
0

i
KRISLAI

Iš Bado Fronto.
Negali Būt Pasitraukimo.
Teisėjams per Nosį.

.Nepadarykite Klaidos.
Rašo A. B.

Darbo Žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $6.00
Brooklyne $6.00

Metams

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

Hooveris sušilęs renka 
aukas parėmimui Suomijos No. 4 LAISVES antra^Us: su«IM2^r878street Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Sausio (Jan.) 5, 1940 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXX. Dienraščio XXII

baltagvardiečių, bet užsi
merkia nuo badaujančių 
žmonių Amerikoje. 0 tokių 
žmonių rasime visuose did
miesčiuose. Štai toks Cle-

- velandas .pasidarė visos 
Amerikos gėda.

Arba paimkime miestą 
Toledo. Tai bene antras po 
Clevelando didžiausias in
dustrinis miestas Ohio vals
tijoje. Ten paskutinėmis še
šiomis savaitėmis buvo už
darytos visos viešosios mo
kyklos ir 44 tūkstančiai vai
kų sėdėjo namie. Miesto 
valdžia pinigų neturi vaikų 
mokymui.

CIO patiekta Jungtinių 
Valstijų kongresui progra
ma sako: “Negali būti jokio 
pasitraukimo atgal. Prie
šingai, turi būti nuolątos 
maršuojama pirmyn pra
plėtime tautos socialinės ir 
ekonominės programos.”

Bet ką užgiedos Kongre
sas? Visi spėja, jog ši Kon
greso sesija pasiruošus ap
karpyti Naujosios Dalybos 
pravestus darbo žmonėms 

• naudingus įstatymus.
Kas blogiausia, tai, kad, 

kaip atrodo, pats preziden
tas Rooseveltas susibičiulia
vo su reakcionieriais ir ga
li jiems pagelbėt apsidirbti 
su tais įstatymais. '

Darbdaviai visur buvo 
taip įsidrąsinę, jog pradėjo 
visai nebesiskaityti su Na- 
cionalės Darbo Santykių 
Tarybos patvarkymais, ku
rie jiems nepatinka. Jiems 
gi talkon pribūdavo federa-1 
liniai teisėjai.

Dabar tie teisėjai gavo 
per nosį nuo Jungtinių 
Valstijų Aukščiausio Teis
mo. Teismas patvarkė, kad 
žemesnieji teisėjai ir teis
mai neturi teisės panaikinti 
Tarybos patvarkymus.

Šis Aukščiausio Teismo 
nuosprendis yra didelis or
ganizuotų darbininkų lai
mėjimas. Kai darbdaviai 
žinos, kad jie teismų pagel- 
ba nebegali sukaneveikti 
Tarybos patvarkymus, tai 
su j^s skaitysis. ’

Sausio 9 diena bus didelė 
ir svarbi diena visiems 
Binghamtono čėverykų pra
monės darbininkams.

Lai Johnsono darbininkai 
nepadaro klaidos. Kai kiek
vienas balsuoja už CIO uni- 
jąi

“Laisvės” skaitytojams gi 
neužtenka patiems balsuoti 
už CIO uniją. Šiomis kelio
mis paskutinėmis dienomis 
jie luri sušilę pasidarbuoti 
už tą uniją.

Yra lietuvių, kurie abejo
ja ir svyruoja. Juos reikia 
pakalbinti balsuoti už CIO 
uniją. Auksinė proga vi
siems draugams pasirodyti 
gerais darbais.

Minneapoiio Gaisre Sudegė
32 Žmonės

Minneapolis, Minn., saus. 
4. — Gaisre Marlborough 
apartmentinio viešbučio su
degė 18 žmonių ir dar ne
žinia, kur esą 14 kitų jo
įnamių. Suprantama, kad ir ir užgrobė nuo jo 13,000 pė- 
jiė žuvę.

Anglija ir Francija Ginkla
vo Suomiją pirm Karo

Paryžius, saus. 4.— Fran
cija ir Anglija nusiuntė 
Suomijai-Finliandijai 40 mi- 
lionų dolerių vertės ginklų 
ir amunicijos pirma, negu 
prasidėjo karas tarp Suomi
jos ir Sovietų. Po to Angli
ja ir Francija pridavė dar 
daugiau karo reikmenų se
najai Suomijos valdžiai 
,prieš Sovietus. Taip prane
ša amerikinė žinių agentū
ra United Press.

VOKIEČIAI ĮSPĖJA SKAN
DINAVUS NEPRALEIS!

TALKININKU GINKLU
Berlin. — Vokiečių val

džios atstovai perspėjo Šve- 
įdiją, Norvegiją ir Daniją, 
kad jos neturi praleist per 
savo kraštus Anglijos ir 
Francijos karinės pagalbos 
į Helsinkio Suomiją. Valdiš
ka Vokietijos spauda rašo, 
kad jeigu Skandinavų šalys 
.(Švedija, Norvegija ir Da
nija) praleis karišką talki
ninkų paramą Suomijai, 
/tuoriri jos laužys bepusišku- 
ma.

Kiti Vokietijos politikai
persergėjo Norvegiją, Da
niją ir Švediją, kad jeigu 
jos per savo žemę leis tal
kininkam siųst karišką pa
galbą Suomijai, dėl to galės 
plačįau išsivystyt europinis 
karas.

(Vokiečių politikai su
pranta, jog Anglija ir 
Francija, gabendamos Suo
mijai ginklus, amuniciją ir 
“liuosnorius” kareivius per 
Švediją, Norvegiją ir Dani
ją, gali taipgi susukt karo 
lizdus šiose trijose šalyse 
prieš Vokietiją.)

Italai Sako, kad Talki
ninkai Užpulsią Sovie

tus iš Azijos Pusės
Roma. — Italijos laikraš

čiai pranašauja, kad Angli
ja ir Francija susikirs su 
Sovietais vakarinėje Azijo
je. Italų spauda pasakoja, 
būk Sovietai sutelkę didelę 
armiją į Afganistano pa
sienius, o per Afganistaną 
jie, girdi, grūmoja Indijai, 
didžiajai Anglijos kolonijai.

Generolas M. Weygand, 
Franci j os kariuomenės ko- 
mandierius Artimuose Ry
tuose, norįs išvien su an
glais žygiuot iš to kampo 
prieš Sovietus. Vienas tokio 
žygio tikslas tai būtii už
grobt Sovietų žibalo-alie- 
jaus šaltinius.

Italų fašistų spauda le
mia, kad Turkija kariškai 
bendradarbiautų su Anglija
ir Francija prieš Sovietų 
Sąjungą.

Anglija Grobia Krovinius
NuoAmerikos Laivų

Gibraltar. — Anglų karo 
laivai čia sustabdė prekinį 
Amerikos laivą “Executive”

dų nikelio vamzdžių. ORAS, — Neperšalta.

ROOSEVELTAS NEUŽTIKRINA, KAD 
AMERIKOS VALDŽIA VENGS KA

RO; JI MAŽINS WPA IŠLAIDAS 7 I---------- I
Washington. — Preziden- Amerikos demokratiją ir

tas Rooseveltas, kalbėda
mas Jungtinių Valstijų kon
grese sausio 3 d., šaukė vi
sus šalies žmones laikytis 
“vienybes,” leisdamas' su
prast, kad ir Amerikai gali 
tekt neužilgo kariaut. Roo- 
seveltui skardžiai plojo ir 
republikonai senatoriai ir 
kongresmanai, kada jis pa
reiškė, jog jis siūlys kon
gresui sumažint visas kitas 
valdžios išlaidas, o tik “ša
lies gynimui” paskirt dau
giau pinigų. Suprantama, 
kad Roosevelto valdžia siū
lys mažiau lėšų pašalpi- 
niams WPA darbams.

Prez. Rooseveltas tvirti
no, kad 'jo valdžia nenori 
įsivelt į Europos karą, bet 
jis pajuokė tuos, kurie sa
ko, kad Amerikai nerūpi ar 
neturi rūpėti tasai karas. 
Jis nedavė užtikrinimo, jog 
dabartinė Amerikos valdžia 
vengs žingsnių, vedančių į 
karą.

Rooseveltas kalbėjo už

FRANCIJA VISAIS 
. GALIMAIS BŪDAIS 

REMIA SUOMIJA
Paryžius.—Francijos mi

nisteris pirmininkas Ed. 
Daladier viešai pareiškė, 
jog Francija “visais gali
mais būdais, kuo pilniau
siai remia Suomiją - Fin- 
liandiją” kare prieš Sovietų 
Sąjungą.

Premjeras Daladier šau
kia ir visas kitas šalis, pri
klausančias Tautų Lygai ar 
nepriklausančias, duot kuo 
didžiausios karinės para
mos Suomijai prieš Sovie
tus.

Naziai Nuskandino dar Du 
Prekinius Švedų Laivus

Loncjon. — Vokiečių sub- 
marinai sunaikino du Šve
dijos prekinius laivus: “Ki- 
runa,” 5,484 tonų įtalpos, ir 
“Svarton,” 2,475 tonų.

Gruodžio mėnesį nazių 
submarinai ir minos nus
kandino 17,542 tonus Švedi
jos prekinių daivų.

(Švedijos '.'laivai dabar 
tarnauja Anglijai ir Fran
cijai prieš Vokietiją ir Hel
sinkio Suomijai prieš Sovie
tų Sąjungą.)

Roma. — Didesnė pusė 
“itališko” Tyrolio vokiečių 
nubalsavo apleist Italijos 
globą ir važiuot į Vokietiją.^

Paryžius. — Francūzai 
sakosi vienoj vietoj perėję 
dvi mylias per vokiečių sie
ną,, nužudę 20 vokiečių, su
ėmę kiek nazių į nelaisvę ir 
sugrįžę atgal.

smerkė “diktatorius,” kaipo 
slopinančius religiją ir pilie
čių laisvę. Jis, neminėda- 
mas vardais, tuo pačiu žy
giu “dvasiškai” rėmė An
gliją ir Francija prieš Vo
kietiją ir “netiesioginiai” 
smerkė Sovietų Sąjungą.

Rooseveltas kalbėjo, kaip 
silpnesnių tautų gynėjas, 
bet jią “dovanojo” Anglijai 
ir Francijai, didžiausioms 
svetimų tautų pavergėjoms
pasaulyje, nes, girdi, jos 
užkariavo tas tautas kada 
pirmiau.

Iš prez. Roosevelto kal
bos buvo suprantama, kad 
jis rems kampaniją prieš 
Komunistų Partiją.

Rooseveltas, be kitko, tei
gė, kad turės būt padidinti 
taksai labiau Amerikai gin
kluotis ir kad reikėsią pa
laikyt palankias prekybos 
sutartis su kitomis šalimis, 
nes tai esąs vienas iš veiks
nių, tarnaujančių taikos pa
laikymui.

FRANCOZŲATSTO
VAS TAIPGI AP- 
LEISIĄS MASKVA

Maskva.— Neribotam lai
kui iš Maskvos išvažiavo 
“ndmo” Italijos ambasado
rius Augusto Rosso. Nei 
vienas Sovietų valdininkas 
nepalydėjo jo į stotį.

(Romos politikai šneka, 
kad Italijos ambasadorius 
negrįš į Maskvą. Naujai pa
skirtas Sovietu ambasado
rius Italijai, Nikolajus Go
relkinas buvo atšauktas 
atgal pirma, negu jis įtei
kė savo įgaliojimus Italijos 
valdžiai. Romoje manoma, 
jog jis atšauktas todėl, kad 
Italijos fašistai su savo val
džios žinia demonstravo 
prieš Sovietus, niekindami 
juos ir pasižadėdami gint 
Suomiją - Finliandiją. Tuo 
pačiu laiku Mussolinis “per
spėjo” Sovietus . nesikišt į 
Balkanų šalis. Dabar at
vyksta į Romą Vengrijos 
užsieninis ministeris grafas 
St. Csaky tartis su Mus- 
soliniu apie bendrą karinį 
frontą prieš Sovietų Sąjun
gą.)

Maskva.— Išvyko iš Mas
kvos į Londoną Anglijos 
ambasadorius W. Seeds, ir 
nežinia, ar jis sugrįš.

Roma. — Pranešama, kad 
Francijos ambasadorius 
greitu laiku grįšiąs iš Mas
kvos į Paryžių.

London, saus. 4. — Anglų 
ir Prancūzų valdininkai gi
ria prez. Roosevelto kalbą 
kongresui kaipo pritarian
čią talkininkam, prieš Vo
kietiją jr Sovietus.

Reikalauja Ropseveltui 
Diktatoriškos Galios

. • t

Washington, -■ saus. 4. — 
Naujai paskirtas Amerikos 
karo laivyno ministeris T. 
A. Edison pareikalavo, kad 
kongresas duotų preziden
tui (Rooseveltui) kariškai- 
diktatorišką galią ir “ra
miu” laiku Amerikoj, nes 
tai galį būt reikalinga “ša
lies gynimui.”

Prieš tokį ministerio Edi
sono pasiūlymą protestuoja 
daugelis senatorių ir kon- 
gresmanų.

DIESO RAPORTAS UŽSI
PUOLA 10 CIO UNIJŲ 
KAIP “KOMUNISTINES”
Washington. — Kongres- 

manų komisija su fašistuo- 
jančių Diesu priekyje įtei
kė kongresui raportą iš sa
vo “tyrinėjimų.” Raportas 
pripažįsta, kad CIO unijų 
organizacija ir jos pirmi
ninkas J. L. Lewis nėra 
“komunistiniai.” Bet Dieso 
raportas tvirtina, būk ko
munistai viešpataują dešim
tyje CIO unijų, pavyzdžiui, 
Šalies Marininkų Unijoj; 
Architektų, Chemikų ir In
žinierių Sąjungoj; Kailia- 
siuvių Unijoj, Važiotės Dar
bininkų Unijoj ir šešiose 
kitose.

Dieso komisija išreiškia 
pageidavimą, kad Amerika 
pertrauktų diplomatijos ry
šius su Sovietų Sąjunga, ir 
tvirtina, būk Amerikos Ko
munistų Partija — “Sovietų 
agentas.” Dieso komisija iš 
pradžios įrašė ir Amerikos 
Laikraštininkų Gildiją kaip 
“komunistinę,” bet paskui 
išbraukė ją iš to sąrašo.

Angly Karininkai Norė
tų Užpult SSRS per 
Švediją ir Kaukazą
London. — Pranešama, 

kad Anglija eina linkui su- 
traukymo diplomatinių ry
šių su Sovietais.

Įtakingas anglų dienraš
tis “Yorkshire Post” išreiš
kia viltį, kad tada ir Jung
tinės Valstijos sutraukytų 
diplomatijos ryšius su Mas
kva.

Anglijos karininkai ir de
šinieji politikai kalba, kad 
reikėsią pasiųst .pulkus An
glijos kariuomenės ir bū
rius orlaivių į Švediją ir iš 
jos per Suomiją veikt prieš 
Sovietų Sąjungą. Tuomi jie 
nori taipgi užkirst Vokieti
jai pirkimą geležies rūdos 
iš Švedijos.

t Tie anglų politikai tikisi, 
kad Švedija ir Turkija bū
tų stiprūs Anglijos ir Fran
cijos padėjėjai kare prieš 
Sovietus.

Aukšti Anglijos karinin
kai teigia, būk Anglijai ir 
Francijai “nesunku” būtų 
sėkmingai užpult Sovietų 
naftos-žibalo’ šaltinius Kau
kazo srityje. Jie tikisi, kad 
ir Turkija remtų tokį žy
gį prieš Sovietus.

SOVIETU ATSTOVYBĖ LONDONE ATI
DENGIA HELSINKIO SUOMIU MELUS 

IR IŠMISLUS PRIEŠ SOVIETUS
London.— Čionaitinis So

vietų ambasados Spaudos 
Biuras persergėjo žmones, 
kad netikėtų pasakiškiems 
išmislams apie suomių-fin- 
liandų laimėjimus, o Sovie
tų pralaimėjimus kare. Tie 
išmislai daugiausiai plaukia 
iš Helsinkio Suomijos ir iš 
Švedijos, Danijos ir Norve
gijos.

Sovietu ambasada atmu
ša Suomijos baltagvardie
čių pasakas, būk Sovietų 
lakūnai bombarduoją neap- 
tvirtintus Suomijos miestus 
ir žudą jų gyventojus.

“Viena iš didžiųjų spau
dos agentūrų gruodžio 29 d. 
skaitliavo, jog nuo karo 
pradžios (Suomijoj) Sovie
tų lėktuvai viso užmušę tik
tai 100 nekariškių gyvento-

Nieko Svarbaus Neatsitiko 
Suomijos Karo Fronte

Maskva. — Dėl blogų oro 
sąlygų nebuvo jokių svar
bių karo veiksmų Suomijos 
fronte, kaip sako Sovietų 
komandįeriai.

HELSINKIO SUOMIŲ 
PASAKOS

Copenhagen, Danija, sau* 
šio 4. — Senoji Suomijos 
valdžia pasakoja, būk jos 
kareiviai po mūšio ties 
Kianta ežeru nusiviję rau
donarmiečius 10 mylių į So
vietų pusę; būk iki šiol jie 
sunaikinę 150 sovietinių 
lėktuvų ir suėmę, sunaikinę 
bei rimtai sužeidę 450 sovie
tiniu tanku. V v

Radio žiniomis, Sovietu 
raudonarmiečiai vėl gru
miasi pirmyn pey vidurinę 
Suomiją linkui KJleaborgo, 
prieplaukos miesto prie 
Bothnijos užlajos.

• Italija Pasiuntė 2,000 
Kariautojų į Suomiją

Z --------
Geneva. — Pranešimai iš 

Italijos sako, jog pasiųsta 
jau 2,000 karinių Italijos 
techniku-žinovu ir kitu ka- C v c
riškių į Suomiją karui 
prieš Sovietus.

Budapest, Vengrija.—Čia 
areštuota 5 vengriški naziai 
kaip teroristai.

Philadelphia, Pa.
Marė Rainienė Sunkiai 

Sužeista
Marė Rainienė, LDS 5 

kuopos vajininko J. S. Rai
nio žmona, randasi Šv. Ma
rijos ligoninėj. Sunkiai ji
nai sužeista: galva perskel
ta ir kitos kūno dalys su
žalotos.

Skaudi nelaimė Rainių 
šeimai, s Linkime drg. Rai
nienei greitai pasveikti.

Rep. 

jų ir sužeidę 100,” kaip nu
rodo Sovietu ambasada ir 
priduria:

“Šičia matome, kokia tai 
yra kvailybė visi tie kaltini
mai prieš Raudonąjį Oro 
Laivyną, kai prisimename, 
jog japonų lakūnai tik vie
nu žygiu, bombarduodami 
Chungkingą (laikiną Chemi
jos sostinę), užmušė ten 72 
žmones ir sužeidė 3,673.”

Senieji Suomijos valdovai 
tyčia išmislija ir skleidžia 
neva “žinias,” būk Sovietų 
raudonarmiečiai blogai ap
vilkti ir prastai įrengti; tie 
valdovai padirba ir klas
tingus neva “fotografinius” 
paveikslus. Taip antai, laik
raščiai išspausdino šitokį 
paveikslą: Suomijos genero
las Kurt M. Vallenius kal
basi su rusu lakūnu, kurį 
suomiai būk tai suėmę. Tas 
neva rusų lakūnas nudris
kęs, nuplyšęs. Bet jam už
dėta ne dabartinė Sovietų 
lakūnų kepurė; jam ant gal
vos užvožta senos rūšies 
kepurė, kurią andai nešio
davo Raudonosios Armijos 
kareiviai, o ne Sovietų lakū
nai; tai tokia raudonarmie
čių kepurė, kuri galėjo būt 
vartojama 1919 metų kare 
tarp Suomijos ir Sovietų 
Sąjungos.” Aišku, jog šis 
paveikslas yra suklastuo- 
tas ir padirbtas.

“Vienas laikraštis prane
šė visai išgalvotą Suomijos 
orlaivių užpuolimą ant So
vietų prieplaukos miesto 
Murmansko, ir pasakojo, 
būk suomiai ten sunaikinę 
64 sovietinius lėktuvus. Ki
tas laikraštis rašė, būk suo
miai sunaikinę 64 Sovietų 
vietinius tankus; bet trečias 
laikraštis “pagerino” tą pa
saką, ir tvirtino, kad suo
miai sunaikinę ū4 Sovietų 
tankus tiktai pietiniame 
fronte, o šiauriniame fron
te tai, girdi, jie sunaikinę 
bei sužeidę 80 sovietinių 
tąnkų.”

Sovietų atstovybė Londo
ne parodo ir kitus Helsin
kio suomių melus-pagyrus.

WM. GREEN PRAŠO 
KONGRESO NARIŲ SU

NAIKINT CIO
Washington, saus. 4. — 

Amerikos Darbo Federaci
jos pirmininkas Wm. Green 
atsiuntė laiškus kiekvienam 
senatoriui ir kongresmanui, 
prašydamas padėt jam su
naikint CIO industrines uni
jas.

