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R u o š k i me žiemi
nes pramogas “Lais
ves” paramai. Jos 
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džiavos Nuotakas” i)- pelną ski
ria Draugijos Centrui.

Šioj vietoj jau minėjau, jog 
Centrui gana sunku finansiškai 
išsiversti. Narinių duoklių gali 
nebeužtekti, jei norime regu
liariai leisti “šviesą” ir kny
gas. O visi mes to norime.

Todėl kuopų pareiga šiaip 
įvairiais būdais paremti Centrą 
finansiškai. Bridgeporto kuopa 
duoda gerą pavyzdį. Lai kitos 
kuopos irgi pagalvoja.

Jau nebetoli Lietuvos nepri
klausomybės sukaktis. Visos 
mūsų organizacijos, draugijos, 
kuopos ir kliubai turėtų ’jau su
sirūpinti.

Brooklyne Lietuvių Liaudies 
Teatras mokosi naują veikalą 
“Lietuva.” Jis bus perstatytas 
Lietuvos nepriklausomybės pa
minėjimo pokilyje, kada nors 
vasario mėnesį.

šį veikalą parašė mūsų jau
nas dramaturgas Valteris Ku
bilius. “Lietuva” yra istorinis 
veikalas. Jis sužadins ne vieno 
lietuvio apsnudusius jausmus, 
padidins meilę savo gimtiniam 
kraštui, jo liaudžiai ir jos ko
voms už šviesą ir tiesą.

štai kokia mintis gimė ma
no galvoje: Kodėl New Jersey 
ir net Connecticut didžiosios 
kolonijos negalėtų susisiekti su 
Brooklyno Lietuvių Liaudies 
Teątru ir pakviesti pas save 
suvaidinti “Lietuvą” vasario 
mėnesį?

Dabar mūsų broliai niekur 
nebegalės skųsties, kad jie ne- 

... -tu*!-vadovėlio savo vaikams mo
kyti lietuviškai kalbėti, skaityti 
ir rašyt. “Labar Rytas” jau iš
ėjo iš spaudos ir daro nepa
prastai gerą įspūdį. Ir savo te
chnika ir tūriniu šis vadovėlis 
patenkins kiekvieną. ’

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimas, išleisdama^ vaikams 
mokyti vadovėlį, ^tliko labai 
gražų ir naudingąVtlarbą. Jei aš 
neklystu, tai senieji susivieniji
mai, .kaip SLA ir LRKS, šitą 
lietuvybės reikalą yra visai pa- 
fiiiršę.

Ko dar reikia, tai mokyklėlių 
ir'mokytojų. Bet čia jau reika
las kiekvienos kolonijos atski
rai. Juomi turi susirūpinti visos 
mūsų organizacijos.

Reikia nepamiršti ir niūsų 
jaunuolių. Tai kas, kad jie jau 
išaiigę į vaikinus ir merginas, 
arba vyrus ir moteris. Juos 
taipgi reikia skatint mokintis 
lietuviškai kalbėti, skaityti ir 

į; rašyti.

Dienraštis “Vilnis” išleido 
kalendorių 1940 metams. Tai 
160 pusi, knyga, o parsiduo
da tik už 25 centus, šio kalen
doriaus turėtų lengvai išsipla
tinti .keletas tūkstančių. Jame 
skaitytojai ras daug faktų, 

< daug apšvietos, daug poezijos 
ir šiaip įvairių pasiskaitymų.

Už dienos kitos išeis iš spau
dos brošiūra “Dabartinis Ka
ras ir Darbininkų Klasė.”

Todėl niekas neturi teisės 
skųstis stoka literatūros plati
nimui. Tik ją skleiskime, o jos 
mums parūpina mūsų dienraš
čiai’ ir organizacijos.

Washington. — Praneša
ma, jog pernai buvę nulyn- 
Čiuota tik “3 negrai” Jung
tinėse Valstijose.

Lisbon, Portugalija.-—Per 
tvanįškas liūtis - ir Ecluse 
upės išsiliejimą prigėrė 6 
žmonės Madeira saloje.
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LAIVU PARDAVINĖ
JIMAS GALI IVELT 

AMERIKA I KARA
Washington. — Valdiška 

Amerikos La i v i n inkystės 
Komisija sutiko, kad 

/Onited States laivų kompa
nija gali parduot aštuonis 
prekinius savo laivus Nor
vegijos kompanijai, vadina
mai North Atlantic Trans
port Co. Tie amerikiniai lai
vai būtų vartojami gabent 
karo reikmenis Anglijai iš 
Jungtinių Valstijų.

Amerikine United States 
kompanija-linija turi 40 
procentų Šerų minimoj Nor
vegijos kompanijoj.

Pirmininkas amerikiečių 
Nacionalės Marininkų Uni
jos, Joseph Curran protes
tuoja, fyad valdiška šios ša
lies Laivininkystės Komisi
ja užgiria pardavimą ame
rikinių laivų “norvegiškai” 
kompanijai. Curran sako, 
jog kariškas biznis, kuris 
bus varomas šiais ameriki
niais laivais, gali pastūmėt 
Jungtines Valstijas į karą 
talkoj su Anglija ir Franci- 
ja prieš Vokietiją. Marinin
kų Unijos pirmininkas Cur
ran primena, jog pati val
diška Laivininkystės Komi
sija veikia išvien su tais ka
pitalistais, kurie dieną ir 
naktį darbuojasi, idant 
įtraukt Ameriką j karą 
kaip Anglijos talkininkę.

Curran ragina protestuot 
prieš Amerikos laivų parda
vinėjimą svetimom šalim, 
kariškam bizniui, o priverst 
valdišką Laivininkystės Ko
misiją, kad jinai atšauktų 
duotą leidimą parduot neva 
“Norvegijai” aštuonis 
United States linijos laivus.

Raudonarmiečių Komandie- 
rius Aukštai Pagerbtas

Maskva. — Sovietų vy
riausybė apdovanojo Lenino 
Ordenu generolą B. M. Ša- 
pošnikovą, generalinio šta
bo galvą, už sėkmingą va
dovybę veiksmams Raudo
nosios Armijos. Lenino Or- 
denas yra aukščiausias gar
bės ženklas Sovietuose.

Kitais garbės ženklais ap
dovanoti 48 žemesni koman- 
dieriai ir politiniai raudon
armiečių veikėjai ir. 169 
darbininkai, pasižymėję sta
tybos darbuose.

Kiek Japonų Užmušta 
Kare su Chinija

C h u n g k ing, Chinija. — 
Chinų valdžia skaitliuoja, 
jog nuo karo pradžios iki 
šiol buvę nukauta jau 600 
tūkstančių japonų ir sužeis
ta kelis kartus daugiau.

Washington. — Industri
nių Unijų CIO pirmininkas, 
John L. Lewis naujuose me
tuose ragino Amerikąįvengt 
karo 1940 metais.

Montevideo. — Uruguay 
valdžia sulaikė prekinį Vo
kietijos laivą “Tacoma” iki 
karo pabaigos.
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Jau iki 3 Milionų 
Vyrą Pasaukta į 
Anglijos Armiją

London. — Anglijos val
džia pašaukė įsiregistruot 
karo tarnybai dar du milio- 
nus vyrų nuo 19 iki 28 me
tų amžiaus. O jau nuo pir
miau pašaukta j armiją mi- 
lionas vyrų.

Didelis Vokiečių Lai
vas Sugrįžo Pro An

glijos Blokadą
Hamburg, Vokietija. — 

Keleivinis Vokietijos laivas 
“Saint Louis” praspruko 
pro Anglijos blokadą ir su
grįžo į Hamburgą. Talkinin
kai nežino, kur tas 16,732 
tonų laivas slapstėsi per pa
skutinius tris mėnesius.

N. J. Miestelio Valdi
ninkas Nušovė Kitą; 
Sužeidė Policininką
Kenilworth, N. J. — Šio 

miestelio taksų rinkėjas ir 
iždininkas Jbhn E. Butler, 
78 metų, nušovė pačiame 
valdybos rūme miestelio 
raštininką A. J. Stahlį ir 
pašovė į koją policininką 
Andrių Ruscansky. Butler 
dabar suimtas kaip pirmo 
laipsnio žmogžudys.

Policijos viršininkas Con
klin liudija, jog iždininkas 
Butler grasino nušaut ke
turis miestelio tarybos na
rius. Tai todėl, kad pagal 
jų reikalavimą buvo nutar
ta suvaržyt Butlerio daro
mas išlaidas iš miestelio iž
do. O jis jau 18 metų buvo 
iždininkas. Kenilworth mie
stelis turi tik 2,700 gyven
tojų.

Žinios iš Lietuvos
(Gautos Kabeliu)

Vilnius., — Čia privežus 
maisto iš Lietuvos, jau pa
naikinta maisto kortelės.

A r k i v y skupui Jalbrzy- 
kovskiui neduotas Lietuvos 
pasas (kaip aiškiam Lietu
vos priešui).

Kas sekmadienį iš Kauno 
atvyksta į Vilnių bent tūks
tantis ekskursantų; jie 
džiaugiasi Vilniumi ir palįe- 
ka miestui daug medžiagi
nės ir dvasinės paramos.

Kaunas, grd. 29. — Sovie
tai pirks Lietuvoj kiaulių 
už 12 milionų litų ir pieno 
produktų už 9 milionus 'ir 
300. tūkstančių litų.

Pasirašyta p r e k y b i nių 
mainų mokėjimo (clear- 
ingo) sutartis Lietuvos su 
Italija.

Kaunas, grd. 29. — Jung
tinės Valstijos atsisakė pri
imt Jenkų pabėgėlius iš Lie-

PER NAUJU METU 
ŠVENTES ŽUVO 346 
ŽMONĖS AMERIKOJ
New York. — Per nauja

metines šventes žuvo bent 
346 žmonės Jungtinėse Val
stijose, o pusė jų buvo už
mušti automobilių nelaimė
se. Bę kitko, 37 nusižudė, 23 
buvo kitų nužudyti ir 13 su
degė gaisruose.

Daugiausia mirtinų nelai
mių įvyko C a 1 ifornijoj, 
Pennsylvanijoj, Michigane, 
Illinojuj ir New Jersey.

AMERIKOS RAUDONO
JO KRYŽIAUS PARAMA 

HELSINKIO SUOMIAM

Washington. — Per pas
kutines dešimt dienų, Ame
rikos Raudonasis Kryžius 
davė $138,000 pašalpos se
najai Suomijos valdžiai.

VOKIETIJA BUDAVOJASI 
DAUGIUS “KIŠENINIŲ” 

SUBMARINŲ
Paryžius. — Vokietija 

pradėjo statytis daug ma
žiukų submarinų, kaip pra
neša Franci jos laivyno mi
nisterija. Toks submarinas 
būsiąs 150 tonų ir 10 sykių 
greičiau pastatomas negu 
didelis submarinas. Šie nau
ji, vadinami “kišeniniai” na- 
zių submarinai, tačiau, bū
sią ginkluoti tokiomis tor
pedomis ir kanuolėmis, kad 
galėsią skandint Anglijos ir 
Franci jos karo laivus. Kiše
niniam submarinui reikėsią 
tik 16 iki 20 jūreivių ir ofi- 
cierių, ir jis galėsiąs vežtis 
kuro ir kitų reikmenų ke
turioms bei penkioms die
noms.

Didesniems Vokietijos 
submarinam, 550 iki 1,500 
tonų, reikia 60 ir daugiau 
jūreivių ir oficierių; ir jie 
gali prabūt jūroj apie 30 
dienų, negrįžtant namo pa
siimt kuro ir kitų reikmenų.

Atmušė Nazių Lėktuvus 
Nuo Anglų Karo Laivų

London. — Du Vokietijos 
bombiniai orlaiviai numetė 
porą bombų į Anglijos lai
vyno stovyklą Shetland sa
lose. Bombos nepataikė į 
tikslą, ir ahglų priešorlaivi- 
nės kanuolės bei lėktuvai 
pavojihgai sužeidė vieną 
nazių bombįninką, antras 
sveikas paspruko.

Berlin. — Naziai pripa
žįsta, kad anglai sužeidė 
vieną vokiečių lėktuvą ties 
Shetland salomis, bet sako, 
kad ir vokiečiai sužeidę vie
ną anglų lėktuvą.

. i»

Kopei’vik, Norvegija. — 
Nazių submarinai nuskan
dino prekinį Norvegijos lai
vą “Luna,” 9§9 tonų, ir žve
jų laivuką, 325 tonų.

Perth Amboy, N. J.—Ty
čia ar netyčia paleistu gesu 
tapo nunuodyti keturi J. 
Guile’ių vaikai.

Chinai Laimėję Di
delį Oro Mūšį 
Prieš Japonus

Chungking, Chinija.— O- 
ro kovoj ties Luchowu, 
Kwangsi provincijoj,’ grei
tieji chinų lėktuvai nukirto 
žemyn aštuonis japonų or
laivius iš dalyvavusių mū
šyje 18 japonų orlaivių.

Minos Nuskandino 
Du Didelius Angli

jos Laivus
London. — Naziu minos 

sunaikino dar du stambius 
prekinius Anglijos laivus: 
“Box Hill,” 5,677 tonų, ir 
“San Delfino,” 8,116 tonų, 
ir tris mažesnius anglų lai
vus, turėjusius viso 1,643 
tonus įtalpos.

Milžiniškos Išlaidos 
Ginklavimui Jungti
niu Valstiją Armijos
Washington. — Jungtinių 

Valstijų karo ministerija 
pranešė, jog pernai metais 
'buvo išleista $450,000,000 
armijos lėktuvam ir kitiem 
naujoviškiem karo pabūk
lam, neskaitant paprastų 
kasmetinių lėšų, kurios ski
riamos armijai. 450 milionų 
dolerių gi yra daugiau, ne
gu Amerikai andai kaštavo 
visas karas su Ispanija “dėl 
Kubos.”

Šiemet bus išleista bent 
$373,000,000 tolesniam gin
klavimui Jungtinių Valsti
jų armijos.

Iki 1941 m. tai Amerika 
turėsianti jau 6,000 karo 
orlaivių.

Iš Suomijos Karo
Maskva, saus. 2. — Sovie

tų lakūnai sekiningai bom
bardavo įvairius Suomijos 
ginklų ir amunicijos sandė
lius, karinius fabrikus, tvir
toves ir lėktuvų stovyklas. 
Sovietiniai lakūnai nukirto 
žemyn du Suomijos lėktu
vus. šiaip gi, ant žemės ne
buvo jokių svarbių karo 
veiksmų, kaip praneša Rau
donosios Armijos komanda.

Helsinki, sausio 2. — So
vietų lėktuvai supleškino 
Suomijos tvirtovę Abo mie
ste, ypač bombardavo san
dėlius gautų iš Švedijos gin
klų ir amunicijos.

(Helsinkio suomių val
džia pasakoja, būk Sovietų 
lakūnai bombardavę “pa
čius vidurius” kelių Suomi
jos miestų, bet sako, kad so
vietiniai lėktuvai bombomis 
užmušę viso ”20 žmonių.” 
Kita pasaka suomių seno
sios valdžios, tai kad būk 
jos kariucftnenė “sušaldžius” 
apie 18,000 sovietinių karei
vių šiauriniame fronte, ir 
atėmus ginklus ir amunici
ją nuo “sušalusių rusų.”

ANGLIJA, FRANCI JA IR ŠVEDIJA 
DUODA DAUGIUS LĖKTUVU IR KT.

GINKLU HELSINKIO SUOMIJAI
Helsinki. — Suomijos se

nosios valdžios prezidentas 
Kyosti Kailio atsišaukė, 
kad Anglija ir Franci j a at
siųstų savo kariuomenės 
prieš Sovietus; sako, jog 
Suomijai atsilaikyt negana 
vien tik ginklų ir amunici
jos iš talkininkų. Kailio pra
neša, kad kai kurių sveti
mų kraštų kareiviai (dau
giausia švedai, norvegai ir 
danai) jau veikia karo 
fronte prieš Sovietų rau
donarmiečius.

ANGLIJOS IR FRANCI- 
JOS LĖKTUVAI HEL

SINKIO SUOMIAM
London. — Anglijos val

džia viešai pareiškė, kad ji
nai duoda “visos galimos” 
karinės paramos Helsinkio 
Suomijos valdžiai prieš So
vietus.

Jau trejetas savaičių at
gal Anglija pasiuntė apie 30 
karinių lėktuvų j Suomiją. 
Dabar Anglija siunčia dar 
60, o Franci j a 30 karo or
laivių senajai Suomijos val
džiai.

Anglija ir Franci j a taip 
pat gabena Helsinkio val
džiai per Švediją ir Norve-

Kaip Karas Pakėlė Pelnus 
Amerikos Korporacijom
New York. — Paskutinį 

mėnesį praeitais metais 
1,822 korporacijos ir bankai 
Jungtinėse Valstijose pasi
ėmė $386,878,711 grynų pel
nų, tai apie 100 milionų 
daugiau, negu metai atgal 
tą patį mėnesį. Pelnus pa
didino europinis 'karas.

