų. Praga buvo griuvė
siuose. Užmušti gulėjo gatvėse. Sužeis
tais užkimšo visas ligonines. Žmonės 
rinkosi į bažnyčias, bet ir jos viena po 
kitai griuvo ir degė. Bėgo į kapus, 
slėpės prie akmeninių paminklų. Vokie
čių kanuolių ugnis ir orlaivių bombos 
išvartė paminklus, išdaužė kapus, nu
klojo juos lavonais.

—Kur frontas?—šaukė nusiminusi mi
nia.

—Visur!—buvo trumpas atsakymas.
Stefan Staržynski, Varšavos burmis

tras, parodė daug didvyriškumo kovoj. 
Jis šaukė per silpną karinę radio stotį:

“Naujas barbarizmas charakterizuoja 
dabartinį karą. Vokiečiai pagelba nau
jausios karo technikos ir lapelių nori su
naikinti lenkus. Jie meta ant mūs bom
žas ir lapelius. Bet tas nesunaikins Len- 
fkiją ir lenkų tautą!

“Mes vadgome tik kartą į dieną. Mes 
neturime pyragų, mums stoka duonos, 
bet mes laikysimės. Ir pereitą naktį mū
sų kariai atmušė žiaurias vokiečių ata
kas.

“Aplinkui keliai užversti sudaužytais 
vežimais ir automobiliais. Mirę karei
viai, moterys ir vaikai guli nepalaidoti. 
Bombų lietus nuolatos krinta ant mūsų 
galvų. Liuosnorių grupės renka sužeis
tuosius. Miestas dega iš visų pusių. Var
šavoj yra apie penki šimtai gaisrų, nėra 
priemonių ir jėgų juos gesinti. Mūsų ka
reiviai, tankiai vieni po kitų metasi į 
atakas, kad atremti priešą, kad apginti 
savo namus. Mes nepasiduosime!

“Kada Anglija ir Fra ne i j a,—-sušuko

majoras pakeltu balsu,—galų gale išpil
dys savo žodį? Kada jos suteiks Lenkijai 
žadėtą pagalbą, kad ji galėt atremti vo
kiečių barbarišką užpuolimą? Kada jos 
duos mums paramos, kad mes galėtume 
apginti sąvo namus ir gyvastį?”

Bet jis tos pagalbos nesulaukė. Mirtis 
šoko šokį, nusinešdama tūkstančiais gy
vasčių. Virš 150,000 lenkų karių buvo 
susigrūdę aplinkui Varšavą. Jie laikėsi 
iki pabaigos rugsėjo. Varšavai kiek pri
davė naujų jėgų atvesta generolo Bar- 
towskio armija nuo Kutno, kuri prasi
mušė pro vokiečių geležinį lanką. Bet ji 
negalėjo išgelbėti apsuptą Varšavą. Pri
trūko maisto, vandens, amunicijos. Mies
tas buvo liepsnoje. Lenkų Apsigynimo 
Taryba pasiuntė savo atstovus pas vo
kiečius ir pasidavė. Varšava buvo pilna 
lavonų. Varšavoj buvo 20,000 sužeistų 
civilių žmonių ir 16,000 kareivių.

Juodi Vanagai
I.

Tarnowitz graži buvo gelžkelio stotis. 
Virš jos plaukė grupė po grupės vokie
čių bombanešių su dideliais juodais kry
žiais ir ji pavirto į griuvėsius. Namai 
išdaužytais langais, išverstomis sieno
mis, kaip Pompe jaus liekanos. Vagonai 
sudaužyti, ratai ir ašys išmėtyta. Gra
žus, medžiais apaugęs, priemiesty namas 
liepsnoja. Ten būta gyvennamių, o dabar 
tik pelenai, tik apgriuvę plytų kaminai 
riogso. Net gelžkelio bėgiai sulankstyti, 
sukraipyti, į baronkas susukti. Taip bu
vo didelė bombanešių ugnis.

Jerzy Szapiro rašė, kad vokiečių bom- 
banešiai mažomis grupėmis padengė vi
są Lenkiją. Jie skrido ir skrido iš vaka
rų, po tris, šešis, devynis, dvylika, pen
kiolika grupėmis ir bombardavo geležin
kelius, tiltus ir miestus. Jie bombardavo 
ir kaimus. Šaudė iš kulkasvaidžių į ka
reivius ir pabėgėlių eiles. Išilgai kelius 
gulėjo užmušti arkliai, apversti vežimai 
sudaužyti automobiliai, palikti kariniai 
pabūklai, stūksojo naujai supilti kapų 
pylimai.

Orlaivių ugnį sekė sunkioji, toli šau
nančioji artilerija. Ką nesunaikino bom- 
banešiai, tai dabaigė kanuolių ugnis. Po 
kanuolių ugnies sekė tankų atakos, ku
rie iš kanuolių ir kulkasvaidžių dabai
gė “darbą”. Tada sekė motoriniai dvira
čiai, pėstininkai pėsti ir auto, sunkveži
miuose, raiteliai ir kitos armijos dalys.

Amerikos atstovas Biddle per penkio- 
liką dienų važiavo iš Varšavos linkui 
Rumunijos. Jo štabas iš 32 asmenų vy
ko aštuoniais automobiliais. Jie buvo iš
kėlę tris dideles amerikines vėliavas. O 
ir tai po kelis kartus į dieną buvo pri
versti bėgti iš automobilių ir griūti šali
mai kelio j duobes arba slėptis miškuose. 
Sako, kad viso 72 kartus jie kraustėsi iš 
automobilių. Jis tvirtino, kad Lenkiją 
puolė mažiausiai 5,000 vokiečių karo lėk
tuvu. c

II
J. Cang pranešė iš Rumunijos, kurią 

jis pasiekė kartu su Lenkijos poniška 
valdžia, kad ten susispietė iki 1,500 bu
vusių Lenkijos valdininkų, priešakyj su 
prezidentu, pulkininku Becku, kuris bu
vo užsienio ministeris, kitais ministeriais 
ir armijos vyriausiu vadu maršalu Smig- 
ly-Rydz. Jie išsivežė pinigus, turtą ir 
šeimas.

111
—Pirmomis karo dienomis vokiečiai 

kasdien bombardavo iš oro Suvalkus,— 
rašo vienas žmogus,—kas antra diena 
juos padegdavo. Ypač Suvalkuos labai 
smarkiai nukentėjo geležinkelio stotis ir 
miesto centrinis kvartalas. Kadangi Su
valkai—miestas nedidelis, ir bombos į 
juos krito nedidelės, tačiau bombų pada
ryti nuostoliai dideli.

Kol lenkų kariuomenė nepasitraukė iš 
šito krašto, Suvalkai buvo ginami nuo 
puolimų iš oro. Geresnių ginklų kovoti 
su lėktuvais lenkai čia neturėjo, tačiau 
ir kulkosvaidžiais numušta ir priversta 
nusileisti bent penki lėktuvai. J

Lėktuvai miestą bombarduodavo žemai 
skrisdami, todėl jie buvo taiklūs. Bombos 
kliūdavo ne tik į svarbesnius, geriau ma
tomus pastatus, tačiau ir į žmones. Du 
sykius bombos sprogo prie pat kareivių, 
iš kulkosvaidžių šaudančių į lėktuvus, ir 
sprogimo pasėkos buvę tokios baisios, 
kad po sprogimo nelikdavę nei ginklų, 
nei kareivių.