MOKYTA DUKTĖ PAS
MAUGĖ MOTINĄ

Pittsburgh, Pa. — Agnes 
West pasmaugė savo moti
ną ir nušoko žemyn per 
viešbučio langą, norėdama 
nusižudyt; bet gal išliks 
gyva; tada bus teisiama 
kaip žmogžudė. Agnes yra 
baigus universiteto mokslą.
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Prezidentas pareiškė, jog bus reika
laujama daugiau taksų ginklavimuisi— 
armijai ir laivynui stiprinti. Podraug jis 
pabrėžė, kad bus žiūrima ir ekonomijos. 
Sunku dabar pasakyti, kaip tas viskas 
teks suderinti praktikoje. Jeigu reikės 
daugiau išlaidų daryti laivynui ir armi
jai stiprinti, tai kaip bus su vidujiniais 
krašto reikalais? Kaip bus su WPA? Su 
bedarbiais? Iš kur jiems palaikyti bus 
gauta pinigų? šie klausimai veikiausiai 
konkrečiai iškils šiomis dienomis, todėl 
jų čia dabar ir nenagrinėsime.

Mūsų nuomone, prezidento kalboj bu
vo stoka pabrėžimo, kad Naujosios Da
lybos politika bus vykinta gyveniman 
visu griežtumu. Gal dėUto, kad tokio 
pareiškimo nebuvo, gal dėlto, kad tas bu
vo apleista tiksliai, tūli republikonai ir 
demokratai, ilgai buve^p.i^ęšai preziden
to Roosevelto politi^^ofe?prakalbą šiuo 
kartu užgyrė. LyL ,

Vilniaus Krašto Šel
pime! Problema

Visi be Išimties Kviečiami į

ventojains sušelpti.

Kongresas Susirinko
Jungtinių Valstijų kongresas5 susirinko 

j savo naują sesiją. Ši kongreso sesija, 
be abejo, bus labai svarbi, nes tai bus 
veikiausiai paskutinė sesija prieš prezi
dentinius rinkimus, įvykstančias lapkri
čio mėnesį.

Ko plačioji Amerikos darbo žmonių 
masė trokšta iš šitos kongreso sesijos?

1. Ji trokšta, kad ši kongreso sesija ne
panaikintų tų laimėjimų, kurie buvo pa
siekti seniau; kad nebūtų sumažintos be-

' darbiams pašalpos; kad nebūtų'Sumažin
tos pinigų sumos, duodamos neturtin
giems farmeriams; kad nebūtų susiau
rintas Wagnerio Aktas; kad būtų pra
plėsta socialė apdrauda; kad butų aprū
pintos visos vargdienių masės pagrindi
niais gyvenimo reikmenimis.

2. Amerikos visuomenė trokšta, kad ši 
kongreso sesija nebandytų laužytį Teisių 
Biliaus (Bill of Rights); kad, įvairūs 
reakcininkai kongrese negalėtų pravesti 
savo paškudnų užmačių žodžio, susirin
kimų ir spaudos laisvei suvaržyti; Ame
rikos visuomenė trokšta, kad tašai raga
nų gaudymas, kurį per du metuj vedė p. 
Diesas, būtų sulaikytas, nes jis grasina 
pavojumi patiems pamatiniams demokra
tijos principams. .,
* 3. Amerikos visuomenė trokšta, kad ši 
kongreso sesija darytų viską, ięlant ne- 
prileidus karo ruošėjams įtraukti šį kraš
tą į karą. Amerikos žmonės norį taikos, 
jie nenori kištis į Europos imperialisti
nių kraštų suruoštą žmonių skerdynę. Be 
abejo, kongrese atsiras smarkuolių, ku
rie tuojau siūlys įvelti šį kraštą, į karą, 
bet Amerikos žmonės pasitiki dauguma 
abiejų kongreso butų atstovais, kad jie 
saugos taiką, kad jie nepakartos įtos bai
sios klaidos, kokia buvo padaryta 1917 
metais, kai ši šalis buvo įvelta į pasauli
nį karą “už demokratiją.”

Jei šituos Amerikos žmonių norus ši 
kongreso sesija patenkins, tai bus naif- 
dos visam kraštui, tai bus naudoš visam 
pasauliui.

Vokietija Sakosi Netylėsianti
Iš Berlyno pranešama, būk nazių yir- 

šylos yra pareiškę ' Anglijai: “Jei tu 
steigsi savo kariuomenės bazes Skandi
navijoj neva ^uomijai ginti, tai mes ne
tylėsime.. . ”

Galimas daiktas, jog tą naziai galėjo 
pasakyti. Pas mus' jau apie tai savo lai
ku rašyta. Mes tuomet sakėme: Vokieti
ja vargiai betylės, matydama Angliją 
įsistiprinančią Švedijoj ir Norvegijoj 
(nepaisant, kokia priedanga). Jeigu ji 
ten įsistiprina, tai Hitleris turės puikiai 
žinoti, kad tosios militarinės bazės Skan
dinavijoj bus panaudotos prieš pačią 
Vokietiją.

Tad labai galimas daiktas, kad, po pir
mo tokio Anglijos-Francijos žygio, Vo
kietija gali įsivelt į karą su Skandinavijos 
kraštais. Tatai, aišku, neišeitų taikai 
sveikaton. Šiandien reikia rūpintis, kad 
imperialistinio karo plotmė mažėtų, o ne 
plėstųsi. Juo plačiau ji prasiplės, tuo 
daugiau karas žmonijai kaštuos,—tuo di
desnė bus žmonijai nelaime.
■ Švedijoj ir Norvegijoj yra galingi so
cialistai. Nuo jų labai daug priklauso ir 
tų šalių likimas. Jeigu Švedijos ir Nor
vegijos socialistai elgsis panašiai, kaip 
jie elgėsi Anglijoj, Franiijoj ir Suomijoj, 
tai labai galimas daiktas, kad ir tosios 
šalys bus įveltos į šiurpulingą karo su
kuri, v

Prezidento Roosevelto Kalba
Pereitą trečiadienį prez. Rooseveltas 

pasakė savo kalbą paskutinėje USA 
76-tojo kongreso sesijoje. Ji buvo plati 
ir, žinoma, turininga, nors ne su visu jo
sios turiniu visi lygiai gali sutikti5

Mums labiausiai patiko toji dalis prez. 
kalbos, kur jis pabrėžė, kad Jungtinės 
Valstijos \iesikišiančios į Europos karą 
militarirtianyVadinasi, Jungtinės Valsti
jos, sako prezidentas, nebesiųs savo gin- 
kluotujėgų j imperialistinį Europos ka
rą. JeĮigu taip bus, tai džiaugsis tuo mil
žiniška Amerikos gyventojų dauguma, 
kadangi toji dauguma karo nenori ir 
priešinga siųsti savo vaikus į karą, kurį 
suruošė Europos imperialistai.

Prezidentas reikalavo, kad būtų pa
gerintas milžiniškos Amerikos gyvento
jų dalies gyvenimas, kuris dar vis tebė
ra apyerktinas. Skurdas ir vargas juk, 
pabrėžė prezidentas, gamina kelią dik
tatūroms ir karams. Norint išsaugoti de
mokratiją ir taiką, reikia daryti žmo
nėms geresnis gyvenimas, kad jie' būtų 
pasitenkinę.

Prez. Rooseveltas stojo už abišališką 
su kitomis valstybėmis susitarimą pre
kybos reikalais. Tai irgi svarbus daly
kas. Amerika yra milžiniška šalis, tur
tingas kraštas. Savo prekybiniais santy
kiais su kitomis šalimis mūsų kraštas ga
li labai daug pasitarnauti taikai, jei tie 
prekybiniai santykiai bus taikomi tai
kos o ne^karo politikai.

Palyginkite
Skaitytojas veikiausiai jau bus skai- , 

tęs pereito trečiadienio “Laisvės” laido
je laišką iš Lietuvos. Jį rašė dzūkas iš 
Alytaus, kur šiuo metu stovi Raudono
sios Armijos dalys. Jis šį laišką rašė ne 
spaudai, o šiaip sau—savo giminei. Be 
kitko laiško rašytojas žymi:

“Dabai* Alytuje Lenkijos kariuomenės 
nėra. Nėra ir Lietuvos kariuomenės. At
važiavo visokių dalių Sovietų Sąjungos 
Raudonoji Armija. Prieš jos atvykimą 
buvo leista visokių paskalų-melų, kad 
raudonarmiečiai su vyžomis apsiavę, kad 
apdriskę, išalkę. Bet kai atvažiavo—visi 
nustebo. Apsirengę šiltai ir gerai. Pa
valgę geriau negv mes visi. Pas karinin
kus ir kareivius pinigų pilna. Viską per
ka ir moka nesiderėję. Netaip, kaip Lie
tuvos kareivis, kuris gauna penkis litus 
į mėnesį ir viskas.

“Pamatė pabūklų visokių ir milžiniš
kų tankų, kokių daugelis savo gyvenime 
nėra matę. Automobiliai dabar po Alytų 
tik ir važinėja su raudonarmiečiais. Lie
tuvos automobilių kaip ir nėra. Mat, ži
balo trūksta. Raudonarmiečiai daugiau
sia susideda iš pietinės i Sovietų Sąjungos 
tautu žmonių.” . ■

*- v r; u;/ a j1.;;

Šitaip rašo žmoguš, .1 .kasdien matąs 
raudonarmiečių Lietuvoj gyvenimą.

T\a, o tuo pačiu sykiu nesenai iš Lie
tuvos sugrįžęs kažin kokis Žukas paskel
bė tūlai anti-sovietinei spaudai, kad Lie
tuvoj esą raudonarmiečiai nudriskę, toki 
ir kitoki! 4

Kas sakė, kad šiandien tik iš Helsinkio 
eina melagingos žinios?!

Bet kur tas melagius pasidės tuomet, 
kai ims kada nors.amerikiečiiį lietuvių ir 
nuvažiuos į Lietuvą,;—nuvažiavę, ims ir 
patys savo akimis pamatys, kaip gyvena 
raudonarmiečiai? Arba kaip bus, jei mes 
panašių žinių, kokios ’ telpa paminėtoj 
laiško * citatoj, surasime Lietuvos spau
doj, arba jei daugiau Lietuvos piliečių 
parašystsavo įspūdžių apie raudonarmie
čių gyvenimą Lietuvoj1?

Ryžtingą Talką
Nekalbant jau apie mil

žinišką Lietuvos naštą ap
rūpinti pastoge, drabužiais 
ir valgiu apie 100,000 atbė- 
gėlių iš Lenkijos (tą naštą 
kiek nors palengvina ir Am
erikos Raudonasis Kryžius 
ir Commission for Polish 
Relief, Inc. - (37 East 36th 
Street, New York. N. Y.), 
taipgi ir Jewish Joint Dist
ribution Committee, New 
York City, dar yra kita 
skaudi ir neatidėliotina pro
blemą, —'tai pačių Vilniaus 
gyventojų, lietuvių, žydų ir 
kiįųj i įšęlpimas, ypatingai 
Šios? įžiemos laikotarpiu.

i ’ \ ! • ’ * ' . ■ . * *

• ^Federation of Lithu
anian Jew's” (2256 Walton 
Avenue, Bronx, N. Y.) jau 
darbuojasi išsijuosę ir keti
na surinkti apie 100,000 dol. 
saviškiams prigelbėti. O vil
niečių lietuvių pašalpos 
klausimas tebėra atviras ir 
beldžiasi ir i mūsų duris, 
kaip beldžiasi į duris visos 
Lietuvos gyventojų. Tam 
tikslui Lietuvoje tapo at
gaivintas “Vilniaus Geleži
nis Fondas” ir aukos tam 
Fondui galima siųsti tai į 
Kauną, tai į Vilnių (netru
kus po Naujų Metų Ame
rikos paštas pradės priimi
nėti “Money Orders” ir 
stačiai į Vilnių). Lietuvoje 
yra sudaryta ir kita visuo
menės organizacija, specia
liai neturtingiems vilnie
čiams lietuviams ir kitatau
čiams šelpti,—yra tai:

Vyriausias Komitetas 
Vilniaus Kraštui

Remti.
Komiteto buveinė tuo tar

pu yra: Duonelaičio gatvė 
9a Kaune, bet Komitetas 
turės netrukus pastovų ad
resą ir Vilniuje.

Tas Vyriausias Komite
tas Vilniaus Kraštui Remti 
turi atidaręs savo einamas 
sąskaitas (checking ac
counts) šiuose Kauno Ban
kuose: žemės Banke: sąs
kaita N. 2784; Ūkio Banke: 
sąskaita N. 12220; Koc^pe- 
racijos Banke: sąskaita N. 
7247. Reiškia, Amerikos 
Lietuvių Draugijos ar ats
kiri asmens gali siųsti ar 
per savo banką ar per U.S. 
Post Office pinigines pašal
pas adresuodamos pavyz
džiui taip:
V. Komitetui Vilniaus 

Kraštirkllemti,
Žemės Banko ’

sąskaiton N. 2784, 
Kaunas, Lithuania. 

Arba pašalpas galima siųsti 
senu ir įprastu būdu: per 
Lietuvos Konsulatus ir per 
Lithuanian Legation: 2622-

—16th St., N. W., Wash
ington, D. C.

Kadangi reikalas yra di
delis ir skubus, kadangi 
Vilniuje žiema yra pačiame 
smarkume ir kadangi nėra 
galimybės kreiptis su atski
ru laišku ir atskiru prašy
mu į kiekvieną Amerikos 
lietuvių organizaciją, kliubą 
ar draugiją ar į kiekvieną 
asmeniškai, tai šiuomi pa
tiekiu Jujns per Jūsų spau
dą Jūsų ^maloniai atydai šį 
Vilnijos \ lietuvių šelpimo 
reikalą ir j^ėlflžiu visus ir 
kiekvieną visose lietuvių 
kolonijose, ypač draugijų 
viršininkus, neatidėliojant

Tikėdamas, .kad 'didžio- 
sios Amerikos lietuvių or
ganizacijos iš savo pusės 
įpareiguos savo skyrius šį 
istorinį darbą paremti ir 
kad tas artimo pagelbos 
darbas jau pasieks viršūnes 
“16 vasario” 1940 besiarti
nant, linkiui energingos ir 
pasekmingos talkos su tuo 
įsitikinimu, Fad tokia talka 
sustiprins Lietuvos nepri
klausomybės pamatus ir už
tikrins linksmesnę ir lai
mingesnę ateitį. Tos jūsų 
draugijos, organizacijos ir 
pavieni labdariai, jau atne
šę savo dovanas, jau įsi
traukę į labdarybės darbą, 
tebūna mums visiems pa
vyzdžiu.

P. žadeikis, 
Lietuvos Atstovas.

sudaryti bendrus vietos ko- Washington, D. C.
mitetus Vilniaus Krašto gy- 1939 m. gruodžio 28 d.

Bėgamais Reikalais
Karo Cenzūra

Iš Londono, Paryžiaus, 
Helsinkio žinios ateina per 
cenzūrą iškoštos; tik tas, 
ką nori karo štabdi praleis
ti, kas tarnauja Su krantų 
valdonams propaganda. 
Skandinavijos kraštus pa
vertė į melų malūnus. O 
Amerikos kapitalistų spau
dos rašytojai dar savaip 
pataiso ir galų gale toj ži
nioj nelieka nei krislelio 
tiesos.

Kitaip yra su Maskva, ir 
pereitą šeštadienį ir sek
madienį “New York Times” 
korespondentas ponas G. R. 
Gedye rašo, kas jd!m patin
ka iš Masj^V^Srašo prieš 
Sovietų Sąjungą, Xž Suomi
jos buržuaziją, ben jo tira
das Sovietai praleidžia be 
jokios cenzūros. Tokis tai 
skirtumas.
Anglijos-švedijos Sutartis

' Anglijos imperialistai vis 
daugiau įsigali Švedijoj. Jie 
padarė su Švedija naują 
prekybos sutartį. Po to, 
kaip Suomijos buržuazija 
išprovokavo karą prieš So
vietus, tai Anglija vis dau
giau įsigali Skandinavijoj- 
Švedijoj, Norvegijoj ir Da
nijoj.

Aišku, kad tai yra daro
ma, kad per Švediją ir Nor
vegiją siųsti daugiau gin
klų, amunicijos, karo orlai
vių ir “liuosnorių” karui 
prieš Sovietus. Bet tai ne
viskas. Jeigu Švedija ir 
Norvegija pavers savo kra
štus į Anglijos, Francijos ir 
kitų imperialistų karo bazę 
prieš Sovietų Sąjungą, tai 
.ten įsigalėję anglai ir fran- 
cūzai pradės pulti ir Vokie
tiją. Iš Švedijos galima 
įveikti Vokietiją. Kol Vo-

kietijos, Anglijos ir Franci
jos imperialistai savo tarpe 
nesusitaikė, tai Vokietija 
negalės toleruoti Anglijos 
įsigalėjimą Švedijoj.

Plauką Mato, Medžių 
Nemato

“New York Times” skal
do plauką į tūkstantines 
dalis, kad Maskvos rajone 
balsavimuose dalyvavo 99.- 
93 nuošimčiai iš 5,700,000 
galinčių balsuoti. Reiškia 
balsavimuose dalyvavo veik 
100-tu nuošimčių Sovietų 
piliečiai. Tokio balsavimo 
niekados netyro ir nebus

mieste tik pusė dalyvavo* 
balsavimuose, galinčių: bal
suoti. Y <

Bet kapitalistinis “Times” 
skaldo plauką į smulkme
nas, jis suranda, kad visgi 
nedalyvavo 100 nuošimčių, 
kad (septynios šimtinės da
lys vieno nuošimčio) da ne-j 
balsavo, kad surasta kele
tas tūkstančių negerų bal
sų. Kimba kapitalistai prie 
kiekvieno ir mažiausio da
lykėlio. Matyt, jaučia savo 
galo prisiartinimą.
“Ką Dievas Nori Nubausti, 

Tai Atima Protą”
Sena žmonių patarlė sa

ko: “Ką Dievas nori nu
bausti, tai pirma jam atima 
protą.” Šių dienų kapitalis
tinės spaudos žinias skai
tant apie Suomiją tenka tą 
patarlę prisiminti.

Associated Press padavė 
žinią, kuri* skamba: “Pirm 
kaip suomiai apsupo rau
donarmiečius, tai juos su
naikino.” Kaip tą suprasti? 
Juk jeigu suomiai sunaiki
no raudonarmiečius, tai 
reiškia nieko neapsupo, tik 
lavonus, o jeigu apsupo,, taį 
pirm apsupimo negalėjo su
naikint. Veikiausiai tą žinią 
taip,reikia suprasti: suo
miai norėjo apsupti raudon
armiečius, bet pirm jie ap-* 
supo, tai juos raudonarmie
čiai sunaikino.

Ta pati žinių agentūra iš 
Helsinkio paduoda oficialį 
suomių komandos pareiški
mą, kad “Sovietų tankus 
geriausias įrankis naikinti,
tai paprasta didelė lazda. 
Su lazda nudaužo kulkos
vaidžius, iškištas kanuoles, 

, įmeta vidun granatą ir 
Jungtinėse Valstijose. Per-į baigta.” Šią žinią New Yor-
eitą rudenį New Yorko (Tąsa ant G-to pusi.)

Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAS dešimt metų.

Redakcijai: Kaip sau ne
kalbėsite, bet man vis tiek dar 
neaišku, koks dabar yra kapi
talistinės spaudos tikslas taip 
meluoti apie Sovietų Sąjungą? 
Jos susikirtimas su Suomijos 
buržuazija tartum iš proto iš
varė visus tuos redaktorius. 
Gal jūs galėtumėte plačiau ši
tą klausimą paaiškinti “Lais
vėje”? Aš žinau, kad jis dau
geliui ir gerų žmonių neduoda 
ramybės.

Skaitytojas.
ATSAKYMAS

Kapitalistinės spaudos re
daktoriai proto nenustojo. Jie 
tuos melus fabrikuoja ir savo 
skaitytojus jais maitina sąmo
ningai ir tiksliai.

Buržuazinė spauda, nieka
dos reikia nepamiršti, nėra 
kokia ten nepriklausoma įstai
ga. Ji yra kapitalistų klasęs 
įrankis, štai kodėl ji niekados 
nieko gero nėra suradus So
vietų Sąjungoje, kur su kapi
talistais tapo apsidirbta 1917
metais, per paskutinius

Holandijos submarinas saugoja savo šalies oakraščius.

Dabargi tos spaudos tikslas 
yra taip sukelti pasaulio opi
niją prieš socialistini kraštą, 
idant, laikui atėjus, būtų gali
ma pradėti visuotiną karą 
prieš jį. Tai vyriausias tikslas 
ir troškimas viso pasaulio ka
pitalistų. Jie mano, kad įvy
kiai su Suomija suteikia jiems 
puikią progą atsiekti tą tiks
lą. O tikslas jiems visuomet 
pateisina priemones. Melas ir 
apgavystė yra tiktai/ viena iš 
daugelio tų priemonių.

Amerikos spauda atvirai ra-, 
gina Vokietiją, Angliją , ir 
Franciją baigti savo karą ir 
pradėti karą prieš Sovietų Są
jungą. O į tą karą ji tikisi į- 
traukti ir Jungtines Valstijas.