SUDEGĖ STAMBUS IS
PANIJOS LAIVAS

Madrid. — Sudegė, ir nu
skendo prekinis Ispanijos 
laivas “Cabo San Antonio,” 
ties Kanarių salomis. Jis 
buvo 12,000, tohu įtalpos.

Washington. — Nuo nau
jų metų pradeda veikti se
natvės pensijų įstatymas, 
pagal kurį galės gaut šio
kias tokias pensijas žmonės 
virš 65 metų amžiaus.

Washington, saus. 2. — 
Pranešam^, kad prez. Roo- 
seveltas reikalausiąs kon
greso paskirt 2 bilionus do
lerių armijai ir laivynui per 
metus.

Jersey City. — Nunuody
ta du jūrininkai, berūkant 
nuodais laivą “American 
Bunker,” idant apvalyt ji 
nuo gyvojo brudo.

Bet paskui tie “sušaldyti 
rusai” kaip tai pakilę ir pa
bėgę, kaip kad nupasakoja 
amerikonų laikraščių kores
pondentai, n e s u p r asdami 
jog tuomi daro juokus pa
tys iš savęs.)

giją, p r i e š o r 1 a ivines ir 
prieštankines kanuolės, di
delius daugius įvairios amu
nicijos, gazolino ir kitų ka
ro reikmenų.

Pagal žinias iš diploma
tiškų šaltinių, dabar visa 
karinė Švedijos pramonė 
dirba ginklus ir amuniciją 
Helsinkio Suomijai prieš 
Sovietus.

JAPONAI ŠTURMUOJA
CHINUS

Chungking, Chinija.—Ja
ponai persigrūmė per Pa 
upę ir šturmuoja chinus už; 
60-70 mylių į šiaurius nuo 
Kantono, pietinėje Chinijo- 
Je- .__________

Žuvo 135,000 per Že
mės Drebėjimus ir 
Potvinius Turkijoj
Istanbul, Turkija. — Vie- 

suliška audra ir žemės dre
bėjimai naujų metų dienoj — 
taip įsiūbavo Juodąsias Ma
rias, kad užliejo didelį pa
kraštinį Turkijos plotą su 
25 miesteliais ir kaimais, ir 
pražudė dar kelis šimtus 
žmonių. Tvaniškai išėjo iš 
krantų dvylika upių Brusa- 
Smyrna srityje. Visur ma
tyt plūduriuojanti lavonai 
prigirdytų žmonių.

Pasikartojantieji žemės 
drebėjimai, sniego audros ir 
potviniai padarė taip, kad 
negalima gaut jokių žinių 
apie 555 Turkijos miestelius 
ir kaimus. Šalčiai siekia 22 
laipsnių žemiau zero. Dau
gelis gyventojų, likę be pa
stogės, mirė nuo šalčio ir 
bado.

Skaičiuojama, jog per 
šias gamtineą nelaimes Tur
kijoj žuvo iki 135 tūkstan
čių žmonių ar daugiau.

Sovietų Cenzūra priešįkė
lus Užsieniam per Pastą

Jdaskva, sausio 2. — So
vietai įvedė cenzūrą ir laiš
kams, siunčiamiems į užsie
nius, ypač, kad svetimšaliai 
k o r e s p ondentai negalėtų 
per paštą nusiųst tiek melų 
ir propagandos užsieninei 
spaudai prieš Sovietus.

Norvegija užginčija Hel
sinkio suomių pasaką, būk 
Sovietų lakūnai mėtę bom
bas ir į Norvegijos pusę.

London. — Nežiūrint Vo
kietijos submarinų ir minų, 
vis tiek 1,454 laivai įplaukė 
i Angliją nuo gruodžio 11 
iki 20 d. Tų laivų įtalpa 3,- 
648,000 tonų.

Arcola, III. — Atsimušus 
vienam greitam traukiniui į 
kitą, vienas asmuo tapo 
užmuštas ir 54 sužeisti, už 
30 mylių nuo Arcolos.
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ges turi ypatingą radikalę pažiūrą į vi
suomeninę santvarką, bet Bridges USA 
Komunistų Partijai nepriklausąs.

O valdžios liudininkus, liudijusius 
prieš Harry Bridgesą, prof. Landis išva
dina žulikais, melagiais ir kitokiais pa
vadinimais. Jų liudijimais, jis sako, ti
kėti negalima nei kiek.

Ar priklausymas USA Komunistų Par
tijai yrą nusižengimu, dėl kurio nepilie- 
tis galėtų būti deportuojamas iš šios ša
lies, prof. Landis savo žodžio netarė. Jei 
būtų, mat, buvę įrodyta, kad Bridges 
yra USA Komunistų Partijos narys, tai 
tuomet veikiausiai prof. Landis būtų ta
ręs savo žodį ir tuo klausimu.

Šis prof. Landiso pareiškimas—;dįde|iš 
smūgis reakcininkams, visokiem^’; ęągą- 
nų gaudytojams ir karinės isterijųs^ęl^- 
jams. Podraug tai stambūs laimėjimas 
ne tik Kalifornijos darbininkų, beUvisų 
Amerikos pažangių žmonių.

i

ILGWU J narės Alpena, /MięĖų pikietuoja “savo 
dirbtuves, reikalaudamos didesnių algų*

ją pi-
teisė-
gyve-

padėtį, tai aš manau, kad ji 
praplėtus savo valstybės ri
bas, kurios apima Vilnių ir 
Vilniaus sritį, gerbs ir 
tautos teises ir sulygins 
lietinėse ir visose kitose 
se su kitomis tautomis,
nančiomis Lietuvos valstybėj. 
Arba kitaip išsireiškiant lie
tuvių tauta neis prie to, kaip, 
pav., tragingoji lenkų tauta, 
kad mes žydai jos valstybėje 
būtumėm antraeiliais ar tre
čiaeiliais piliečiais, su kuriais 
galima elgtis taip, kaip patin
ka įvairiems neatsakingiems ir 
tamsiems gaivalams.

—Savaime suprantama. Ga
liu tamstą painformuoti, 
pagal Lietuvos įstatymus
siems piliečiams, atseit ir žy
dams, priklauso lygios teisės 
Lietuvos valstybėj ir kad an
tisemitizmas nėra toleruoja
mas, — įterpiau.

—Tai labai malonu girdėti.
“. . .Vilnius Buvo Dvasinė Pa

saulio Žydų Sostinė”

—O gal tamsta malonėtu
mėt trumpai suformuluoti žy
dų visuomenės pageidavimus 
lietuviškam Vilniuje? — klau
siu.

—Į tą klausimą, kaip ir į

kad
vi

ankstybesnius, aš atsakysiu 
tik asmeniškai. Visų pirmiau
sia, turiu tamstai pareikšti, 
kad istorinės, kaip dabartinės 
Lietuvos, sudarančios tik ma
žą 'dalelę pirmosios, žydai su} 
daro atskirą kamieną žydų 
tautos ir yra populiariai vadi
nami “litvokais.” Lietuviški 
žydai turi gan turtingas savo 
organizacinio gyvenimo tradi
cijas, kurių čia neminėsiu. Aš 
tik noriu pažymėti, kad lietu
viški žydai, žydų tautos istori
joj yra suvaidinę labai žymų 
vaidmenį 
Apie tai 
tas, kad 
dabartnė 
nius,
šaulio sostine.
Vilnius buvo" 
Jeruzalė Lietuvoj, 
savo ryškų atspindį žydų tau
tos kultūros istorijoj. Ir. Vil
niaus žydai, būdami paveldė
tojais, iš dalies ir tęsėjais tų 
puikių tradicijų, 
kuomet tas miestas 
jungtas į Lietuvos
nieko daugiau netrokšta, kaip 
tik Lietuvos vyriausybės patik
rinimo, kad žydų visuomenei 
Vilniuje nieko blogo nebus.

visais atžvilgiais, 
gali liudyti tas fak- 
jų veikimo centras 
istorinė sostinė Vil-

buvo dvasine žydų pa- 
žydų pasauly 

žinomas,, kaip 
kas turi

7. Studentų Žodis Karo Klausimu
Taigi Amerikos Studentų Sąjungos 

suvažiavimas jau tarė savo žodį karo 
klausimu. Jis jį tarė garsiai, jis tarė drą- 

- šiai. Pasirodo, kad toji Amerikos buržu- 
azinės spaudos propaganda už įvėlimą 

• • šitos šalies į Europos karą studentams 
neapsvaigino galvų. Jie protauja, kaip 

' "ir turi protauti blaivaus nusistatymo 
" žmogus, priešingas imperialistijnėm sker

dynėm. j
Studentų suvažiavimas todėl pareiškė:
“Karas tarp Anglijos-Francijos, iš vie- 

~~ nos pusės, ir Vokietijos, iš antros, yra 
?? imperialistų karas; jis nėra kovą už de

mokratiją ar už mažąsias tautas: šis ka~ 
.... ras yra vedamas dėl rinkų (marketų) ir 

kolonijų. Tarp šio karo priežasčių mes 
randame tokias: Vokietija darė užpuoli- 

. ' mo žingsnių; o Anglija per ilgą laiką da-. 
• ve nuolaidų Vokietijai; šiuomi Anglija 

tikėjosi taip paveikt vokiečių valdžią,. 
„ kad Vokietija eitų į karą prieš Sovietų 
-a; Sąjungą.”

f 5 t <

Ir dėl to studentai pasmerkė tąjį karą 
, kaipo plėšikišką ir reikalauja, kad Ame- 

rika nebūtų įtraukta jin. Be to, studen- 
*”tų suvažiavimas kritikuoja Amerikos 

../ valdžią, kam ši remia Helsinkio valdžią 
Suomijoj.

Buvo atsiradusių suvažiavime delega
tų, kurie bandė pasmerkti Sovietu Są- 

/“jungą, bet jų pasiūlymas milžirrfska su- 
, važiavimo dalyvių balsų dauguma—322 
ZZbalsais prieš 49—buvo atmestas.

Šis žygis parodo, kad nei jokios įtakos 
kol kas sveiko Amerikos studentų kūno 
daug nepažeidė. Studentai laikos taikos, 
jie yra priešingi plėšikų naudai vedamą 

.,’Jiarą remti.
.z. Aišku, šis studentų žygis nepatiks 

Hearstui, nepatiks p. Diesui, nepatiks ir 
....socialistų lyderiams, kurie darbuojasi, 
."'kad Ameriką įtraukus į Europos imp'e- 

rialistinę skerdynę. Bet kas jų paiso!

•■>■■■ Smūgis Reakcininkams
Gal būt Amerikos reakcininkai senai 

‘•'•buvo gavę tokį smūgį, kokį jiems šiomis 
dienomis uždavė prof. James M. Landis. 
Prof. Landis, kaip žinia, tyrinėjo Harry 

•.•'Bridges’o bylą. Bridges buvo norima iš- 
"deportuoti į Australiją kaipo nepilietį 

'""komunistą. Bet Bridges pareiškė, kad 
jis nesąs komunistas. Tuomet Californi- 
jos samdytojai organizavo šaikąs “liūdy- 

'"tojų,” kurie galėtų priparodyti, kad 
... Bridges esąs komunistas!

Iš kitos pusės reakcininkai vis šaukė 
r.Bridgesą išdeportuoti. Kadangi darbo 
— sekretore p-lė Perkins, neturėdama įro- 
-...dymų, Bridgeso nedeportavo, tai tūli 

•' kongresmanai buvo įnešę USA kongrese 
pasiūlymų pašalinti iš vietos pačią Per- 
kins’iutę.

Skandalas vis plėtėsi. Tuomet darbo 
sekretorė paskyrė Harvardo universiteto 

^profesorių James M. Landis ^oficialiai iš- 
tirt visą. dalyką: ar Bridges yjįK USA Ko- 
munistų Partijos nary sYTrrįne ? Tyrinė

simas tęsėsi apie septynias skvaįtes. Val
džios prokuroras pasišaukė visus tuos 
.^liudininkus,” kurie iš anksto buvo pa- 
tu ošti liudyti, kad Harry Bridges esąs 

-^’komunistas.
Na, ir šiomis dienomis prof. James M. 

Landis paskelbė savo tyrinėjimo rezulta- 
~tus. Dokumente prof, pripažino, kad 

Bridges yra radikalas, kad jis tiiH 'drau- 
.. gų, priklausančių komunistiniam judėji- 
J’mui, kad jis kvietė talkon komunistus 

laivakrovių streikui paremti, kad Brid-

Netiki, Bet Rašo
Kapitalistinėj spaudoj “žinios” iš Suo

mi jos-Sovietų karo daugiau negu stebuk
lingos. Tai yra todėl, kad kiekvienas re
daktorius bando parašyti vis daugiau už 
Suomiją, o kiti jo “faktus” persispausdi
na su pridėčkais.

. Gruodžio 28 dieną toji spauda garsiai 
šaukė, kad “Suomiai nukirto Leningra- 
do-Murmansko gelžkelį!” Išmislas buvo 
paimtas iš Danijos laikraščio, bet jis api
bėgo visą kapitalistinį pasaulį, per visą 
parą buvo kartojamas per radijo, nors 
nieko tokio tikrumoj neįvyko.

New Yorko “Evening Post” po di
džiausiais antgalviais išspausdino tą “ži
nią,” bubnino, tvirtino, o redakcijos sky
riuje ponas Paul A. Tierney štai kokių 
davinių pateikė:

“Kasdieniniai optimistiški pranešimai 
iš Helsinkiu apie atmušimus rusų Teikia 
priimti su išimtimis... Iki šių dienų dar 
neįrodyta jokio suomių pasisekimo... 
Reikia vėl ir vėl pakartoti, kad visos mū
sų žinios apie Suomijos-Rusijos karą yra 
gaunamos iš Helsinkiu šaltinio. Helsinkis 
skelbia didelius rusų nuostolius, bet nie
ko nesako apie savo... Šiandien iš Skan
dinavijos spaudos sužinota, kad suomiai 
nukirto Leningrado-Murmansko. gelžke
lį, bet ši žinia nei Helsinkiu nepatvirtin
ta, o Skandinavų spauda Sovietų Sąjun
gos ir Vokietijos klausimais labai neat
sargi.”

United Press korespondentas Hubert 
’Uexkuell net iki tokios nesąmonės da- 
sikalbėjo: “Sovietų tankai negali veikti 
iš priežasties gilaus sniego.” O toliau: 
“Už Rovaniemi važiavome generolo Kurt 
Wallenius automobilyj.” Matote, tankai, 
tai “negali veikti,” o automobilis gali 
važiuoti. Čia ir vaikas supras, kad jeigu 
jau automobilis gali važiuoti, tai tan
kai dar geriau įveikia sniegą.

O New York “Times” korespondentas 
K. J. Eskelund iš to paties, fronto rašė: 
“Yra sniego, bet neužtektinai, kad su
laikytų rusų mechanizuotas jėgas.” Kiek
vienas skandalas galų gale baigiasi melu. 
Skelbė, kad suomiai dar laiko Petsamo 
prieplauką, o tikrumoj ją Raudonoji Ar
mija užėmė gruodžio 1 dieną; skelbė, 
kad Sovietų parašutistus išžudė, o tikru
moj jų ten visai nebuvo. Skelbė, kad nu
skandino šarvuotį “Oktiabrskaja Revo
liucija” ir kruzerį “Kirov,” o pasirodė, 
kad tuos laivus nei nepažeidė; skelbė, 
būk suomiai bombardavo Murmanską iš 
lėktuvų ir ten sunaikino net 60 naujų 
Sovietų karo lėktuvų, o paskui patys at
sisakė nuo tos pasakos; skelbė, būk ru
sai sušąlą, o pasirodo, kad Suomija, pati 
neturi užtektinai drapanų savo armijai. 
Sako, būk Sovietų lėktuvai bombarduo
ją civilius žmonės, kas tikrumoj yr^umė- 
las; skelbia, kad Sovietų lėktuvai .nepa
daro nuostolių karo lauke, o tikrumoj 
nuskandino kelis suomių karo laivus, su
sprogdino orlaivių namus, sudegino jų 
lėktuvų didį kiekį, sugriovė gelžkelių 
centrus, sudegino kai kurias amunicijos 
ir ginklų dirbtuves.

Rimtesni karo reikalais specialistai ne
tiki toms pasakoms ir sako, kad jeigu 
Raudonoji Armija dar neužėmė Suomi
jos, tai tik todėl, kad ji veda karą išlėto, 
nenaudoja jokios “žaibo taktikos,” eina 
laipsniškai, kad mažiau kraūjo p paliejus, 
tuo pat kartu traukia vis daugiau jėgų ir 
karo technikos galutinam smūgiui. Or
ganizuojasi ir Suomfjbs liaudies armija, 
kuri jau turi per 6,O0O kovotojų.