(Bus daugiau)

čia neseniai katalikų or
ganizacija turėjo surengus vil
niečių šelpimui viešas prakal
bas, kuriose kalbėjo pora ku
nigų ir “Darbininko” redak
torius Kneižys. Visi atakavo 
Sovietų Sąjungą. Vietoj padė
koti Sovietų Sąjungai už ati
davimą Vilniaus Lietuvai, tai 
kunigai plūsta komunistus. 
Ir už Vilniaus krašto nu al in i- 
mą-nubiedninimą, ne lenkų 
p.onija-dvarponiai kalti, kurie 
per beveik 20 metų išnaudo
jo ir laikė lietuvius pavergi
me. Nei žodeliu kunigai ne
prisiminė prieš lenkus plėši
kus. Bet, girdi, bolševikai per 
17 dienų taip nubiednino Vil
niaus kraštą, kad dabar ten 
viešpatauja baisi padėtis. Kas- 
gi gali kunigus sukirsti mela
vime ir šmeižime socializmo 
šalies ?

Aukų surinko $28.
■—o—

Šis istorinis jubilėjus buvo 
surengtas LLD 155 ir 11 kuo
pų. Per abiejų kuopų išrink
tos bendros komisijos drau

DR. ADAM V- WALMUS
DENTAL SURGEON 

DANTŲ GYDYTOJAS

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakaro, ir 
sulyg sutarties išanksto.

705 Fourth Avenue
* between 22nd and 23rd St*.

Brooklyn, New York

Stilsonas Girtas Plūdo Sovie
tų Sąjungą ir Visą Komu

nistų Judėjimą

gišką pasidarbavimą buvo su
rengtas šaunus b an k i etas su 
puikia koncertine programa. 
Rengėjai šio vakaro labai nu
džiugo, kuomet pamatė, kad 
“Laisvė” turi tiek daug drau
gų ir rėmėjų mūsų kolonijoj, 
taip, kad visi stalai buvo už
imti mūsų didžiulėj svetainėj. 
Už šį skaitlingą atsilankymą 
minėti dienraščio “Laisvės” 
jubilėjų svečiam širdingai 
ačiū.

šio vakaro programa susi
dėjo iš dainų. Išpildyme pro
gramos dalyvavo Ig. Kubiliū
nas iš So. Bostono ir vietiniai 
—Irene Bakšiūtė, V. Tumanis, 
J. Sabaliauskas ir Aido Choro 
Merginų- ir Moterų Grupė. O 
draugė J. Karsokienė visiem 
pianu akompanavo. Visi so
listai savo dainavimu publikai 
labai patiko, užtat jie ir bu
vo iššaukti po kelis kartus 
dainuoti.

Gruodžio 10 d. Lietuvių 
Svetainėj sklokiniai socialistai 
turėjo vakarienę, kurioj kal
bėtoju buvo sklokininkas J. V. 
Stilsonas iš Brooklyno. Prieš 
prakalbą Stilsonas išgėrė apie 
pusę tuzino “valstybinės” ir 
paskui plūdo Sovietų Sąjungą 
ir komunistus abelnai, kiek tik 
jo girta galvelė ištesėjo. Už 
visas pasaulyj blogybes kalti 
komunistai ir Sovietų Sąjunga. 
Stilsono prakalbos pasiklau
syt susirinko apie 80 ypatų.

Aš manau, kad niekinime 
Sovietų Sąjungos ir komunis
tų Stilsonas pralenkė ir ku
nigus. Po Stilsono kalbai bu
vo duodama vakarienė iš lie
tuviškų dešrų.

Norwoodo socialistų veiki
mas susideda iš parengimo 
vieną sykį į apskritus metus 
dešrų vakarienės. Pelno var
giai liko, nes išlaidos pasi
darė didelės. Be to, jiems 
pelnas nėra nei reikalingas, 
nes jie nieko naudingo nevei
kia, apart veikimo prieš ko
munistus.

Mano nuomone, dabartiniai 
socialistai lietuvių judėjime 
užima reakcioniškiausią pozi
ciją, kuri yra labai blėdinga 
darbininkų judėjimui abelnai. 
Jie net ir iš Amerikos Lietu
vių Kongreso pasitraukė, nes 
Kongreso tikslas yra veikti už 
atsteigi-mą Lietuvoj demokra
tijos, už šelpimą politinių ka
linių ir tt. Todėl dabartiniam 
socialistam tokie darbai dirbti 
yra priešinga.

Nepartinis Darbininkas.

Reikia atiduoti kreditas mū
sų jaunuolei Irenai Bakšiūtei 
(tai yra duktė mūsų veikėjo 
draugo J. J. Bakšio), kuri jau 
pradeda dalyvauti kartu su 
mūsų-žymiais solistais. Irena 
turi gražų ir malonų balsą. 
Keep it up, Irene! O mer
ginų ir Moterų Grupė, vado
vaujant draugei Karsokienei, 
užbaigė šio vakaro gražią 
koncertinę programą su gra
žiomis liaudies dainelėmis.

Ačiū visiem solistam, Mer
ginų ir Moterų Grupei ir d. J. 
Karsokienei už dalyvavimą ir 
gražias dainasz

Dabar noriu tarti padėkos 
žodį šio vakaro komisijai ir 
darbininkams už draugišką ir 
nuoširdų darbą. Daugiausiai 
dirbo draugės Trasikienė, šiu- 
pėnienė, Kižienė ir žalimie- 
nė. Jų pastangomis ir skel
bimai buvo nuo biznierių su
rinkti. Drg. Plokštis parūpi
no, kas tik buvo reikalinga 
dėl bankieto. Ir dirbti padė
jo draugės Romanienė, Rud- 
nickienė, čeponienė ir Aido 
Choro merginos nešė i stalus; 
dirbo ir draugai B. Dapša, B. 
Mizara, Ig. šiupėnas, Ig. Lo- 
zaravičia ir J. Skliutas.

Kur tik yra draugiškumas, 
ten ir darbas gražus. Lai bū
na ilga atmintis šio vakaro! 
Lai gyvuoja mūsų dienraštis 
“Laisvėj” j. M. Lukas.

Vatikanas. — Kūčių die
noj kalbėdamas, popiežius 
labai gyre suomius-finus, o 
smerkė Sovietų Sąjunga.

Edwin S. Smith, Darbo Santikių Tarybos narys, 
pažangus žmogus, prieš kurį reakcininkai sukėlė

didelį armyderį, trokšdami užduoti smūgį 
Wagnerio Aktui. n

Lietuvių Rakandų Krautuve
Didel is pasirinkimas ir žemos kainos:

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

LIETUVIAMS DUODAME IšSIMOKĖJIMUI

Grand Chair Corporation
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

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

Tel. EVergreen 7-8451

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

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

Rūgšti ruginė, a saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke 
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausi!/
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, suteiksime Informacijas apie svori ir kaina*

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn. N Y

SKELBKITES “LAISVĖJE”

—— .......



Detroit, Mich
. Penktadienis, Gruodžio 29, 1939 s r Septinta priapu.