Šitoje spaudos kampanijoje 
pastebima labai didelė ir kon- 
tradikcija. Pavyzdžiui, iš vie
nos pusės ji kasdien teigia, 
kad Suomijos baltgvardiečiai 
tik pliekią ir pliekią Raudoną
ją Armiją, kad Raudonoji Ar
mija esanti ištižus, netikus,

dvi-Į silpnutė; iš kitos pusės — ji 
___įšaukia visą svietą eiti suo- 

j miams pagelbon, nes jie neat
silaikys. Ji kasdien dabar šau- 

. kia, kad Sovietų Sąjunga, jei- 
1 gu prieš ją nebus pradėtas ka? 
Iras, gali greitu laiku apsidirb
ti ne tik su Suomija, bet ir su 
Rumunija ir dar su visa eile

1 valstybių.
Tai, žinoma, melas visuose 

i frontuose. Melas, kad buk
Raudonoji Armija yra pliekia
ma ir pralaimi; melas, kad 
buk Raudonoji Armija esanti 
silpna; ir melas, kad buk So
vietų Sąjunga grūmojanti ku
rios nors tautos nepriklauso
mybei. Kai su Suomijos balt- 
gvardija bus apsidirbta, kai
Suomijos liaudies valdžia bus 
įsteigta visoje Suomijoje,
Suomija bus taip nepriklauso
ma, kaip ir \ isos kitos nepri
klausomos valstybės, kaip, p 
vyzdžiui, Lietuva, Estoniji 
Latvija.
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VALANTIEJI SKYS
ČIAI PAVADUOJĄ

VITAMINĄ K '

i Senovės Stovyklos Niagaros Krioklys
Omsko krašte į rytus nuo 

Uralu kalnų, Sibire, oras 
palyginti šaltas ir plotas 
dar netirštai žmonių apgy- 

i ventas. Bet Sovietų moksli- 
i ninkai, darydami kasinėji
mus ten krantuose upių 

: Liapin ir Sosva, užtiko dvi
dešimt tris senoviškas žmo
nių stovyklas, ir kaip rašo 
“Omsko Pravda”, tai gal 
būsią vienos iš seniausių 

! žmonijos stovyklų.
Tos vietos tūkstančiai 

metų 1 atgal buvo tirštai 
žmonių apgyventos. Atkasi- 
mai rodo, jog senovės žmo- 

i nes ten gyvenimui pasirink- 
’ davo aukštumas prie upių. 
I Namų tada jie nestatyda- 
■ vo. o gyvendavo rūsiuose, 
I apie dvieju jardu gilumoje 
i nuo žemės paviršiaus.

Tuose rūsiuos surasta daug 
molio indų su įvairiais gra
žiais pamarginimais,’ taipgi 
daiktų ir įrankių iš akmens 
ir kaulo, akmeninės girnos, 
kauliniai peiliai ir kiti' na
mų apyvokos daiktai.

Ilgai mokslininkai darba
vosi surast augalus su rei
kiamu kiekiu vitamino K. 
Dar sunkiau jie trūsė, kol 

* tinkamai apvalė šį vitami
ną, kaipo kraujo stabdy toj ą 
žmonėms sergantiems he- 
mofilijos liga; o tai liga, 
kur kraujas neturi galimy
bės sutirštėti bei sukrekė
ti: įsidūrė toks žmogus 
adata arba biskį įsipjovė 
barzdą besiskusdamas, ir 
jau beveik negalima sustab- 

' dyt kraujo bėgimą. O kai 
hemofilijos ligonis gauna 
įvalias vitamino K, jo pra
trukęs kraujas, sutirštėja, 
panašiai, kaip pas sveikus 
žmones. O šį vitaminą gry- 

1 # niausioj formoj pernai iš-1 
dirbo keturi amerikonai i 
mokslininkai iš alfalfos au-j 
galų.

Bet dabar atrodo lyg tų 
mokslininkų darbas būtų 
“veltui.” Nes Kensington li
goninės daktarai Arthur į 
Steinberg ir Wm. R. Brown, 
Philadelphijoj, po to paskel- i 
bė, jog dar. geriau kraują 
sutirština ir jo bėgimą su- 
stabdo tokie paprasti daly-i 
kai, kaip skystimai varto
jami valyt skrybėles ir mi-, 
singinius daiktus, taipgi at- 
ramento nuėmė jas nuo po- ■ 

't pieros (link-eradicator) ir | 
oxalinė rūkštis.

Šitokiais paprastais skys- i 
timais daktarai Steinberg 
ir Brown lengvai sustabdė Į 

' iki tol nesuturimą kraujo i 
bėgimą penkiem šimtam li
gonių visame tuzine didelių 
ligonbučių, ir taip išgelbėjo 
tų žmonių gyvybę.

. —N. M.

ŠIKŠNOSPARNIAI 
PRIEŠ DRUGĮ

Rolandai gabena į Su
matrą šikšnosparnius kovai 
prieš pavojingus uodus. Šie 
uodai užkrečia žmones ma
liarijos drugiu. O šikšnos
parniai yra geri uodų me
džiotojai.

Taip šikšnosparniai pasi
tarnavę kovai prieš tą ligą 
ir Panamoj, kada Jungtinės 
Valstijos kasė ten kanalą.

Luksemburg Valstybėlė— 
Bepusiškas Nykštukas

Elektrinis Instrumentas 
Mieruot Gabumus

Ithaca, N. Y. — Cornell 
Universiteto profesorius G. 

• G. L. Kreezer su pagalbi
ninkais per kelis metus tė- 
mijo elektros sroves, kokias 
išduoda įvairių žmonių sma- 
genys. Jie vartojo labai 
jautrų elektrinį instrumen
tą, vadinamą encephalo- 
graphą, kuris pažymi sma- 
genų elektros bangavimą 
pds skirtingus asmenis. Ir 
jie atrado, jog pas protiš
kai gabius žmones smagenų 
elektra skirtingai srovena, 
negu pas žymiai negabius. 
Bet jeigu būna tik mažas 
gabumų skirtumas, tai tas 

* instrumentas jo neapčiuo
pia ir neparodo.

i
Stebėtina Vėžio Li?os 

Į Operacija Sovietuose
Aįaskvos Medicinos Insti

tutai per 11 metų yra iš
pjovęs skilvius-s^krandžius 
devyniems piliečiams, ku
riems vėžio liga buvo ne
pataisomai sugadinus skil
vius. Ir visi šie žmonės gy-

Dabar spaudoje dažnai 
matome Luksemburgo var
dą. Luksemburg yra “di
džioji kunigaikštytė”, bet 
labai maža šaliukė. Jinai 
vra bepusiškas kraštas tarp 
Vokietijos, Belgijos ir Fran
ci jos.

Luksemburg teturi tik
tai 999 ketvirtaines mylias 
nloto ir 263,000 gyventojų. 
Luksemburgo “armija” su
sidaro iš 500 ginkluotų sa
vanorių.

Anglija, Franci j a ir Vo
kietija yra seniai užtikrinu
sios, kad jos gerbs Luksem
burgo nepriklausomybę ir 
bepusiškumą. Bet Vokietija 
1914 m. sulaužė tą bepusiš
kumą.

Dar nežinia, ar dabarti
nis karas praeis pro Luk- 
sen^ourgą, ar viena iš ka
riaujančių pusių tremps jo 
bepusiškumą. Šis klausima 
dabar dažniausiai ir . garsi
na tos šalelės vardą.

Luksemburgo dauguome- 
nės kalba yra panaši kaip 
Belgijos flamandų; bet mo
kyklose gerai dėstoma fran- 
cūzų ir vokiečių kalbos; to
dėl dauguma luksemburgie- 
čių apsipažinę su visomis 
trimis kalbomis.

Vienas svarbiųjų Luk
semburgo gamtos turtų tai 
geležies kasyklos.

y vena, kai kurie net sudiktė- 
jo. O vietoj skilvių tai pas 
juos prasiplėtė dalis plono- 

r>. sios žarnos, kuri ir tarnau
ja kaip sandėliukas maisto 
rezervui.

Berlin. — Viename Ber
lyno priemiestyje įrengta, 
kaip sakoma, didžiausia 
pasaulyje virtuvė. Jinai 
kasdien pagamina valgius 
trisdešimčiai tūkstančių be
darbių.

Jungt. Valstijų laivas—orlaivių nešiotojas—“Wasp” pasileido “nežinomon 
kelionėn” i plačiąją jūrą.

Seiniškių Lietuvių Atsparumas
Visa žemė kairiajame Ne

muno šone, kur Seinai, Au
gustavas, Suvalkai, yra lie
tuviškas kraštas. Dabar jis 
vokiečių pavergtas; pir
miau gi tie miestai buvo su
lenkinti.

Lenkai įvairiausiais bū
dais stengėsi lietuvius tenai 
nutautinti, visomis priemo
nėmis slopino bet kokį pa
sireiškimą lietuviškumo; ir 
gal niekur jokia tautinė 
“mažuma” nebuvo taip ver
čiama išsižadėt savo tėvų 
kalbos, kaip suvalkiečiai lie
tuviai.

Dabar, vokiečiams užplū
dus Lenkiją, daugelis “auk
štų” ir žemesnių lenkų per
bėgo į Lietuvą, j ieškoti už
vėjos pas tą, kurią jie taip 
neigė ir kurios sūnus ir 
dukteris jie taip persekiojo.

Bet vienas aukštas lenkų 
karininkas, radęs prieglau
dą Lietuvoje, pavadino to
kią lenkų ponų politiką “be
pročių svajone,” kad jie 
norėjo priversti lietuvius iš
sižadėti to, kuom jie gimę.

Kai Vokietijos naziai už
klupo lenkus, Lenkijos po
nai bandė šauktis ir Suval
kijos lietuvių pagalbos, ku
rių jie visą laiką neapken
tė, kuriuos nuolat perse
kiojo. Bet ir toje nelaimėje 
lenkų šlėkta nieko lietu
viams nežadėjo: jie ir to
liau nebuvo linkę švelnint 
savo režimą prieš lietuvius. 
Tai aišku, kad seiniškiai ir 
kiti suvalkiečiai lietuviai 
nėjo galvas guldyt už savo 
persekiotojus^ Nes jeigu tie 
ponai laimėtų, jie dar kie- 
tesniais geležiniais lietuvius 
apkaustytų.

Kuo toliau į pietus linkui 
Nemuno, tuo labiau buvo 
lietuvystė naikinama, kad 
Suvalkuose ir Gardine jau 
buvo sunku rast lietuviškai 
kalbantį žmogų. Ale iš vie
tų vardų ir iš gyventojų pa
vardžių vis tiek matosi, jog 
tai lietuviškas kraštas, pa
našiai kaip Klaipėdos kraš
tas.

Nors Seinų mieste tik 
mažas nuošimtis dabar te
kalba lietuviškai, bet tas 
miestas buvo lietuviškumo 
lizdas.

Kuomet po pasaulinio 
karo Lenkija užėmė Seinus, 
lietuviai seiniečiai siuntė 
pasiuntinius į vakarų Euro

pą; prašė atitaisyti Lietu
vai padarytą skriaudą, grą
žint seiniečius prie savo 
tautos kamieno.

Seinuose buvo įsteigtos 
dvi lietuvių gimnazijos ir 
keliasdešimt pradinių mo
kyklų. Bet jas “broliai” 
lenkų šlėktos uždarinėjo.

Seinai buvo lietuvių kul
tūros židinys; ir jau pirm 
pasaulinio karo juose buvo 
išspausdinta apie 200 įvai
rių lietuviškų knygų. Čia 
buvo leidžiami ir lietuvių 
laikraščiai-žurnalai: “Žibu
rys,” “Vadovas”, “Spindu
lys,” “Šaltinis” ir “Artojaus 
Šaltinis.” Ir kai neseniai 
dabar Lenkijos kariuomenė 
pabėgo iš šio krašto, jo lie
tuviai, taip sakant, “akis 
pražiūrėjo,” belauk darni, 
kada ateis saviškiai juos iš
vaduot. Daugelyje vietų 
plevėsavo Lietuvos tautinės 
vėliavos. Antra vertus, jie 
nenorėjo pulti bei. spardyti 
parblokštą savo tautos prie
šą. Jie tikėjosi, kad teisin
gumu būsią sugrąžinta lie
tuviams, kas jiems priklau
so.

Kas liečia gyventojų lie
tuviškumą Seinų srityje, už
tenka priminti tokius lietu
viškus kaimus kaip daugelis 
Vižainio, Punsko ir Smalė- 
nų valsčiuose ir kituose gre
timuose. Ten retai kada 
išgirsi lenkišką žodį, o va
sari iš kiekvienos lankos 
p’irdėsi skambant tik lietu
višką dainą, kaip rašo “Lie
tuvos Žinios.”

Punske ir Vižainyje prieš 
pastarąjį vokiečių atėjimą 
šeimininkavo lietuviai. Jie 
ir laike karo nebėgo iš sa
vo vietų, nors jiems būtų 
buvę lengviau pabėgt į Lie
tuvą negu lenkų ponams.

Užklaustas, kodėl jis ne
bėgo nuo nazių į Lietuvą, 
vienas lietuvis ūkininkas at
sakė klausimu iš savo pu
sės:

—Ar geras laivo kapito
nas išsižada savo laivo, kai 
nelaimė ištinka laivą?

Pasilikę savo vietose lie
tuviai Seinų apygardoje bu
vo sudarę net savo komite
tus ir miliciją kovot prieš 
plėšikavimą po to, kai lenkų 
kariuomenė ir vyriausybė 
pabėgo.

Lenkų valdovam išsineš
dinus, užėjo vokiečiai. Der

lius šiose apylinkėse buvo 
menkas; bet naujieji val
dovai daro rekvizicijas, ima 
iš ūkininkų ir mažus vai
sius to menko derliaus; o 
gyventojams patiems labai 
stinga maisto. Žmonės su
sirūpinę, kaip ištvers iki pa
vasario.

Kad Vokietija kariauja, 
tai ir šie suvalkiečiai, skai
tomi kariaujančio krašto 
pavaldiniais, todėl turi nešt 
karo naštą. Įvesta kortelių 
sistema maistui; trūksta 
valgių. Tačiau žmonės ne
nustoja vilties.

Daug Lengvesnis už Plieną 
ir Stipresnis

Neperseniai Anglijoj iš
rastas metalų lydinys, vadi
namas navalium, yra apie 
aštuonis kartus lengvesnis 
už plieną; bet jis esąs stip
resnis už plieną ir mažai te- 
rūdyja. Navalium pagami
namas suliejant magnį su 
aliuminu tam tikroj pro
porcijoj.

Stebėtini 1939 Mėty Vaistai
Pernai metais buvo pa

tikrintas vaistas sulfapyri- 
dine kaip gyduolė nuo plau
čių uždegimo; bet atrasta, 
jog du kiti jam giminingi 
vaistai, sulfathiazol ir sul- 
famethylthiazol dar geriau 
tarnauja susirgusiam ta li
ga. Jiedu nedaro ligoniui 
jokio koktumo ir nei kiek 
nenuodija jo kraujo.

Kitas naujas vaistas sol- 
bisminol, tiesa, buvo atras
tas jau 1936 m., bet tiktai 
pernai patikrintas kaip gy
duolė nuo sifilio, dar tokia 
gyduolė, kad nereikia šmir- 
kšti ją ligoniui į kraują. Si- 
filitikas gali ją nuryti kaip 
piliukes. O visus iki tol var
tojamus vaistus gydyt sifilį 
reikėjo leisti po oda, į krau
ją-

New Yorko policijos sky
rius kovai prieš narkotiš- 
kus svaigalus pernai vasa
rą sunaikino 36,258 svarus 
svaigalinių marijuana žolių, 
kurios buvo auginamos 
daugelyje kiemų Didžiaja
me New Yorke.

Niagaros upė pradeda 
savo neilgą kelionę iš Erie 
ežero ir plaukia į Ontario 
ežerą, 33 amerikoniškas 
mylias tarp New Yorko 
valstijos ir Ontario, Kana
dos provincijos. Upė iš pra
džios teka ramiu paviršium, 
tarp lėkštų krantų, iki ga
lop pasikeičia į staigų, ga
lingą, milžinišką krioklį, va
dinamą Niagara Falls, ar
ba Niagaros kriokliu.

Prieš vandeniui puolant į 
taip • vadinamą kilpą, upė 
persiskiria į dvi dalis, nes 
viduje yra taip vadinama 
ožkų sala, kuri ir skiria 
vandenį. Yra ir daugiau 
mažesnių saliukių, pavadin
tų įvairiais vardais.

Kur .vandens puolimas 
įvyksta, plati ir stati uolos 
siena, vanduo puola į didelę i 
bedugnę kaip į kokį ver
dantį katilą. Puolantis van
duo tyška aukštyn ir. suka
si sūkuriais, kunkuliuoja. 
Tyškantis vanduo sudaro 
lietų, o nuo to lietaus de
besio toliau miglos. Saulei 
šviečiant susidaro laumės 
juosta.

Klonis, į kurį vanduo puo-| 
la, kaip milžiniško didumo 
kubilas, aukštais plačiais 
uolos šulais. Į vakarų pusę 
subėga į aukštais krantais 
iš abiejų pusių į gana siau
rą vagą, ir teka tokiu smar
kumu, kad joki s gyvas sut
vėrimas skersai upę per
plaukti negalėtų. Kiek pa
sakoja vietos gyventojai, 
upės dugno ir gylio niekas 
nesužinojęs. Buvę tokių 
drąsuolių, kad nuo aukšto 
tilto šoko į pat vidurį upės į 
sūkurio, bet niekuomet į 
paviršiu nebeiškilę. Jų kū
nus radę tik nuneštus pa
vandeniui, o kitų suradę 
tik Ontario ežere. Garlai
viai ir motoriniai laiveliai 
ten neplaukioja.

Šio krioklio atvažiuoja 
pamatyt' kasmet po 800,000 
žmonių. Ant abiejų upės 
krantų yra miestas, su
jungtas keletu ilgų tiltų,; 
Amerika su Kanada. Per 
tiltą leidžiama publika. 
Abiejuose tilto galuose sto
vi Amerikos ir Kanados 
sargybos. —L.

Dujomis Marinama Katė 
Padarė Eksploziją

Quebec, Canada. — “Šun
gaudžiai” buvo sugavę dide
lį benamį katiną ir nuspren
dė ji numarint dujomis be 
kančių. Katinas tapo užda
rytas į tam tikrą kambarį, 
ir atsuktas ten dujų kranas. 
Bet greitai ištiko baisus 
sprogimas, ir subyrėjo kam-1 
bario sienos. Liko sužeisti 
du vyrai; o katinas vėl pa
spruko sau į benamę laisvę.

Kai paskui buvo j ieškoma; 
sprogimo priežasties, tyri
nėtojai nusprendė, kad, tur
būt, elektrinė kibirkštis iš 
įnirtusio katino plaukų pa-| 
degė dujas. L.

Tokio. — Japonijos karo 
ministerija pareiškė, kad 
jinai laimėsianti karą prieš 
Chiniją, bet persergėjo ja
ponus, kad jie nesitikėtų 
greito laimėjimo.

BRANGIU SENOVĖS 
KNYGŲ LOBYNAS 

MASKVOJE
Maskvoje I^enino vardo 

knygyne tiksliai surašyta į 
katalogus ir sudėta atskiro
mis kortelėmis vardai, tu
rinys ir metai 100 tūkstan
čių rečiausių, brangiausių 
senovinių knygų. Tarp jų yra 
742 knygos išleistos 15-me 
šimtmetyje, atspausdintos 
pirmųjų Vokietijos spaustu
vininkų Augsburge, Kelne, 
Maince, Nurnberge ir kt.

Viena tų knygų tai se
noviškas Ptolomėjaus astro
nomiškas atlasas, žemės, 
žvaigždžių ir planetų “žem- 
lapis”, atspausdintas Jahan- 
no Bergerio 1486 metais 
Ulm mieste. Šis atlasas at
spausdintas ant pergamen
to, specialiai išdirbtos ver
šiukų odos. Tai viena iš tri
jų užsilikusių pasaulyje to 
veikalo kopijų.

Tarp rečiausių knygų Le
nino knygyne yra ir pirmas 
spausdintas leidinys Tito 
Livijaus senovės Romos is
torijos, išėjęs iš vienos Ne
apolio spaustuvės, Italijoj, 
1496 metais. Kita čia rete
nybė tai “Dorovės pamoky
mai,” pirmoji Šveicarijoj 
spausdinta knyga 1469 me
tais.

Lenino vardo knygyne 
taip pat yra Martyno Liute
rio išversta vokiečių kalbon 
mišių knyga, išleista Nurn
berge 1525 metais. Jinai la
bai saugoma kai]) didelė is- 
toriniai-literatinė retenybė. 
Taipgi labai branginami ir 
saugomi pirmieji spausdinti 
“Iliados” ir “Odisėjos” lei
diniai graiku kalba, išleisti 
1488 metais Florencijoj, Ita- 
lijoj.

Jau Esą Galima Girdėt 
Atomy Radio Garsus
Kiekvienas atomas, neap-? 

sakomai mažytė bile me
džiagos dalelytė, išduoda 
bangeles panašias kaip ra
dio perduotuvo (broadcast), 
tik nepalyginamai mažes
nes. Ir Columbijos Univer
siteto profesorius New Yęr- 
ke, I. I. Rabi su bendrais 
išrado nepaprastai jautrų 
radio priimtuvą, per kurį 
galima girdėt garsus, ku
riuos skleidžia tie neįsivaiz
duojamai smulkučiai me
džiagos “milteliai.” O juk 
tai iš nesuskaitomos daugy
bės jų susidaro visi mums 
žinomi daiktai.

Neskylantis nuo Karščio 
Stiklas

Corningo laboratorijos, 
New Yorko valstijoj, pęrnai 
išdirbo tokį stiklą, kad ga
lima jis raudonai, žėruojan
čiai įkaitint, tuojau į ledi- 
niai-šaltą vandenį įkišt, ir 
stiklas dėl to nesutruks.

Šis stiklas dirbamas iš 
boro-titnaginės medžiagos ir 
kada užbaigiamas, tai būna 
beveik grynai kvarcinis.

Induose pagamintuose iš 
šio stiklo galima viskas vir
ti ir kepti.