Iš Maskvos praneša, kad į Suomijos 
frontą pribuvo armijos vadas G. M. šter- 

. nas, kurio Vadovystėj Raudonoji Armija

Vilniaus Žydų Balsai
Rašo dr. Pr. Ancevičius

Neskaitant karo bėglių, žy
dų Vilniuje yra apie 60,000. 
Ta Vilniaus gyventojų masė, 
kaip socialiniu, taip ir politiš
kai — ideologiniu atžvilgiu 
toli gražu, nėra vienalytė. Ją 
galima paskirstyti į eilę so
cialinių grupių, iš kurių di
džiausia tai žydų biednuome- 
nė, susidedanti iš įvairių 
amatininkų ir proletariato. 
Buržuazija, Vilniaus žydų tar
pe, tai kaip ir kitų tautybių 
visuomenėse sudaro žydų gy
ventojų mažumą. Be to, reikia 
išskirti gan skaitlingą žydų in
teligentiją Vilniuje, kuri gyve
no intensyviu ir gyvu intelek
tualiniai — dvasiniu gyveni
mu, turinčiu puikias ir dide
les tradicijas Gedemino mies
te. Nieko tad nuostabaus, kad 
Vilniaus žydų 
kaip ir kiekvienoj 
visuomenėj iki 
man žinomų laikų
didelė socialine — ekonominė 
idėjiniai—politinė kova. Toje 
kovoje dalyvavo įvairios gru
pes ir srovės, pradedant deši- 
niaušiais ir baigiant kairiau
siais. Į vieną krūvą, be jokios 
atodairos ir nuovokos versdavo 
Vilniaus žydus, kaip ir ben
drai žydus Lenkijoj, lenkiškas 
šovinizmas, spekuliuojantis 
prie kiekvienos progos antise
mitizmu.

visuomenėj, 
normalėj 

paskutiniu 
, vyko gan

atodairos, 
antisemitiniais 
administracija 

j įvairius žydų 
pirštus. Nieko 

nors

Antisemitizmo banga ypač 
buvo užliejusi Lenkiją po 
maršalo Juozo Pilsudskio mir
ties. Dargi valdinė partija t.v. 
ozonas, be jokios 
spėk u 1 i a v o 
obalsiais, o 
dažnai žiūrėjo 
ekscesus pro
tad nuostabaus, 
Lenkijos konstitucija ir pripa
žino žydams taipgi lygias tei
ses — tai tikrumoje jie buvo 
paversti antros ar dargi tre
čios rūšies piliečiais. Tokia 
pat dalia buvo ir Vilniaus žy
dų, prievarta suvarytų į getą 
ir ujamų be jokio pasigailėji
mo. Valdinė partija prisimin
davo juos tik bėdoje, kai rei
kėdavo nustelbti tuos ar kitus 
nepageidaujamus opozicijos 
asmenis. Taip, pavyzdžiui, per 
paskutinius rinkimus į Lenki
jos seimą ir senatą 1938 m., I 
kai Vilniuje “Ozono” vadui 
gen. St. Skvarčynskiui gręsė 
pavojus nepatekti į seimą ir 
būti n'ukoibkuruotam konser
vatorių dienraščio “Slovo” rę:. 
dąktoriui Cat — Mackevičiui 
ir gen. Lucijonui Želigovskiui 
—-tai žinomas taipgi iš savo 
antisemitizmo Vilniaus vaiva
da pulk. Liudvikas Bocianskis 
pasikvietęs žydų „visuomenės 
vadus jiems kategoriškai pa
reiškė, kad jeigu jie nebalsuos 
už gen. St. Skvarčynskį, to
kiam at ve j y jis neatsako už jų 
saugumą. Taip pastačius klau
simą, Vilniaus^ žydų vadams 
neliko' kitos išeities, kaip pa- ' 
veikti į 'savo tautiečius ragi- ;

nant juos balsuoti už gen. St. 
Skvarčynskį. Rezultate, valdi
nio, antisemitiškai nusistačiu- 
sio “Ozono” vadas praėjo į 
seimą žydų balsais. O praėjęs 
vėl pradėjo giedoti šablonišką 
antisemitišką giesmelę. žo
džiu, Vilniaus žydų padėtis 
Vilniuje buvo nepavydėtina.

Be to', turiu pažymėti, kad 
visi pasikalbėjimai išskiriant 
pasikalbėjimą su dr. Jokubu 
Vygodskiu buvo padaryta 
prieš liūdnus ir apgailestavi
mo tik vertus spalių 31 dienos 
įvykius.
Pas Vilniaus Bendruomenės 
Vyriausią Rabiną Izaoką Ru- 

binšteiną

Nuvykęs į Vilnių su Lietu
vos kariuomene, pradėjau 
jieškoti vieno žymiausių Vil
niaus žydų visuomenininko 
rabino L Rubinšteino, su juo 
pasikalbėti.

. .Tai Vis Maior. . .”

šiandien, 
liko į- 

valstybę,

Nuotrupos

ne- 
atsakyti, — 

palengva kalbėti ra- 
Rubinšteinas. — Pa-

Rabinui 1. Rubinšteinui sta
tau tą pat klausimą, ką ir ki
tiems vilniečiams, norėdamas 
patirti jo atsiliepimą, kaip 
autoritetingo žydų visuomenės 
atstovo, į paskutinius istoriš
kus įvykius, privedusius prie 
Vilniaus sujungimo su Lietu
va.

—Į tamstos klausimą 
lengva trumpai 
pradėjo 
binas I.
skutimų istoriškų įvykių, tur 
būt, dar niekas pasauly nespė
jo aprėpti ir suvirškinti, kad 
dėl jų galėtų pareikšti savo 
nuomonę. Tai padaryti dar 
per anksti, nes viskas yra au
dringos dinamikos stadijoj. 
Tačiau, jeigu jau mėginti pa
reikšti dėl tų įvykių nuomonę, 
asmeniškai pasakysiu, kad tai 
vis maior čia veikė, visai ne
priklausomai nuo mūsų valios 
ir proto. Kitaip ir to nemokė
čiau kol kas išaiškinti.
“. . .Lietuvių Tauta, Kuri Sa
vo Laiku Neturėjo Laisvės i!r

“Keleivyje,” No. 49-tam, C. 
Pušynas rašo, būk Sovietų Są
junga pavergus tūlas Pabalti- 
jos valstybėles, kuriose randa
si ir mūsų “nelaiminga” Lie
tuva. Anot jo, dabar pasirįžo 
pavergt ir Suomiją, bet ši ne
nori pasiduot, tai rusai ginklu 
ją pasiglemž.

Gerbiamieji, man atrodo, 
kad šitokis rašymas neturi 
jokio rimto pagrindo. Jo 
tikslas yra suvedžiot skaity
tojus.

Kiekvienas sąžiningai susi
pratęs darbininkas žino, ne
mažiau kaip ir tie meisteriai 
tų visų kivirčų, kad šis karas 
yra išprovokuotas pelnagro- 
biško imperializmo, o tik Suo
mijos pavidale. Aš manau, 
kad ir pats Pušynas žino ge
rai, kad Anglijos, Franci jos, 
Italijos, lygiai ir Amerikos, 
kapitalizmas išbudavojo mil
žinišką drūtvietę Finijoj, pa
lei Sovietų rubežių, idant jie 
galėtų tam tikru laiku užpult 
Sovietų liaudį. Taip jie da- 
bąy ir padarė.

Kas yra to viso įrodymu ? 
Nagi, didžiausiu faktu yra vi
so pasaulio kapitalistų subruz
dimas prieš Sovietų Sąjungą. 
O gal sakysime, kad jiems rū
pi apgint Suomijos nepriklau
somybę? Ant kiek hš supran
tu, kapitalistiniam pasauliui 
nei maž neapeina nė jokios 
tautos nepriklausomybė. Nes 
buvo jau auksinių progų įro
dyti savo norą palaikyt ma
žesniųjų tautelių nepriklauso
mybę. O ar jie kada nors kė
sinosi tai daryt? Priešingai, 
jei jie kur tik galėjo, ten nai
kino silpnesniųjų tautų nepri
klausomybę. Mes kiekvienas 
žinome tą gerai. Tai kapita
listų gudrybės.

Tike paimkime trumpą pa
vyzdį, kas atsitiko su Lenkija. 
Kuomet Hitleris žudė Lenki
jos nekaltus žmones, kas puo
lė jai pagelbon ? Aš turiu 
teisę sakyti, kad niekas, nes 
kapitalistinis pasaulis manė, 
kad čia jų planai tikrai pasie
kė savo tikslo, nes jie tikėjosi 
Hitlerį žygiuosiant per Lenki
ją paimt Sovietų Ukrainą ir 
traukt tolyn į. Rusiją, gi jo 
bičiuliai prigelbės per tą “ne
kaltą” Finiją. Tai yra, pla
navo Suoipijos vardu pult So
vietų Sąjungą. Bet jų visas 
planas, matome, sutižo. Vis
kas išėjo jiems priešingai.

Ot, čia tie visi imperialistai 
ir virto tokiais geraširdžiais; 
bliauja, lyg veršiai nuo karvės 
nutraukti, “gelbėkime Suomi-

jos nepriklausomybę; sunai
kinkime liaudies valdžią Ru
sijoj; šluokime nuo žemės pa
viršiaus visą komunistinį judė
jimą,” ir tt. Tai mes aiškiai 
matome. C. Pušynas stengiasi 
jiems pritart, pavadindamas 
Sovietų valdžią pavergėja 
žmonijos.

C. Pušynas turėtų būt gana 
dėkingas komunistų idėjai, 
nes jeigu tokios ideologijos 
nebūtų, nebūtų ir komunistų. 
O kad komunistų nebūtų, tada 
ir Pušyno karjera užsibaigtų, 

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAS

Kaip rašyti laiškus į Lie
tuva ?

Atsakymas

Daugelis Amerikos Lietuvių 
adresuodami laišką į Lietuvą 
užpildo antrašu visą voką. To
kio didelio antrašo, kaip dau
gelis užrašo ant voko, nerei
kalinga.

štai kaip daugelis dar ad
resuoja laišką į Lietuvą:

Jonas Jonaitis, •
Sausšakių kaimo, 
Prienų gmino (ar valse.) * 
Prienų pašto, 
Marijampolės apsk. 
Suvalkų gubernijos, 
Europe Lithuania Lietuva 
Jonui Jonaičiui laišką pa

siųsti užtenka šitokio antra
šo :

Jonas Jonaitis,
Sausšakiai, Prienų paš.

Lithuania.
Gubernijų Lietuvoje jau nė

ra. Paštų sistema gerai su
tvarkyta, ir jei tik parašai 
kaimo vardą ir paštą, laiškai 
nueina net neužrašant apskri
ties. Jei koks mažas, 
įsteigtas paštas ar pašto 
tūra, kartais reikalinga 
syti ir tas paštas ar 
agentūra, apskritis, bet 
šykit jokių gubernijų, nei ap
skričių, jeigu tik miestelis-pa- 
rapija kiek žinomesnė. Ir už
tenka parašyti tik: LITHUA
NIA, ka" 
paštas, į / kurią 
siunčiamas.

Mieste gyvenančiam užten
ka parašyti:

Pranas Pranaitis,
Kupiškis, Vytauto g. 4, 

Lithuania.
Tas pats ir dėl laiškų į at

gautą Vilniaus kraštą: užrašy
ki! kaimą, p'aštą arba valsčių, 
ir to užteks, jeigu nežinot 
naująi įvestų Vilniaus krašte 
apskričių ir prie kurio koks 
paštas priklauso.

Amerikos Liet, kkorio 
minio Centro Pirm., 

Chas. K. Pildei.

naujai 
agen- 
užra- 
pašto 
nera-

žinotų Amerikos
šalį laiškas

—Bet jėigu ir daleisim, kad 
visa tai yra vis maior reiškinio 
išvada, tai vis vien įdomu, 
kaip tamsta vertini lietuvių 
įžengimą į Vilnių ? — klau

piau toliau.
—-žydų visuomenė yra savo 

daugumoj rami, trokštanti ra-j 
mybės, saugumo ir pagerbimo 
j^s teisių. Aš daT nespėjau su
sipažinti su Lietuvos įstaty
mais ir nežinau kaip jie regu
liuoja žydų klausimą ir teises. 
Tačiau man labai gerai žino
ma, kad lietuvių tauta yra 
tauta, kuri savo laiku neturėjo 
laisvės ir teisių ir supranta 
bei atjaučia, ką reiškia būti 
beteisių piliečių padėty.

—13et ka tai turi bendra su 
Vilniaus prijungimu prie Lie
tuvos? įterpiau.

—Tai turi labai daug ben
dro. Nes jeigu lietuvių tauta 
atjaučia ir supranta beteisių

1938 metais sumušė japonus prie Čian- 
kufengo ir 1939 metais Mongolijoj. .Le
ningrado Karo Distrikto komandiėrium 
buvo antrų laipsnio generolas Kiril A. 
Mereckov, sako, kad jis išrinktas į Lenin-

grado Sovietą; jo karo komisarais buvo 
Ždanovas, Vyšuginas, Melnikovas ir 
Ptuchinas. Ar pirmesnis komandierius 
paliuosuojamas, ar jie abu veiks skir
tinguose) frontuose, tai ateitis parodys.
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“Laisvė” buvo pirmutinis laikraštis ry
tinėse valstijose, kuris mums įsteigė sky
rių. Jau kelios moterys randasi vajinin- 
kų sąraše, bet reikia daugiau. Kuri iš 
moterų šiemet laimės dovaną?

Moterų darbai kas metai puošdavo* 
“Laisvės” bazarus ir suteikdavo dienraš
čiui daug paramos. Draugės prašomos ir 
šiemet pasidarbuoti—paAukaut pačios ir 
parinkt aukų. Bus vasario 9 iki 12-tos.

T^las prišlapę

Iš Kur Atsirado Tie Vaikai ir 
Kas Rūpinasi Jų Rytojumi?

Minimum Algų Įstatymas Padėjo 
Moterims ir Jaunuoliams

Be abejo, jūs jau girdėjote, 
skaitėte, kad Francijoje ran
dasi desėtkai tūkstančių vai
kų koncentracijos kempėse. 
Keno tie vaikai, iš kur jie at
sirado?—klausia ne vienas. 
Štai kaip apie tų vaikų atsi
radimą pasakojo vienas dak
taras, neseniai aplankęs kem
pę:

“Laike mūs vizito pastebė
jom mažą vaikutį, jaudinan
čiai liūdna išvaizda. Mums 
sakė, kad jis buv?s sužeistas 
bombos. Greta jo buvo jauna 
mergaitė, apie 16-kos metų, 
sužeista kojon. Mes ją palai
kėm berniuko sesute ir pa
klausėm, kaip jie čion pateko. 
Mergaitė pasakojo:
. “ ‘Mes, būrys moterų ir Vai
kų, ėjome link Francijos ru- 
bežiaus. tApie šešios mylios 
nuo Figueras, Ispanijoj, ats
krido orlaivis ir ant mūs pa
leido bombas, paskiau žemiau 
nusileido ir atidarė į mus ma
šininį šautuvą. Netoli manęs 
ėjo moteriškė vienu kūdikiu 
nešina ir kitu apie 7 metų ve
dina už rankutės. Ant mūs 
grupės krito bomba. Aš kritau 
bę sąmonės ir kada atsigaive- 
lėjau, mačiau tos motinos ir 
septinmečio vaikučio kūnų ga
balus ištaškytus aplink, o mo
kinos jau atšalusios rankos 
dar vis tebelaikė, tebesaugojo 
apkabinusios mažytį, gyvą 
berniuką. Nors aš ir pati bu
vau sužeista, tačiau kūdiki 
paėmiau su savim. Apie jį tik 
tiek žinojau, kad jo motina 
ji vadindavo Liberto. čia toi 
kempėj pirmu kartu jį nuren
giau ir atradau baisią žaizdą 
jo nugaroj.’

“Žaizda gražiai gyja,” da-
dėjo daktaras, “bet niekas ne-1

.Vaiko Dantukų
Priežiūra i

■ Pereitą savaitę šiame sky
riuje mes platokai kalbėjome 
apie vitaminų C ir D svarbą 
dantų sveikatai palaikyt. Da
bar pakalbėsim apie pačią 
priežiūrą.

New Yorko Sveikatos De- 
partmentas sako, kad dviejų 
metų amžiaus vaiką laikas iš
mokinti vartot šepetuką. Dan
tukai privalo būt valonų kas 
rytą ir vakarą, dar geriau po 
kiekvieno valgio. Nuo to pat 
amžiaus reikalinga ir regulia- 
rė gydytojo priežiūra laikinų 
dantų, nes nuo to daug pri
klauso išsivystymas pastovių
jų. Priežiūra daugiausia gero 
galinti padaryti tarp 2 ir 
14-kos metų amžiaus, vaiko 
augimo-brendimo laikotarpiu. 
Ir niekad nepamiršt svarbos 
gero, sudėtingo maisto.