19 d. Mayfair 
svetainėj, prie 
Detroite, įvyko

pavyko. Taipgi nurodė, kad 
juodveidžiai s u baltaisiais 
aarbiiiihkais kovoja sykiu už 
pagerinimą darbininkų gyve
nimo sąlygų, 
darbininkai 
daugiausiai, 
valstijose.

Paskutinis 
Spivak. Jis
kad kun. Coughlinas 
statytas Wallstrycio 
čių ardyti, griauti viską, 
tik progresyviška, kas 
naudinga didžiumai šios 
lies gyventojų, kaip tai, 

progresyviškas

Scranton, Pa.
o juodveidžiai 

yra išnaudojami 
ypač pietinėse

kalbėjo 
nurodė

o Kam
y 

vieni ki-

ba O. Kučiauskaitė, anglų 'Bus gera orkestrą šokiams. Vieta— 
kalba Ch. Juškauskas, J r., ir 
K. Paserskiūte. Gaidų komi
sija: J. Pivariūnienė, O. Ku
čiauskaitė ir ‘A. žemaitis.

Operetė “Nebaigta Kova,” 
kuri statoma scenori sausio 21 
d., 1940, buvo apkalbama- 
diskusuojama daugiausia, nes

Lyros

Republic Club, 27 Hudson St., Yon
kers, N. Y. Pradžia 9 vai. vakaro. Į 

(305-306) Dėkų Šventes Išpardavimas
Namų Rakandų KrautuvėjeHARRISON-KEARNY, N. J. i

LLD 136 kp. rengia vakarėlį, su
laukti naujus metus, gruodžio 31 d., 
7:30 v. v., 15-17 Ann St., Harrisone. 
Bus gera muzika šokiams. Turėsime 
užkandžių ir gėrimų. Kviečiame vie-| 
tinius ir iš Hillside, Newark ir Jer
sey City apylinkės draugus dalyvau-i 
ti ir linksmai laiką praleisti. — 
Kom. (304-306)

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

Tel. EVergreen 7-6673

Kam Linksmumai. 
Liūdesiai 

žmonės dovanas 
tiem perka, gerus linkėjimus
siunčia, perka žalias eglaites, 
rėdo, puošia langus Kalėdoms 
ir Naujiems Metams. Bet ką 
gi jaučia tos šeimos, kurios 
turi didelius širdies skaus
mus ?

Štai gruodžio 20 d. įvyko 
baisi nelaimė anglies kasyklo
je Packer Collier^. Tapo 
mušti du jauni vyrukai ir 
nas sužeistas. Užmuštieji 
lenkų tautypės Joseph 
vacK, 31 metų amžiaus,
Stanley Pahoda, 20 metų. Abu 
iš South Scrantono. O sužeis
tas John Yuscavage, 28 metų, 
iš North Scrantono. Jis gyve
na po num. 1737 Von Storch 
Ave. Jis yra gerai visiems vie
tiniams žinomas. Visi trys ši
tie jauni vyrai dirbo drauge 
Packer Colliery, Adonizo Coal 
Kompanijos kasykloje.

Tai kapitalistų kalėdinė au-

John L. 
faktais, 
yra pa- 
piniguo- 

kas i 
tik 
ša- 

uni-
or- 

sto-
vi- 

somis juodžiausiomis organi
zacijomis.

Šios prakalbos buvo pasek
mingos visais atžvilgiais.

Dalyvavęs.

tai svarbiausias darbas 
Choro gyvavime.

Nors pilno raporto iš 
rienės, kuri buvo rengta
naudai, dar negauta, bet kiek 
patirta, tai gražaus pelno 
liks.

Choro Korespondente.

vaka- 
choro

Prakalbos Buvo 
Pasekmingos

Gruodžio 
Ballroom 
Woodward,
svarbios prakalbos, kurias su
rengė civilių teisių federacija. 
Šios prakalbos buvo garsina
mos iš anksto; įžangos tikie- 
tai buvo pardavinėjami. Ku
nigas Coughlin’as taipgi turė
jo laiko suorganizuoti savą jas, visas 
vaiską, kuris buvo atsiųstas ganizacijas, o uz jo pečių 
suardyti prakalbas. Bet šiuom ’ vi visi progreso priešai su 
sykiu policija palaikė tvarką;1---- --------------------- — ----
nors leido Coughlino pikieti- 
ninkam rėkauti, baubti, kaip 
laukiniam 
tvėrimam, 
svetainės 
muštynes, 
ke Fosterio kalbų finų svetai
nėj padaryta, šį sykį neleido. 
Iš dalies kun. Coughlino su
organizuoti, sufanatizuoti se
kėjai padarė kiek gero šiom 
prakalbom. Vieta nelabai ži
noma, tai nekurie gal būtų 
nesuradę svetainės. Bet kaip 
tik pastebėjo būrį nepapras
tos publikos su įvairiomis iš
kabomis, šūkaujant, trepsint 
ant šalygatvio, tai kiekvienas 
suprato, kad tai čia yra sve
tainė, kur prakalbos įvyksta. 
Net man pačiam teko pra
eiti pro svetainę nepastebė
jus.
turi būti apie tą 
Coughlino vaiskas vis

sufanatizuotiem su- 
ant šalygatvio prie 

durų, bet sukelti 
kaip kad buvo lai- S. Boston, Mass

Kubiliūno Radio Programa
Nedėlioj, gruodžio 31, pra

sidės 8:30 iš stoties WCOP, 
1120 k. Programa pildys 
pianistė Elena Žukauskaitė ir 
Ignas Kubiliūnas.

Maniau, kad svetainė 
vietą. Kun.

rėkia, 
‘ “komunistai į Maskvą!” Grįž

tu atgal da persitikrinti, pa
stebėjau, kad svetainė prie 
pat triukšmadarių, žiūriu, 
žmonės eina į vidų, visai ne
paiso “štorm traperių.” Einu 
į vidų. Svetainė prisipildžiusi 
pilna, publikos buvo keletas 
tūkstančių.

Civilių teisių federacijos 
pirmininkas kun. Bollens ati
darė prakalbas, paaiškino, 
kad nėra payojaus, policijos 
viršininkas prižadėjo palaikyti 
tvarką. Taipgi paaiškino, kad 
šio vakaro prakalbom yra žy
mūs kalbėtojai. Policijos, kaip 
lauko pusėj, taip svetainėj, 
buvo daug.

Pirmininkas Bollens nuro
dė, kad tie, kurie rėkauja pa
lei svetainę, tai pasėkos kun. 
-Coughlino pamokslų per radio 
ir pasėkos misijų Gerald L. K. 
Smitho. Bet civilių teisių fe
deracija yra pasirįžusi dėti vi
sas pastangas, kad 
civilių teisių bilių ir 
civiles teises šioje 
ypač šiuo reakcijos 
piu. Taipgi ragino, 
rios organizacijos dar nepri
klauso prie civilių 
deracijos, kad tuoj 
Būtinai reikia remti 
raciją ir finansais, 
daro daug išlaidų.