■:&
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Ketvirtas puslapis

Laisvoji Sakykla
PARIŲ IR PIKNIKŲ 

PARENGIMAI
Nepamenu kokiam “Laįs- 

vės” numeryj dr. J. Bimbos 
tilpo straipsnis “Laisvojoj 
Sakykloj”, kuriame jis pa
lietė “parių” klausima. Ma
no supratimu, ne vien “pa
rių”, bet ir šios dienos pik
nikų parengimai turėtų būti 
plačiau ir tankiau apkalbė
ti mūsų spaudoj. Parių pa
rengimai prasidėjo prigyti 
Amerikos lietuviuose prohi- 
bicijos laikais, kad pavai
šint kitus savo dirbtu ar 
pirktu produktu ir, kaip ži
nome, metas po metų tas 
parių įprotis išsivystė į tik
rų epidemija. Ypatingai 
rudens ir žiemos metu Mas 
šeštadienis, kas sekma/die- 
nis be ribų pares ir pares! 
Pares bažnyčioj, pares kar- 
čiamoj, parės pas kaimy
nų bute, parės 
Atrodo, kad be 
pasilinksminimo 
retume.

Dėl aiškumo
prigyventus

svetainėje, 
parių kito 
mes netu-

paminėsiu 
nuoti-parių 

kius, kokią žalą neša f tie 
parių parengimai ne 
lankytojams, bet ir patiem 
rengėjam. Gyvendamas 
Clevelande, pakalbintas per 
draugus, pats nuėjau ant 
tokių parių. Pirmą kartą 
atrodė da nieko sau, stalas 
pilnas prikrautas dešrų su 
kopūstais; sėsk ir valgyk, 
kiek tik nori. Savininkas 
pridėčkui prįpila_yieną-kitą 
stiklelį tik gerk už 50 centų. 
Jei daugiau nori, turi pirk
ti. Praleidus keletą dolerių l 
su draugais, apleidau tą, 
vietą, buvau labai patenkin
tas. Visą savaitę mąsčiau, 
kaip tas žmogus gali pada
ryti pragyvenimą, duoda
mas tiek daug už tiip mažą 
kainą. Juk ne visi tų dole
rių turi, o žalos padaro tiek 
ir tiek: užsigėyę rakandus 
aukštyn kojom apverčia,; sau meiliai vėdinasi.

—__Į----------------------
q--------------------------------------------------------------------- ------------------------

tik

□

Penktadienis, Sausio 5, 194^E S I B V ■

jau taip prisiragavę, kad 
jų net akys pabalusios.

Kaip matome, parių pa
sekmės yra labai žalingos 
materialiai ir moraliai vi
siems ir turėtu būti tuč 
tuojau naikinamos. Ir vie
ton to, reikėtų surasti nau
dingus būdus pasilinksmi
nimui, kas neštų visiems

grindis prispjaudo, prirūko, 
kartais da ir ko netikėto 
pasitaiko. Juk tai nuostolis, 
o ne pelnas. . (

Kitų šeštadienį ant pa
kvietimo nudūlinau be drau- z __
gų anksčiau. Vietoje radau apšvieta ir dora, 
jau kelis išsitraukusius ir, 
mano nuostabai, radau ge
rai pažįstama, apie 23 me
tų panelę. Man atsisėdus, 
panele tuoj prisėdo prie ša
lies. Pamažu artyn, kietyn, 
meilyn, ir užslinko man ant' 
kelių. IVlan dar nieko negė- 
rusiam ir peržengusiam ke
turiasdešimta metų slenkstį 
pasidarė nė šio, nė to. Akys 
labai norėtų, bet sveikas 
protas neleidžia su tokia 
jauna mergaite—“mašavų”; 
jausmai atbukę, rankos ne-y 
lipšnios. Tas panelei labai 
nepatiko ir jautėsi įžeista— 
sušuko: “kas tu do vyras, 
mergos bijaisi!” Kirtis į 
žandą nebūtų man tokią 
sarmatą padaręs, kiek tas 
jos sušukimas. Visą, kaip 
šiltu vandeniu, prakaitas 
apipylė nuo galvos iki kojų. 
O tų savo^akių neturiu kur 
dėti, rodos, visi į mane tik 
ir žiūri. Bet pasirodė, kad 
įnamiai to viso nuotikio nė 
nepastebėjo, k

Tuojaus pradėjo rinktis 
daugiau, jų apsiėjimas ir 
mane padrąsino — atsiga
vau. Po vakarienės įnamiai 
pradėjo i linksmintis, kam 
nebuvo gana, išsimetė vie
ną, kitą; seni, jauni, vyrai 
moterys, visi buvo lygūs. 
Bet pats nuo gėrimo susi
laikiau, norėdamas patirti 
parių pasekmes. Da vėliau, 
da daugiau, pilnas butas 
prigužėjo aukštų-žemų, sto- 
rų-laibų, kaip bitės avilyj, 
tik ūžia. O muzikantas su 
armonika polkas kad trau
kia, tai traukia; porelės pa- 
ilsusios, kas į kiemą, kas į 
kampą, kas į kitą kambarį

Kiti

‘“Laisves* Bankietas
“Laisvės” Bendrovės direktoriai nutarė r"

šiemet la kyti suvažiavimą ’sausio 28-tą 
dieną,^Jy40. Kartu su suvažiavimu ruo
šiame ir bankietą su dailės programa, ku
rią pildys žymūs lietuvių talentai.

Bankietui pasamdeme dvi gražias sve
taines. Vieną vakarienei, o antrą šokiam.

Bus Central Palace Salėje
16-18 Manhattan Avė., vienas blokas nuo 

Broadway, Brooklyn, N. Y.

Linksma pranešti, jog šioje salėje yra 
labai gerai įtaisyta virtuvė, tai bus patogu 
pagaminti puikią vakarienę. Apart gerų 
valgių, duosime alučio kiek tik kas norės.

Prašome talkos. Laikas iki vakarienei 
labai trumpas. Tad prašome brooklynie- 
čių padėti platinti “Laisvės” bankieto bi
lietus. Prašome tuojaus kreiptis į “Lais
vės” raštinę ir pasiimti platinimui bilietų.

Kviečame skatlingai dalyvauti vakarie
nėje. Kiekvienas “Laisvės” skaitytojas, 
kiekvienas velijantis dienraščiui “Laisvei” 
gyvuoti ir platintis, privalo tuojau įsigyti 
“Laisvės” bankieto bilietą ir dalyvauti 
bankiete.

“Laisves” Administracija.

' niaus krašto provincijoj, kaip 
'kad Klaipėdos teatras lanky- 
! davosi Vakarines Lietuvos 
miestuose ir miesteliuose, kel
damas lietuvių tautinį susipra
timą ir kultūrą.

Mūsų piknikai ir mažai 
kuo arba visai nesiskiria 
nuo paminėtų parių. Tiesa, 
mes turime labai daug bė
gančių reikalų, o tų reika
lų nėra galimybės atlikti be 
dolerio. Mūsų organizacijos,

suma, vasaros metu vežasi 
bonkas, gorčius ir bačkas 
gerimtr ir tik tame visa iš
eitį temato. Šilta dienų iš
gėrus porų stikliukų pasi
junti pavargusių, o jei ša
linies! nuo to, kartais ten
ka išgirsti priekaišto žodį, 
būk esi skūpus arba kitiem 
nefundini.

Čia man prisimena Broo- 
klyno progresyvių lietuvių 
piknikai “Trockio Giraitėj” 
(ten tuo laiku tokia giraitė 
buvo ir ja vadindavo “Troc
kio giraite”), į kur susi
rinkdavo po du tūkstančiu 
ir daugiau minios-svieto. 
Publika iki prakalbų saulės 
šviesa ir čystu oru bovino- 
si, kiti kas su daina, kas 
su anekdotu ar kuo kitu 
linksmai laika praleisdavo.1 
Po prakalbų kalbama rei
kalų aukomis padengdavo. 
Kas eidavo pasivaikščioti, 
pasigrožėti gamta, kaš ant 
farmos pieno produktais 
pasivaišinti. Kiti pradėdavo 
žaisti lietuviškus bei ameri-

Nacionalės Jūrininkų Unijos (CIO) drauges — Ladies Auxiliery narės — ruošia ka
lėdines dovanėles, kurios buvo išsiųstos sužeistiems jūreiviams, esantiems ligoninėse.

Kaunas. — Nuo gruodžio 
5-6 d. tarj) Kauno ir Vilniaus 

j pradeda kursuoti, be jau 
tvarkingai kuruojančių ketu- 

I rių traukinių ten ir atgal, 
greitasis traukinys, kurs sustos 

! tik Palemono stotyje, čia pa- 
I imdamas į Vilnių važitiojan- 
■čius keleivius iš Šiaulių ir 
Radviliškio. Traukinys vaikš- 

i čios iš Kauno tarp 7-8 vai. ry
to ir iš Vilniaus 9 vai. vakaro. 
Kelionė truks pusantros va- 

i landos. Be to neužilgo numa
toma leisti į Vilnių vieną trau

kinį tiesiai iš Šiaulių per Jo-
laisvojo uosto zoną, dėl atida-j navą, Levinius ir Kaišiadorį. 
rymo naujos tiesioginio gele-Į ----------
žinkęliais susisiekimo kryp
ties iš Vilniaus per Turmantą- 
žemgalę ir dėl tiesioginio ke
leivių, bagažo ir pašto susisie
kimo tarp Vokietijos ir Balti
jos valstybių.

Eltos Žinios iš Lietuvos
Kaunasi — Gaunama žinių 

iš Anglijos, kad anglų svies
to ir bekono rinkoje nemažai 
pasigendama lietuviškų pro- 

' dūktų, kurių dėl karo priežas
čių ten menkai bepatenka;

prekybos liciejai 
tracijos liciejus, 1 
gimnazija
klos ir 9 amatų
vieni stenografijos,

5 prekybos,i raščio
Dabar einančios Rytų Europos kos ir 17 įvairių kitokių 
geležinkelių „konferencijos nu- tų kursų. Visos 
tarimų pasėkoje tvirtinama, j spec. mokslo mokyklos 
kad ateityje turės žymiai pa-i kursai turės gauti leidimus ir 
didėti per Lietuvą tranzitas iš] pristatyti švietimo ministerijai 
Sov. Sąjungos į Vokietiją ir Į patvirtinti savo mokslo pla- 
atgal. Taip pat tvirtinama, | nūs. ' Mokykloms direktoriai, 
kad dėl pakitėjusios padėtie 
Baltijoje,

1 adminis-
prekybos

2 prekybos moky-
mokyklos;

2 maširi-
3 techni- „ . .....Kaunas. — Amerikiečiams am a-' ,i gerai paz stamas 1

.Irius Stasys Šimkus jau baigė

. Įsavo operą, pavadinta “Ragi-

Vilnius. —“Rūtos” kodpe- 
jratyvas, kurs čia susiorganiza- 
;vo lenkų valdžiai griuvus, jau 
turi mieste 8 krautuves ir vie-

• na kepyklą. Artimiausiomis 
j dienomis atidaroma dar kele
tas “Rūtos” krautuvių. Viso 
“Rūta” yra .numačiusi Vilnių/ 

kompozito- je atidaryti apie 30 krautuvių.
Be to “Rūta” atidaro krautu
ves Naujoje Vilnioje ir Lent- 
vare (buv. Naujoji Vileika ir

inspektoriai ir mokytojai pa- 
šių kraštų i prekyba skiriami ir patvirtinami šviet. 

ateityje labiausiai pagyvės su ministerijos. Reformuojant 
Vokietija ir Sovietų Sąjunga, amatų mokyklas bus žiūrima, 
kuri atsistosianti prekių mai
nų atžvilgiu su Baltijos vals
tybėmis jei ne greta su Vokie
tija, tai pirmoj vietoj po Vo
kietijos.

Kaunas. — Dr. Raulinaitis 
“XX Amžiuje” siūlo ligšiol' 
lenkų vadintą Stepono Batoro 

koniškus žaislus net iki su-,vardu 
temai. Žmogus būdavo grįž
ti namo pilnas gero ūpo su 
sveiku protu.

Manau, kad verta mūsų 
organizacijom tuo
pinti, nes klausimas 
daug reiškiantis 
Klausimas 
pereiti prie 
kuo padėtų 
kultūriškai:

susirū- 
yra 

ateičiai.!
- nuo gėrimų' 

žaislų, daug 
mums pakilti

Pacific.LAIŠKAS REDAKCIJAI
i Dig. I Mizara 

Drauge'!
iu su naujais

u n i versitetą

universiteto
Gedimino

kuriu amatu Lietuvos krašto 
atstatymui ypatingai reikalin
ga. žemesniosiose mokyklose 
bris pirmoj eilėj ruošiami mū
rininkai, krosnininkai, staliai, 
račiai, šaltkalviai, kalviai, 
elektromonteriai, rimoriai, ap
mušėjai, balnininkai, odinin
kai, kailiadirbiai, keramikai, 
puodininkai, plytininkaų. knyg
rišiai, dažytojai ir kt.

Klaipėda.—Vokiečių spauda 
ben-į kasdien skelbia po keletą nu
kars Į si kalti m u

Vilniaus 
pavadinti Vilniaus 
rali aus Gedimino 

j vardu. Karaliaus
universitetas jau turi ir 
dro pobūdžio įstatymą, kurs i s.ikaltimu mieste ir kr 

t

buvo paskelbtas dar 1918 rne- Nusikaltėliai dažniausiai 
Jais dėl Vilniaus universiteto ' pagaunami. — Kalėdų 
'steigimo. Perkėlus atatinka-’ tems 
mas aukštąsias mokyklas iš 
kitu Lietuvos vietų ir kaiku- c c
riuos fakultetus iš Vytauto 
Did. universiteto, Karaliaus 
Gedimino universitetas 
niuje galėtų turėti šiuos 
kultetus: 1) Filosofijos, 

Humanitarinių mokslų, 3)

fa-

P e

riai.” Operos siužetas vaiz
duoja kaimo gyvenimą, beky- jLentvaravas). 
lantį laisvos Lietuvos jaunimą : 
ir šviesaus ūkininko santykius į 
su atgyvenusiu savo amžį dva
ru. Opera yra 4 veiksmų. 
Kompozit. pareiškė: “Operą 
kuriant buvo dienų, kad visai 
negalėjau rašyti. Laikraščiai, 
radio veikia. Karas visiškai 
atėmė norą kurti. Ir nebeži
nojau, ar baigsiu. Tačiau Vii-j 
niaus atgavimas taip pataisė 
nuotaiką, kad bematant opera

Kaunas. — Lietuvoje buvo 
įsigalėjęs svetimas paprotys 
Kalėdų šventėms miestuose ir 
kaimuose rengti eglaites. Jei 

■kitose šalyse tokios eglaitės 
yra gaminamos iš popieriaus 

:arba iš eglošakių, tai Lietuvo
je joms buvo kertamos pačios 
geriausios eglaitės ir kiekvie
noms Kalėdoms sunaikinama 
šimtai tūkstančių geriausių 
jaunų eglelių. Jau kuris lai
kas kai yra iškeltas sumany- 

Kaunas. — Valstybinė ope- mas užkirsti kelią tokiam bė
ra bus perkelta pastoviai į reikalingam jaunų miškų nai- 
Vilnių, o dramos teatras pa-; kinimui. Dabar finansų minis- 
siliks Kaune, 
tam tikrais 
sis Vilniuje, 
niau veikia 
“Vaidyla, 
gaivintas ir veiks pačiame Vii- kurias galima dailiai įsitaisyti 
niaus mieste ii’ lankysis Vii-'į bet kokį pasidirbtą stiebą.

Bot ir drama Teris prfsii’ašp įsakymą, kuriuo 
periodais lanky-, visu griežtinų uždraudžiama 
Vilniuje nuo se- kirsti Kalėdų šventėms, eglu- 
lietuvių teatras tęs. Leidžiama rengti eglaites, 

kurs taip pat at-į pasidarytas iš eglių šakelių,

metais ' 
admi- 

visos spaustuvės 
Sveikinu “Lais

ves'' gyvavimą ir linkiu jai 
sulaukti ilgų melų,—tęsti ko
vą už darbininkų klasės reika
lus, prieš dabartinio pasaulio j 
išdavikus, melagius, politinius1 
žulikus ir didžiausius iš visos 
žmonijos istorijos priešus ka
pitalizmo pastogėj. Lai išsi
pildo Lenino žodžiai: “Impe
rializmas yra paskutinis laips
nis kapitalizmo.”

šiemetiniame vajuje atnau
jinau 50 senų skaitytojų. Ga
vau 4 metinius naujus skaity
tojus. Sunkios darbo ir sveika
tos sąlygos trukdė mane nuo 
šio vajaus.

Iš skaitytojų patyriau (ir 
labai džiaugiausi tais, kurie 
nepriklauso prie mūsų organi
zacijų), kad jie labai įverti
na “Laisvę” ir Sovietų Sąjun
gos politiką; jie pasmerkė su 
pasibjaurėjimu dabartinę ka- 8imnazlJ°s ...... - . _ . . 1 Km /A Ir 17 lz 1 O

Muzikos, 6) Meno, 7) Miški
ninkystės, 8) Veterinarijos, 9) 
Gamtos mokslų. “Vilniaus 
Balsas” siūlo un-tą pavadinti 
dr. Basanavičiaus vardu.

nistraci.ią

pitalistinę spaudą dėlei jos 
melų apie Suomijos baltgvar- 
diečių laimėjimus daugiau, ne
gu tūli mūsų artimi draugai.

Labai lengvai galima užra
šyti “L.”, jei turėtum progos 
matyt naujų žmonių. Turėki- 

tvirtą viltį, kad mūsų dar- 
nebus veltūs.

Draugiškai,
A. J. Smitas.

me 
bai

Washington, saus. 3.—Fa- 
šistuojantis neva “tyrinėto
jas” Dies reikalauja kon
greso vėl paskirt pinigų jo 
“tyrinėjimam.”

iš kuriu 
aprūpinti 
aprūpinti

VILNIUS. — Vilniaus darbo 
biržoje viso buvo užregistruota 
apie 7000 bedarbių, 
4000 pat pradžioje 
darbu, o likusiems
darbu miesto inžinieriai j ieško 
naujų viešųjų darbų. Gruodžio 
6 d. buvo perimta miesto inži
nieriaus Gražulio žinion betono 
fabrikas ir baigiamos perimti 
visos kitos miesto žinioje esan
čios įmonės ir įstaigos.

Vilnius. — Lietuvai Vilniuje 
atiteko nemaža specialinio 
mokslo įstaigų, mokyklų ir 
kursų. Stambiausioji yra tech
nikos mokykla su 8 liciejais, 
kuri perorganizuojama į Vil
niaus technikumą su mecha
nikos, elektromechanikos ir 
architektūros skyriais. Vil
niuj dar veikė dvi amatų

> ir viena amatų 
mokykla. Visos jos dabar su
jungiamos į vieną, kuri bus 
pavadinta Vilniaus valstybine 
vidurine amatų mokykla, ku
rioje bus elektromechanikos, 
mechanikos, dailidžių ir mū
rininkų skyriai. Buv. Vilniaus 
valstybinė mergaičių siuvimu 
gimnazija pertvarkoma į Vil
niaus .valstybinę mergaičių 
amatų mokyklą. Buv. Vil
niaus mergaičių valst. preR/- 
bos mokykla perorganizuoja
ma į Vilniaus vaiši. vidurinę 
prekybos mokyklą. Be šių 
Vilniuje dar veikė privatinės 
amatų mokyklos* ir kursai, bū
tent, mechanikos liciejus, du

ne- 
šven- 

pagal kortelių 
pirktis po 500 gramų duonos
arba po 375 gramų kvietinių 
miltų: Kas turi vištų ir turi 
maisto kortelę, tas turi grąžint 
valdžiai iškirpęs korteles, ku
riomis leidžiama kiaušinių 
pirkt (1 kiauš. per pusantros 
savaitės). Jei turėdamas viš
tų kas pirktų kiaušinių, yra 
baudžiamas. — Kadangi Vo
kietijoje labai taupoma ir ava
linė, ..o oda reikalinga kariuo
menei, tai per vokiečių 
dą varoma propaganda 
nu, pastogėse užmestų 
lopymą, dar labiau už 
mis batus su gumos ar
su medžio plaušų padais, o vi
sų goriausiai už klumpes, ku
rios išgiriamos, kaip pato
giausios ir praktiškiausios ir 
kuriomis kadaise ir Rytprūsių 
ūkininkai dėvėdavę. Vaikams, 
kurie daugiausia avalinės su
dėvi, visoje Vokietijoje suor
ganizuoti batų keitimo punk
tai, kur atnešus išaugtus vai
ko batukus, juos galima iš
keisti į padėvėtus didesnius.

spau- 
už se- 

batų 
dirbti- 
geria u

Kaunas. — Šiomis dienomis 
įsisteigė Gabiesiems Lietuviu
kams Remti Draugija, kurio-? 
tikslas bus padėti toliau eiti 
mokslą 'gabiems neturtin
giems kaimo vaikams, kokių 
mokytojai labai dažnai suran
da ir kurie dėl tėvų neturto 
šiaip taip baigę pradžios mo
kyklą, toliau nebepajėgia eiti. 
Jau daug anksčiau mokytojų 
tarpe buvo kilęs toks suma
nymas kurti draugiją, kuri 
globotų ir remtų gabius ir 
mokslo trokštančius, kad jie 
galėtų eiti savo pasaukimo ke
liu ir taptų naudingi visuome
nei. šio gražaus sumanymo 
realizavimo ėmėsi ir įvykdė 
Adenas pradžios mokyklų 
Rytojas Pr. Karalius.

mo-

Kaunas. — Įvykusioj 
kietijos Baltijos

Vo- 
geležinkelių 

konferencijoj Kaune susitarta 
dėl Lietuvos darbininkų vežio
jimo iš Kretingos į Klaipėdos

NA, 0 JEI BŪTU JI PRALEIDUS LAIVĄ!