Geras maistas ir gydytojas 
ne visiems lengvai prieinama, 
tai daugiausia jaučiama dide
lėse šeimose su mažomis 
įplaukomis. Tačiau mūs kūdi
kių sveikata privalo būt ap
rūpinta, tad biednuomenei 
svarbu burtis į draugijas, ku
rios rūpinasi išgauti biednoms. 
šeimynoms maisto ir medici
nos pagelbą valdžios lėšomis. 
Šių dienų kūdikiai — ryto
jaus piliečiai, nuo jų išauklėji
mo priklausys visos mūsų ša
lies gerovė ateityje, tad bū
tų didelis priešvalstybinis pra
sižengimas nekovoti už 
sveikatą, už kultūringą

jų 
auk-

geru 
krū-

Pati mist sudėtingu 
maistu nėštume ir penint 
timi. Duot šeimai gana mais
to turtingo svarbiais minera
lais. Jų randasi piene, švie-

gali iš jo akių prašalint tą 
gailestingą, išgąsties ir kančių 
žvilgį, ir mes abejojame, ar 
jis bent kada beišmoks šypso
tis.”

Tai tokiu ir panašiais bū
dais atsiradusių vaikų virš 
40,000 tebegyvena Francijos 
koncentracijos kempėse. Is
panijos pabėgėliams gelbėt 
komitetas jau kelis desėtkus 
tūkstančių jų išvežiojo po įvai
rias šalis, kur juos sutiko pri
imt. Galėtų daug kitų išvešti, 
apgyvendinti, bet nėra gana 
pinigų kelionėms. Ir esan
tiems^ kempėse daugeliui 
trūksta avalinės, drabužių ir 
net šiaudiniams matrasams 
šienikų. Dėlto amerikiečių 
komitetas, kaip ir komitetai 
eilės kitų šalių, dabar veda 
specialį vajų tuos vaikus ir 
suaugusius pabėgėlius išvežt į 
saugesnes šalis, kadangi ir 
Francijoj karo šmėkla gręsia 
sunaikinimu, taipgi reakcinin
kai graso pabėgėlius^grąžinti 
Franco budeliams .

Kartu su suaugusiais, Fran
cijoj randasi apie 300,000 Is- 
'panijos pabėgėlių. Jiems vi
siems reikalinga pagelba dra
bužiais, maistu ir pinigais ke
lionėms ir dasipirkimui būti
niausių dalykų. Jų gyvybė ir 
laisvė didžiumoje tebepriklau
so nuo mūsų materialės ir mo
ralės paramos.

—o—
Vieno Ispanijos našlaičio 

užlaikymas Francijoj metams 
lėšuoja $60, po $5 per mėne
sį. Organizacijos ar asmenys, 
norinti pagelbėt 
rašykit: Spanish 
lief Campaign, 

iAve., New York,

našlaičiams, 
Refugee Re- 
381 Fourth

Mažytė.

Taip Neišriš 
Nedarbo

New Yorke, 347 E. 116th 
St., WPĄ neseniai atidarė va
karines klases paruošti mer
ginas ir moteris tarnaičių dar
bams.

Prieš klases, kaipo tokias, 
nieko negalima būtų sakyti, 
nes kiekvienas darbas lavin
tai, sistemačiai dirbant būna 
atliekamas lengviau ir nau
dingiau. Su šiomis klasėmis 
bėda tame, kad jos taikomos 
ne norinčioms dirbti tarnaičių 
darbus ar galinčioms juos 
gauti žmoniškomis sąlygomis 
ir algomis, bet atleidžiamoms 
iš WPA, 18 mėnesių ten iš
dirbusioms merginoms - mote
rims, nežiūrint jųx amato.

Toks visų amatų moterų ver
stinas darymas tarnaitėmis, 
aišku, nesutvers joms darbų, 
nesumažins nedarbo, tik per- 
pildys jau ir taip užverstą 
tarnaičių darbo rinką ir ne
svietiškai -pablogins sąlygas 
jau dirbančioms tuos darbus., 
Tarnaičių unijai ir kitoms or
ganizacijoms prisieis daug 
padirbėt, kad nedaleist dides
nio tarnaičių pavergimo, o 
atleidžiamoms iš WPA mote
rims surasti darbus jų pačių 
amatuose, kas galima atsiekti 
trumpinimu darbo valandų ir 
steigimu naujų projektų, kur 
sutveriama nauji darbai.

žiose daržovėse, čielam grū
de, vaisiuose.

Gaut dantų gydytojo prie
žiūrą sau ir kūdikiui.

Pripratint vaiką vartot še
petuką kas rytas ir vakaras, 
jei galima ir po valgių.

Leist dantim pasimiklint 
valgant kramtymo reikalau
jant} maistą.

Šveicarijos moterų batalijonas, suorganizuotas 
kraštą ištiktų karas.

ambulansam vairuoti, jei tąjį

Iš New Yorko į Kaliforniją
Didelė Pažanga Traukinių Su

sisiekime

Penkiolika metų atgal, kuo
met teko važiuot traukiniu į 
Kaliforniją ir šiandien važiuo
jant, tai matosi didelė pažan
ga traukinių susisiekime. Pav., 
1924 metų pradžioj važiuo
jant iš New Yorko į San 
Francisco reikėjo už bilietą 
sumokėti net 129 doleriai į 
vieną pusę, žinoma, be miega
mojo, į “Coaches”. Taipgi tuo 
laiku reikėjo važiuot net 5-ias 
dienas ir 5 naktis iš New 
Yorko į San Francisco bei Los 
Angeles. Gi šiandien iš New 
Yorko į bet kurį Pacifiko pa
kraščio didmiestį traukinio 
bilietas kainuoja $54.75 į 
“Coaches;” tai milžiniškas 
skirtumas. Be to, nuvažiuot 
ima tik 3 dienas ir tris naktis, 
taipgi traukinių įrengimai, 
patogumai neprilyginami prie 
prieš 15 metų, kad reikia ste
bėtis.

Nesmagu buvo palikti New 
Yorką, gaila skirtis su New 
York Times Square, nes ta 
didmiesčio dalis buvo man 
kaip koks nors artimas drau
gas, kurio tiesiog ilgėdavaus. 
Nuobodžiose valandose, ko 
pas kiekvieną žmogų netrūks
ta, ten nuvažiavus ir pusva
landį pasivaikščiojus grįžda
vau į namus patenkinta. Tan
kiai net juokdavaus iš savęs, 
kadangi yrą daug žmonių, ku
rie bėga, bijo didmiesčio, o aš 
ilgiuosi jo. Pasirodo, jog ne 
visiems važinėjimas^ geras 
daiktas, kadangi žmogus įsi
myli į miestus, gamtos., -vaiz
dus, o visų labiausia draugus 
ir kuomet prisieina su tuom 
viskuom skirtis, tai sunku bū
na. Nepaisant, kur negyven
tum, visur sutinki gerų žmo
nių, draugų ir draugių ir iš
važiuojant nesinori jie palik
ti. Pav.,. mano gerieji drau
gai Stepanija ir Antanas Ma
tulevičiai, Vilkaitė ir kiti išva
žiuojant norėjosi pasiimti su 
savim.

Važiuojant per Nevados ir 
Kalifornijos valstijų laukus 
visur matėsi stoka lietaus, net 
gaila žiūrint į sausą žemę ir 
auginėms, medelius, kaip jie 
ilgisi lietaus.

Tačiau Kalifornijos aukšti 
kalnai, veikiausia, nelabai 
paiso lietaus, nes jie daug 
gražesni, kuomet mėlynuoja 
saulės spindulių apiberti.

Privažiuojant Los Angeles 
žingeidu buvo matyt miestą, 
kaip jis šiandien atrodo. Nors, 
tiesa, tik suvirs 5 metai kaip 
čia buvau, tačiau šiandieninis 
gyvenimas, ypač Jungtinių 
Valstijų, labai greitas, skubus, 
tad viskas greitai keičiasi, au
ga. Žingeidumas nebuvo vel
tui, nes L. A. miesto nauja 
Union traukinių stotis stačiai 
nustebino mane. Tai nepa

prastai graži moderniška sto
tis, netikiu, kad kur nors ras
tųsi jai lygi. 11 milijonų dole
rių kainavo ją pabudavoti, tik 
neseniai užbaigta. Be to, Los 
Angeles miestas 5 metų laiko- 
tarpyj prisiaugino naują gra
žų paštą, knygyną ir daug ki
tų gražių namų. Pasirodo, kad 
Los Angeles sparčiai auga 
kaip gyventojais, taip pat ^ir 
gražiais namais.

Stotyje radau savo gerus 
draugus Pukius. Smagu turėt 
geri draugai. Pūkis biskį su
menkęs, nes per porą metų 
nesijautė gerai, bet dabar, sa
kė, jo sveikata gėrėja; Pukie- 
nė labai gerai atrodo. 

■
Kalifornijos lietuviai po at

silankymui per porą metų d. 
Prušęikos ir neseniai Andrulio 
veik visi skaito dienraštį “Vil
nį.” Tačiau man esant dien
raščio ‘Laisvės’ patrijotei bai
su, kad “Laisvė” nepradėtą 
nykti iš Kalifornijos. Laisvie- 
čiams reikėtų apie tai pagal
voti.

Paviešėjus Los Angeles pas 
Pukius, važiavau į San Fran
cisco, nes bilietas buvo geras 
atlankyti abu Pacifiko did
miesčius. San Francisco mies
tas irgi gerai auga, ypač jį la
bai daug pagerino ir pagraži
no du dideli gražūs tiltai per 
“bay.” San Francisco mies
tas man visuomet patiko, nes 
gražiai kalnuotas; be to ap
link miestą jūra jį puošią. Šis 
miestas atrodo lyg jį jūra kas 
dieną mazgotų, nes švarus, 
gražus.

San Francisco apsistojau 
pas Bernotus, kurie užlaiko 
nemažą apartmentinį namą 
ant 1151 Post Street. Lietu
viams iš kitur atvažiavusiems 
vertėtų apsistoti pas juos. Ber
notienė, mano sena gera 
draugė, nepaisant, kad jinai 
užimta savo asmeniškomis 
pareigomis, tačiau daug dir
banti tarpe vietinių progresy
vių lietuvių.

Kalifornijos Lietuvės 
Veikėjos

Oaklando, San Francisco ir 
kartu visos Kalifornijos lietu
viai turėtų džiaugtis turėdami 
tokias energingas veikėjas. 
Karosienė yra Kalifornijos 
valstijos vice prezidentas C. 
L O. unijos, šiuo tarpu jinai 
veik daugiau gyvena Los An
geles, organizuoja šio miesto 
darbininkus, kadangi San 
Francisco miestas yra veik 
šimtu nuošimčių unijinis, or
ganizuotas, o Los Angelyj dar 
dar daug darbo reikės pridėti, 
kol jis pasivys San Francisco 
miestą.

Karosienei stebėtinai vyks
ta organizuoti darbininkai į 
unijas. Jinai turi nepaprastų 
gabumų tame darbe.

Tik neseniai jai pavyko su

organizuoti Los Angeles mies
te vieną nemažą kojinių dirb
tuvę “Mission.” Minima koji
nių dirbtuvė jau buvo per ke
lis kartus bandyta organizuo
ti anksčiau, bet pasekmių ne
buvo, tačiau Karosienei paė
mus virš minimą dirbtuvę į 
savo rankas, į trumpą laiką 
kalbamos dirbtuvės darbinin
kai liko CIO unijos nariais. 
Bosai, norint nenorint, turėjo 
sutikti su unijos reikalavimais.

Tiesiog stebėtina iš Ka- 
rosienės gabumų, energijos, 
pasišventimo tame darbe. Ji
nai turinti didelį norą orga
nizuot darbininkus į uniją ir 
esanti patenkinta to. darbo 
vaisiais. Tuo būdu užmirštanti 
net nuolatinį nuovargį, ka
dangi toks darbas reikalauja 
daug spėkų, energijos. Kas 
būt, jei daug tokių energingų 
žmonių turėtume.

K. Mugianienė yra stalų 
patarnautojų unijos biznio 
agentas, taip pat nepaprastų 
gabumų moteriškė savo dar
be. Jinai sako, kad norėtų 
nors tūlam laikui pasiliuosuot 
iš unijos, tačiau jos unija ne
paleidžia ir tiek. Tiesa, virš 
minėtos abi draugės lietuvių 
nrogresyviam veikime nega
linčios daug veikti, nes pilnai 
užimtos unijų darbais.

Lietuviu veikime San Fran
cisco mieste daugiausia dar
buojasi dd. Sutkienė, aukš- 
čiaus minėta Bernotienė, 
Paukštienė ir kitos, ypač Sut
kienė, tik apie porą metų at
gal .atvykus iš New Jersey 
valstijos, bet lietuvių progre
syviame veikime pasivijo San 
Francisco senus veikėjus, tai 
gan sugabi ir rūpestinga mo
teriškė. Aš net manau, ar tik 
Kalifornijos graži gamta ne
prisideda prie paakstinimo 
mūsų moterų darbuotės, rū
pintis savo reikalais.

Nepaisant, kad čia apie 
San Francisco randasi nedide
lis skaičius lietuvių, bet virš- 
suminėtos draugės yra daug 
p a s i d a r b avusios įvairiems 
svarbiems tikslams su aukomis 
ir šiaip, jų parengimai visuo
met būna pelningi.

Aną dieną porą žodžių nu
girdau nuo viršminėtų san- 
franciskiečių, kad jos žada se
kančiam dienraščio “Laisvės” 
bazarui prisiųsti ką nors to
kio dailaus. Veikiausia jos 
ant manęs supyks už greitą 
pranešimą, bet sunku užtylėti.

Kalifornijos oras šiuom tar
pu labai gražus, ypač San 
Francisco apie šį laiką prade
da būt gražus oras, nes vasa
ros metu čia oras nelabai bū
na prielankus. Lietus Kalifor
niją jau biskį pavaišino, nes 
labai reikėjo, dabar pradės 
žaliuoti kalnai ir dar gražiau 
žydės gėlės, kurių Kaliforni
ja pilna.

M. Baltulioniūtė.

Pirmais savo gyvavimo me
tais tasai įstatymas New Yor
ko valstijoj patarnavo virš 
aštuoniems tūkstančiams ne- 
damokėtų moterų /ir jaunuo
lių, kaip pranešam Frieda S. 
Miller, New Yorko valstijos 
industrijos komisionierė.

Specialio tam įstatymui pra- 
vest biuro duomenimis paro
doma, kad nuo sausio 1-mos, 
šių metų, 8,612 moterų ir ne
pilnamečių gavo $46,899.41, 
kurie buvo iškolektuota iš 
samdytojų, bandžiusių prasi- 
lenkt su įstatymu, nenorėjusių 
mokėt įstatymu nusakytos mi
nimum algos.

Didelė dalis tų baudų iš
rinkta iš skalbyklų, ir graži
nimo įstaigų savininkų; arti 
trim tūkstančiam darbininkų 
išrinkta $17,000 nedamokėto- 
mis iki nustatyto minimum al
gomis. Jei ne įstatymas, dau
gelis iš tų žmonių nebūtų drį
sę kelti balso, reikalauti algų.

Skalbyklų Minimum

Raporte nurodoma, kad 
pradedant su sausio 1-ma, vi
sose šios valstijos skalbyklose 
privalo būt mokama $13 mi
nimum, išskiriant industrijoj 
vadinamą zoną C, kur priva
lo būt mokama po 30 centų 
per valandą.

Gražinimo industrijoj $25,- 
000 išrinkta 3,359-niem dar
bininkam, kuriem mokėta že
miau legalės mokesties per 
valandą ar savaitę. Nurodo, 
kad 2,384 samdytojai buvę 
prasižengę minimum algų 
įstatymui.

Apie du tūkstančiai darbi
ninkų 327-se saldaininėse bei 
drabužių valymo ir dažymo 
įstaigose, dėka įstatymui, ga

Sovietų Vaikų 
Diedukas

-s.'

Sovietuose vaikai irgi turi 
savo žiemos švenčių dieduką, 
tik jis ruošiama skirtingu bū
du ir laiku nuo mūsiškio. Pas 
juos diedukas nedaroma jokiu 
šventu nei misterišku, vaikai 
neapgaudinėjama. Jį paren
gia patys vaikai atžymėt pa
baigai senų metų ir pavadina 
Seneliu Speigu, požymiui se- 
zono. Jie turi daug džiaugs
mo dieduką darydami ir rėdy
dami.