Pirmutinį perstatė kalbėti 
kun. Owen A. Knox, Civilių 
Teisių Federacijos iždininką. 
Kalbėtojas nurodė, 
kenksmingas misijas 
važinėdamas iš vieno miesto 
į kitą Gerald L. K. Smith. 
Bet, sako, Gerald L. K. Smith 
nekoks kalbėtojas, visur sako 
tą pačią prakalbą: “Komunis- 

, tai raudoni, CIO raudonas, 
Civilių Teisių Federacija rau
dona, ir visi, kurie tik kovoja 
už civiles teises, yra raudoni.” 
Ir savo misijom organizuoja 
fanatikus prieš visus, kurie 
tik eina su progresu.

Antras kalbėjo George Ad- 
des, sekr.-ižd. UAW (CIO). 
Jis nurodė, kaip Chryslerio 
Co. buvo pasirįžusi suardyti 
uniją, bet jai nepavyko, buvo 
priversta pasirašyti kontrak
tą su UAW-C1O.

Trečias kalbėjo juodveidis, 
taipgi kunigas, kurio pavar
dės nebepamenu. Atrodo, kad 
laikai keičiasi, daug kunigų 
meta j šalį fanatizmą, o skel
bia žmonijai progresą.

Juodveidžių kunigas nuro
dė, kaip Chryslerio Co. ban
dė sukelti rasines riaušes, 
pavartodama keletą juodvei
džių, atgabentų, badaujančių, 
ii pietinių valstijų streiklau- 
žiauti. Bet, sako, Chryslerio 
Co. sukelti rasines riaušes ne-

Lietuvių Radio Korporacijos 
Programos

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

1. Mykolas Petrusaitis, kor- 
netistas, iš So. Bostono.

2. Ona Koritienė iš Roslin- 
dale duos receptą “Lemon 
Chiffon Pie.”

3. Ona Koritienė iš Roslin- 
dale ir Valentina Minkienė iš 
So. Bostono paskambins piano 
duetus.

—o--
Sekmadienio, gruodžio 31- 

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

1 Longino B u into, Jr. Cava
liers orkestrą iš Cambridge.

2. Aušrelės Choras iš Wor- 
cesterio, vadovaujant Jonui 
Dirveliui.

Steponas Minkus,
Garsintojas.

už- 
vie- 
yra 
No

ir
Roma. — Italijos fašistų 

vadai žada kariškai remt 
senąją Suomijos valdžią 
prieš Sovietus, kaip kad jie 
rėmė Ispanijos fašistus 
prieš respublikiečius - loja- 
listus.

Kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
svės” bendrovės

Vadokliškis.
Nuo Red. Tais Lietuvių Li

teratūros Draugijos kuopos 
reikalais pasikalbėkite 
mani kuopos susirinkime,
kiti mažu dalyku spaudon 
neapsimoka.

SO. BOSTON, MASS.
Pasitikimui Naujų Metų ALDLD 

2-ros kp. moterys rengia du dide
lius ir gražius parengimus.

Subatos vakarą, gruodžio (Dec.); 
30 d. bus šokiai, taipgi pamarginimų 
ir juokų. Gera muzika. Įžanga 25c. į

Nedėlios vakarą, gruodžio 31 d.( 
bus vakarienė. Skaniausių valgių ir 
gėrimų bus iki valios. Taipgi gera 
muzikais programa. Įžanga 50c. Pra-, 
sides 7 v. vakaro, 376 Broadway. 
Kviečiame visus atsilankyti. — Ren
gėjos. (304-306)

NEW HAVEN, CONN.
Lietuvių Co. Bendrovė rengia me

tinį balių, gruodžio 31 d. 
vai. vakaro, 243 Front St. 
vietinius ir iš apylinkės 
linksmai laiką praleisti.

Pradžia 7 
Kviečiame 
dalyvauti,' 
(303-305)

HUDSON, MASS.
LDS 66 kp. rengia vakarienę, ba

lių. Pradžia 8 vai. vakaro, Hudsono 
Lietuvių Piliečių Kliubo Svetainėje. 1 
Gros Benny ir jo radio orkestrą, j 

It.-.——L šokiams ir vakarienei 50c., 
i Vien tik šokiams 25c. Įvyks šešta- 

džio, Lietuvių Svetainėje, 29 Endi-1 dienį, gruodžio 30 d. Kviečiame sve-

būsi- j ateiti. Aidiečiai rengia Bankietą su
Te
eiti

PRANEŠIMAI Iš KITUR
WORCESTER, MASS.

Patikime Naujus Metus linksmai Įžanga 
su muzika ir dainom, 31 d. gruo- | \ 
‘---- • — • .cott St. Aido Choras kviečia visus 1 čius dalyvauti, bus gera proga susi

pažinti su Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimu. Dabar eina Jubilėjinis 
vajus, jaunimas gali įstoti be jokio 
įstojimo mokesčio. — Kom.

(303-305) •

muzikalu programa ir šokiais. Pra
džia 7 v. v. Kviečiame dalyvauti.

(304-306)

' MES TURIME DIDELI PASIRINKIMĄ
Divonų—Carpet Rugs

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

• Virkitės divonus dabar, d mes palaikysime iki jums Jie. 
bus reikalingi.

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

• Mažiukai divonukai nuo 8f"5 ir aukšiau.
Jei atsinešite šį skelbimą, tai gausite <1.49 vertės^divoną ųž 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

NAUJAUSIOS
VYRŲ IR

SIŪTAI ir

RUDENS MADOS
JAUNŲ VYRŲ
OVERKOTAI

lei madų ir dėl kokybės drabužio.jūs esate patiklus dėl
tai jūs turėtumėte atsilankyti j mūsų krautuvę, 

ir pritaikymu modelių.
Mes turime sizų pritaikymui visokio nuaugimo žmonėm.

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

drabuži dideliais kiekiais.

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

WORCESTER, MASS.
Worcestcrio Lietuvių Politinio 

Sąryšio mėnesinis susirinkimas 
įvyks gruodžio 29 d., Piliečių Kliu
bo Svet., 12 Vernon St., 7:30 v. v.

NEWARK, N. J.
LDLD 5 kp. susirinkimas įvyks 

29 d. gruodžio, 7:30 v. v. Jurginėj 
Svet., 180 New York Avė. Draugai, 

i Visi Draugijų atstovai dalyvaukite, 1 prašome dalyvauti šiame susirinki- 
daug svarbių dalykų turime apkal- imo- nes rinksimo valdybų sekantiems 
boti, taipgi bus renkama valdyba ‘ metams. Taip pat reikės rinkti dclc-

Cleveland, Ohio
Lyros Choro Balius Laukiant 

Naujų Metų
Gruodžio 31 dienos vakare, 

Lyros Choras rengia balių ir 
šokius, Liet. Darbininkų Sve
tainėj, 920 E. 79 St. Lyros 
Choras kiekviena mota suren
gia linksmą balių baigiant se
nus metus, pradedant Naujus.

Šiame parengime turėsime 
labai gerą progą ir vietą su
sieiti kaip seni, taip ir jauni, 
—visi linksmai baigti senuo
sius metus, o dar linksmiau ir 
smagiau sulaukti Naujų Me
tų. Su nauja energija galėsi
te grįžti namo ir pradėti nau
jai gyventi, mąstyti ir veikti.

Todėl visi Lyros Chpro pa
žįstami ir geri rėmėjai daly
vaukite parengime, atsives
kite visą savo šeimyną ir pa
žįstamus.