VIENĄ lietingą dieną praeitą savaitę užėjo 
mums baimingiausia mintis. "Leiskime,” mes 

pamanėme, žiūrėdami, kaip lašai vienas kitą vijosi 
žemyn lango stiklu, “leiskime, kad Žalmargė būtų 
praleidus tą laivą! Tada nebūtų grietinės mūsų 
kavai nei pieno prie grūdinių valgių! Tai gal 
tada nebūtų ir kūdikių!” Bet Nojus buvo išmin
tingas senas kapitonas. O jis iš tiesų mylėjo kū
dikius. Nes jis pasirūpino, kad Žalmargė ir jos 
draugas tikrai būtų tame gerame laive Arkoje. 
Tai šiandien begalinė daugybė motinų dėkoja už 
jo išmint;—ir už Borden’s Žalmargių svarbų prisi
dėjimą—už vienintėlj maistą, kuriuom dauguma 
kūdikių gali gyventi; Borden’s Farm Products.

JEIGU TAI BORDEN’S, TAI TURI BUT GERAS!

Lietuviij Rakandų Krautuve
Didelis pasirinkimas ir žemos kainos:

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

LIETUVIAMS5 DUODAME IŠSIMOKĖJIMUI

Grand Chair Corporation
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

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

Tek EVergreen 7-8451

Specialiai gerų daiktų turime šiom švenčių sezonu.
Prašome užeiti ir pamatyti mūsų staką.
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MAN ABOUT TOWN
by JOSEPH SACAL
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WAR LOANS LEAD TO WAR! Six States Represented at LDS
Around Town

Inebriates taking over the town's 
center with their hoots and hollers 
of “Happish New Yish ...” Several 
drunks razzing the dummy dresser 
in one of the local store windews. 
“Leave her alone,” shouts one of 
the sozzled individuals, as the dum
my dresser disrobes the stoney fe
male ... Panhandlers with a nose 
red as a Christmas bulb, “Say Bud, 
gotta nickel fer a cuppa coffee?” 
His breath at this moment pene
trates thru the cold wintry air and 
an aroma of hair tonic, bay rum and 

) a touch of canned heat breezes by 
ones nostrils...

Smoke in gobs rising from the 
chimney tops and the gentle drip
drip of soft coal ashes on the Stet
sons passing by.

Soot streaked faces of people who 
forgot they lived in Pittsburgh and 
rubbed that itchy proboscis with 
blackface results. .. Street cars 
crowded to the gills with a load of 
human freight. Impossible to move 
yet doors open to admit more pas
sengers. Doors close and “yours” 
pants get caught in door closing 
operation. “Say conductor,” I holler, 
“open the door so I can get my 
phnts out!” Titters overtake the fe
male crowd at my words ...

Discussions with girls over their 
’future prospects. One ’ girl saying, 
“boy, when I get married, am I go
ing to sleep!...” Other girls speak
ing on the benefits of dancing. “AH 
your worries, trials and tribulations 
disappear when you dance,” sez 
one... Bets with peo‘ple that I learn 

■^how to dance and find out if troub
les do disappear ...

Things You Ought To Know
That Pittsburgh’s housing project 

is built on an old cemetery.. . That 
the “Hill District” offers some of 
the finest entertainment in town at 
its cabarets. Notice is hereby .served 
that patrons of the "Pigeon Club” 
(where all the birds come to roost)

of.

Chicago Evening...
1 

Reached Obvious Conclusion

L. P. Yonik

SINCE I HAVE always greatly 
admired and respected the ef

forts of those writers who attempt 
to bring closer together, through the 
medium of their pen or typewriter, 

-as the case might be, the far-flung 
cities of Brooklyn and Chicago, I 
decided to become the humble 
chronicler of that writing element 
in Chicago, with whom you may be 
familiar.

It is my earnest hope, and I be
lieve it is also the hope of Matt 
Sholomskas, that some young writer 
of Brooklyn will find this unre
warded task sufficiently interesting 
to pen the history of his contem
poraries.

Please bear with me as I write 
one more brief word in introduction, 
after which I will attempt to become 
the humble unobtrusive secretary of 
the near-famous in the young Lith
uanian world. That word is to be 
an apology to all those brilliant 
writers whom I must seem to ig
nore, since time and place are li
mitations which have not yet been 
overcome.

—o-
Dec. 25

Early this evening, which I am 
surprised to discover is Christmas, 
I took myself to the home of Ed
ward Pran, hereafter to be known 
as The Phool, which name he is 
perhaps better known by, and found 
him perusing the “Daily Mislead
er, ,r (which name can be applied 
to almost all of our daily papers, 
I fear).

After exchanging various pleasant
ries and comments none of which 
were worth repeating, we partook 
of somč tea. After 'deciding on the 
itinerary for the evening’s enter
tainment, we went to Vilnis, as The 
Phool had business of some sort to 
transact.

While there we attempted to 
call up Bunni, but unfortunately 
his phone was disconnected. Being 
youhg, and stout of heart, (in spite 
of the Phool’s receding hairline) 
this did not concern us greatly. Our 
first destination, at which we soon 
arrived, was the Inn where we 
had spent so many happy hours.

In passing, I would like to de
scribe this Inn. It is, with many of 
us, one of the favorite meeting 
places, for the atmosphere is one of 
friendly comfort, the beer is plen
tiful and the pretzels are excellent.

Then too, we find that many of 
the regular patrons are either 
amusing or interesting, as for in
stance the one whom we have yclept 
“The Clown.” This is a middle- 
aged man who considers himself, 
when in his cups, one of the “In
telligentsia.” He loves to use huge, 
ponderous words to beat down and 
intimidate whoever may be his 
drinking partner. Of course it 
follows that he often makes him
self appear ridiculous by the use of 
these words, few of which he is 
familiar with.

He, however, is rather common
place, when compared with "The 

desist; from attending said establish
ment due to slot machine trouble .. . 
“City Fights Numbers Racket,” 
strearhlines a local daily. “Limpy” a 
local number seller enters the bar
room and shouts, “Hey boys, what’ll 
you play today?” “672 combination,” 
answers a local copper relaxing at 
the bar. “Law enforcement, eh,” I 
say to myself as I down a dose of 
lemon pop.
What’s Doing

Local LDS’ers plan a banquet 
with pntertainment on the tenth of 
February at the > “Esplinders” club
room^. Greater Pittsburgh Youth 
Council meets in Ambridge on the 
26th of January, not the 29th, report
ed in the Tiesa... Wilmerding has a 
youth group consisting of some 22 
members. Here’s hoping they all join 
the LDS soon. Meanwhile, keep up 
your, good work, and let other 
groups know about your activity.

Things I Didn’t Know Till Now.
Thajt the “Esplinders” would make 

as much dough as they did on the 
raffle books. Also that, sO many 
young1 people would attend their 
New Year’s blowout.z

Somehow I had (a sneaking su
spicion that something was screwy 
somewhere when during the past 
week I was plied with a series of 
questions on whether I liked lemon 
colored gloves, if whozis’ gloves 
would fit me or, if a pipe can be 
lit with a cigarette lighter.

Corries New Year’s eve and my su-
spicions are confirmed when the 
"Eplinders” presented me a token of 
appreciation in the form of a beauti
ful cigarette lighter. Thanks a lot, 
gang. lYou’re the kind o people one 
won’t forget for a long while. Mean
while, the next ’time you try and 
pull off something like that, be a 
bit more Homlock Shermish. Don’t 
ask a guy the size of his gloves, the 
color he likes, if Stanley’s fit my 
hand and if pipes can be lit with
lightens. Tut, tut, Alice and Anne.' the

Spy.” "The Spy” seems perpetually 
under; the illusion that everybody 
thinks that he himself is a spy, for 
what reason, we have never been 
able to discover. He also must be 
assured, at each meeting that we 
ourselves are not spies.

This particular evening however, 
we met two men whom we had 
never seen before. I do not re
member just how we chanced to 
start a conversation, but the air of 
bonhomie which permeates the Inn 
makes a chance meeting not only 
possible but probable. These two 
men were veterans of the last 
world war. One had been a serge
ant, and his name was Busch. He 
was a German, but was fighting 
for the “Democracies.” His eyes 
were perpetually squinting, and his 
shoulders were bowed. This was 
caused by his silent, racking cough, 
which was repeated at intervals of 
about; every two or three minutes, 
and was a result of being gassed 
by chlorine in the glorious fight 
to save Democracy from the rape 
of the Huns.

And he was a German himself! 
He told, in his rather incoherant, 
thick voice, of meeting his cousin on 
the field of battle. His cousin was, 
of course, fighting for the Kaiser. 
He repeatedly insisted, rather 
drunkenly, that he had killed no 
one during the war.

The other veteran, who was by 
far the most sober, told us a bit 
more; about Sergeant Busch. He told 
us that the Sergeant was compar
atively mild when he was drunk, 
for not only were his lungs ruined, 
but he had been ruptured. When we 
asked the Sergeant why he didn’t 
take advantage of the Heinz Hos
pital, he replied rather heatedly 
that "not until he could no long
er walk or crawl would he go 
there.” The private explained that 
they were better treated on the 
street than they would be in the 
hospital.

When the Phool and myself 
broached the subject of the coming 
war, and ventured to say that we 
would probably be shouldering arms 
ourselves, the private seriously en
joined us to refuse to fight. We 
all then agreed that it took far 
more courage to refuse than it did 
to accept, but whether the Phool 
and, I will have the courage of our 
convictions remains to be seen.

\Ve now became aware of the 
fact that it was drawing near the 
time when we should be wending 
our slightly unsteady way to Bun- 
ni’s humble but spacious domain. 
This we did, and there we dis
covered two unusual, or at least 
unexpected things. One, was the 
fact that the boiler had burst, 
consequently making it necessary to 
keep our overcoats on, and the 
other was Tony Stelmok.

With the usual elasticity of the 
yodng, we soon dispelled from our ( 
minds the depressing memories of 
the past hour, and were all soon 
engaged In listening to Bunni’s 
new and excellent phonograph, in 
singing with it and in exchanging

“Industrial and agricultural production for a war market may give 
immense fortunes to a few men; for the nation as a'Whole it produces 
disaster. It was the prospect of war profits that made our farmers in the 
West plow up prairie land that should never have been plowed, but should 
have been left for grazing cattle. Today we are reaping the harvest of 
those war profits in the dust storms which have devastated those war 
plowed areas.

“It was the prospect of war profits that caused the extension of mono
poly and unjustified expansion of industry and a price level so high that 
the normal relationship between debtor and creditor was destroyed.

“Nevertheless, if war should break out again in another continent, let 
us not blink the fact that we would find in this country thousands of 
Americans who, seeking immediate riches—fool’s gold—would attempt to 
break down or evade our neutrality.

“They would tell you—and, unfortunately, their views would get wide 
publicity—that if they could produce and ship this and that and th.c 
other article to belligerent nations, the unemployed of America would 
all find work. They would tell you that if they could extend credit' to 
warring nations, that credit would be used in the United States to build 
homes and factories and pay our debt. They would tell you that America 
once more would capture the trade of the world.

“It would bo hard to resist that clamor; it would be hard for many 
Americans, I fear, to look beyond—to realize the inevitable penalties, the 
inevitable day of reckoning, that come from a false prosperity^ To resist 
the clamor of that greed, if war should come, would require the un
swerving support of all Americans who love peace.

“If we face the choice of profits or peace, the nation will answer- must 
answer—"We choose peace.” It is the duty of all of us to encourage such 
a body of public opinion in this country that the answer wdr be clear and 
for all practical purposes unanimous.” /

Presidein Rooseevlt.
August 14, 1936. /

“Youth Must be Served” - But Will the
Incoming Congress Act on this Problem?

Talk about the problems of youth 
has been very popular of late. There 
have been open-forums and sympo
sia on the air, there have been 
speeches from a multiple of ro
strums; reports and surveys and 
statistics abound on every hand and 

round-table conferences have 
been too numerous to keep track 

Tne conclusion that is reached 
is invariable and important enough
to stand repetition. The latest con
ference, held on Dec. 13-14 under 
the auspices of the National Youth 
Administration and attended by 
leaders in business, education, labor 
and the government, stated this 
conclusion very simply:

“It is quite impossible to meet 
the urgent needs of unemployed 
young people of the present time 
without the expenditure of larger 
sums of public money than are now 
devoted to the solution of employ
ment problems of young people.”

This conclusion was inevitable to 
all present, including former Cham
ber of Commerce President Henry I. 
Harriman; Henry S. Dennison, pre
sident of the Dennison Mfg. Co., 
and other prominent business men, 
after the relevant facts in the si
tuation had been carefully examined.

The conference statement pointed 
out that:

Recognized Facts
“One-third of the young people 

of this country between the ages of 
16 and 25 who are out of school are 
unable to secure employment.

“At least 4,000,000 young people 
between these ages are out of school 
and unemployed.

“This constitutes between one- 
third and one-half of the total un
employed in this country.”

They agreed, as the CIO has 
always maintained, that "Employ
ment should, so far as possible, be 
provided by private business, indus
try, and agriculture.”

They saw very clearly that: "all 
young people who are out of work 
and out of school must be provided 
with opportunities for employment 
or with opportunities for assistance 
to continue in school.

"To the extent to which private 
enterprise does not provide jobs 
for youth who are out of school, 
unemployed, and seeking work, pub
lic employment should be provided.”

In the light of these facts and 
these needs, the conference exam
ined very carefully the extent to 
which public aid and publią work 
has been provided for our unem
ployed young people.

•And they found it woefully in
adequate:

NYA, CCC Funds Low
They found that the NYA had 

received an appropriation of only 
$100,000,000 for the year 1939-1940 
with which they were able to em
ploy an average of 225,000 young 
people on their work projects and 
to extend aid to around 375,000 
high school and college students.

They found that the CCC received 
an appropriation of $290,000,000 with 
which they had been able to take 
care of an average of 325,000 men 

pearls of wisdom, none of which, 
unfortunately, do I remember. And 
so on, into ‘the smallest hours of 
the morning, during one of which, 
the Phool and I departed, our des
tiny now being the cool, clean 
chastity of our respective cots, from 
which We will arise Tomorrow with 
dry mouths, and slightly befuddled 
brains.

and boys in their camps.
They contrasted these meager ac

complishments with'’ the only too 
evident needs, and they were forced 
to draw the conclusion that much 
more must be done by the govern
ment for American young people.

This is a conclusion with which 
the CIO is in hearty agreement and 
which the CIO has advocated for 
some time. In the CIO legislative 
program which has just been form
ulated, the special case of jobless 
young people was emphasized. A 
substantial increase in appropria
tions for their benefit was strongly 
urged.

It is now up to, the Administra
tion and Congress to implement this 
widespread conviction that youth 
must be served.

—K. Hetzel. |
I 
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Religious Leaders 
Oppose Dies Drive 
As “UnAmerican”

Declaring that the Dies Commit
tee itself is "unAmerican,” 98 cler
gymen and religious workers this 
week joined together to sign a plea 
that the House of Representatives 
refuse, further appropriations to the 
Dies Committee.

Parts of the letter, signed by 
such religious leaders and clergy
men, as Rev. Walter Bowie, Dr. 
Sherwood Eddy, Dr. Arlo Brown, 
Dr. Rufus Jones, and others, state:

"We see in the activities of the 
Dies Committee a deadly parallel to 
the activity in Germany which fi
nally resulted in the attempted sub
jection of the German Church to 
Hitlerism. If, under cover of a 
growing war hysteria, a Congres
sional Committee can investigate the 
opinions of American citizens—if it 
can tell them what organizations 
they may or may not join—it may 
soon tell them what they m a y 
preach, what they rinay say.

"We believe that if the Dies Com
mittee is permitted to proceed in 
this irresponsible manner such pro
tection as is afforded to minority 
opinion in the United States by the 
Bill of Rights will $oon be gone 
and we shall be living under a 
dictatorship.

"We believe it is pertinent to 
ask: If this is a committee sincere
ly interested in investigating un- 
American activities, why has it not 
brought to the stand the Rev. 
Charles E. Coughlin? Why has it 
not investigated the so-called 
"Christian Front,” the “Christian 
Mobilizers” and other anti-Semitic, 
anti-democratic groups which have 
terrorized certain neighborhoods of 
our cities?

"It is our studied opinion that the 
Dies Committee itself constitutes an 
unAmerican activity,1 and, therefore, 
we respectfully petition the House of 
Representatives, through you, to 
withhold appropriations from the 
Committee. The committee must be 
dissolved before it succeeds in dis
solving our Bill of Rights. If such 
a Committee is needed in the United 
States, let it be a fact-finding com
mittee of experts responsible to the 
Attorney-General and the Dept, of 
Justice.”

Musical instruments in the United 
States will conform to a uniform 
standard pitch' if manufacturers ad
here to the plea of tnusicians.

Eastern Seaboard Conference
Youthful LDSers Make Plans for Building 
Organization in ‘Tenth Anniversary Year

Philly Annual Dance 
January 13

PHILADELPHIA, Pa. — To start 
the New Year right the Lyros Cho
rus is giving its Annual Dance on 
January 13, at the Lithuanian Hall, 
Tilton and Allegheny Avenue.

The damage of this big affair is 
only 40c, including wardrobe. Two 
swell orchestras, featuring George 
Dennis for American dances and the 
Boiletiers for polkas and folk dan
ces.

There will be plenty of room for 
dancing as the two large dance 
floors will be used. Young and youn
ger folks are invited to make mer
ry and have a gay time. Hope to 
see you on January 13, 1940.
Side Cracks of Philly:-—

1. For chorus dance Joe A.- please 
have your bus license on (he dance 
floor—the girls.

2. Jessie S., Vete Z., and Doc are 
a little bit bashful in asking the 
girls to dance with them. You’re all 
good, but don’t have enough wine.

3. Just what has Larry got that 
all the girls are always flocking 
around him?

4. Tillie G., who was that hand
some fellow in the kitchen? Do 
share your wealth with us girls. 
He’s very nice.

5. Say, girls, we have a jitterbug 
with us. Welcome! He’s showing 
you fellows up. Nice work, John 
Brown, keep it up.

—Dance Committee.

Aido Chorus Closes 
Old; Prepares the 
New Year

Greetings 1940! The Brooklyn Ai
do Chorus saw you in very warm
ly, didn’t they?

Looking into the future, we see 
the annual concert of the\ido Cho
rus looming directly ahead ^f us . . . 
January 14, 1940. All of us arc 
working hard to make this concert a 
great big success. When we get to
gether twice a week, to practice 
singing, that shows that we mean 
it.

Yes, January 14 is going to be a 
great day. We shall present brand 
new songs, and then loadsold 
favorites, which have been heard in 
some of our previous operettas. This 
is a wonderful opportunity, for all of 
you to hear good music and to 
enjoy dancing to an excellent or
chestra after the concert. The tick
ets are very reasonably priced, at 
75c for reserved seats, and others 
for 50c.

1 mustn’t forget, you will also 
hear such favorites as Aldona Klim, 
Frank Pakalniškis, Aldona Žilinskas, 
pianist, a men’s quartet, and Aid- 
balsiai.

Speaking of opportunities, (1 was, 
before) this affair will be an ex
cellent one for the Sietyno Chorus 
of Newark to sell tickets for thejr 
affair which will take place on 
January 20. (Notice the free ad
vertising.) Yes, members of all the 
other choruses, if you attend our 
concert, we’ll be sure to play the 
game of Tit for Tat.
, Well, I guess I’ll stop now, be
cause I think I’ve made it clear 
that our concert will be held on 
January 14, at Labor Lyceum, and 
that tickets can be gotten from any 
chorus member for cither 75 or 
50 cents.

See all of you al our concert!
-—Emily Klimas.

Well folks it seems 'as though it’s 
all over but the shouting with a 
dash or two of Bromo.

This year as usual the Brooklyn 
Aidos held their annual New Year’s 
Eve dance. Only this year it was 
different, we were honored by hav
ing the out of town delegates of the 
Lps Eastern Seaboard Conference.

I wonder where some of them 
went with that group of Aidos mem
bers, eh!

Johnnie A. seemed to be making 
out pretty well behind the bar. 
(some technique John)

Vito Z. seemed very anxious to 
get’ rid of a banana or something.

Nice work by the girls behind the 
food counter.

Some of those out of towners 
seemed to be having a swell time, 
too bad I don’t know most of them. 
Hence no individual comment, except 
that it was good to see them hav
ing a swell time anyway. I would 
also like to take this opportunity to 
thank all those people for their fine 
cooperation in helping us out with 
our affair. Hope we can do as 
much at some future date.

FLASH! just came’in by wireless.

NEW YORK, N. Y.—LDS youth delegates from six Eastern 
states- greeted the New Year at their Eastern Seaboard Con
ference held in Hotel Imperial, December 30-31.

Lithuanian youth were present from such cities as Shenan
doah, Pa.; Baltimore, Md.; Jersey City, N. J.; Great Neck, N. 
Y.; Bridgeport, Conn.; Stough-®------------------------------------------
ton, M-ass., and many other ci
ties in those,states.