Šeimininkėms
4

Du ir pusė puodukų išrink
tų, nuvalytų spanguolių, vie
nas ir ketvirtadalis puoduko 
šalto vandens ir tiek pat cuk
raus, vienas puodukas kenuo- 
to (irradiated, evaporated) 
pieno, du šaukštukai citrinos 
sunkos, ketvirtadalis puodu
ko apelsino (orange) sunkos.

Užkaisk uogas su šaltu van
deniu ir virk pamažu apie 15 
minučių, kol išvirs. Perleisk 
per bulvių grūstuvą ar sietelį. 
Tada sunkon dadėk cukrų ir 
pavirink 10 minučių. Padėk 
atšalti.

Imk gerai atšaldytą pieną 
ir plak iki sutirštės. Dadėk 
citrinos sunką ir plak iki bus 
tiršta. Supjaustyk keturkam
piais ar kaip kitaip ir lengvai 
įmaišyk atšaldytą uogų kisie
lių ir apelsinų sunką. Supilk 
indan ir padėk atšalti auto
matiškame šaldytuve, o jei to 
nėra, tai apdėk druskuotu le
du (su trim nuošimčiais ledo 
druskos). Palaikyt nuo vienos 
iki pusantros z valandos. Su
pjaustyt į pageidaujamas for
mas neduot stalam N. G. 

vę $5.000. Minėtose industri
jose, sako raportas, minimum 
algų klausimas tebėra tokioje 
pauėtyje, kur vienatinė gali
ma bauda esanti tik paskel
bimas spaudoje, tačiau jau ir 
čia kai kas atsiekta.

Binghamton, N. Y.

LLD Moterų Skyriaus Narėms
Penktadienį, sausio 5-tą d., 

įvyks Moterų Skyriaus susi
rinkimas, pas draugę A. Ma- 
čiukienę, 16 Carver St. Pra
džia 7:30 vai. vakare.

Šis moterų susirinkimas bus 
labai svarbus, nes jame bus 
išklausyti raportai: iš CIO 
konferencijos, kurioj mūsų 
Moterų Skyrius ■ buvo atsto
vaujamas; iš Moterų Skyriaus 
metinio veikimo, ir daugiau 
įvairių reikalų. Taipgi turėsi
me pasidaryti planus veiki
mui per 1940 metus. Tų visų 
reikalų dėlei, visos draugės 
turėtumėm padėti visus kitus 
reikalus į šalį ir dalyvauti 
šiame susirinkime. Dar svar
bu ir tas, kad šis susirinkipias 
bus pirmutinis 1940 metais, 
tai su Naujais Metais ir su 
nauja energija pradėkime vi
sos lankyti Moterų Skyriaus 
susirinkimus.

Svarbu ir tas, kad su pra
džia vasario mėnesio prasidės 
LLD visuotinas vajus už gavi
mą naujų narių į LLD. Tad 
dėl padidinimo Moterų Sky
riaus narių skaičium atsives- 
kime ir naujų narių prirašyti 
į Moterų Skyrių, pradėkim 
vajų iš anksto. f

Mot. Sk.‘ Sekretorė,
O. Gimienė.

Duokit Mergaitėm 
Progų Gyventi

Jei mergaitės gautų geres
nes progas, tinkamesnį atsine- 
šimą iš tėvų, savo drdu^ų vai
kinų ir visuomenės, daug ma
žiau jų tepasiektų reformų 
mokykn s bei kitas taip vadi
namas pataisų” įstaigas, ku
riose merginos prigyvena vis
ko apart tos siekiamos patai
sos. Tokias išvadas pareiškė 
Amerikos Kalėjimų Sąjungos 
delegatės neseniai įvykusioj 
69-toj konvencijoj, New Yor
ke.

Delegatės sakė, kad visuo
menė galėtų daug pagelbėt 
įsteigiant jaunimui daugiau 
kultūros ir pasilinksminimo 
centrų, kurių vedime turėtų 
kooperuoti atsakingi visuo
menės darbuotojai.

Tas. primena mūsų veikėjų 
ankstybą pramatymą ir pasi- 
tarnavimą mūsų jaunimui pri- 
steigimu po kolonijas chdrų 
ir LDS kuopų, kuriose lietu
vių jaunimas randa sau gra
žaus, garbingo užsiėmimo \įr 
progų pasilinksminti. Belieka* 
šis kilnus darbas toliau plės
ti, jin traukti daugiau jauni
mo, taipgi darbuotis už įstei
gimą tokių centrų valdžios lė
šomis, nes ne visur organiza
cijos pačios vienos pajėgia 
įkurti ir išlaikyti jaunimui 
centrus dėl stokos išteklių.

Darbas ir mokslas, kultūra 
ir pasilinksminimas turėtų būt 
prieinama kiekvienam jaunuo
liui. A. •

Bent dviejų ar daugiau su
derintų varsų juostos, sudėtos 
gretimai ar supintos, šiemet 
labai madoj pasiūtai ar suri
šamai turban stiliaus kepurai
tei.
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Baltasis Aras Svetimais Sparnais
D M šolomskas

(Tąsa)
Nenori Gyventi

I.
Kiek Lenkijoj žuvo žmonių, sunku pa

sakyti. Vieni speęialistai sako, kad -Įenkai 
neteko 100,000 kareivių užmuštais, o vo
kiečiai—5Q,000. Tai kareivių gyvasčių 
nuostoliai. Hitleris savo nuostolius pas
kelbė labai mažus. Lenkijos buvusioji 
valdžia nieko nesako, nes ji pabėgo ir 
nežino. t '

Lenkija subyrėjo. Iš jos bėgo valdan
čiosios klasės žmonės. Skubėjo- pabėgti 
tankai, lėktuvai, raiteliai dar tada, kada 
Varšavoj ir jos apylinkėse ėjo aršūs 
mūšiai.

Į Švediją pabėgo trys submarinai: 
“Zbik,” “Rys” ir “Sepl” o submarinas 
“Orzel” buvo apsistojęs Talline, bet iš 
ten “pabėgo.” Vengrijoj. Latvijon ir 
Lietuvon tūkstančiais perėjo lenkų ar
mijos dalys. Į Latviją vienu kartu at
skrido 60 lenkų karo orlaivių. Rumunijoj 
tik viena diena nusileido 132 lėktuvai. 
Vienas taip skubėjo, kad jis nutūpė ant 
trijų kitų lenkų lėktuvų ir visus sukū
lė.

Rumuniją pasiekė per 100,000 lenkų 
pabėgėlių. Jų priešakyj buvo kunigaikš
tis Andriejus Liubomirskis, kurio sūnus 
pirmiau buvo Lenkijos ministeris, prin
cai Paul Sapiega, vienas Radzivilas. Visi 
tai dideli dvarponiai, kapitalistai ir poli
tikai bei buvę valdininkai. Grafas Filli- 
povič pėsčias atėjo, Viktor Potocki, vir
šininkas lenkų užsienio reikalų, raitas 
atjojo. Daug, daug visokių ponų ir po
nių, kunigų, minykų, valdininkų rado 
prieglaudą Rumunijoj, Latvijoj ir Lietu
voj. Toje pat Lietuvoje, kurią dar tik 
metai atgal jie ruošėsi paimti, pavergti, 
šaukė: •

—Į Kauną!... Į Kauną!
Bet nevisi bėgo. Vilniuj, sako, kad nu

sižudė Aleksandras Prystor, buvęs Len
kijos premjeras. Munkąs mieste, Ven
grijoj, viename viešbuty j atrastas nusi
šovęs Alfried Bitija, buvęs Lwowo gu
bernatorius. Generolas Skotnięki, ko- 
mandierius vienos raitelių brigados nu
sišovė. Buvęs Poznanio gubernatorius 
Bocianski, stovėjo prie Dniestro upės, ir 
kada tiltą pervažiavo į Rumuniją mar
šalas Smigly-Rydz, tai Bocianskis palei
do sau kulką. Buvo davinių, kad Liubline, 
Kutne, Krakavoj ir daugely j kitų mies^z 
tų, pilių ir dvarų dešimtys aukštų vir^iy 
ninku, kapitalistų ir dvarponių pasidarė 
sau galą. Jie geriau miršta, negu neten
ka pozicijų ir raškažiško gyvenimo.

. ę. I
Pabėgėliai ne visi vieningi savo tarpe. 

Maršalas Smigly-Ridz kaltina netikusią 
Lenkijos politiką, jos ministerį pulkinin
ką Becką, o pastarasis maršalą, i Rumu
nijoj jie smarkiai susipyko. Buvęs pre
zidentas Moscicki atsižadėjo Lenkijos pi- 
lietystės, susijieškojo senus nuo 1908 me
tų Šveicarijos popierius ir virto “švei
caras.” Gal būt jis tą padarė ne iš savo 
noro, bet todėl, kad Rumunija atsisakė 
jį išleisti į franci ją, kur jis norėjo būti 
neesamos Lenkijos prezidentu. Jo atsi
statydinimas suteikė lenkų ponams pro
gą kitą asmenį paskirti “prezidentu” ir 
sudaryti valdžią.

New Yorke stovėjo lenkų laivas “Ba- 
tory,” kada Lenkijos popierinė !valdžia 
perdavė jį Anglijai, tai ant laivo įvyko 
jūreivių “buntas.” Jo buvęs kapitonas 
Barkowski ir 200 jūreivių apleido laivą.

Susmukimas Lenkijos įnešė tarpe pa
čių valdininkų, politikų ir karininkų^u- 
mišimą. Vieni kitus kaltina, vieni antrus 
peikia. Tik Anglijos ir Franci jos impe
rialistai stengiasi juos sutaikyti, nes tas 
reikalinga karo vedimui, karo palaiky
mui. ’

Kapitalistinis Pasaulis Nustebo
L - i

Rugsėjo 23 dieną, tai yra mažiau, kaip 
į mėnesį laiko, Vokietija paskelbė, kad 
karas su Lenkija baigtas. Oficialis armi
jos štabas sakė:

“Karas Lenkijoj pasibaigė. Eilėj mū
šių virš miliono lenkų armija sumušta, 
suimta į nelaisvę ir sunaikinta. Didžiau
si mūšiai būVo prie Vislos. Nei viėffa

lenkų divizija neišliko sveiką... Į aš- 
tuonias dienas lenkų armija buvo sunai
kinta ir tuo išspręstas karas... į tą laiką 
vokiečiai suėmė 300,000 lenkų į nelaisvę, 
o į 20 dienų, belaisvių kiekis pasiekė 
450,000. Mes suėmėme 2,000 kanuolių, 
daugybę kulkasvaidžių ir kitų karo me
džiagų... Sunaikinome apie 800 lenkų 
karo lėktuvų... Lenkai kareiviai, dau
gely atsitikimų, kovojo drąsiai. Bet jie 
buvo sumušti iš priežasties netikusios 
karinės organizacijos ir prastų vadų.”

Kapitalistinis pasaulis nustebo. Visi 
žinojo, kad Lenkija negali atsilaikyti 
prieš Vokietiją. Bet visi karo specialis
tai manė, kad ji gali laikytis ilgai. O 
jeigu Franci ja ir Anglija išvystys didelį 
spaudimą Vakarų Fronte, tai ir pasek
mingai gintis. Juk Ispanijos liaudis veik 
tris metus kovojo, būdama beginklė ir 
apsupta. Juk Madridas įrodė, kad net pa
prastą miestą, prie šių dienų karo tech
nikos, galima paversti į neįveikiamą 
tvirtumą. O Lenkija buvo ginkluota, tu
rėjo skaitlingą armiją, išbudavotas tvir
tumas. Ir taip staigiai, taip greitai vo
kiečiams pavyko sėkmingai pravesti 
“Blitzkrieg” (“Žaibo Karą”).

II.
Maršalas Smigly-Rydz manė, kad Vo

kietija bus priversta laikyti dideles jėgas 
prieš Franci ją. Jis neįvertino vokiečių 
galingas tvirtumas prieš francūzus. Iš to 
darė išvadą, kad Lenkijai ne vien tenka 
gintis, bet net vystyti ofensyvą prieš 
Vokietiją. Jis planavo užimti Danzigo 
miestą, suspausti Rytų Prūsiją iš trijų 
pusių ir paimti ją. Kad to atsiekt, tai 
Lenkijos armija buvo sekamai sugru
puota :

Viena lenkų armija buvo pastatyta į 
šiaurės nuo Varšuvos, kad priešintis vo
kiečių atakoms iš Rytų Prūsijos. Taipgi 
grūmoti Rytų Prūsijai iš vakarų. Kita 
stipri jos grupė, kairiame sparne, turė
jo palaikyti kitą lenkų armiją Lenkų Ko
ridoriui ir jai padėti paimti Danzigą. 
Antra stipri lenkų armija buvo Pozna- 
niuje, kurios buvo tikslas iš priekio ata
kuoti vokiečius ir savo dešiniu sparnu 
nukirsti vokiečių armijos susisiekimą, 
kuri įsibriautų iš Pomeranijos į Lenkų 
Koridorių. Ji taipgi, turėjo veikti ir į 
pietus prieš vokiečius Silezijoj.

Lenkų armija pastatyta tarpe Kraka- 
vos ir Lwowo, pagal maršalo Smigly- 
Rydz planus, buvo užtektinai galinga, 
kad apginti Lenkijos industrinius cen
trus.

Iš šių planų matome, kad Lenkijos ar
mijos komanda ne tiek rengėsi gintis, 
kiek vystyti ofensyvą. Todėl pirmose ka
ro dienose ėjo aštrūs mūšiai tarpe vo
kiečių ir lenkų, nes abi armijos susikirto 
susitikimo mūšy j. Vokiečiai gavo progą 
apsupti lenkų armijas ir ne vien supara
lyžiuoti jų ofensyvą prieš Rytų Prūsiją, 
bet neleido pasitraukti nei prie Lenki
jos apsigynimo linijos, kuri buvo ant 
Sano-Vislos-Narėvo upių.

Savaitė laiko nuo mūšių pradžios ra
šiau : *

Vokietijos fašistų armija iš dviejų 
pusių užgulė ant Lenkijos, viena dalis iš 
Rytų Prūsijos į piet-rytus, kita iš Sile
zijos ir Slovakijos į ryt-šiaurius. Vokie
čių armijos pradėjo gnypti atsikišusią 
Lenkijos dalį, kaip replėmis. Jų taktika 
apsupti lenkų armiją ir sunaikinti.

Lenkijos, apsigynimo lipi jos prieš Vo
kietiją buvo: Sano, Vislos ir Narevo 
upės, o antra Bugo ir nuo jo plotas lin
kui Lietuvos.

Bet Lenkijos armijos komandos žygiai 
nesuprantami. Jos veiksmai pastatyti po 
dideliu klausimu. Viena, lenkai mušėsi 
Lenkų Koridoriuj, kur nebuvo galimas 
apsigynimas ir ten nemažai- neteko ka
reivių. Antra, jie nepasitraukė linkui 
Sano-Vislos-Narevo, kad ten apsidrūti- 
nus ir sulaikius vokiečių armiją. Trečia 
—jie davė didelę dalį savo armijos ap
supti tarpe Poznanio-Varšavos, Lodzio ir 
Plocko. Ketvirta—jie nepastątė gerai 
apsigynimo ant Vislok ir Narevo. Vo
kiečiai jau perėjo ne vien .Narevą, bet ir 
Bugo upę. .Jeigu taip, tai, reiškia, kad 
abi lenkų apsigynimo linijas perkirto...

(Bus daugiau)

Detroit, Mich.
/

“Išnaikinkime Raudonuosius 
Detroite,” Šaukia Reak

cionieriai.
Visos Detroito juodosios 

spėkos: fašistai, Ku Klux Kla
nas, Juodasis Legijonas, t. y., 
kunigas Ch. E. Coughlin, Ho
mer Martin, Gerald L. K. 
Smith, sudarė bendrą frontą 
su lovestoniečiais, socialistais 
išnaikinti Detroito “raudonuo
sius.” Šitie reakcionieriai su
sišaukia nuo gatvės visokius 
valkatas į bažnyčių įskiepus, 
pavaišina juos ir tuomet už
puola darbininkų susirinki
mus, organizacijas ir pikieto 
linijas, kurie tik neturi leidi
mo II. Martino, Coughlino ar
ba L. K. Smitho. U. A. W. 
unijos susirinkimų nebepuola, 
nes gavo kelis kartus gerai į 
kailį.

Kiek laiko atgal šitie chu
liganai užpuolė komunistų su
sirinkimą* ir įmetė ašarų bom
bą, kad suardyti susirinkimą. 
Bet tas jiems nepavyko, nes 
dalyviai suėmė bombametį 
Paul Treadaway. z Teisme ke
letas liudytojų įrodė, kad 
matė jį metant bombą, bet 
teisėjas Joseph A. Gillis ištei
sino Treadaway, pareikšda
mas, kad kun. Coughlin jam 
sakęs, kad komunistai sufrė- 
mavo teismą prieš Treadaway.