' boti,
1940

taipgi bus renkama 
metams. - Rašt. (304-305)

GARDNER, MASS.
Lietuvių Moterų Kliubas rengia 

vakarienę pasitikimui naujų metų, 
gruodžio 31 d. Piliečių Kliubo, 255 
Main St. Įžanga 35c. » Kviečiame 

'vietinius ir iš apylinkes dalyvauti.—
Kom. (304-306)

BAYONNE, N. J.
LDS 26 kp., ir IWO kp. rengia 

balių pasitikimui naujų metų. Liber
ty Hali, 329 Broadway, sekmadienį, 
gruodžio 31 d. Pradžia 8:30 v. v. 
Bilietas 35c. Šokiams gros gera or
kestrą. Kviečiame dalyvauti.—Kom.

(304-306)

galus į Apskričio Konferenciją, 
rėsime ir kitų svarbių dalykų 
kusuoti. (303-305)

tu- 
dis-

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių Kapinių Korporacijos 

tinis susirinkimas įvyks gruodžio 31 
d., 2 vai. po pietų, svetainėje 40 Fer
ry St. Draugai susirinkite, nes yra 
svarbių dalykų aptarimui. Reikia ir 
assesmentus užsimokėti. — Koresp.

(303-305)

me-
Vertes $30.00 už

Jūsų atsilankymas j mūsų krautuvę įtikins Jus, jog mūsų

NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave

Brooklyn, N. Y.
drabužiai yra puikiausios rūšies.

* t ♦

Baltimore, Md Už VISAI MAŽUS

RANKPINIGIUS
palaikysime jums bi kurį daiktą

Dr.J.J.Kaškiaučiusir

Telefonas: Humboldt 2-7964

bankietą,.

tiquor#

kokias 
skelbia

apgynus 
išlaikius

šalyje, 
laikotar- 
kad ku-

buvo per 
mažai na- 
mažesnis 

dalyvumą

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

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

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

530 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

teisių fe- 
prisidėtų. 
šią fede- 
nes pasi-

$14 
kad 
fon-

155 Hungerford St. Susirinkimai 
laikomi tom pačiom dienom kai 
57 Park St. (305-306)

Svetainėj, 853 
Protokolas priim- 

Nutarta 
P arę.

ir vieta bus pranešta 
Susirinkime buvo pa- 

kolekta gelbėjimui po- 
kalinių. Surinkta

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

---------------------------------------------------------------------------------- --A--------------------------------------------------- —----------------------------------------

m. rinkime 
darbas ten- 

valdyboje

IjalnlUU 1II1II vlVI .

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

įsteigta 1892 Tel. Stagg 2-2173 Į
ATDARA VAKARAIS L

CLEVELAND, OHIO
Kaip visuomet, taip ir šį metą, 

Lyros Choras rengia šokius pasitiki
mu! Naujų Metų, Liet. Darb. Svet., 
920 E. 79th/St. Sekmadienį, gruo
džio 31 d. Pradžia 8 v. v. ir tęsis iki 
? ? ? ? Kviečiame publiką dalyvauti. 
— Kom. (304-306)

MINERSVILLE, PA.
LD”S 158’ kp. rengia balių, šešta

dienį, gruodžio 30 d. Liet. Piliečių 
Kliubo Svet., kampas So. ir 3rd Sts. 
Šokiams gros gera orkestrą. Bus 
skanių valgių ir gėrimų. Kviečiame 
vietinius ir iš apylinkės dalyvauti ba
liuje, linksmai laiką praleisti.—Kom.

(304-306)

MONTELLO, MASS.
Lietuvių Tautiško Namo Bankie- 

tas, pasitikimui Naujų Metų, įvyks 
sekmadienį, gruodžio 31 d» Bus apa
tinėje svetainėje, kampas Vine ir 
Main Sts. Pradžia? 7 v. v. Įžanga $1. 
Turėsime turkių, gerą muziką. Visi 
dalyvaukite. — Kom. (304-306)

PHILADELPHIA, PA.
Darb. Org. Veikiančio Kom. 

visų narių susirinkimas įvyks sek
madienį, 31 d. gruodžio, 2-rą vai. po 
pietų. Liaudies Name. Draugai, turi
te daugiau atydos kreipti į Veik. 
Kom. susirinkimus ir dalyvauti.

(304-p06)

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. rengia vakarėlį 

sulaukti naujus metus. Sekmadienį, 
gruodžio 31 d. Bakanausko Svet., 62 
Lafayette St. Bus gera muzika. Pra
džia 8 v. v. Tikietas 15 centų. — 
Kom. (304-306)

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 62 kuopos šokiai, 
kurie buvo ruošiami 1940 me
tų sausio 13 dieną, neįvyks. 
Priežastis tame, kad sudegė 
lietuvių svetainė, kurioje šo
kiai turėjo įvykti. Jeigu gau
sime svetainę ant tos pačios 
dienos, tai bus pranešta spau
doje. Tėmykite!

LDS 62 kuopos susirinki
mas įvyks sausio 11 dieną po 
num. 376 Broadway, So. Bos
ton. Visi nariai ir narės daly
vaukite. Turime daug svar
bių reikalų aptarimui. Kurie 
nebūsite susirinkime, tai pas
kui nerūgokite, jeigu jums 
vienas kitas padarytas nutari
mas nepatiktų.

Visi nariai žinote, kad da
bar eina LDS vajus, nereikia 
mokėti įstojimo į bet apdrau- 
dos skyrių. Tad pakalbinkite 
savo draugus ir pažįstamus 
įstoti į LDS ir atsiveskite juos 
į susirinkimą prisirašyti.

Nariai tėmykite. Bile reika
lu kreipkitės šiuo adresu:

John Burba,
, 266 Gold Street,

So. Boston, Mass.

Prašo Amerikos Paramos 
Visai Airijai Suvienyt

Dublin, Airija. — Kalbė
damas per radio, Airijos 
Respublikos ministeris pir
mininkas atsišaukė į Jung
tines Valstijas duot dvasi
nės paramos Airių Respub
likai, idant paveikt Angliją, 
kad jinai sutiktų prijungti 
protestonišką Šiaurinę Ai
riją prie bendros Airių Res
publikos.

Helsinki, gruod. 27.—So
vietų lakūnai vėl skraidė 
virš Helsinkio, Suomijos 
sostinės, taipgi virš Salios 
ir kitų miestų, bet nemetė 
bombų. ......

LLD 25 kp. laikė savo me
tinį susirinkimą gruodžio 11 
d., Lietuvių 
Hollins St.
tas kaip skaitytas, 
surengti “package 
Laikas 
vėliau, 
daryta 
litinių
ir priduota d. žemaičiui, 
pasiųstų politinių kalinių 
d u i.

Kuopos valdyba dėl 1940 
metų’išrinkta iš sekamų drau
gų : Organizatorium d. S. 
Meškis, prot. sekr. d. A. že
maitis, iždininku d. K. Jus- 
kauskas ir iždo .sekretorium 
d. J. Jesaitis pasiliko ir ant 
kitų metų kuopai patarnauti.

Knygų peržiūrėjimui komi
sija išrinkta iš sekamų drau
gų : Stankevičienė, Pivariūnie- 
nė ir S. Meškis. A. V.