Greetings Open Confab
The delegates met in the 

Main Ballroom of the hotel 
where sessions were held. Keis
tutis Michelson of Brooklyn 
was elected chairman of the 
session and Ann Stellman of 
Newark, secretary. Greetings were 
given to the conference by Roy 
Mizara, president of the LDS; John 
Siurba, the fraternal organization’s 
secretary; and Charles Kwarren, 
president of the LDS National 
Youth Committee.

^Chariest Kwarren laid particular 
stress to the character-building na
ture of the LDS, pointing out the 
reasons why it is now the leading 
organization of Lithuanian - Ameri
can youth.

Saturday’s Sessions

The first day’s session was main
ly devoted to the organization of 
the conference, election of various 
committees, and the report given 
by the secretary of the National 
Youth Committee, John Orman.

In his report John Orman 
stressed the need for increased 
membership in order that the Tenth 
Anniversary Year, 1940, be cele
brated in the proper manner.

Hold “Get-Acquainted” Party 
for Delegates

In the Colonial Room Saturday 
evening a large buffet supper and 
party was held for the delegates. 
Food and refreshments were plenti
ful for all and there was dancing 
to follow. Vincent Zaleckas, of 
Bayonne, N. J., volunteered the 
use of his audition system for the 
dance music.

Council, Branch Reports

Anthony Vasaris of Montello re
ported on the accomplishments of 
the Massachusetts Council in the 
LDS membership drive. In Massa
chusetts, ' where only one branch 
existed before, five are now func
tioning. The gLiDerS branch of 
Montello was proud to report they 
have now secured a large head
quarters for their membership.

Vete Zablackas of Brooklyn re
ported on the highlights of the 
Metropolitan Council.

Philadelphia, Pa., came in for 
severe criticism when their repre
sentative stated there were 75 
youth in the LDS but no func
tioning youth branch. Baltimore, 
Md. struck an optimistic note when 
they declared they did not yet 
know what it was to have a so
cial fail.

The Brooklyn Aidbalsiai, under B. 
Šalinaitė, supplied a musical pro
gram by singing various Lithuanian 
and American songs.

Discussions Follow
In the Sunday afternoon session 

the various reports were discused 
and analyzed by the delegates in 
order that their work in celebra
tion of the 1940 LDS Year might 
be fully successful.

Al Kwedor of Stoughton, Mass., 
delivered the report of the Sports 
Committee and Walter Kubilius of 
Brooklyn gave the Resolutions Com
mittee report.

A resolution calling for America

Metro Bowling 
Tourney on Way

BROOKLYN, N. Y.— The first 
games of the bowling year will be 
played this Sunday, January 7, as 
part of the Metropolitan Council’s 
bowling tournament.

After beating the best that Mas
sachusetts has to offer, now’s the 
time to find out who is champion 
of the Metropolitans.

All bowlers of the Brooklyn Build
ers, Maspeth Cavalcades and Rich
mond Hill Ramblers are to be down 
at the Myrtle Ave. and Broadway 
Alleys thjs Sunday at 2:30 p. m.

i —Ball.

Aidos representatives give Mass, de
legates jolly send off Monday eve
ning. That’s all folks.

—Ope Who Knows, 

to "Stay Out of War” was greeted 
with spontaneous applause. Other 
resolutions passed favored the elec
tion of Anthony Vasaris of Mas
sachusetts to the LDS> vice-presiden
cy and endorsed the act of the 
American Youth Congress in hold
ing a "Citizenship Institute” in 
Washington in February.

After the conference most of the 
delegates attended the dance held 
by the Brooklyn Aido Chorus and 
then visited Times Square where, 
with one and a quarter million other 
people, they greeted 1940.

Local LDSers Whip 
Visiting Bowlers 
From Mass

BROOKLYN. N. Y. — Visiting de
legates from Massachusetts to the 
Eastern Seaboard Conference tried 
their bowling mettle against the 
Brooklyn Builders and came out 
second best.

Maybe the strenuous conference 
had something to do with it and 
maybe it was the excitement of the 
New Year, but the four Bay Stat
ers were behind over 300 points 
after three games.

Massachusetts girls were also rea
dy to try their hand against Brook
lyn’s fair crop, but the Builderseites 
couldn’t get together in time and 
no game was played.

—A.

CIO Exposes 
Ohio Starvation 
In Movie Film

TOLEDO.- Going on the premise 
that "pictures don’t lie,” CIO unions 
here produced a 2,000-foot movie 
film depicting actual cases of star
vation among the city unemployed 
families who have been deprived of 
all aid since Sept. 16.

The film was produced as a chal
lenge to Gov. John W. Bricker who 
has been tolling the nation that 
there is "no one starving in Ohio.”

The governor, city officials and 
other public officials were invited 
to see the first showing of the one- 
houi' film, here this week. Louis 
Didisse, president-elect of the Tole
do Industrial Union offered to take 
the film to Columbus and show it 
to a special session of the state le
gislature if Bricker would issue the 
Call for the session.

The CIO began production on the 
film several weeks ago, after Gov. 
Bricker refused requests of labor 
unions and other organizations to 
call a special legislative session in 
order to aid the relief crisis in 
many Ohio cities, including Cleve
land and Toledo.

Shows Low Food Supplies
The movie shows numerous un

employed families eating nothing 
but potatoes ... and not enough of 
even those. Other scenes show the 
empty pantries. There are scenes 
of undernourished young children 
hungry looking at a small portion of 
beans. The pictures were taken at 
random.

The CIO council president-elect, 
accompanied by a movie cameraman, 
walked into the homes of the un
employed and asked permission to 
take pictures of the food they had 
on hand. The willingness of prac
tically every family visited to per
mit the movie taking showed the 
hardships, Didisse declared.

Pleased at Proposal
President Roosevelt’s promise to 

Ohio CIO President John Owens to 
set up army kitchens in the state 
to avert further suffering was met 
with great joy by the victims of 
the relief crisis.

The City of Toledo recently voted 
a $100,000 monthly relief appropria
tion, however, this sum is aiding 
less than half of the 25,000 men, 
women and children who are de
pendent on relief here. Strict red 
tape prevents many of the worst 
cases to receive aid from this ap
propriation.
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Baltasis Aras Svetimais Sparnais
D< M. šolomskas

(Tasa) ja Lenkijos miestus, tai jų ten nėra, bet 
lenda į mūsų žemę.

da-
su-

Sovietų Sąjungos karo specialistai 
vė sekamą atsakymą, dėl Lenkijos 
smukimo:

Vidaus santvarkos netinkamumas. 
Lenkai sudarė tik 60 nuoš. gyventojų, o 
40 nuoš. buvo tautinės mažumos — uk
rainiečiai, baltarusiai, žydai, vokiečiai, 
lietuviai. Ukrainiečiai ir baltarusiai su
darė 11,000,000 žmonių, ir jie buvo di
džiausiame pavergime. Lenkijos valdonai 
ne vien tautines mažumas smaugė, bet 
bjauriausiu būdu išnaudojo ir sįvus dar
bininkus ir valstiečius. Net Anglijos 
ministeris Lloyd George pareiškė: “Len
kijos kaimiečiai gyveno didžiausiame 
varge dėl to, kad Lenkijoj viešpatavo 
blogesnis baudžiaviškai-feudalinis surė
dymas, negu bet kur Europoj. Štai ko
dėl žmonės su džiaugsmu sveikina Rusi
jos armiją kaipo išvaduotoją.”

Kitos priežastys buvo: 1) Lenkijos*ne
tikusi užsienio politika, pataikavimas 
Anglijos ir Francijos imperialistams, an
tagonizmas prieš Sovietų Sąjungą, atsi
sakymas nuo bendro apsigynimo sutar
ties. 2) Lenkijos teritorijos apsupimas iš 
trijų pusių. 3) Netikusi Lenkijos armijos 
komanda, nepasiruošus apsigynimo ka
rui, bet planavus užpuolimo veiksmus. 
4) Stoka prieštankinių ir priešlėktuvinių 
kanuolių. 5) Silpnas orlaivynas ir lakū
nų išsilavinimas. 6) Anglijos ir Franci
jos išdavystė, kurios visai neatėjo Lenki
jai j nap-alba. Šios ir daug kitų priežas
čių paklupdė Lenkiją į savaitę laiko.

Rugsėjo 6 dieną, netoli Thorno, vokie
čiai supliekė dvi lenkų divizijas ir suėmė 
15,000 belaisvių, 100 kanuolių, daug ka
ro medžiagos. Rugsėjo 13 dieną lenku ko
manda taip susimaišė, kad vokiečiams 
netoli Radomo teko 60.000 belaisvių. 143 
kanuolės ir daug karinės medžiagos. Tą 
pat dieną i šiaurės nuo Ostrovo Mazo- 
vpekio pasidavė 18-ta lenkų divizija. 
Ru‘p-«ėio 15 diena, i rnet-rvtus nuo Var- 
šovod pasidavė 8.000 lenku kareivio su 
19K k^nnnlėmis Sekama diena ties Sied- 

nasidnvė 12.000 kareiviu, 80 ka- 
nnnb’ii ir 13 lėktuvų. Po to lenkų armiia 
cmhvr'Gn Su 15 diena rugsėjo lenku lėk- 

ir ištisos divizijos bė^o i Rumuni- 
t ntmia ir Lietuva. Anie 750 karo lėk- 

Dimi nnbėp-o pas kaimynus.
Lenkijos noniška valstybė baieė savo 

"^vavimą. Vakarų Baltarusija ir Ukrai- 
buvo pavojuj. Tokiose sąlygose So- 

TT,’^tu Saiuno-a turėjo ištiesti savo broliš
ka ^nnka. Rugsėjo 17 diena, anksti rvta. 
n°"°l Sovietu Sąjungos valdžios sprendi
mą. draugas Molotovas pasakė radio kal
ba ir įsakė Raudonajai Armijai eiti j pa
galbą vakarų baltarusiams ir ukrainie
čiams. Raudonoji Armija perėjo buvusią 
°;era tarne Lenkijos ir Sovietų Sąjun
gos. Šis Sovietų Sąjungos ir jos didvy
riškos armijos žygis ir bus nušviestas 
tračioje dalyje šio veikalo.

Sekančią dieną vėl lenkų dvimotorinis 
bombanešys perskrido į Sovietų Ukrai
ną ir laikė kryptį linkui Krivino ir Jam- 
polio, kur Sovietų buvo lėktuvų laukai.

—Uuu-uu!—kauke lenkų bombanešio 
motorai.

—Uuu-u-u!—sukaukė nedideli, vikrūs 
sovietiniai mūšio lėktuvai ir veik stati 
didele sparta kilo oran.

—Suimti!—duota jiems komanda.
Trys Sovietų lėktuvai apsupo lenkų 

bombanešį.
—Ta-ta-ta!—sutratėjo iš vieno per- 

sergstantis kulkasvąidis.
—Nusileisk!—buvo komanda iš Sovie

tų lėktuvo.
Lenkų bombanešys apsisuko bėgti.
—Tra-ta-ta!—sutratėjo antras sovieti

nis mūšio lėktuvas iš kulkasvaidžių.
—Leiskis žemyn!—vėl buvo komanda.
Kito kelio neliko. Lenkų lėktuvas nu

tūpė. Iš jo išėjo oficierius Henrikas Udi- 
kas, lakūnas Juzef Bidikas, kulkasvai- 
dininkai Perkal ir Stanislav Chatko.

—Tamstų lėktuvas yra giliai Sovietų 
žemėj. Ką į tai turite pasakyti?!—Pa
statė klausimą Sovietų eskadrilės vadas.

—Paklydome!—atsakė oficierius.
—Dienos laiku ir paklydote?
—Taip, pasitaikė.
Bet tuo laiku vėl:
—Uuu-u!... Uuu-u!... Uuu-u!—skri

do trys kiti lenkų lėktuvai Sovietų že
mėn.

—Daugiau “paklydusių!”—tarė Sovie
tų lėktuvų komandierius.

—Uuu-uu!—sukriokė Sovietų lėktuvų 
grupė.

Ore jie apsupo lenkų lėktuvus ir visus 
tris privertė nusileisti.

—Kodėl, tamstos, sulaužėte Sovietų 
Sąjungos neutralitetą?—paklausė Sovie
tų eskadrilės vadas.

—Jokio neutraliteto nėra!—piktai at
sakė lenkų oficierius.—Visai paprastai. 
Mes netikime į bolševikų neutralitetą. 
Mums yra įsakyta apžvelgti visą Sovietų 
Sąjungos pasienį ir mes savo pareigas 
atliekame!

—Šitaip,—tarė Sovietų komandierius, 
paleisdamas dūmų kamuolį.—O mes stovi
me Sovietų žemės sargyboj ir kiekvieną 
jūsų lėktuvą priversime pasiduoti arba* 
sušaudysimė! Reiškia, jūs žvalgaujate 
mūsų žemėj?

—Taip!—sutiko lenkų kapitonas.
—Gaila, labai gaila, tikslo nepasieksi

te. Jūsų valdžia jau pabėgus. Jūsų žval
gą vimas panašus į mirusio akis. Jūs nie
ko nematysite.

Francijos kariai, sužeisti Vakaru Fronte, “ilsisi.

yra smagu ir linksma matyfr4®*f 
komedijas, tai jau nėra nei 
kalbos.

Todėl visi dalyvaukite šia
me parengime ir linksmai lai
ką praleisite prie geros or
kos! ros ir šiaip su pažįstamais.

LLD Trijų Kuopų Parengimas 
Vasario 4 d. Clevelande 3 

LLD kuopos rengiasi prie ge
ro parengimo, kuris bus Lie
tuvių Svetainėj, 6835 Superior 
Ave. Bus suloštas teatras ir 
kitokie pamarginimai bus tar
pais.

LLD kuopų visi nariai turė
tumėt padėti rengimo komisi
jai, kad šis parengimas būtų 
pasekmingas.

DALIS TREČIA

lėktuvas

Mirusių Akys
Rugsėjo 12 dieną, antradienį, anksti 

lietingą rytą nuo Lucko-Rovno, iš Vaka
rų Ukrainos, kurią lenkai laikė pavergę 
dvidešimts metų, girdėjosi lėktuvo bal
sas:

—Uuu-uu!—ūžė motoras,
skrido linkui šepeto^kos.

—Uuu-uu!—tuo pat kartu kaukė du 
motorai ir Baltarusijoj, linkui miestelio 
ir lėktuvų lauko Žitkovičiuose.

. Sovietų lakūnai žinojo, kad jų lėktuvų 
ten nebuvo. Štai jau neprašyti “svečiai” 
ir ant Sovietų žemės. Sutauškėjo prieš
lėktuvinių kanuolių uždarai, į vamzdžius 
įstumta svaidiniai, prisirengta greitai

5 ugniai.
—Uuu-uu!! Uuu-uu!—sukaukė Sovie- 

tų greitų mūšio lėktuvų motorai. Jie pa
kilo į orą. Pažino, kad skrenda lenkų 
lėktuvai. Davė jiems patvarkymą:

—Grįžkite atgal! atgal! Laukan iš So
vietų žemės, arba nušausime!

Lenkų lėktuvai sugrįžo.
—Ir ko-jiems reikia?—kalbėjo lakūnų 

vadas.—Vokiečiai bombarduo-

n.
Anksti sekmadienio rytą, rugsėjo 17 

dieną, Sovietų Sąjungos užsienio reikalų 
komisaras ir komisarų pirmininkas V. 
Molotovas įteikė Lenkijos atstovui, ponui 
Gžybowskiui, Maskvoj, sekamą pareiški
mą: j

‘Tone Atstove! Lenkijbs-Vokiėtijos 
karas iškėlė vidujinę netvarką Lenkijos 
valstybėj. Bėgyje dešimties dienų karo 
veiksmų Lenkija neteko visų industrinių 
ir kultūrinių centrų. Varšava, kaipo Len
kijos sostinė, daugiau nebeegzistuoja. 
Lenkijos valdžia subiro ir neparodo jo
kių gyvybės ženklų.

“Tatai reiškia, kad Lenkijos valstybė 
ir valdžia tikrumoj jau nustojo gyva
vus. Tuo būdu sutartys, padarytos tarpe 
Sovietų Sąjungos ir .Lenkijos, prarado 
savo reikšmę. Palikta savo valiai, be va
dovybės, Lenkija tapo derlinga dirva bet 
kokiam pripuolamam, netikėtam, įvykiui, 
kuris gali sudaryti pavojų Sovietų Są
jungai. Todėl, nors Sovietų vyriausybė 
iki šiol buvo neutrališka, dabar jau nega
li laikytis bepusiškumo nuotaikos kas 
liečia šiuos faktus. Sovietų valdžia nega
li pro pirštus žiūrėti į tikruosius savo 
brolius—ukrainiečius ir baltarusius, gy
venančius buvusiame Lenkijos plote, ka
dangi jie yra palikti savo likimui ir be 
apsaugos. i

“Atsižvelgiant į tokią padėtį, Sovietų 
vyriausybė davė patvarkymą Vyriausiai 
Komandai Raudonosios Armijos įsakyti 
kariuomenei pereit sieną ir paimti savo 
globon gyvastis ir nuosavybę Vakarinės 

--Ukrainos ir Baltarusijos žmonių.
(Bus daugiau)

Binghamton, N. Y
Ką Reiškia Unija

Daugelis mano, kad kur yra 
unija, tai darbininkas neturi 
dirbti, tik nuėjęs į dirbtuvę 
pasiima pinigu, kiek jis nori, 
ir eina namon. O kiti mano 
visai kitaip. Sako, jeigu unija 
susiorganizuoja, tai kompani
ja turi uždaryti dirbtuves ir 
subankrutuoti, nes unija per
daug kompaniją skriaudžia.

Bet dalykas yra visai kitas. 
Unija yra kaip ir kita kuri 
organizacija. Jeigu ji yra 
tvarkingai vedama, tai geres
nio dalyko negali būti. Bet 
jeigu unija yra vedama taip, 
kaip kompanija reikalauja, tai 
žinomas dalykas, kad iš tokios 
unijos darbininkai neturės 
naudos, tik mokės duokles ir 
turės dirbti taip, kaip ir be 
unijos.

Tad, brangūs draugai E. J. 
darbininkai, gerai žinote, kad 
mūsų mieste bus balsavimai 
9-tą dieną sausio, 1940 m., 
kurios unijos darbininkai no
ri. Mes visi gerai žinome, kad 
mūsų mieste- yra dvi unijos, 
kurios bando suorganizuoti E. 
J. darbininkus, tai yra AFL ir 
CIO. Tai mes turime žinoti, 
kuri unija ką atstovauja. Kai 
mes pažiūrėsime į istoriją, tai 
pasirodys, kad AFL buvo per 
49 m. ir išgalėjo suorgariizuot

k

tiek darbininkų, kiek* CIO su
organizavo į porą metų. Tas 
mums aiškiai parodo, kad 
jiems darbininkai mažai terū
pi.

Tad 9-tą d. sausio, visi tu
rėtumėte balsuoti už CIO uni
ją, kuri kovoja už darbo žmo
nes, o ne už kompaniją.

žinoma, atsiranda tokių 
žmonių, kurie niekina uniją ir 
visaip darbininkus gąsdina. 
Tai tokį žmogų reikia ištirti, 
ką jis perstato ir už ką kalba. 
Tada mes žinosime, kas jis 
per vienas yra ir kokią jis 
naudą iš to turi.

Mano nuomonė yra tokia. 
Jeigu unija būtų blogas daly
kas, dėl darbininkų, tai' kom
panija niekados nebūtų prieš
inga unijai. Bet visai kitaip 
yra. Ji išleidžia tūkstančius 
dolerių, kad tik nebūtų uni
jos jos dirbtuvėje. Tad, drau
gai, visi balsuokime už CIO 
uniją 9-tą d. sausio!

F. Z.

Cleveland. Ohio

BĖGAMAIS REIKALAIS

('I’iįsa nuo Z-ro pusi.) 

ko “Evening Post” ant pir
mo puslapio net apvedė, 
kaipo labai svarbią.
J Matote, naujas išradi- 
Tnas! Iki šiolei prieš tankus 
reikėjo tankais, lėktu
vais, kanuolėmis kovoti ir 
net speciales prieštankines 
kanuolės gaminti. Dabar 
to “nereikės.” Rodosi, kad 
vaikai Amerikos tokioms 
pasakoms negalėtų tikėti,! 
bet jas spausdina mokyti 
žmonės, redaktoriai ir ma
no, kad joms kas tiki.

Tankas yra aštrus kovos 
įrankis. Tą žino suomiai, tą 
žino ir kapitalistų spaudos 
redaktoriai, už tai jie taip 
giriasi, kad naikiną tankus. 
Tankas ne vien ginkluotas 
kulkasvaidžiais ir kanuolė
mis, iš jų naikina priešą, 
bet jis ir sunkumu sutrėš- 
kia spyglių tvoras, išverčia 
storas mūro sienas, sulaužo 
medžius, užtvarus, užva
žiuoja ant kulkasvaidžių ir 

' net kanuolių, sutrėškia ka- 
‘ nuolininkus ir patrankas 
suvaro į žemę. Na, o suo-( 
miai, matote, su pagaliais 
juos “įveikia.” “Stebuklai!” 
Amerikoj yra apie 30,000,-1 
000 automobilių ir papras- 

* tas vaikas žino, kad papras
tą seną ližę negalima būtų 
paimti su pagaliu, o redak
toriai pasakoja, kad tankus 
“suomiai paima.” Toki re
daktoriai verti pasigailėji
mo, tikrai neviskas pas juos 
tvarkoj.