Vėliau užpuolė komunistų 
susirinkimą Finų svet. ir su-| 
mušė 60 žmon. Dabar užpuolė 
Civil Hights (-Civilių Teisių) 
susirinkimą. Sumušė kalbėto
ją kun. O. A. Knox, sužalo
jo veidą ir išmušė tris dantis. 
Policija teisinasi, kad “mušei
ka buvo labai greitas, negalė
jo jo sugauti.”

Lietuviški vigilantai taipgi 
atlieka savo pareigas. Dailės 
Choro parengime užpuolė la
pelių dalintojus, visaip išplū
do, betgi mušt nedrįso, nes 
mažai talkininkų turėjo, nes 
didžiuma choro narių jiems 
nepritarė. „

Lietuvių pažangiosios orga
nizacijos turi Draugijų Sve
tainę. Vigilantai jau keletą 
kartų išdaužė svetainės lan
gus. Nekurie žmonės sako, 
kad tai darbas vaikų, betgi 
policija sako, “kad tai darbas 
barzdotų vaikų, nes jie (poli-' 
cija) turi pėdsakus ir bile die
ną pristatys juos pas teisėją 
pasiaiškint.” Policijai matant, 
keturi vyrai ir viena moteris 
apstumdė žmogų ant šaligat
vio ir atėmę “Daily Workerj” 
sudraskė, todėl, kad jis drįso 
viešoj vietoj pasirodyt su 
“Daily Workeriu.”

Detroito piliečiai ir visi 
darbo žmonės! Mūsų konsti- 
tucijinės teisės mindžiojamos. 
Mūsų civilės teisės laužomos. 
Mūsų ypata pavojuje. Todėl 
stokime į darbo unijas ir į 
Civil Rights Federaciją visi be 
skirtumo pažvalgų ir religi
jos, kovai prieš reakciją.

Jokūbo Sūnus.

galėjo valgyt ir išsigert, kiek 
kas norėjo. Prie to, buvo daug 
ir svečių ir šiaip pašalinių ge
rų žmonių, kurie taipgi gavo 
dykai išsigert ir pavalgyt. 
Kliubas kas metai suruošia to
kius pietus dėl savo narių ir 
gerų prietelių.A

Komisijoj, kuri darbavos 
šiam bankietui, buvo sekami: 
S. Jankauskas, V. Sidaras, B. 
Jankauskas, A. IZulonas, Jr.

—o—
Gruodžio 22 Hudson Wors

ted Co. apdovanojo kalėdinė
mis dovanomis savo visus dar
bininkus vienos savaitės užmo
kesčiu. $i kompanija yra ap
dovanojus daug kartų su bo- 
nais. Tai yra viena iš geriau
sių išdirbysčių Hudsone.

—o—
New England Tap Co. da

vė savo visiems darbininkams 
7-L* % visų metų uždarbio bo
nus. Reiškia, kaip kam buvo 
Kalėdos geros ir linksmos.

—o—■
Sausio 7 d. Lietuvių Piliečių 

Kliubas rengia nuosavoj sve
tainėj prakalbas. Kalbės drg. 
R. Mizara, “Laisvės’’ rędakto- 
rius, iš Brooklyno.

Prakalbos prasidės 2 vai. 
po pietų. Kviečiam visus iš 
arti ir toli. Prakalbos bus la
bai įdomios, pamokinančios.

—o—
šiomis dienomis baigė nur

ses (slaugės) mokslą Helen 
Garbulauskiūtė Caney Hospi- 
talyj, So. Bostone. Mūsų ko- 

l lonija vis daugiau ir daugiau 
susilaukia lietuvių profesiona
lų. Geriausio pasisekimo tau, 
Alenute! Hudsonietis.

vo neturi. Gi šioj šaly darbi
ninkai cigarus rūko, automo
biliais darban važiuoja.” •

Aš manau, kad šitokis tei
gimas neturi jokios reikšmės. 
$ioj šalyj cigarus rūko ir tie, 
kurie neturi nei namų sau, nei 
pastogės, nei pavalgyt, nei ap
sirengt, pusbasiai, . kuriuos 
čia žmonės papratę vadint 
“bomais.” Mat, jie sau pri
sirenka cigargalių gatvėse ir 
smilkina vaikštinėdami! O to
kių šimtai tūkstančių randasi 
po visą šalį, kurie tikrenybėj 
tai nelaimingi kapitalistinės 
sistemos vaisiai. Be to, mili
jonai gerų darbininkų, norin
čių naudingą darbą dirbti, 
niekur jo negali susirasti ir 
nesusiras tol, kol ši sistema 
viešpataus. Tų milijonų be
darbių šeimynos kenčia alkį, 
šaltį ir’ligas. Na, ir p. Kaz. 
Karčiauskui atrodo, kad tai 
pačių darbininkų kaltė.

Jeigu Rusijos darbininkai 
patys už save kalba, kad jų

nu vieną kartą pas jį valan
džiukę pasikalbėt, ir paklau
siu: Kas naujo pas tave, 
drauge ? Ar gauni laiškų & 
savo tėvynės Rusijos? TaFm- 
sako; taip, še, sako, pasiskai
tyk.

Be kitko, tame laiške rašo
ma : Brangus Broli, štai 200 
dol., kuriuos man prisiuntei. 
Dėkavoju tau už tavo gerą 
širdį ir brolišką prisirišimą. 
Tačiau jie man nereikalingi, ir 
aš tau juos grąžinu atgal tuoš 
amerikoniškus dolerius. Tau- 
pink sau juodai dienai. Aš dir
bu kolchoze. Man nieko ne
trūksta. Kur jūs sužinojot, 
kad mes Rusijoj badą kenčia
me, ar mums ko trūksta? Tai 
tuose šaltiniuose ištikrųjų sto
ka sveikos sąžinės ir teisybės!

Tai taip atsiliepė Rusijos 
darbininkas. \

Tokie AmerikosHįetuvišky#^ 
se laikraščiuose apTUSymai, 
kaip C. Pušyno bei Kaz. Kar
čiausko, yra išsvajoti. “Kelei

NUOTRUPOS

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
kaipo “Keleivio” straipsnių ra- 
šėjo, nes neturėtų medžiagos 
savo rašiniams. Kiek man 
tenka patėmyt, tai jis vis pra
deda komunistais ir užbaigia 
komunistais. Vadinasi, jei ne 
komunistai, “Keleiviui” Pušy
nas būtų nereikalingas.

—o—
Kur darbininkams geriau— 

Amerikoj ar Sovietuose ? To
kiu adresu rašb tūlas Kaz. 
Karčiauskas tame pačiame 
“Keleivio” numenyj. Ten, tarp 
kitko, sakoma:

“Čia šalį valdo kapitalistai, 
o darbininkai daug geriau gy
vena, negu Stalino rojuje. 
Nors tenai darbininkai sako, 
čia viskas mūsų, bet nieko sa-

Draugijų Komisijos žino
kite, jog “Laisves” spaustu
ve geriausia padaro viso
kius spaudos darbus. Taip
gi daro vertimus iš anglų 
kalbos į lietuvių ir iš lietu
vių į anglų.

Hudson, Mass.
Gruodžio 17 d. įvyko Lie

tuvių Piliečių Kliubo metinis 
susirinkimas. Narių dalyvavo 
geras skaičius. Priimta trys 
nauji nariai. ,

Sekė kliubo metiniai rapor
tai. Visi tapo priimti. Kliu- 
bas turi nuosavą namą. Na
mas visiškai išmokėtas ir gra
žiai aptaisytas. Visas biznis 
tvarkomas labai pavyzdingai.

Po užbaigimui visų kitų 
kliubo reikalų buvo renkama 
nauja valdyba. Išrinkta pirm, 
advokatas A. Yokšys; vice- 
pirm. M. Kazlauskas; finansų 
sekr. S. Kukis; užrašų sekr. 
F. Grybas; kasos globėjai J. 
šaškauskas, F. Vadvilavičius, 
iždininku K. Statkus; maršal
ka J. Naučionis; board direk
toriai: A. Sikorskis, J. Nau
čionis, Jr., J. Grigas, A. Ba
ronas; bartenderis V. Viengu
lis; agentas ir gaspadorius J. 
Jaškevičius.

Užsibaigus susirinkimui, bu
vo suruošta geri turkės pie
tūs. Visi nariai su šeimomis

t

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

630 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

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

Valandos: 11-1; 6-8; Ncdčlioj: 11-1 
New York City

Staigios jr chroniškos kraujo ir odos 
ligos gydomos.

Daroma Kraujo ir Šlapimo Tyrina* 
Tel. Algonquin 4-8294

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių

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

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

BROOKLYN, N. Y.
ttėl: Glenmore 5-6191

------ r -7, -

viškas, tai turbūt tam yra pa
grindo. Paimsime vieną pa
vyzdį iš vieno Rusijoje rašy
to darbininko laiško. Aš turiu 
gerą pažįstamą rusų tautybės 
verslininką - biznierių. Nuei-

vio” skaitytojuose, kurie sąži
ningai susipratę, neturi jokios 
vertės. Tai yra tik parody
mas simpatijos imperializmui.

Tai taip man šiandien iš
rodo. M. Arison.

Dienraščio ‘Laisves’BAZARAS
Penktadienį, Šeštadienį, Sekmadienį 

ir Pirmadienį

Vasario 9,10,11 ir 12 Feb.
•

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

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

, ČENTRAL PALACE SALĖJE
18 MANHATTAN AVĖ. ARTI BROADWAY 

BROOKLYN, N. Y.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St Brooklyn “Laišves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; 
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.

VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas

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

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Prie R. K. O. Republic Teatro



Trečiadienis, Sausio 3, 1940 Penkta pURjflpis

Newark N. J
ALK N. J. Apskričio Reikale 
Atlikim Konferencijos Tari
mus ir Savo Reikalus-Darbus

Metinėj apskričio konferen
cijoj nutarėm rengti bendrai 
po visas kolonijas, kur tik vei
kia kongreso skyriai, Lietuvos 
nepriklausomybės sukakties 
paminėjimą. Jau sukanka 21 
metai vasario 16 dieną nuo 
Lietuvos, kaipo valstybės, įsi
kūrimo.

šiais metais, ypatingai labai 
svarbu žymėti tą faktą, kad 
Lietuva, kaipo nepriklausoma 
valstybė, turi labai saugią su
tartį padariusi su Sovietų Są
junga. Todėl, minint šią su
kaktį, svarbu visur pabrėšt jos 
gyvavimo saugumą ir krašto 
gerovę.

Rengiant masinius mitingus 
labai gerai būt, kad turėjus ii 
koncertines programas visur 
kur tik galima gauti chorus i: 
kitokias meniškas spėkas. Tai 
labai paįvairina vakarus. Visi 
ir visos prie darbo 1

Draugiškai jums, ALK N. J.
Apskričio sekr. Jamison.

rica, CIO, o ten mums mielai 
paaiškins. Binghamtone ofisas 
yra 34 Chenango St.; John
son City: 6 N. Broad St.; En
dicott: 18 N. McKinley Ave. 
Teiraukimės visko, kas neaiš
ku, prieš įvykstant balsavimui, 
kad paskui po laikui nerei
kėtų gailėtis už blogai nu
svertą pusę. Lankykimės į 
CIO šaukiamus mitingus, skai
tykime ištisai laikraštį “E-J 
Union News.” Būkime, visi pa
sirengę balsuoti sausio (Janu
ary) 9 dieną už uniją—Unit
ed 
ca,

Shoe Workers of Ameri- 
CIO!

E-J Darbininkas.

Cleveland, Ohio
LDS

neturi 
kaip

Binghamton, N. Y
' Unijos Reikalais

Endicott-Johnson darbininkų I 
argumentuose už uniją ir 
prieš uniją tenka išgirsti iš
svajotą baimę. Prie unijos, 
girdi, darbininkai turi dažnai 
streikuoti, o streikai nevisuo- 
met būna laimėti. Gi darbi
ninkų sugaištis laike streiko 
daugiau padaro jiems nuosto
lio, negu nuolatos dirbant, 
kad ir už mažesnį mokesnį. |

Imkime šį dalyką visapu
siai. žiūrėkime, ar unija ver
čia darbininkus streikuoti ? Iš 
kur ateina įsakymai streikuo
ti? Kasgi turi teisę duoti 
įsakymus streikuoti ?

Tik truputį pagalvokime, o 
lengvai surasime atsakymą į 
šiuos ir į kitus i

.tkl£usimus. Darbininkų niekas 
neverčia streikuoti, nes niekas 
neturi teisės versti. Jei kyla 
streikai, tai tik pačių darbi
ninkų noru ir valia. Streikas 
kyla tik tame atvejuje, kada 
darbininkai stato fabrikan
tams griežtus reikąlavimus ir 
sunkius reikalavimus, tkada 
unijos atstovai vedą derybas 
su kompanijos atstovais ne
prieina bendrų išvadų, nepri
eina susitaikymo, — tik tada 
pačių darbininkų nusistatymas 
neatsižadėti savo 
reikalavimų gali 
streiką. Bet tokis 
nebus keno kito iš 
pačių organizuotų darbininkų, 
ginančių savo pozicijas, savo 
reikalus.

Reikia imti dėmesin ir tai, 
kad unijos atstovai su kompa
nijos atstovais veda derybas 
atsižvelgdami į esamąją pa
dėtį, svarsto dalykus visapu
siai. Ir darbininkai, būdami 
tvirtame organizuotame kūne 
—unijoje—yra daug reikšmin
gesni, negu neorganizuoti. Jie 
turi daug daugiau progų lai
mėti savo reikalavimus ir be 
streiko. Kompanijos su orga
nizuotais darbininkais skaito
si kaip su galinga jėga. Dėl 
mažų dalykų nė pati kompa
nija nedasileis, kad darbinin- j 
kai. išeitų į streiką. Juk strei-1 
kas daro nuostolius ir kom
panijai: ji nebegali priirųti 
naujų ateinančių užsakymų, 
nes negali žinoti, kada juos 
galės išpildyti; ji negali išpil
dyti ir esamųjų užsakymų, ku
riuos turi paėmusi, nes įvykęs 
streikas suparalyžiuoja visus 
jos biznio planus. '

Todėl, žvelgiant į visą šitą 
dalyką, nereikia įsivaizduoti 
begalinės eilės streikų, ku
riais priešunijinis elementas 
bando gązdinti darbininkus, 
gązdinti tikslu, kad darbinin
kai nesirašytų į uniją.

Lietuviai daugelyje atvejų 
moka išmintingai orientuotis, 
moka dalykus spręsti supra
tingai. Jei kas neaišku unijos 
reikaluose, patartina kreiptis 
į bile vieną unijos ofisą — 
United Shoe Workers of Ame-

■

PITTSBURGHO IR AP1EUNKF.S Ž1M
Negalima praleist nepabrė- 

žus keleto žodžių iš LDS 145 
kuopos vakarienės, kuri atsi
buvę 17 d. gruodžio. Kadangi 
vakarienė buvo rengiama pa
gerbimui drg. J. Sakalausko, 
tai ir jaunuolių gražus būre
lis atsilankė. Abelnai publi
kos dalyvavo gražus būrys. 
Baigiant valgyt vakarienę, va
karo pirmininkas A. Pipiras 
pakvietė keletą draugų pa
kalbėt. Draugai, kurie kalbė
jo, visi tinkamai pakalbėjo, 
pritaikant savo išsireiškimus 
prie surengto vakarėlio.

Taipgi pirmininkas nepralei
do ne jaunuolių. Pakvietė ke
letą jaunuolių pakalbėt. O 
tai labai pagirtinai padarė, 
nes dabar mes pittsburghie- 
čiai žinom, kokias turim jau
nuolių spėkas.
J. Sakalauskas, 
svečias. Kalbėjo 
keška ir Stasys
Jaunuoliai gražiai savo mintis 

pasižadėdami dirbt
Taipgi

buvo leidžiama ant laimėjimo. 
Surinkta $3. Drg. J. Mekeš- 
ka ir G. Vičinas taipgi daug 
pasidarbavo dėl surengimo 
vakarienės.

Negalima praleist nepami
nėjus ir apie stalų patarnau
tojas /laike vakarienės. Sese
rys Ormonaitės—Marijona ir 
Barbora—labai daįug pasitar
navo laikė vakarienės, Taipgi 
trys sesutės Massilonaitės pa
tarnavo prie stalų. Girdėjau, 
kad sesutės Massilonaitės ža
dėjo prisirašyt prie LDS. 
puikus dalykas, nes labai 
tos ir gabios mergaitės, 
karnos LDS draugijai.

Visiem draugam ir drau
gėm, kurie pagelbėjo surengt 
vakarėlį, ir draugėm gaspadi- 
nėm, kurioj taip rūpestingai 
dirbo, ir stalų patarnautojom, 
varde LDS 145 kuopos tariu 
širdingą ačiū.