—o—
Lyros Choro Veikla

Choro metinis susirinkimas, 
kuris įvyko gruodžio 15 d., 
Lietuvių Svetainėj, 
daug apsnūdęs^ per 
rių dalyvavo, dar 
skaičius kalbose 
ėmė.

Valdybos 1940 
matėsi, jog visas 
ka praeitų metų
esantiems draugams bei drau
gėms. Pabaigoje susirinkimo 
pilnai pasitvirtino tas.

Valdyba sekantiems me
tams susideda: Organizato
rius J. Deltuva, protokolų se
kretorė O. Kučiauskaitė, jos 
pagelbininkas Al. Giedrys, fi
nansų sekretorė V. Jekevičiū- 
tė, iždininkas J. Jasaitis, ko
respondentai — lietuvių kai-

ELIZABETH, N. J.
Naujų Metų dienoj, 1 d. sausio, 

Bangos Choras rengia
LDP Kliubo kambariuose, 408 Court
St. Kiek girdėta iš Komisijos veiki
mo, tai ši vakarienė bus viena iš 
puikiausių, tad visi elizabethiečiai ir 
apylinkės draugai pilnai ruoškitės 
dalyvauti. Bus ir koncertinė progra
ma. Pradžia 5 vai. vakaro. Įžanga 
$1.00 asmeniui. Kom. (305-306)

HARTFORD, CONN.
Visų Draugijų ir Organizacijų na

riai įsitėmykite, kad su 1 d. sausio, 
Laisvės Choro pamokos ir Draugijų 
susirinkimai bus laikomi naujoj vie
toj, 
bus 
ant

YONKERS, N. Y.
Yonkers lietuviai gerai aukoja 

Vilniaus krašto pavargėliams. Nese
nai Vincento £rąug. paaukavo 
$25.00, Lietuvių Kliubas paskyrė 
$50.00. Vargiai kitos kolonijos pra
lenks yonkeriečius. Kliubas rengia 
vakarienę su proga pasitikti Naujus 
Mekus. Bus valgių ir gėrimų. Įžanga 
nariams 50c;- oi'pašallniams $1.00.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker) | 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

h

(ERITHIN GRACE
dependably accurate Grven 

gold Filled can

BAR ir GRILL
Lietuviu Restaurantas
ičltnmr Gamlnam valgius Ir 

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

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat
111 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

ATEIKITE DABAR IR IŠSI
RINKITE JŪSŲ

KALĖDINĖS
DOVANAS

Atsineškite. šį skelbimą su sa
vim ir gausite didelę kainoj’e

NUOLAIDĄ

PUIKIAUSIOS
ATMINTIES

DOVANA
tai gražus laikrodėlis

Robert Lipton
Laikrodini tikas-Jeweler

NOTARY 
PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS .
(BIELIAUSKAS) 2

LAISNIUOTAS GRABOR1US
660 Grand Street Brooklyn, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas bus 
užtikrintas Ir už prieinamą kalną.
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NewWko^KŽ^2iiilo$ Kliubo Vakarienė 
Jau Čia BROOKLYNO# LIETUVIAI GYDYTOJAI1

Workers Alliance 
Šaukia Veiklon

Workers Alliance, bedarbių 
ir WPA darbininkų organiza
cija, išleido perspėjimą, kad 
mieste evikcijos daugėja, pra
gyvenimo kainos kyla ir kad 
sąryšyje su teisėtomis kovo
mis už bedarbių reikalus ir 
prieš karo isteriją skaitlingėja 
areštai.

Alliance 
sas darbo 
jas budėti
punktų programą 
reikalams ginti. Programa jau 
turinti uzgyrimą iš eilės svar
bių unijų.

šaukė unijas ir vi- 
žmonių organizaci- 
ir paskelbė penkių 

bedarbių

RENGIASI LENINO 
MINĖJIMUI

Milžiniškoji Madison Sq. 
Garden salė jau pasamdyta ir 
su 30-ta šio mėnesio pradeda
ma pardavinėt bilietai di
džiajam Lenino mirties sukak
ties minėjimo mitingui. Bilie
tus parduoda darbininkų kny
gynuose. Kainos: $1.10, 83c, 
55c. Įvyks sausio 22-rą. Be 
abejo, komunistai ir kiti dar
bo žmonės parodys tą, ko re
akcininkai labai nemyli ‘—pri
pildys ir perpildys Gardeną.

Columbus Jūrininkų 
Padėtis Neaiški

Nazių sudeginto-paskandin- 
to laivo Columbus jūreivių pa
dėtis dar vis galutinai nenus
tatyta, nors manoma, kad jie 
būsią pripažinti “nelaimės iš
tiktais” jūreiviais, paleisti lai
svai krantan ir duota 60 die
nų laisvai išplaukt iš šios ša
lies. Kol kas tik nustatyta 
leist lankytojus Ellis salon. 
Vienu kartu bus leista net 100 
lankytojų. Jūrininkų yra 575.

Jų ateitis, sako vietinis imi
gracijos ir natūralizacijos di
rektorius Uhl, “priklauso nuo 
Washingtono.”

DOVANA PRISKUBINO 
MIRTI

Leah Emerson, 4 metų mer
gaitė, labai norėjo triračio, 
bet jos motina veiterka vis ne
išgalėdavo. Pagaliau, kalėdo
mis, ji išpildė mergiščios troš
kimą, ištesėjo dviratį, bet ne
turėjo kada kūdikį dabot. Se
kamą dieną mergaitė išvažia
vus pasivažinėt nuvirto
šaligatvio mirtin po busu prie 
5th Avė ir 86th St., N. Y.

nuo

Eksplozija Sukrėtė Teatrą
" Užsidegus gretimai Lido 

teatro esančiam pulruimiui, 
265 Court St., apie 400 publi
kos, daugiausia vaikų, saugiai 
išvesti laukan. Būrys suauges
nių jaunuolių likosi ir pasiėmę 
gesintuvus žiūrinėjo vietą, 
pro kurią teatran veržėsi dū
mai. Už kelių sekundų tren
kė eksplozija — trūko alieji
nis šildytuvas—ir krintąs tin
kas sužeidė 11-ką teatre užsi
likusiu jaunuolių. Vienas 
gaisragesis apdegė.

Lepkės Giminietis 
Nusižudė

t

KVIEČIAME Į LDS JAUNIMO 
SUSIPAŽINIMO “PARE”

šį šeštadienį ir sekmadienį 
įvyks lytinių valstijų LDS jau
nimo konferencija New Yorko 
gražiame Jrųperial viešbutyje, 
Broadway ir 32nd St. Ryšium 
su ta konferencija, vietinė 
LDS Jaunimo Taryba rengia 
smagų pažmonį, kuris įvyks 
šeštadienio vakare, 7:30 vai., 
to viešbučio Colonial Room. 
Tai bus “Susipažinimo Parė”, 
kurioj galėsime susipažinti su 
iš kitų valstijų atvykusiais de
legatais ir draugais. Bus šo
kių, užkandžių ir alaus iki va-

liai ir galite būt tikri, kad pil
nai apsimokės patiesti $1.25 
už bilietą, neš' daugiau jokių 
iškaščių jums nebus.