Svarbus Susirinkimas
Sekmadienį, sausio 7 dieną, 

10 vai. ryte, 920 E. 79th St., 
bus praplėstas veikėjų susi
rinkimas. šiame susirinkime 
bus svarstoma surengti masinį 
mitingą paminėjimui Lietuvos 
22 metų nepriklausomybės.

Tie, kurie aplaikėt pakvie
timus ir kiti draugai, kurie in- 
teresuojatės Lietuvos nepri
klausomybės paminėjimu, pra-! 
šomi atsilankyti ir tarti savo 
žodį. A. L. Kongreso Ohio 
skyriaus valdyba ir nuo drau
gijų delegatai būtinai turėtu
mėt visi atsilankyti.

Šiame susirinkime nebus 
laikas eikvojamas kitais rei
kalais. O rodos, kad paminė
jimas Lietuvos nepriklausomy
bės, kuris pripuola vasario 
mėnesį, yra labai svarbu kiek
vienam lietuviui, mylinčiam 
demokratiją.

Lyros Choras Perstatys Trijų 
Veiksmų Komediją

Sausio 14 d., Lietuvių Sve
tainėj, 6835 Superior Ave., 
Lyros Choras perstatys trijų 
veiksmų komediją “Gyvieji 
Nabašninkai.” 'Lyriečiai turi

Dr. B. Badasaroff
200—2nd Avė., tarpte 12 ir 13 Sts 

Valandos: U.lų 5-8/ Nedėliok 11-1
New York City

Staigios ir chroniškos kraujo ir odos 
ligos gydomos.

Daroma Kraujo ir Šlapimo Tyrimą 
Tel. Algonquin 4-8294

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų. ve> 
tuvių, kitokių grupių ir pavieniu

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

JONAS
Marion St.

D. M. š.

512
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Lirų 

BROOKLYN, N. Y.
Te!.: Glenmore 5-6191

gerus artistus, kurie gali ge
rai lošti komedijas, ši kome
dija bus viena iš. juokingiau
sių ir publika turės daug gar
daus juoko.

Clevelando lietuviai per 
mažai turi progos matyti ge
ras komedijas, o kad visiems'

Dr.J.J.Kaškiaučius
Telefonas: Humboldt 2-7904

580 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue

NEWARK. N J
•

VALANDOS 2 4 ir 6 8 
Nėra valandų sekmadieniais

BAXAHAS
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.

CENTRAL PALACE SALEJE .
18 MANHATTAN AVĖ. ARTI BROADWAY 

BROOKLYN, N. Y.

I RANE DOMIKAITIS

117 Lorimer St Brooklyn ‘Laisves’ Nairn

RŪŠIES VALGIAI
Amerikoniško stiliau? Puiku

GERIAUSIOS
'.am įnami Europiiško ir

'ietuvjško namų darbo, kilbasai ir • kept* paršiena
gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai 

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

4 4 4
nsar<»> laiku visada yra gražus pasirinkime 
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VIEN \TINtS LIETI IVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY MISUNAS 

yj,;? Savininka* ,

Muzika ir Floor Show kiekvieną 
penktadienį ir šeštadienį

' Degtinės, Konjakai, Vynai,
4lui» ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St Brooklyn, N. Y 

Prie R. K. O. Republic Teatro 4



Penktadienis, Sausio 5, 1940 SepHnta pašlapls

Rezoliucija Prieš Demokratijos
Darkytojus

jie

ant toliau. Jo prižiūrėtoju pa
siliko A. Klimas.

zuota į A. L. Kongresą.
3. Mes pilnai pasitikime li

kusiais trimis C. Komiteto na-1 
riais ir pareiškiame, «ad tun II , 7Į būt darinkti keturi nauji na
riai ir kad C. Komitetas dar
buotųsi uoliai kartu su visais 
skyriais demokratijos teisių į-

ir taip susirinkimas gražiai 
kooparavo. Bet jam baigian
tis, buvusis pirmininkas, iš 
kalno pasitaręs su keletu na
rių, apsilenkdami su draugys
tės taisyklėmis, pakėlė klausi- 

atšaukti ekstra su
šaukto susirinkimo nutarimą, 
kur buvo nutarta’ 87 balsais 
prieš 8 paskolinti $2,000 Ukė- 
sų Kliubui dėl svetaines sta
tymo. Manch esterio 'antras

(skyrius taipgi pritarė kone 
vienbalsiai. Iš to pasirodo, kad 
buvo atlikta gana 
kai.

randasi ligonbutyj. Jo liga tai į 
dešinėj akyje. Gydytojai dar 
nesuranda, kas do liga.

Linkiu visiems greito ir lai
mingo pasveikimo.

Nemunas.

Gardner, Mass

mount Ave. Visi draugai kviečiami’datų į draugijas. Literatūros draugi- 
dalyvauti susirinkime, atsiveskite ir Įjos nariams yra atėjusi “Šviesa," 
naujų narių. Turime ir daug svarbių 'atėję į susirinkimą ją gausite. — S.
dalykų aptart. — J. B., Sekr. (4-6) ;V., sekr. (2-4)

tad

HUDSON, MASS. . ! PHILADELPHIA, PA.
Hudsono Liet. Piliečių Kliubas' ALDLD 149 kp. metinis susirinki- 

ruošia prakalbas. Sužinokite kas da-'mas įvyks ketvirtadienį, sausio 4 d..1 UOblcl pi clKcllDclb. OU41I1UK1LC KdS Ud- IIIUS /Vyt\b IVL LV11 IcXUlUii/, aauoiv x v*., 

bar darosi Europoj! Įvyks sekmadie-; 2316 Margaret St., 8 v. v. Visi nariai

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas 

įvyks sekmadienį, 7 d. sausio, 2 vaL 
po pietų, 1415 S. 2nd St. Visi nariai 
yra kviečiami dalyvauti šiame susi
rinkime ir pasimokčti duokles už 
1939 m. — Valdyba.

(3-5)
Amerikos Lietuvių K/bngre- 

so Centro Komiteto keturi 
nariai pasiskelbė, kad jie A. 
L. Kongresą
pareikalavo iš visų skyrių, 
kad atiduotų jiems savo iž
dus ir išsiskirstytų.

N^Tą viską apsvarstęs, ALK
Pittsburgho Skyriaus metinis j vedime Lietuvoj i)' jų apgyni- 
suvažiavimas, gruodžio 17 d., 
1939 m., Liet. Mokslo Dr-tės 
svetainėje, pareiškia sekamai:

L Kadangi tie keturi nariai 
padarė savo susirinkimą slap-j 
tai,, tai yra, nedavė 
žinios nė visuomenei per spau
dą, nei kitai komiteto daliai, 
todėl skaitome tokį jų susi
rinkimą ir nutarimą priešde- 
mokratišku ir nelegališku.

2. Jų paskelbtas 
mas neliečia A. L. 
o tik reiškia, kad 
save likvidavo, pasi 
•ALK ii' jo Centro 
Todėl mes skaitome juos pa-l 
šaliniais žmonėmis, nieko ben
dro neturinčiais su Amerikos 
lietuvių demokratija, organi-į

me mūsų šalyj, Amerikoj.
4. Mes pageidaujame, kad ■ 

niekas nepaisytų to ketverto 
Inivusių narių užsispyrėlių, 
nes dabartiniu momentu la- 

išanksto biau reikalingas lietuvių pro
gresyvių sriovių solidarumas, 
kada Lietuva randasi naujoje 
padėtyj, bet stiprina seną dar
bo liaudies pavergimą ir didi
na politinių kalinių skaičių, 

likvidavi-1 Neišskiriant partijas, sektas ir 
Kongreso, I 
jie patys, 
raukė iš 
Komiteto.,

įtikėjimus, visi • privalomo vesti 
, liaudies teisių propagandą 
spaudoje ir draugijose ir 
mušti šmeižtus, kylančius 
a n t i -d emo k ra t iš k ų ga i va 1 ų.

K. Sliekienė.
P. Lekavičius.
B.altrušaitis.

E.
D.

it-

Viešas Paačiavimas Detroit. Mich.
vėl naujus metus prade- 
Ką atneš 19 10 metai — 
žinoma. Mes žinom, ką ■ 
1939 metai ir čia nėra i

kampukam pelių lietu- 
apgyventų vietų ; susilau- 
nepaprastai daug netik

asinc-

per

Ir 
d am. 
nėra 
davė
reikalo pakartoti. Proga di
džiųjų švenčių; proga perga
lėjimo šviesos ant tamsos jė
gų—žmonija džiūgauja! Vieni 
kitus sveikina ir dalinasi do
vanomis. Neapleistas buvau ir 
aš, žemiau pasirašęs. Susilau
kiau 
visų 
viais 
kiau
sveikinimų, bet ir labai 
gių dovanų nuo mano 
lių, kuriems neįmanoma 
niškai paačiuoti. Tod 
bus leista
laikraščio pasiųsti giliausi šir
dingą ačiū! Lyginai turiu 
tarti širdingą ačiū ir gerbia
mos “Laisvės” 'vedakcijai, ku
ri malonėjo įdėti į savo laik
raščio skiltis mano trumpus 
straipsnelius iš sveikatos ir so
ciali© sugyvenimo sričių. Taip, 
tik žengdami ir žygiuodami 
kūrybinės kultūros takais, mes 
sugebėsim sutvarkyti savo gy
venimą patenkinančiai.

Tad drąsiai žygiuokim į 
gerbūvį, į palaimą kūrybinės 
kultūros takais—pirmyn—pir
myn !

Dr. Med. A. L. Graičūnas.
3312 So Halsted 

Chicago,
St.,
111.

taisykliš-

p as iro cl ė, 
narių

Susirgo gera, veikli drauge 
M. Geraltauskienė. Pirmiau 
buvo ligoninėje, o dabar ran
dasi savo- namuose. Geraltaūs- 
kienė (Geralt) darbuojasi 
mūsų organizacijose.

Draugai ir pažįstami 
narni ligonę a 
vena po num.

Po apkalbėjimo, 
kad didelė didžiuma 
pilnai pritaria ekstra susirin
kimo nutarimo’

Aš taipgh^ritd'riu paskolai, 
šis draugystės padavimas ran 
kos kliubui bus ne vien tik 
pagreitinimui siekiamojo dar- 1 
bo, bot ir nemažai atsilieps j 
visuomeniško lietuvių veikimo 
gerinimą Hartforde. Aš girdė
jau iš komisijos statymui svo-j 
tai nūs, 
ty.j e 
bas, 
sius kalbėtoju 
kokią naudą atneš kliubo pa
statyta svetainė dėl lietuvių ir 
abelno jų veikimo.

Pažangiųjų įtekmė Auga

Gruodžio 15 d. Lietuvių 
ūkėsų Kliubas turėjo metinį 
susirinkimą, kuriame narių 
dalyvavo apie 150 ir dauguma 
iš jų pakeltuose klausimuose 
ėmė dalyvumą. Raportai da-

kad jie trumpoj atei-1 
surengsią geras prakal- ; 
turės gerai apsipažinu-i 

nušvies,

ragi-
Ji gy-

9020 Mandale
Rep.

Hartford, Conn
Visko Po Disk i Iš Mūsų C 4.

Kolonijos
Gruodžio 11 d. atsibuvo 

Lietuvos Sūnų ir Dukterų Pa
šaipiuos Draugijos metinis su
sirinkimas. Narių 
apie 100 ir nemažai 
keltuose klausimuose 
lyvumą. Iš raportų 
kad draugija auga i 
finansais. Buvo skaitytas laiš
kas iš politiškų kalinių apsi
gynimo fondo, kuriame prašė 
finansiškos paramos. Po trum
pam apkalbėjimui paskyrė iš 
iždo $5 ir nemažai pardavė 

tiksi ui.

dalyvavo 
iš jų pa- 

: ėmė da- 
pasirode, 

nariais ii*

nį, sausio 7 d. Liet. Piliečių Kliubo yra kviečiami atsilankyti. — P. Mic- 
! Svet. Pradžia 7:30 v. v. Kalbės R. ikienė, sekr. (2-4)
Į Mizara, “Laisvės” redaktorius iš. ’ ■'—~
Brooklyno. Įžanga veltui. Kviečia; 111 ■"‘

! Rengėjai. (4-5) | z ■■ A ■> I t? Q *

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. susirinkimas įvyks 
d. sausio, L. T. Name. Nariai ma- j 

lonekite dalyvauti, turėsime rinkti 
naują valdybą 1940 m. — K. Baniu- Į 
lis, org. (4-6)

8

BAR ir GRIL1

kad trys narės serga, 
buvo nusiųsta kvietkai, 
bruktai, taipgi keletas 
sutiko aplankyti jas.

susirinkime buvo iš-

Moterų Kliubo Veikimas
Gruodžio 28 d. Lietuvių 

Moterų Kliubas turėjo specia- 
liška susirinkimą Lietuvių Pi
liečių Kliube.

Gruodžio 31 d., Moterų
Kliubas surengė vakarienę ir 
sulaukė naujus metus. >

Regulariškas susirinkimas į- 
vyko'gruodžio 14 ir buvo pra
nešta,

, Joms
I arba 
nariu

šiame
rinkta sekanti valdyba: pirmi
ninkę, Mary šlekienė; raportų 
sekretore, A. StružięneJ iždi
ninke, Kostančija Aukštikal- 
nienė; finansų sekretore, Lucy 
J. Kvailiuk: kasos globėja, 
Kostancija Adomaitienė; ko
respondente, Lucy J. Evaniuk.

Knygas peržiūrėt išrinktos 
Ona Baksevičienė ir Albina 
Belsk ienė.

Sekantis susirinkimas 
sausio 11 d.

MONTELLO, MASS.
Šiuomi pranešu, jog Savitarpinė j: 

Debatų Mokykla prasidės 2-rą vai. š 
po pietų, sekmad., sausio 7 d., po 
vadovyste LLD 6 kp. Bus Liet. Taut. 
Namo mokyklos kambaryje. Tie, ku- > 
ric turi palinkimą ir nori prasila
vinti argumentuoti, yra 
dalyvauti, netik vietiniai, 
apylinkės. — A. Sauka, 
Direktorius.

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K Degutis. Savininką'
Krielankuh Patarnavimu

306 Union Avenue
l’arp Ten Eyck ir Maujer 

BROOKLYN, N Y
Gerai Patryę Barberia>

Lietuviy Restaurantas
Gaminam valgius Ir 

rj m t. u r im c Amerlko* 
*v«1irhim«. Ir

•••!•» •iegtinH) »«.
U h vynu t

• Imi*

HK^lKI VN

įvykk

E.

Berlin. — Vokietija už
protestavo Uruguay’ui, kad 
jis sulaikė pirkinį vokiečių 
laivą “Tacomą” iki karo pa- 

, baigos.

kviečiami 
bet ir iš’
Mokyklos

(4-5)

SO. BOSTON, MASS.
šeštadieni, sausio 6, d. įvyks šo

kiai, 8 vai. vakaro. Lietuvių Am. Pi
liečių Kliubo Svet., 376 Broadway. 
Bus gera orkestrą, gros lietuviškus 
ir amerikoniškus šokius. Todėl kvie
čiame jaunimų ir suaugusius daly
vauti ir linksmai laiką praleisti. —- 
ALDLD 2 kp. Moteris. ' (3-5)

LLD 1 KP. DELEGATAMS
Katrie esate išrinkti 1-mos kuopos Į 

delegatais į LLD 2-ro Apskričio: 
konferenciją, kuri įvyks sekmadie-1 
nj, sausio 7-tą d., 10 vai. ryto, Bay-! 
onne, N. J., susirinkite "Laisvėn” ! 
anksti, nes turime išvažiuoti prieš1 
9 vai. ryto, kad tenai būtume pas
kirtu laiku. Du automobiliai paims 
visus nuo “Laisvės” ir nuveš į Bay
onne, taipgi parveš atgal. — 1 Kp.!
Organiztorius. (3-4)

VARPO KEPTUVi
<h Stag£ 2-593> Biookhii * 

Vestuvėm (> Paren Y re Skania..
-42 Stagg Si Pel 
■*rp« Keptuve, Keksą

U’TĄ Aį s*
X <■<’<♦'<! ■

H

m;
i*

K ILm
Jff.
ii

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 43 

sausio 7 
Norbutą, 
sirinkime 
mas 1940

kp. susirinkimas įvyks 
10 vai. ryto, pas M. i 
Hazle Avė. Šiame su- 
kuopos valdybos rinki-

na sparčiai žengia pirmyn na
rių augimu, finansų kilimu ir 
aplamų narių solidariškumu.

Prie kliubo prisirašė keturi 
nariai ir visi jaunuoliai.

. Iš komisijos statymo svetai- 
aaiškėjo, kad jų darbas 
pasekmingai. Pinigų su
per mėnesį laiko $260. 

I Ta pati komisija vienbalsiai li- 
! kosi užgirta dirbti iki bus už- 
į baigtas darbas. Dviem nariam 
atsisakius, jų vieton likosi iš- 

1 rinkti' Povilas Krikščius ir J. 
Plitnikas. Abu turi gerą įtek
mę tarp vietinių lietuvių. ■

Valdybą taipgi norėjo už
kirti tą pačią, bet pirmininkas 
prašė visų laikytis įstatų. Tai j 
buvo renkami slaptu balsavi
mu. Likosi išrinkti dideliu di
dumu balsų visi tie patys: 
pirmininku J. Pilkauskas, fi
nansų raštininku J. Vasiliaus
kas, užrašų raštininku J. Bal- 

Įtulionis, iždininku J. Giraitis.
Veikiančioji komisija rapor

tavo, kad kliubo metinis ba
lius su šokiais atsibus sausio 
20 d., 1940 m., Lyrick svetai
nėje.

Westville, N. J. — Areš
tuotas Ch. Cohill, 20 metų, 
kad jis nušovė “geriausią” 
savo draugą W. Suminer- 
campą, 21 metų.

d., 
210 
bus 
metam. Taipgi bus įvairių

svarbių raportų, kuriuos duos įvai
rios komisijos, ir svarstysime svar
bius klausimu kas link veiklos šiem 

Į metam. Atsiveskite ir narių įrašyti.
Sekr. (3-5)

IK'S Minnea polis, Minn., saus.
3. — Per gaisrą Marlbo
rough viešbutyj sudegė 13 
žmonių.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
SO. BOSTON, MASS.

Šiuomi pranešam, kad’ Vaikų Mo
kyklėlė, mokintis rašyt ir skaityt 
lietuviškai prasidės 10 vai. ryto, 6 d. 
sausio, po num.
Tėvai, leiskite 
šią mokyklėlę, 
kalbos. Apart

376 West Broadway, 
savo vaikus lankyti 
prasilavinti lietuvių 
rašybos, vaikučius 

mokins ir dainuoti. Mokyklos val
dyba: F. Olsen, Olga Sukis, John 
Baltūsis. (4-5)

PHILADELPHIA, PA.
Sausio 5 d., penktadienio vakare, ■ 

8 vai. įvyks prakalbos, Academy of 
Music Foyer, Broad & Locust Sts. j 
Įžanga voltui. Toma: “Democracy, 
& the Dies Committee.” Kalbės Į 
kongresmanas John M. Coffee, Dr. 
Harry F. Ward. Francis Fisher 
Kane, pirmininkas. Kviečiame lietu
vius dalyvauti ir išgirsti ką kalbėto-: x _ .. ,
jai turės pasakyti. (3-4) ' Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senv^

čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke 
ATYDAI-AJLDLD 2 APSKR. i pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausii

Cheese Cake 
Cake, Stollen 
ir Jelly Rolb 
greitai pristat* 
svorį ir kaina*

Bronkin N '

DELEGATAMS
ALDLD 2 Apskr. delegatai įsi te- 

' mykite, kad metinė konferencija 
įvyks sausio 7 d., 10 vai. ryto, sve
tainėj, 329 Broadway, Bayonne, N.J. 
(Liet. Am. Ūkėsų Kliube). Kelrodis: 
Atvažiavę ant Journal Square, pa
imkite Hudson Boulevard Bušą į 
Bayonne ir važiuokite iki 16th ar 
15th gatvių. Išlipę, eikite po kairei

■ du blokus, pamatysite iškabą Liberty 
Hali. (3-5)

kėksų-pyragų. Pineapple Cake, Apple Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers

Siunčiame duonų per paštų J kitus 'miestus, specialiai 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie

VARPAS BAKERY 36-42 Stage Stree<WORCESTER, MASS.
Sausio 8 d., įvyks ALDLD 155 

Moterų Skyriaus susirinkimas, 7:30 
y. v. Lietuvių Svetainėj, 29 Endicott 
Street. Kviečiame dalyvauti. (4-6)

kp.

štampų tam pačiam 
Susirinkimas išrinko 
gatu suvažiaviman, kuris atsi
bus New Haven, Conn., dėl 
išdirbimo planų sulaikymui 
šios šalies nuo Europinio im
perialistinio karo.

Į draugiją buvo perstatyta 
du nauji nariai. Ateinantiems 
metams į valdybą įėjo šie na
riai : Povilas Krikščius išrink
tas pirmininku vieton K. Vilko; 
finansų raštininko vietą, J. 
Vasiliauskui atsisakius, užėmė 
A. Kazlaliskiutė. Užrašų raš
tininku pasiliko I 
Kazlauskas; iždininku 
tas pats A. Klimas. “ 
už organą užgyrė vienbalsiai mingai

Office Phone (naidf* Ph... 
fVnrjTHH • «•>

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kp. susirinkimas turėjo 

įvykt 1 d. sausio, bet kadangi įvyko 
naujų metų šventė, tai viršminėtas 
susirinkimas įvyks 8 d. sausio, 8 v. 
vakaro. Liaudies Name, 735 Fair-

CAMDEN, N. J.
LDS ir ALDLD kuopų susirinki- ' 

mas įvyks penktadienį, 5 d. sausio, i 
686 Central Avė., 7 v. v. Abiejų 
kuopų draugai kviečiami dalyvauti Į 
susirinkime ir atsives! naujų kandi- l

U L L S H I \ (
Russian & Turkish Baili- lu<
>9-31 Morrell Street RrookLSergantieji

O. Baltulionytei ir W. Gi
raičių! buvo padaryta ant ak
losios žarnos operacija. Išėjo 
gerai ir jau abu baigia sveik
ti. Baltu lionytė yra Laisvės 
Choro narė.