Dabar, žiūrėsim, kas bus to
liau.

įkalintas Švedą Komunistą 
Redaktorius

Stockholm, Švedija. —Fr. 
Lager, redaktorius komu
nistų laikraščio “Ny Dag”, 
nuteistas du menesiu kalėti 
už tai, kad jis persispausdi
no vieną straipsnį iš “Prav- 
dos,” Sovietų Komunistų 
Partijos organo. Švedų teis
mas vadino tą straipsnį 
“kriminališku.”

Siųskite į Lietuvą
Sieninius Kalendorius

Tai 
rim- 
tin-

Kalbėjo drg. 
kaipo garbės 
Albertas Me- 

Paulauskas.

Lietuvoje žmonės laukia iš Amerikos dovanų—Sieni
niu Kalendorių.

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

Padarome juos su lietuviškais arba su amerikoniš
kais kalendoriais. -Špilkų Fabrikantai Turi Su

mokei $100,000 Nusuktų i
* Algų j

Chicago.—Valdiška Dar
bo Sąlygų Komisija įsakė,! 
kad Hump špilkų kompani-į 
ja sumokėtų 100 tūkstančių 
dolerių savo darbininkams,; 
nes tiek jinai nuo jų nusu
ko, mokėdama žemesnes al
gas, negu įstatymas reika
lauja.

Kompanijai dirba 300 
darbininkų, tarp kurių yra 
daugelis vaikų ir mergaičių 
nuo 5 iki 16 metų amžiaus,: 
kurie darbą atlieka namie, j

KAINA 20c UŽ KALENDORIŲ
Siųsdami užsakymus pažymėkite su kokiais kalendo

riais norite, su lietuviškais ar su amerikoniškais.
Užsakymus siunčiant prašome antrašuoti:

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

Vieša Padėka Moterų
138 Kuopai

Manau, k a'd nieks 
tokios jautrios širdies,
iarbininkiškų idėjų draugės 
noterys. Jos jei pamato reika
lą draugę ar draugą atjausti 
ir pašelpti, tai tuojau suranda 
būdus, kaip tą sumanymą į- 
vykdinti. Jos darbuojasi ir re
mia darbininkų revoliucinį 
darbą. Jos platina ir remia 
darbininkišką spaudą. Jos pa
jaučia ir nepamiršta savo 
draugių ir draugų, tų, katriem 

’ mato reikalą. Visuomet aplan
ko su atjautimu ir jei mato 
reikalą, kiek gali, tiek sten
giasi pašelpti.

Tai toksai Corletto moterų 
LDS 138 kuopos nusistatymas. 
Ji ne sykį parėmė abelnus dar
bininkų reikalus, ne sykį ap
lankė ir kiek galėjo pašefpeHr 
suramino ligos ar 
patiktus draugus ar

Brangios draugės, Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 138- 
tos kuopos narės! Čia išreiškiu 
jūsų kuopai padėką už 
lankymą. Jūsų kuopos 
rinkime išrinkta draugė 
beth Bergman aplankė 
ir Varde jūsų kuopos 

> narių atjautos 
laišką su Naujų Metų linkėji
mais ir dvi dėžes saldainių. 
Prie to, sykiu pridavė jūsų 
kuopos susirinkime nuo drau
gių ir draugų P. Kurulio, 
Kliaugos ir Keršio auką $4.50. 
Už šitą atjautimą, gerus lin
kėjimus ir auką moterų kuo
pai ir tiem draugam, katrie 
prisidėjo! prie moterų tokio 
gražaus sumanymu tariu vi
siem širdingai ačiū.

Jūsų, draugai ir draugės, 
atjauta ir auka man labai 
įvertinamai brangi. Viena, tai 
nuo jūsų didelis suraminimas, 
antra—tai turėsiu už ką nusi
pirkti popiero, juodylo ir 
štampų, tai ir vėl galėsiu ką 
nors rašinėti į mūsų spaudą iš siunčiant pinigus, nutarta rei- 
darbininkų vejkimo ir gyveni- kalanti Lietuvos valdžios per 

į konsulą paliuosuoti. priešfašis- 
tinius kalinius.

J L nuo kuopos panašius , ... _

minimum 
iššaukti 

iššaukimas 
viršaus, o

nelaimės 
drauges.

ap- 
susi- 

Eliza- 
mane 
įteikė

mo.
Linkiu jūsų kuopai ir visom 

draugėm gerų pasekmių dar
buotis organizacijos ir visos 
darbininkiškos visuomenės ge
rovei.

A. Banelis.

10 Milionų Baptistų Prie
šingi Siuntimui Amerikos 

Atstovo į Vatikaną

Washington. — Baptistų 
bažnyčios vadai įteikė pre
zidentui Rooseveltui protes
tą, kad jis paskyrė ’“neofi- 
cialį” savo atstovą M. C. 
Taylorį prie popiežiaus val
džios Vatikane, kaipo “tai
kos ambasadorių.” Baptistų 
bažnyčia Jungtinėse Valsti
jose turi apie 10 milionų 
parapijonų.

Savo pareiškime Roose
veltui baptistai sako, kad 
tas atstovas Vatikane nie
ku nepasitarnaus taikai.

Paryžius. — Prancūzai 
sako,i kad jie suėmę kelis 
vokiečius į nelaisvę Vosges 
kalnuose. /

SenojiWashington.
Suomijos valdžia užssiakė 
Amerikoje 60,000 , maskų 
prieš nuodingas dujas.

išreiškė
dėl LDS draugijos, 
davė pagyrimą drg. J. Saka
lauskui, kad juos tinkamai su
pažindino su LDS.

Jaunuoliai, kurie kalbėjo, 
reikia pasakyt, labai puikiai 
vartoja lietuvių kalbą. Už tai 
priklauso didelis kreditas jau
nuolių tėvams už tinkamą iš
auklėjimą.

Dėl surengimo vakarienės, 
daug dirbo draugės S. Mekeš- 
kienė, L. Grinienė su dukrele 
Daratėle, K. Vainorienė ir A. 
Pipirienė. Draugai vyrai irgi 
daug pagelbėjo: P. Vičinas 
aukavo gražų pyragą (cake), 
kuris buvo leistas ant laimėji
mo. Už dovanotą pyragą su
rinkta $3. M. Budnikas auka
vo kvortą degtinės. Taipgi Į

—o---
Visos LLD kuopos,’ priklau

sančios prie 4-to apskričio, 
įsitėmykite, kad LLD apskri
čio konferencija atsibus 21 d. 
sausio, 1940 m., LMD svetai
nėj, lygiai 1 vai. po pietų. 
Visos kuopos malonėkit pri
siusi delegatus, nes bus me
tinė konferencija ir renkama 
apskričio valdyba ant 1940 
metų. Taipgi kuopos malonė- 

<ite užsimokėt į apskritį duo
kles. Taipgi visi delegatai 
nuoširdžiai kviečiami pribūt į 
paskirtą laiką. Pameskim 
blogą papratimą vėluot. Pra
dėkim naujus metus su gera 
tvarka, tai bus gera tvarka 
per visus metus.

LLD VI Apskričio 
Komiteto Narė,

E. K. Sliekiene.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
CAMDEN,, N. J.

LDS ir ALDLD kuopų susirinki
mas įvyks penktadienį, 5 d. sausio, 
($6 Central Avė., 7 v. v. Abiejų , 
kuopų draugai kviečiami dalyvauti 
susirinkime ir atsivest naujų kandi
datų j draugijas. Literatūros draugi
jos nariams yra atėjusi "Šviesa,” tad 
atėję į susirinkimų ją gausite. — S. 
V., sekr. (2-4)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 149 kp. metinis susirinki

mas įvyks ketvirtadienį, sausio 4 d., į 
2316 Margaret St., 8 v. v. Visi nariai I 
yra kviečiami atsilankyti. — P. Mjc- s 
kieno, sekr. (2-4) J

RUDENS MADOS 
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ 

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

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

Mes turime sizų pritaikymui visokio nuaugimo žmonėm.

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

drabužį dideliais kiekiais.

Siūtai ir Overkotai Vyram ir Jauniem Vyram
už $16.50
už $19.50

NAUJAUSIOS

Vertes
Vertes

Haverhill, Mass
' VISOKIOS NAUJIENOS

Gruodžio 13 d. įvyko ALK 
vietinio skyriaus susirinkimas 
Lietuvių Piliečių Kliubo patal
poj, 
kas 
vai. 
kui 
skaityta pereito 
nutarimai 
šiai.

“Penny sale” raportą išda
vė P. Pečiukonis. Pelno liko 
$30.6(k Raportas .priimtas. 
Iš kasos nutarta pridėti $20 
ir pasiųsti ‘ $50 dėl vilniečių. 
Nutarta pasiųst per Lietuvos 
konsulą Joną Budrį. Prie to,

Pirm. A. P. Dambraus- 
atidarė susirinkimą 7:30 
vakare. Rašt. A. Navic- 
peršaukus atstovų surašą, 

susirinkimo
ir priimti vienbal-

Lapkričio 12 d. įvykusios 
ALK Naujosios Anglijos Ap
skričio konferencijos raportą 

’išdavė A. Navickas, dapildė 
kiti delegatai, Pečiukonis, Ma
tonis, Dambrauskas ir Saulė- 
nas. Po raporto pasireiškė 
rimtos diskusijos. Po diskusi
jų raportas priimtas vienbal
siai. Taipgi buvo skaitoma 
konferencijos rezoliucijos, irgi 
priimtos vienbalsiai. Rezoliu
cijos" buvo skaitomos todėl, 
kad delegatas Matonis rapor
tuodamas pareiškė, kad buvo 
priimtos rezoliucijos, bet jų 
niekas nesuprato, ką jomis 
norima pasakyti. Kaip1 tik. sy
kis raštininkas turėjo patran
ka rezoliucijas ir jas perskai
tė, ir po to užklausė atstovų, 
ar yra čia koks neaiškumas? 
Atstovai visi sutiko su 
liucijomis, balsuodami 
balsiai už.

—o—

rezo- 
vien-

Liętu-
Gede-

Gruodžio 14 d. įvyko 
vių Amerikos Piliečių 
mino Kliubo priešmetinis susi
rinkimas. Atlikus paprastai 
visas susirinkimo ceremonijas, 
kaip tai, atidarymų susirinki
mo, skaitymą ir priėmimą 
praeito susirinkimo nutarimų, 
eita prie komisijų raportų.

Nuo ALK vietinio Skyriaus 
-kliubo atstovas P. Pečiukonis,

kartu išduodamas ir konferen
cijos raportą, atžymėjo, kad 
dirbama dabar daugiausiai 
dėl vilniečių, turėjome vakar 
susirinkimą, tai nutarėm pa-, 
siųsti $50 sušelpimui vilnie
čių. Su mūsų kliubo auka $25 
pasidaro haverhilliečių auka 
iš $75., Ir dar mūsų darbas 
neužbaigtas, dirbsim ir ant to
liau. Pinigus siunčiam visus 
per Lietuvos konsulą Joną Bu-

S. Michelso-

Konferenciją turėjom lap
kričio 12 d., So. Bostone. De
legatų buvo 57.
nas darė kaip ir pasiūlymą
ALK likviduoti, bet jam pri
tarė tik 6 delegatai.

Raportas priimtas vienbal
siai. '

Eita prie rinkimų 1940 m. 
valdybos, šiame susirinkime 
išrinkta pusė valdybos, bū
tent, kliubo prezidentu A. S. 
Kazlauskas, finansų sekreto
rium S. Dzingelevičius; bar- 
tenderiais A. Večkys ir P. 
Jankauskas;, direktoriais Aks
tinas ir P. Verbickas.

mūsų 
gerai, 

kur 
j u dė-

Turiu priminti, kad 
kliubas gyvuoja gana 
turime mieste svetainę, 
sutelpa abelnas lietuvių
j imas, ir turime gražų vasari
nį parką su puikia šokių sve
tainę. Taipgi randasi ižde 
gražių skambučių, prie to, rei
kia pridėti ir kapinyną, kur 
jau nemažai ilsisi mūsų kliu- 
biečių ir pašalinių. ’

Todėl, kurie dar nesate 
kliubo nariais ir tinkami jais 
būti, ateikit ir prisirašykit.

Jakėnų Petras.

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

50 Court Street. 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patryę Barberini

BAR ir GRILL

Lietuvių Restaurantas

(įiąuor#

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

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

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 subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba- 

■ rys, užėjimui su 
moterimis. N e de
ltomis atdaras 
nuo 1 valandos

426 South 5th Street
Blokas nao Hewes elevelterio stoties

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

$25.00
$30.00 uz <p^.ou

Jūsų atsilankymas į mūsų krautuvę įtikins Jus, jog mūsų
Vertes

NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave

Brooklyn, N. Y.
drabužiai yra puikiausios rūšies.

ATEIKITE ZDABAR IR IšSI- 
r RINKITE JŪSŲ

KALĖDINĖS
DOVANAS

Už VISAI MAŽUS

RANKPINIGIUS
palaikysime jums bi kurį daiktą

šį skelbimą su sa-1Atsineškite
ir gausite didelę kainoje

NUOLAIDĄ
vim

1.

PUIKIAUSIOS 
ATMINTIES

DOVANA
tai gražus laikrodėlis

Robert Lipton
Laikrodininkas-Jeweler

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

įsteigta 1892 Tel. Stagg 2-2173
ATDARA VAKARAIS

(ERI-THIN GRACE . . u-,*, 

dependably accurate Grven v 

gold filled ca«e ...

NOTARY
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
' (BIELIAUSKAS) /

LAISNIUOTAS GRABOR1US 
660 Grand Street Brooklyn, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas bus 
užtikrintas ir už prieinamą kalną.

SKELBKITĖS "LAISVĖJE



fieStas paslapis

Newwto^^z^ZIntot
Naujų Mėty Gaisras Išmetė 
; Šeimas iš Namų j Gatves 

ir Didesnį Skurdą
Pirmadienio vakarą gaisras 

5 aukštų apartmentiniame bil- 
dinge, 1648 Bathgate St., 
Bronx, išmetė daugelį gyven
tojų iš namų. Tūli tenykščių 
gyventojų jau ir taip buvę 
varge, gyvenę iš pašalpos. Da
bar, gaisrui sunaikinus bei 
vandeniui supylus paskutinius 
jų drabužiusNr rakandus, dau
gelis skundėsi nežiną, iš kur 
ir kaip bepradėsią gyventi. 
Tūli apartmentai išlikę tvar
koj.

žmonės visi suspėjo išsigel
bėti, tik senukai bei maži ir 
viena nėščia moteriškė nešte 
išnešta. Gaisras prasidėjęs 
apačioj esančioj krautuvėj.

Kliubas Turėjo Labai 
Sėkmingą Bahkietą

5

Lauktuvėms Naujų Metų 
suruoštame Lietuvių Am. Pil. 
^liubo bankiete, savose salė
se, 280 Union Avė., buvo link
smo svietelio, kaip bičių avi
lyje, pilna visur. Valgė prie 
dvejų stalų. Viduriniame 
aukšte irgi buvo daug užkan- 
džiautojų ir linksmautojų, ku
rių kliube netrūksta ir šiaip 
šventadieniais ir vakarais. Vi
sokių gerų valgių ir gėrimų 
gavo, kiek kas norėjo.

Programoj turėta dainų ir 
kalbų. Vaišintas! dviejuose 
apatiniuose aukštuose, o viršu
tiniame visą vakarą buvo šo
kiai. N-s.

\

Naują Mėty Lauktuvės
Apart sėkmingo tradicinio 

Aido Choro vakaro, “L.” sa
lėj, taipgi Pil. Kliubo masinio 
bankieto savoj salėj, apie po
ra šimtų publikos buvo SLA 
salėj įvykusioj privatiškoj 
“parėj”, taipgi gerokai lietu- 

• viškos publikos buvo Klaš- 
Čiaus salėj, Moterų Vienybės 
pramogoj, ir eilėj kitų 
viškų sueigų nestokavo 
kos.

lietu- 
publi-

Rep.

Serga Julius Baniulis
Mums pranešama, kdd šio

mis dienomis sunkokai susirgo 
Julius Baniulis, “Amerikos” 
linotypistas. Savu laiku p. Ba
niulis yra dirbęs “Laisvės” 
spaustuvėje.

Rds.

Virš Milionas Žmonių 
Vienoj Aikštėj

Daugelis žmonių, ypatingai 
jaunimo, traukia į Times 
Square sulaukt Naujų Metų. 
Šiemet, sakoma, daugelis turė
jo pasitenkint tik iš tolo pasi
žiūrėję, nes svietelio buvę 1,- 
250,000, tad kai kam neteko nei 
artyn prieit pačiu Naujų Metų 
sutikimo lyriku.