Taigi, kviečiame apylinkės 
lietuvius dalyvauti toj “parėj” 
ir net atsilankyti į pačią kon
ferenciją'kaipo svečiai, pasi
klausyti, kaip LDS lietuviškas 
jaunimas riša savo organiza
cines problemas ir tiesia nau
jus kelius tolimesniam veiki
mui savo organizacijos labui.

Būsiu.

Harlemo Komunistai 
Jieškos Projekto

Harlemo Komunistų Parti
ja paskelbė pradedanti vajų 
surinkt 50,000 parašų po rei
kalavimais steigt pigiai išren- 
duojamų gyvenamų namų 
projektą centraliniame Harle
me. Išleista informacinis bule- 
tinas, nurodantis faktus kas 
liečia būtų padėtį Harleme. 
Parašai bus įteikti naujai Mie- 

Tarybai po Naujų Metų.sto

Parengimas
Martin Luther Draugi-

Unija Priešinasi 
Algą Kapojimui

MIESTAS GAUS NAUJA 
PROJEKTĄ

Kartu su civilės tarnybos 
komisionie^iaus ir majoro įsa
kymu sulaikyt tuojautinį sam
dymą miestui daugiau civilių 
tarnautojų, eina pasiūlymas ir 
perklasifikuot tarnautojų ka
tegorijas, kas praktikoje reiš
kia algų nukapojimą.

Ponas Kern sako, kad siū
loma perklasifikuot pirmas 
tris kategorijas. Joms dabar 
mokama aukščiausia alga per 
metus yra: $1,200, $1,800 ir 
$2,400. Po siūlomų pakaitų 
gautų: $1,140, $1,740 ir 
$2,340. Jis tikrino, kad tai ne
sąs algų kapojimas, kad jau 
dirbantieji 
tik naujai
mokama sulyg naujų 
kacijų.

Valstijos, Apskričio 
to Darbininkų Unija
pasipriešino. Ji tai vadina tie
sioginiu algų kapojimu po $60 
per metus 14-kai tūkstančių 
darbininkų ir kelia masinį 
protestą. Trečiadienio vakarą 
sušaukta masinis 
Washington Irving 
School patalpose ir
rinkimas parašų po peticijo
mis. užginančiomis unijos po
ziciją, prote stuojančiomis 
prieš algų kapojimą.

Majoras LaGuardia paskel
bė, kad federalė valdžia pas
kyrė $2,079,000 statybai nau
jų pigiomis rendomis namų 
New Yorko mieste, Bronxe. 
Apie tą projektą jis diskusa- 
vęs su federalės valdžios bu
tų administratoriumi Strauss 
per 5 metus.

Propektas būsiąs skirtingas 
nuo esamų, talpinsiąs 420 šei
mų atskirose stubelėse, su at
skirais kiemeliais, kaip ma
žuose miesteliuose ar kaimuo
se.

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo metinė, vakarienė, lau
kiant Naujų Metų, įvykstanti 
sekmadienį, gruodžio 31-mą, 
1939 m., jau čia. Kalbėti, kad 
už poros dienų jau mirsime, 
—nėra jokio pasiteisinimo, 
kad negalėtum joje dalyvauti.

K] i ubas jau senai per radio 
bangas kviečia visus žmones 
dalyvauti savo vakarienėje ir 
sykiu smagiai praleisti laiką.

Vakarienė bus duodama ly
giai 7-tą vai., tad . prašome 
nesi vėluoti. Vakarienės laiku 
bus ir trumpa muzikalė pro
grama. Dainuos: Velička ir 
Grabauskas duetus, o K. 
Kriaučiūnas šiaip juokingas 
dainas. Manoma, jog daugu
ma žmonių bus pilnai paten
kinti, kaip maistu, gėrimu, 
taip ir dainomis. Po vakarie
nei šokiai iki 'Vėlumos.

Naujų metų linkėjimus pa
sakysime vieni-kitierns būda
mi Kliubo vakarienėje. Lau
kiame.

Piliečių Kliubas.

PARDAVIMAI
narius

nebūsią paliesti, 
ateinantiems bus 

klasifi-

ir Mies-

mitingas 
High 

pradėta

ELEKTROS KOMPANIJAI
ĮSAKYTA RINKIMAI '

Nacionalė Darbo Santikių 
Taryba įsakė Silvray Lighting 
Co., Inc.. Long Island City, 
pravest darbininkų balsavimus 
pasfrinkimui unijos.

Pastaraisiais trim metais 
derybas su kompanija vedė 
United .Electrical, Radio and 
Machine Workers, CIO, ir tu
rėjo uždaros šapos sąlygas. 
Metai 
unija, 
žymę 
leista
of L, kadangi ten buvę 9 dar
bininkai, moką duokles į AF 
of L. Firma pradėjus naudot 
AF of L unijos žymę ant sa
vo lempų. Vėliau vesta prieš 
CIO masinis pikietas, bet CIO 
pravyt nepavykę. Dabar pa
siūlyta pravest balsavimus 
ginčui išrišti. ...

atgal įsikišo AF of L 
siūlydama savo unijos 
šapai, jeigu jai būtu 
prijungt šapą prie ĄF
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Šaltis Jau Paėmė Auką
Edward Nolan, 49 m., pa

saulinio karo veteranas, ras
tas mirtinai sušalęs savo na
mų šaltoj virtuvėj, 3708 Rich
mond Ave., Eltingville, Staten 
Island. Būta panašių nelaimių 
ir už miesto ribų. Pereitą 
trečiadieni temperatūra buvo 
nušokus iki 12-kos laipsnių 
virš zero, šalčiausia šių metų 
diena. Normališka temneratū- 
ra tai dienai skaitoma 33 laip
sniai. Sulaikyta 12 orlaiviu

Nuteistojo raketieriu kara
liaus Louis (Lepke) Buchal- 
ter’io pusbrolis Jack Buchal- 
ter su žmona nusinuodiję ga- 
su savo namuose. 359 Powers 
Ave., Bronx. Patys eidami 
mirt, jie pasirūninę apsaugot 
naminius gyvuliukus ir paukš-(nuo išskridimo. Vienas atskri- 
čius. do 10 valandų pavėlavęs.

Aidas Kviečia Jus Sykiu Sulaukt Naujus Metus Gruodžio 
31-mos Vakarą, 419 Lorimer St., Brooklyn. įžanga 40c

t

Teisėjas Paige Paskirtas 
Aukštesnei Vietai

Teisėjas Miles W. Paige, 
Harlemo negras teisėjas, per 
majorą LaGuardia paskirtas 
specialių sesijų teismo teisėju 
vietoj teisėjo Albert V. B. 
Voorhees, kuris pasitraukia po 
ištarnavimo 39 metus toj tar
nyboj. Jis gaus $12,000 algos 
per 
boj

Dr.
jos 34-tas metinis balius įvyks 
6-tą dieną sausio, 1940 me
tais, Grand Paradise Ball
room, 318 Grand St., Brook
lyn, N. Y. Pradžia 6:30 val. 
vakare. Įžanga iš anksto per
kant tikietą 30 centų, prie 
durų 40c. Prašome Brooklyno 
ir apylinkės visuomenę daly
vauti mūsų iškilmėse. Taipgi 
raginame draugijos 
skaitlingai dalyvauti.