J. Vasiliauskas 
tas pats J. I susirgęs plaučių 

taipgi ( Bet tuojau likosi 
Laisvę” j gonbutin, kur jau 

i. Taipogi

Ja-

/

Visi Laikrodžiai Garantuoti

7
iMfcWff.iAWb

Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą

701

ūmai buvo 
uždegimu, 

nuvestas li- 
sveiksta lai- 
S. Shinikus

Iš kairės j dešinę: senatorius J. C. O’Ma honey (demokratas iš Wyoming valsti
jos), J. P. Ripley ir W. Averhill Harriman, — komitetas tyrinėjimui bankinių 

investment^.

Mokyklos Baigimo Specialai

t Įsteigta 1892

LIPTON
E L E K

BROOKLYN, N. Yy 
Manhattan Avės.

Tel. Stagg 2-2178

GENIS Ua' 
riiur

telephone
2 5043

Chungking, Chinija^ 
Chinų valdžia pajuokia 
ponijos pranešimą, būk tik
tai 70,000 japonų žuvę ka
re su Chinija. Chinų vy
riausybė sako, jog japonų 
žuvo apie 10 sykių daugiau, 
negu Japonija pripažįsta.

Mokyklos baigimo piečiai
Riestiniai laikrodėliai
Rožančiai

nuo $1.50 augštyn

$3.00 ir aukštyn
$2.00 ir aukštyn
$1.00 ir aukštyn

VIRGINIA 
$20

Maži Rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą.

VERI-THIN
AIRWAY $29.75
Visi daimontai Mclsvi- 

balti ir perlėkto
Fontanlnių plunksnų 

ir paišelių setai, 
žemos kainos ir 

garantuoti.

ROBERT
JEW

GRAND STREET
Bet. Graham &

M I

V apoi
Room, 
Artesian

Shop

lurkisb Room Russia* . 
Swimming Pool, Fres»

Room
Large

Water, Restaurant, Barbe»
Sleeping Accomodation*

Emission K nicfht Saturday

■,in tai Ra U ■ pei

DAYS

NOTARY 
PUBLIC t

MATTHEW l>
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABOIUUS
660 Grand Street Brooklyn. X

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas bus
užtikrintas ir už prieinamą kainą.
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Aštuntas puslapis Penktadienis, Sausio 5, 1940

NiHvYorkir'^zWrt/liiioi Gražioji Darbininko
Statula Nukelta

Apribos Vandenį, Jei 
Sausra Tesis 

c-

Jeigu pavasariniai lietūs ne- 
atpildys nedateklius, didžiaja
me New Yorke turėsią būti ap
riboti vandens ištekliai, kai ku
rios įstaigos, skaitomos pra
bangos įmonėmis, nebegausian- 
čios vandens. Dabar miesto re
zervuaruose esama 154 bilionai 
galionų vandens mažiau, negu 
būdavo normaliai šiuo sezonu. 
O vartojimas daugėja.

Prisaikdino Naują 
Pašto Viršininką

Antradienį prisaikdinta nau
jas Brooklyno pašto viršinin
kas pį. Frank J. Quayle, Jr., 
buvęs Kings apskričio šerifas. 
Jis paskirta vieton Francis J. 
Sinnott’o, kuris pastaruoju 
laiku paskirtas apskričio raš
tininku. Ceremonijos pravesta 
Federaliam Bildinge, Wash
ington ir Johnson Sts., kur 
randasi Brooklyno central inis 
paštas.

, Nušovęs Slaptą Meilužę 
ir Pats Save

Joseph J. Foley, 39 m., Kings 
County Lighting Co. viršinin
kas, nušovęs savo slaptą meilu
žę ir pats nusišovęs Half Moon 
viešbutyje, Coney Islande, kur 
jie buvę užsiregistravę kaip vy
ras su žmona ir ten ūžę. Nušau
toji meilužė, Mrs. Evelyn Virgi
nia Meuger, buvusi Foley’o 
žmonos tikra sesuo, žmona, gy
venanti 104 Webster Ave., nu
stebusi ir nusiminusi, išgirdus 
apie keistą painiavą ir tragedi
ją-

Gaisras Sunaikino 
Reikmenis

Antradienio priešpietį iški
lęs gaisras 28-nių šeimų apart- 
mente, 653 Stone Avė., sunai
kino didelės dalies gyventojų 
visą mantą — rakandus ir 
drabužius. žmonės visi išsi
gelbėjo. Gaisrą pastebėjo vie
na gyventoja išvesdama vaiką 
mokyklon ir pašaukė gaisra- 
gesius,

Pabėgęs Trokas Užmušė Vyrą

Išgirskit Aiškinimą 
Vėliausių įvykių

LDS, LLD ir Meno Sąjungos 
Apskričių Komitetu 

Susirinkimas

Bedarbiui Pritrūkę 
Jėgų Gyventi

Trečias iš eilės vakaras aiš
kinti vėliausiems svarbiems 
įvykiams rengiama šį pirma-, 
dienį, sausio 8-tos vakarą, 419 
Lorimer St., Brooklyne. D. Mi, 
Šolomskas yra pasižadėjęs 
plačiai nušviesti naujai susi
rinkusio kongreso darbų svar
bą mūsų gyvenime.. Taipgi aiš
kins, kaip toli ištikrųjų nu- 
maršavo Suomijos senosios 
valdžios armijos su kapitalis
tinėj spaudoj skelbiamais “di
deliais laimėjimais’’ ir kokios 
naujos ypatybės pastebėta ta
me kare.

Apšvietos vakarą rengia L. 
K. 5-ta kuopa. Įžanga nemo
kama. Laikas: 7:30 iki 10 va
karo.

Komisija.

Svarbus susirinkimas, šau
kiamas pasitarimui, kaip ge
riausiai prisirengti prie Lietu
vos nepriklausomybės minėji
mo, įvyks penktadienį, sausio 
5 d., “Laisvės” svetainėj. Pra
džia lygiai 7 vai. vakare. Su
sirinkimas bus trumpas.. Ap
skričių komitetų nariai kvie
čiami dalyvauti.

Joseph Gunther, 35 m., pa
rašęs draugui naujų metų lin
kėjimus ir atsisveikinimo laiš
ką motinai, gyvenančiai 
Woodsidej, užsidusino gasu 
savo kambaryje, 107 W. 64th 
St., N. Y. Notoj, adresuotoj 
tam, kas ją ras, pažymėjo, 
jog nebeturįs vilties gaut dar
bą ir kad įgriso bedarbio gy
venimas.

Trokas, iš kurto buvo išpila
ma anglis New York o East 
Sidėj, pats savaime pradėjo 
riedėt pakalnėn ir užgavo an
glį išpilantį darbininką Frank 
Zinlosky, Už dviejų valandų 
jis mirė ligoninėj, tačiau dak
tarai sako, jog ne nuo žaizdų, 
bet nuo išgąsčio.

Graži, su vilties žvaigžde 
rankoj amerikiečius pasitikusi 
darbininko statula šią savaitę 
pradėta nukeldinėti nuo savo 
pastolio Pasaulio Parodoj. Ji 
suardoma į dalis, nes 79 pėdų 
milžinas perdidelis bile kur 
kraustyt. Gi statula, kaip ir 
visas Sovietų pavilijonas, ve
žama atgal į Sov. Sąjungą, 
kur bus atstatyta stovėt per 
šimtmečius.

Statulai suardyt reikėjo ke
lių dienų darbo. Vien penkių 
tonų galvai nukelti septyni 
ekspertai unijistai geležies 
darbininkai^ su didele sunk- 
menims kilnoja , mašiųa (der- 
rick’u), triūsėsi -per 4 valan
das. Paskiaiį' nukelta pustre
čio tono ranka su žvaigžde, 
toliau 2-ra ranka ir taip toliau 
iki statula padalinta į 13-ką 
originalių gabalų.

šokiai prie Kazakevičiaus or- 
kestros. Įžanga 50c ir 75c, 
vien tik šokiams 40c. Įsigykit 
bilietus iš anksto. Galima gaut 
“Laisvėj” arba pas aidiečius.

V. Brunza.

Pennsylvania viešbučio sve
čiui ilgai nesikeliant, tarnau
tojai įėjo pažiūrėt ir rado sve
čią John Rolker, baltimorietj, 
mirusį, kaip manoma, natura- 
liška mirtimi.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN WALUK
161 NO. Gth STREET

VALANDOS:
8—10 ryte 
1—2 p. p. 
6—8 va k.

šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
4802 FLATLANDS AVENUE

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

Tel. Navarre 8-1919

varbi Konferencija
Vasario 12-tą, Lincolno gim

tadienį, 2 vai. po pietų, New 
Yorke šaukiama Nepaprasta 
Konferencija, kurios tikslas 
^ra palaikyti Amerikoj neda
lomas, lygias teises visiems 
Amerikos žmonėms, tame 
skaičiuje ir mažumoms, kurių 
tarpe priskaitoma ir ateiviai.

Konferencijon kviečia viso
kias darbo unijas, pilietines, 
apšvietos, pašalpines bei me
no organizacijas. Renkasi du 
atstovai ar tėmytojai nuo 
kiekvienos organizacijos. Kon
ferencijos lėšoms reikia pri- 
duot po $1 nuo atstovo, tik 
jaunimo organizacijoms po 50 
centų nuo atstovo. Prašo pa- 
remt darba ir aukomis, v

Programoj yra ateivių rei
kalai, bažnyčia ir demokrati
ja, darbas ir demokratija, su- 
siedijų veikla demokratijai 
palaikyti, švietimas, kaipo pa
matas tolerancijai ir demo
kratijai. Iš to matosi, kaip 
svarbu joje turėt atstovybę.

Mandatai gaunami ir pri
duodami sekamu antrašu: 
Greater New York Emergen
cy Conf. on Inalienable 
Rights, 2 W. 43rd St., Room 
508, New York City. Telefo
nas: PEnnsylvania 6-7948.

P. Soldano, 20 m., 606 Ash
ford St., nuteistas nuo pus
aštuntų iki 15-kos metų į Sing 
Sing kaltinimu bandžius api
plėšt krautuvę, 61 Varet St.

Visi Rengiasi į Aidiečiu 
Koncertą

Amerikos Lietuviui Kongresas
Brooklyno Skyrius

K ........ -į—'' ■■— ...........--=

AMERIKOS LIETUVIŲ KON
GRESO REIKALE

Amerikos Lietuvių Kongre
so Brooklyno Skyriaus Komi
tetas siūlo Brooklyno skyrių 
likviduęt dėlto, kad socialis
tai pasitraukė.

Man būnant Kongreso 
Brooklyno ir apylinkės sky
riaus pjrmininku, 1938 m.,
turėjau progą patirt per so
cialistų atstovą, kad socialis
tai nesutinka su A. L. Kongre
so programa ir jie rengėsi 
Kongresą perorganizuoti. So
cialistai, kartu su sklokinin- 
kais, tą darbą pradėjo nuo 
Wilkes Barre ir apylinkės 
skyriaus. Na, ir kuomet jiem 
nepavyko tie planai dėlei per
organizavimo Kongreso, tai 
socialistų atstovas Brooklyno 
Skyriuje jieškodavo visokių 
priekabių ir kuomet padary
davome j kokias pastabas, tai 
tas atstovas gąsdindavo aplei
dimu Kongreso skyriaus ir pri
dėdavo —Jeigu socialistai pa
sitrauks, tai tada ir kitos or
ganizacijos apleis Kongreso 
skyrių. O veikt nieko nega
lėjom, nes tie socialistai per 
savo atstovą viskam priešinosi.

Aš m^nau, kad Brooklyno 
ir apylinkės organizacijos per 
savo atstovus pilnai patyrė iš 
praeitos Brooklyno skyriaus 
konferencijos, kad tie socialis
tai visiškai nesutiko su A. L. 
Kongreso Scrantono konferen
cijos priimtom rezoliucijom.

Brooklyno skyriaus komite
to siūlymas likviduoti Brook-

......... ................. - ■ o 

reiškime sako, kad laiškus 
dėlei nubalsavimo siuntinės 
tik tom organizacijom, kurios 
užsimokėjusios už 1938 m., o 
kurios neužsimokęję už 1938 
m.,—nėra skaitomos Kongre-. 
so skyriaus nariais. Nežinau 
Kongreso taisyklių, į kiek lai 
ko draugijos nepasimokėjil
sios metinę mokestį išsibrau- 
kia iš Kongreso, bet laike, 
kuomet aš pirmininkavau 
Brooklyno skyriuje, tai komi
teto nuomonė buvo tokja, kad 
jeigu kurios draugijos neturi 
pinigų ir neužsimoka metinių 
mokesčių, bot jeigu jos sutin
ka palaikyt atstovybę skyriu
je, tai Kongreso Komitetas 
tam nesipriešino. Taigi ir da
bar tos visos organizacijos tu
rėtų turėt teisę nuspręst Kon
greso skyriaus likimą.

Kaslink Nepasimokėjimo 
Duoklių

Metinės draugijų mokestys 
turi būt siunčiamos į Centrą. 
Na, ir kadangi praeitoj A.L. 
K. Brooklyno Skyriaus konfe
rencijoj socialistai apleido 
Kongreso skyrių, tai draugijos 
ir numatė, kad anksčiau ar 
vėliau socialistai visiškai ap
leis A. L. K.

Taipgi daugelis draugijų 
gerai žihojo, kad Centralinio 
Komiteto iždas socialistų ran
kose, tai nekurtos draugijos 
tik dėl tos priežasties ir ne
mokėjo duoklių. Aš manau, 
kad jas pilnai pamokino Broo
klyno skyriaus iždininko pa
sielgimas su iždu.

Pašovė Merginą
Lillian Samowitz, 17 m.,

rasta pašauta tarpduryj neto
li savo namų, 86 Newport St. 
Netoliese buvę žmonės girdėję 
šūvius ir sužeistą merginą nu
gabeno ligoninėn. Ji sakiusi, 
kad ją pašovęs jos vaikinas, 
su kuriuo draugaujant pereitą 
rudenį jinai tapusi jo prie
vartos auka ir už tai areštuo- 
dinusi. Dabar jis buvo paleis
tas po kaucija ir pasitikęs ją 
grasinęs nudėsiąs, jei prieš jį 
liudysianti.

Jeigu kas nori gerai ir 
naudingai laiką praleisti, tai 
deužmirškit sausio (January) 
14 d., 1940, nes tą dieną įvyk
sta Brooklyno Aido Choro di
dysis koncertas. Bus visokių 
dainų ir muzikos. Programa 
bus labai įdomi, dalyvaus Al
dona Klimaitė ir Pranas Pa
kalniškis, gerai žinomi solis
tai.

Koncertas bus Labor Ly
ceum Svetainėj, 949 Will
oughby Ave., Brooklyn, N. Y. 
Pradžia 4 vai. p. p., durys at
daros 3 :30. Po koncertui —

REIKALAVIMAI
A. Klimienė Serga

Draugė A. Klimienė, “Lais
vės” vajininko' ir darbuotojo 
M. Klimo žmona, jau nuo per
eito pirmadienio sunkiai ser
ga, suimta kokių aštrių skaus
mų. Gydytojai įsakę ramiai il
sėtis iki nors kiek praeis 
skausmai, tada nuodugniau 
tyrinėsią. Randasi namie, 104- 
61 Lefferts Blvd, Richmond 
Hill. Linkime draugei greitai 
pasveikti.

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)

SUSIRINKIMAI

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

DR. ADAM V. WALMUS 
DENTAL SURGEON 

DANTŲ GYDYTOJAS

705 Fourth Avenue Tel. SOiitli 8-1551

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties išanksto.

lyno skyrių dėlto, kad tie na- 
cional-socialistai pasitraukė, 
tai prastas pamatas. Tai pasė
kimas grigaitinių pėdomis.

Toliaus komitetas savo pa-

Praeitoj Brooklyno skyriaus 
konferencijoj perrinkus sky
riaus komitetą, iždininkas, ku
ris buvo nuo socialistų kuopos 
atstovas, iždą nesutiko grą

Graži Pramoga
šeštadienio vakare, keletas 

gerų pažįstamų p.. Alfonsam 
Bunkam suruošė “Surprise 
Party” jų namuose, 127 
Thames St. Pare surengta pa
minėti jų 7-nių m. vedybinio 
gyvenimo. Bunkai buvo išves
ti pasivažinėti, o tuo laiku 
svečiai rinkosi į namus, laukė 
sugrįžtant ‘jaunavedžių.’ Apie 
8 vai. jie sugrįžo į namus ir 
rado prie stalo sėdint didelį 
būrį “netikėtų svečių.” Visi 
pradėjo sveikinti “jaunave
džius^., linkėdami jiems 5 lai
mės.

Vyriausia gaspadinė to va
karo buvo p. Iz. Misiūnienė. 
Jai pagelbėjo panelė F. Stro- 
lytė.. Svotai buvo p. Šimkūnas 
ir. p. Ambrozienė.

Svečiai linksminosi .prie 
skaniai padarytos vakarienės 
ir įvairių gėrimų. “Jaunave
džiams” buvo įteikta gražių 
dovanų.

L. B.

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1 kp. susirinkimas jvyks sau

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

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar & Grill po nume

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

Briedžiu Pare
Šeštai!., Sausio 13 Jau.

pas

Walter Ambrose
406 So. 3rd Street

Brooklyn, L’. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179
s <a

PIRKDAMI PAS MUS—MOKATE |
TIK Už PERKAMĄJĄ PREKĘ Į

Nuoširdžiai Kviečiam Visus Pirkti Lietuvių OVER GLOBE ■ 
Gamybos Avalynę Lietuvių Krautuvėse ,

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

SNEAKERS IR MOTERIMS ŠILKINIŲ KOJINIŲ

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

jūsų kojoms pritaikytą.
UŽ JŪSŲ PALANKUMĄ IŠ ANKSTO DIDŽIAI DĖKINGAS

56-27 
66-31 
69-21

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

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

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

SUKIMAI 
SHOES 1

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes elevelterlo stoties

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

NAUJAUSIOS RUDENS MADOS

vakaro

ŠOKIAMS

SALĖJE
Brooklyn, N. Y.

GERA ORKESTRĄ GROS

Įžanga išanksto perkant tikietą 80c, prie durų 40c.

Dr. Martin Luther Draugystes
METINIS BALIUS

Įvyks Šeštadienį

Sausio ^January) 6-tą dieną
Pradžia 6:30 valandą

GRAND PARADISE
318 Grand St.

žint. Reikėjo samdytis advoka
tą ir su teismo pagelba pri
verst, kad perduotų iždą. Tuo- 
mj^dar daugiau socialistai įro- 
aė ne tik, kad jie nesutiko su 
Kongreso programa, bet jie 
nenorėjo, kad ir draugijų su- 
aukauti pinigai nueitų tam 
tikslui, kurį buvo Kongresas 
pasibriežęs.

Brooklyno Skyrius Turi 
Gyvuot

Brooklyne draugijos palai
kydavo draugijų sąryšį dėlei 
bendro veikimo tam tikrais 
klausimais, bet susiorganiza
vus ALK Brooklyno Skyriui, 
praeitoj Draugijų Sąryšio kon
ferencijoj tapo nutarta Drau
gijų Sąryšį likviduot su tikslu, 
kad ALK B. Skyrius galės są
ryšio darbą paimti. Sąryšį lik- 
vidavom, bet Kongreso sky-

Daug Važinėjo Šventėmis

Pats Walteris . Ambrose nušovė 
gražų briedį ir juomi pavaišins sa
vo pažįstamus 11 It kostumerius. 
širdingai kviečia skaitlingai atsi
lankyti į briedienos pare Šio šeš
tadienio vakarį.

VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ
SIŪTAI ir OVERKOTAI

Pennsylvania Gelžkelių Ko. 
turėjusi iš New York o į Flori
dą ir atgal 10,000 ekskursan
tų švenčių laikotarpiu. Kursa
vę 280 ekstra traukinių. Ke
liai į Naująją Angliją ir Ka
nadą taipgi buvę užsipildę. 
Greyhound busų linijos turė
jusios didžiausį biznį bėgiu 
pastarųjų 7 metų.

rius turi gyvuot.
Kas svarbiausia, tai sky

riaus komitetas ne likvidavi
mo dekretą turėjo išleist, bet 
sušaukt konferenciją ir sky
riaus likimą pavest konferen
cijoje draugijų atstovams.

M. Stakovas.

BARRY P. SHAUNS 
(Shallnskas) 

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr.

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499

Jei jūs esate patiklus dėl madų ir dėl kokybes drabužio, 
tai jūs turėtumėte atsilankyti į mūsų krautuvę, 

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

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

drabužį dideliais kiekiais.

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

už $19.50Vertes
Vertes

$25.00
uz$30.00

Jūsų atsilankymas j mūsų krautuvę įtikins jus, jog mūsų

NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave.

Brooklyn. N. Y. 
drabužiai yra puikiausios rūšies.