Įvyks Šeštadienį

' Pradžia 6:30 valandą vakaro

GERA ORKESTRĄ GROS ČOKIĄMS

Įžanga ISanksto perkant tlkietą 80c, prie durų 40c.

SALĖJE
Brooklyn, N. Y.

S?

Dr. Martin Luther Draugystes
METINIS BALIUS

Sausio ^January) 6-tą dieną

GRAND PARADISE 
318 Grand St.

ALDLD 2-ro Apskričio 
Konferencija

ALDLD 2-ro Apskričio kon
ferencija įvyks ateinantį sek
madienį, 7-tą dieną sausio, 
10-tą vai. ryto, 
329 Broadway,

dieną
Liberty Hali,
Bayonne, N.

Visi delegatai 
ginkite pribūti

organ i z a- 
yra gan

nepamirš-

būtinai me- 
konferencijon 

laiku, idant turėtume užtekti
nai laiko aptarimui 
c i jos reikalų, kurių 
daug.

Taipgi delegatai
kite pasiimti duokles nuo savo 
kuopos pasimokėjimui į Aps
kritį.

• Nepamirškite ir savo kuo
pos raportą, ir naujus suma
nymus, jei turite.

A. Gilman,
ALDLD 2-ro Apsk. Pirm.

Maspeth, N. Y
ketvirtadienį, sausio 

Zabielskio sve- 
LDS 14 kuopos 
Pradžia 8 vai.

šį 
(January) 4, 
tainėj, įvyks 
susirinkimas, 
vakaro.

Visi nariai 
vauti.

kviečiami daly-

Sekr.

LDS Jaunimo Konferencija 
Buvo Sėkminga

LDS Jaunimo atstovai iš še-1 buvo labai entuziastiški linkui 
LDS iš veiklos jaunimo sky
riaus, kuris jų mieste gyvuoja. 
Drg. O. Juškauskienė, jaunimo 
patarėja, yra labai gerbiama 
Baltimorės jaunuolių. Ji irgi 
dalyvavo konferencijoj.

Konferencija prasidėjo . šeš
tadienį po piet. Pirmininku ta
po išrinktas Keistutis Michelso- 
nas, sekretore — Ona Stelmo- 
kaitė iš Newarko.

šių rytinių valstijų Imperial 
Viešbutyje, New Yorke, pasku
tinėmis dviemis dienomis pe
reitų metų atlaikė labai gražią 
jaunimo konferenciją. Delegatų 
jaunuolių dalyvavo iš Montello, 
Bostono, Stoughtono, Bridgewa
ter iš Massachusetts valstijos; 
iš Bridgeport, Connecticut; iš 
Shenandoah ir Philadelphia, 
Pa.; iš Jersey City, Newark, 
Bayonne — New Jersey valsti
jos; iš Brooklyno, Richmond 
Hill, Maspetho ir Great Necko, 
New Yorko, ir iš Baltimore, 
Maryland. Jaunuoliai nusitarė 
smarkiai darbuotis prisirengime 
prie ateinančio LDS Seimo, ku
ris įvyks New Yorke pabaigoje 
rugpjūčio mėn. ir išpildyti savo 
kvotas gavime naujų narių, kad 
pasiekus 10,060 iki LDS vajaus 
pabaigos.

Buvo labai' entuziastiška ir 
visais atžvilgiais sėkminga kon
ferencija. Gerą įspūdį sudarė 
Massachusetts jaunuoliai, ku
rie raportavo apie labai didelį 
progresą, padarytą jų valstijoj 
jaunimo organizavime. Jie se
niau turėjo labai mažą, negyvą 
veikimą ir tiktai vieną jaunuo
lių kuopą. Dabar jau yra pen
kios jaunimo kuopos ir daugiau 
organizuojama. Be to, viena iš 
naujų kuopų, Montelloj, įsistei
gė savo “headquarters” ir gra
žiai išrėdė, kad net ir jų tėvai 
džiaugiasi jų gražiu kultūrišku 
veikimu.

Baltimorės jaunimas irgi la
bai gražų raportą išdavė iš sa
vo veikimo, ir visi jaunuoliai

Aidas Smagiai Sutiko 
Naujus Metus

Aido Choras turėjo smagų 
ir skaitlingą Naujų Metų 
lauktuvių vakąrą gruodžio 31- 
mą, “Laisvės” salėj. Dalyvavo 
daug gražaus jaunimo, buvo 
nemažai ir “senimo,” vieni 
ateidinėjo, kiti išeidinėjo iki 
pat vėlumos arba teisingįau 
tariant iki anksti ryto 2-ros 
valandos, kada svečiai pradė
jo skirstytis.

Šokiams griežė G. Kazake
vičiaus orkestrą/ ..

Pas choriečius dalyvavo 
daug tolimų svečių, pribuvu
sių LDS jaunimo konferenci- 
jon bei atvežusių jaunus de
legatus ir šiaip atvykusių. Ma
tėsi svečių iš Mass., Conn., 
Penn., Maryland, taipgi gru
pės iš Great Neck ir kitų arti
mų apylinkių.

Artinantis pusiaunakčiui pu
blika biskį buvo praretėjus, 
nes būriai jaunimo, ypatingai 
iš kitur atvykusiųjų, o su jais 
ir vietinių patraukė pamatyt, 
kaip sutinkama Nauji Metai 
garsiąjame New Yorko Times 
Square, apie ką kiekvienas 
buvo kada nors girdėjęs, bet 
nebuvo matęs.

Rep.

Suvažiavimą sveikino R. Mi- 
zara, LDS prezidentas, J. Siur- 
ba, LDS sekertorius, ir Char
les Kwarren, LDS Jaunimo Ko
miteto pirmininkas. Po to, tapo 
išrinkta konferencijos valdyba 
ir J. Ormanas išdavė raportą 
nuo LDS Nacionalio Jaunimo 
Komiteto apie užduotis, kurios 
stovi prieš LDS jaunimą ryti
nėse valstijose.

Sesijai pasibaigus, jaunuoliai 
turėjo gražų susipažinimo va
karėlį taip pat Imperial Viešbu
tyje. Jaunuoliai, kartu su kai 
kuriais suaugusiais bendrai ba- 
liavojo, šoko, linksminos ir su
sipažino vienas su kitu. Tas, 
matomai, buvo labai svarbu — 
kad veikėjai iš įvairių kolonijų 
vienas kitą ypatiškai pažintų.

Ant rytojaus konferencijoj 
tęsėsi raportai iš kolonijų. Vi
si delegatai buvo iškalno ge
rai prisirengę su raportais. 
Sekė, diskusijos apie įvairius 
iškeltus klausimus. Gale kon
ferencijos tapo priimtos re
zoliucijos karo klausimu, 
Amerikos Jaunimo Kongresu, 
ir vienas iš delegatų, didelis 
veikėjas Mass, jaunimo tarpe, 
Antanas Vasaris, tapo jauni
mo endorsuotas į LDS1 viče 
prezidento vietą. ' :

Jaunuoliai taipgi nusitrau
kė fotografiją atminčiai šios 
gražios konferencijos; jaunir 
mui patarnavo p. Kičas, ge
rai žinomas Brooklyno lietu
vių fotografas.

Po konferencijos, Massa
chusetts jaunuoliai iššaukė 
brooklyniečius į bowling gė- 
mį, kurį laimėjo Brooklyno 
jaunuoliai. Vėliau jaunimas 
aplankė kelis naujų metų su
tikimui surengtus vakarėlius 
lietuvių tarpe Brooklyne ir 
bendrai dalyvaudami įvairiuo
se parengimuose iškilmingai 
sutiko 1940 metus — LDS De
šimtos Sukakties metus.

—Jaunuolis.

Miesto Taryba ir Majoras 
Sutinką Ekonomijos 

Klausimais
Naujoji 1940-1941 metams 

Miesto Taryba turėjo savo 
pirmą posėdį Naujų Motų die
ną ir atliko taip vadinamus 
organizacinius darbus, pasi
skirstė vietomis, pareigomis, 
nors jos jau iš anksto buvo 
numatytos, kadangi demokra
tai šioj taryboj turi aiškią di
džiumą.

Didžiumos (demokratų) va
du išrinktas John Cashmore, 
mažumos — Genevieve Earle.

Miesto gaspadoriais — ta
pyboj — yra 14 demokratų, 
du fusionistai, du republik 
nai, du darbiečiai ir vienas ne
priklausomas.

Atidaromojoj kalboj, majo
ras LaGuardia atsišaukė į ta
rybą nedaryt žingsnių, kurie 
sudarytų miestui didesnių iš
laidų, negu numatyta. Jis sa
kė: “Nuolankiai prašau liepa-, 
daryt jokio tarimo, kuris su
darytų lėšų ar uždėtų naujų 
sunkenybių ant mūs iždinės.”

Demokratų vadas John 
Cashmore atsakydamas pa
reiškė, kad iš jo pusės taryba 
“nebalsuos už jokį sumanymą, 

jei 
rei- 

Jo-

kuris didintų budžetą, 
bent būtų neišvengiamai 
kalinga.”

Republ ikonų atstovas
seph Clark Baldwin sutiko su 
majoru ir Cashmore raginda
mas “mažint budžetą ir tak
sus.”

Mrs. Earle, fusionistė, ir 
Salvatore Ninfo, darbietis, pa
skelbė programas plėsti socia- 
lį patarnavimą, bet nei vienas 
iš jų nei niekas kitas taryboje 
nepareiškė . pasipriešinimo 
“taupumo” kalboms, be ko, 
žinoma, visuomenei didelių 
patarnavimų atlikti nebus ga
lima.

Majoras savo kalbą pasakė 
tuojau po Cashmore ir Bald- 
win’o pareiškimų, kad reikė
sią apsieit “taupiai.” Jis nepa
darė jokių specialių išimčių, 
kur neleistų to “taupumo.” Jis 
sakė :

“Mūsų dabartinės bėdos yra 
budžetinės. Mes neturime sun
kumų, kurie nebūtų nugalimi 
normalėse sąlygose, bet mes 
negyvename normaliuose lai
kuose. šio miesto žmonės ne
gali pakelt daugiau taksavi- 
mo. Mūs įplaukos didžiumoj 
ateina iš nejudomos nuosavy
bės. Nėra reikalo turėt klausi- 
man kokias asmeniškas pažiū
ras — nejudoma nuosavybė 
negali bepanešt daugiau tak- 
savimo, o jeigu ir galėtų, tai 
mes jau pasiekėme rubežių, 
kurį mums leidžia valstijos 
konstitucija — rubežių taksų 
ratai, ir mes taip pat baigia
me pasiekt saiką mūs paskolų 
užtraukimo galimybėms prie 
konstitucijos, kas taip pat pa
remta ant įkainavimo taksuo- 
jamos nuosavybės valstijoj.”

Majoras toliau pažymėjo, 
kad daug ką jis norėtų pada
ryt, “bet mes negalime da
ryt.” Sakė norįs, kad visūome-- 
nės sveikatos programa nenu
kentėtų, tačiau įspėjo, kad, 
miestas “negali taip greit eit, 
kaip ėjom, bet mes negalime 
ir sustoti.”

Iš majoro kalbos atrodė, 
kad jis pasiryžęs nusileist nu- 
kapojimams budžeto miesto 
reikalams.

---------------------------------------------------------------------------------------------------0
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Tel. SOuth 81551

DR. ADAM V. WALMUS
DENTAL SURGEON 

DANTŲ GYDYTOJAS

OFISO VALANDOS: * 705 Fourth , Avenue
9 ryto iki 9 vakaro, ir between 22nd and 23rd Sts.
sulyg sutarties išanksto. Brooklyn, New York

, 1. • 1
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Demokratai Persidalina 
Politines Vietas

Demokratų Partijoj dabar 
esą numatoma platesnis pasi
dalinimas galios. Iki šiol visi 
politiniai darbai buvo Man
hattan demokratų arba ofi
cialiai žinomų Tammanės tū
zų rankose.

Su pradžia šių, 1940, metų 
numatoma šeši oficialiai tam- 
maniečiai pakeist kitų miesto 
dalių — Brooklyno, Bronx ir 
Queens—demokratais, žymio
se vietose liksis tik du tam- 
maniečiai demokratai. Tai bus 
lyg ir pasidalinimas tėvo ūkio 
tarp visų sūnų, ne vien pa
likimas vyriausiam, kam ga
lėdavo prilygti lig šiol buvusi 
kontrolė vienos grupės ranko
se.

Trečiadienis, Sausio 3, 1946

Laisvės Bendrovės Direktoriai 
Nutarė Suvažiavimą Laikyti

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

po pietų. O vakare įvyks hankietas.

šiuom kartu bus duodama tikrai gera vakarienė, nes yra 
parandavota Central Palace Svetainė, km- yra puiki virtuvė. 
Tai gaspadinės turės geras sąlygas gaminimui vakarienės, 
o rengėjai neskūpaus išlaidų supirkimui gerų valgių. Taipgi 
svečiai bus pavaišinti ir stipriais gėrimais del goresnio 
apetito.

įžanga bankietui $1.25. Tikietai jau gatavi, prašome iš 
anksto įsigyti tikietus.

“LAISVES” ADMINISTRACIJA.

Senose vietose pasilipsiąs 
Miesto Tarybos raštinės depu- 
tas-raštininkas Ray White su 
$4,640 metinės algos, ir mies
to raštininko Michael J. 
Cruise (tammaniečio) 
kitas tam m an ietis
Hubbard su $10,000 
algos.

Kitos prie Miesto 
esamos šešios raštininkystės ir 
kitokios nerinktų valdininku 
tarnybos, kurių bendra algų 
suma siekia $18,000 per me
tus, perleidžiamos Brooklyn©, 
Bronx ir Queens Demokratų 
Partijos žmonėms.

SKELBKITES “LAISVĖJE”

vietoj
Warren 
metinės

Tarybos

REIKALAVIMAI
Reikalinga partneris gyventi gra

žiuose 4-se kambariuose. Gyvenu 
vienas, perdaug vietos ir nuobodu. 
Jei atsišauktų moteriškė, kuri pri
žiūrėtų namus priimčiau visai vel
tui gyventi. Jei vyras, tai primokė- 
jimas bus lengvas. Prašau kreiptis: 
135 Thames St., (Ridgewoodo daly
je), Brooklyn, N. Y. (2-4)

Lietuviu Rakandui Krautuvė
Didelis pasirinkimas ir žemos kainos:

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

LIETUVIAMS DUODAME IšSIMOKĖJIMUI

Grand Chair Corporation
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

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

Tel. EVeYgreen 7-8451

Specialiai gerą daiktą turime šiom Švenčių sezonu. 
Prašome užeiti ir pamatyti mūsą staką.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1 kp. susirinkimas įvyks sau
sio 4 d., “Laisvės” svetainėje, 419 
Lorimer Street, 7:30 v. v. Prašome 
neariu dalyvauti šiame metiniame su
sirinkime. Bus visų metų raportai 
išduoti. Prašome nepamiršti pasimo- 
kėti duokles ir atsiveskite ir naujų 
narių įrašyti į kuopą. — Charles 
Reinis, Sekr. (2-4)

VARPO KEPTUVĖ

PARDAVIMAI
Parduodu arba išrandavoju val

gomų daiktų krautuvę,; su visom 
mašinom ir įtaisymais. Apgyventa 
lietuviais, prie pat Newark, N. J. 
Kaina prieinama, biznis išdirbtas per 
daug metų. Kreipkitės tuojaus. 427 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y. (1-3)

- PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo pusbrolio Jono 

Puszczus. Lietuvoj buvo kriaučius iš 
amato. Paeina iš Kauno rėdybos, 
Lukes parapijos, vienkiemio Girlau- 
kio, apskričio Šiaulių. (Gal Telšių). 
Atvyko Amerikon 1906-07 metais. 
Prašau jo paties atsišaukti, arba kas 
žinote, malonėkite man pranešti jo 
antrašą. Būsiu dėkinga. Z. Norvai
šaitė (Norwaisz), 181Š Q Street, 
Bakersfield, California. (304-309)

Pajieškau brolio J. Ivanausko ir 
švogerio A. Jonaičio. Brolio nežinau 
kur gyvena, švogeris pirmiau gyveno 
1257 DeKalb Avenue, Brooklyne. 
Bet dabar jo tenai nėra. Norėčiau, 
kad brolis ir švogeris atsišauktų, 
norėčiau susirašinėt laiškais, 
no antrašas: B. Ivanauskas, 
Box 195, Kapuskasing, Ont., 
da. (1-3)

Ma-
P. O. 
Cana-

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

Estajte of

BARRY P. SHAUNS
(Shallnskas)

FUNERAL HOME 
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.

1 84-02 Jamaica Ave. 
Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

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

Siunčiame duoną per pafttą į kitus miestus, speciulia! greitai pristato 
Ant Jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svor] ir kaina*

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn. N V

Šateikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4498