Dėkojam už brolišką para
mą šiom draugijom: Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubui, 
Lietuvių Atletų Kliubui, Mas- 
petho Lietuvių Am. Piliečių 
Kliubui, Maspetho Šv. Vin
cento D-jai, šv. Jurgio D-jai, 
Kriaučių 54-tam Skyriui.

Prašome tų draugijų narius 
dalyvauti mūsų iškilminga- 

irne parengime ir pasižadame 
tamstas pasitikti kuo nuošir- 
dingiausiai vardan virš minė
tos draugijos.

Rengimo Komisija.

Parsiduoda Bar & Grill po nume
riu 234 Cleveland' St., East New 
Yorke. $50.00 rondos į mėnesj. Vie
ta garu šildoma, karštas vanduo, 
yra 2 Bowling Alleys. Leastas ant 5 
metų. Taipgi parsiduoda 3 kamba
rių rakandai po num. 246 Seigel St., 
Brooklyn, N. Y. Apt. 18. Kambarius 
gali ir išsinuomuoti. Renda $19.50 
j mėnesį, garu šildomi, karštas van
duo, vanas, langai į saule. Parduodu 
ir automobilių ir 68 case’sus degti
nės, 3’/ž metų senumo. Viskas par
siduoda pigiai, nes išvažiuoju j kitą 
valstiją. Prašau greitai atsiliepti, 
nes čia yra gera proga, galite ir at
skirai pirkti. Šaukite telefonu: Ap
plegate 7-9718. (303-305)

PAJIESKOJIMAI

metus: dabartinėj tarny- 
gaudavo $10,000.

WPA Programos
progra- 

pasiklausyti gruo- 
vakaro 7 :30, Na- 

patalpose, 167 
Gramercy 

vadovaujant

Goldizen’ų apartmente, 339 
E. 118th St., N. Y., sugedusios 
elektros suvados padegė eg
laitę ir ugnis greit pripildė 
apartmentą, kuriame radosi 3 
vaikai: 18-kos mėnesių, 5 ir 
9 metų. Vyriausia mergaitė iš
nešė mažiukus ir visi susėdę 
koridoriuje pradėjo verkti, iš 
ko kaimynai sužinojo priežas
tį ir ugnį užgesino.

Pajieškau savo pusbrolio Jono 
Puszczus. Lietuvoj buvo kriaučius iš 
amato. Paeina iš Kauno rėdybos, 
Lūkės parapijos, vienkiemio Girlau- 
kio, apskričio Šiaulių. (Gal Telšių). 
Atvyko Amerikon 1906-07 metais. 
Prašau jo paties atsišaukti, arba kas 
žinote, malonėkite man 
antrašą. Būsiu dėkinga, 
saite (Norwaisz), 1818 
Bakersfield, California.

pranešti jo
Z. Norvai-
Q Street,

(304-309)

BROOKLYN, N. Y.
Dr. Martin Luther Society rengia 

34-tą balių, šeštadienį, sausio 6 d. 
Pradžia 6:30 vai. vakaro, Grand Pa
radise Svetainėj, 318 Grand Street. 
Įžanga iš anksto 30c. Prie durų 40cv 
Bus gera muzika šokiams. Prašome 
vietinius ir iš apylinkės dalyvauti.

(305-4)

VALANDOS:

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

VAI.ANDOS:
8—10 ryte 
1—2 p. p. 
6—8 vak.

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

VALANDOS:
Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS 1—2 p. p. 

6—8 vakare
4802 FLATLANDS AVENUE ir pagal sutarti.

•
Tel. Navarre 8-1919

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 41 h ST.

9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

/ »• tfj 4

EVergreen 7-2375 L-1370

| HYMAN BERGER |
| PROJECT LIQUORS ~ “

Sveikina lietuvius sezono šventėmis
Duodame visiems 1940 m. kalendorius

ir konjakų švenčių vaišėms.
LIETUVOS VALSTYBINĖ DEGTINĖ

Nemokamos WPA 
mos galima 
džio 29-tos 
vy YMCA 
Sands St.
Chamber Trio, 
Max Glaser’iui.

Įvairios nemokamos progra
mos bus 8 vai. vakaro seka
mose vietose New Yorke: 224 
W. 63rd St.; Ill E. 59th St., 
12 W. 108th St., ir 283 Ri
vington St., taipgi 19th St. ir 
25th Ave., Astorijoj.

šeštadienį, 3 v. po pietų 
bus programa Brooklyno Mu
ziejuje, Eastern Parkway, ir 
N. Y. Muziejuje, 5th Ave ir 
103rd St., o vakaro 8 vai. 
programa 25 South St., N. Y.

Programose būna muzikos, 
dainų, taipgi prelekcijų — dė
stymo įvairių, meno klausimų.

Miestų finansų kontrolie
rius McGoldrick paliuosavo 
kompanijas nuo miesto taksų 
už prekes, gaunamas pervežt 
į kitas valstijas.

LANKĖSI “LAISVĖJE”
Laisviečius aplankė Anta

nas šerpytis, iš Montreal, Ca
nada, kuris šiomis dienomis 
svečiuojasi Brooklyne. Išvyk
sta namo galop šios savaitės. 
Drg. šerpytis yra “L.” skaity
tojas, taipgi LLD narys ir vei
kėjas. ‘Laisvei’ paaukojo $5.

Advokatų Grunė Sukėlus 
$1.550 Kom. Ginti

Brooklyno 
katu grupė, 
tijos 31-m o j 
kėlus $l,5£>0
neužilgo sukelt dar 
Komunistų 
sems Gint 
Komunistų
draugų įvairiausiose mūsų gy
venimo sferose.

komunistų advo- 
priklausanti par- 
sekcijoj, jau su- 

ir pasižadėjus 
$1,000

Pilietinėms Tėi- 
fondan. Pasirodo, 

Partija turinti

L. K. N

PIRKDAMI PAS MUS—MOKATE 
TIK Už PERKAMĄJĄ PREKĘ 

Nuoširdžiai Kviečiam Visus Pirkti Lietuvių OVER GLOBE 
Gamybos Avalynę Lietuvių Krautuvėse
Gausite Įvairios ir kitos rūšies, geros kokybes: 

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

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

jūsų kojoms pritaikytą.
UŽ JŪSŲ PALANKUMĄ IŠ ANKSTO DIDŽIAI DĖKINGAS

SUNDIAL 
SHOES

-O

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

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

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

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

SKELBKITES ‘'LAISVĖJE

Lietuvių Kiiro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į J OS U SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

/ _• t

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

Telefoną* EVergreen 7-1661 ’

Likerį ar Vyną kaipo Naują Metą

PIRKITES sau likerius su

PASITIKĖJIMU
Iš didžiausios, labiausiai patikimos ir žemiausių kainų krautuvės

WILLIAMSBURGHE

MANHATTAN LIQUOR STORE
264 GRAND ST. kampas Roebling st., BROOKLYN, N. Y.

Mūsų sandėlis yra perdidelis, kad sužymėti kainas

II
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r OU> 
UM CABIN

štai yra tik keletas specialių:

Hunt Club-Reserve Whisky
Distiliota Hiram Walker’io

$1.30 pilna kvorta—73c pilna painte

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

$1.89 pilna kvorta—97c pilna painte

>




